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�ة : األصل ن  باإلنكل�ي
 2022 مايو  2 التار�ــــخ: 

ان�ةلجنة  ن نامج والم�ي  ال�ب

 والثالثون الرابعةالدورة 
 2022 يوليو  1إ�  يونيو  27جن�ف، من 

كةتق��ر مرح�ي عن تنف�ذ توص�ات وحدة التفت�ش   المش�ت

 األمانة من إعداد 

�ع�ة للمنظمة العالم�ة للمل��ة ت .1 ي ُوجهت إ� الهيئات الت�ث قة الئت
�
عرض هذە الوث�قة لمحة عن حالة تنف�ذ التوص�ات المعل

ة  الفك��ة (ال��بو) ي الف�ت
كة �ض ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت  1الممتدة من و�� الرئ�س التنف�ذي لل��بو، والناجمة عن االستعراضات الئت

 . 2022مارس  31إ�  2016يناير 

ي   .2 �ع�ة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة والئت ي المرفق األول من هذە الوث�قة التوص�ات الموجهة إ� الهيئات الت�ث
 وترد �ض

ّ الوضع احات األمانة وتقي�ماتها �ي تنظر فيها الدول  قّررت ال��بو العمل ع� تنف�ذها. و�ع�ب الحا�ي لقبول/تنف�ذ التوص�ات عن اق�ت
 األعضاء. 

ي  وترد  .3 ي من هذە الوث�قة التوص�ات الموجهة إ� الرئ�س التنف�ذي لل��بو، والئت
ي المرفق الثائض

قّررت ال��بو العمل ع� تنف�ذها.  �ض
ّ الوضع الحا�ي لقبول/تنف�ذ التوص�ات عن اق�ت  احات األمانة وتقي�ماتها �ي تنظر فيها الدول األعضاء. وقد طلبت الدول األعضاء و�ع�ب

ي الدورة ال
: "[...] (ثالثإضافة هذا المرفق �ض ان�ة، عمً� بالقرار التا�ي ض نامج والم�ي ض للجنة ال�ب ض التقار�ر ) 5ة والثالثني طلبت من األمانة تضمني

كة الموجهة إ� الرئ�س التنف�ذي". المرحل�ة المقبلة معلومات مفّصلة عن تنف�ذ توص�  ات وحدة التفت�ش المش�ت

 وتماش� .4
�
ض  ا ي  4و 2مع التوصيتني

كة المعنون "إدارة المخاطر المؤسس�ة: الُنهج واالستخدامات �ض من تق��ر وحدة التفت�ش المش�ت
إلدارة المخاطر المؤسس�ة  )، يرد تق��ر عن نتائج استعراض تنف�ذ المنظمةJIU/REP/2020/5مؤسسات منظومة األمم المتحدة" (

ض  اوحة بني كة الم�ت ) للدورة الثالثة WO/PBC/33/7، كمرفق للتق��ر المرح�ي (9و 1ق�اسا بالمعاي�ي المرجع�ة لوحدة التفت�ش المش�ت
ان�ة ض نامج والم�ي ض للجنة ال�ب دم أ�ضوالثالثني

ُ
ي هذا المرفق، الذي ق

 . و�ض
�
 مسبق ا

�
لرقابة، خلصت ال��بو لإ� لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة  ا

 إ� أنه نظر 
�
ي بالفعل بكل مع�ار من المعاي�ي المرجع�ة لوحدة التفت�ش 2011إ� وضع إطارها إلدارة المخاطر منذ عام  ا

، فإنها ت�ض
ض  اوحة بني كة الم�ت  . 9و 1المش�ت

ي المرفق الثالث من هذە الوث�قة قائمة تقار�ر وحدة التفت�ش ق�د النظر  .5
؛ و�قدم 2022مارس  31لل��بو حئت الوجيهة و  وترد �ض

كة والوجيهة لل��بو.   هذا المرفق روابط شبك�ة إ� التقار�ر ق�د النظر الصادرة عن وحدة التفت�ش المش�ت

دم إ� الدول األعضاء ( ومنذ  .6
ُ
كة WO/PBC/33/7آخر تق��ر ق  سبعة) عن الموض�ع ذاته، أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

عد خمسة منها وج
ُ
�ع�ةاستعراضات ت ش�ي إ� االستعراضات الجد�دة المشتملة ع� التوص�ات الُموجهة إ� الهيئات الت�ث

�
 يهة لل��بو. وأ
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ي السنوات �� و 

ز التحديثات المتعلقة بحالة تنف�ذ التوص�ات المنبثقة عن االستعراضات الصادرة �ض �ب
ُ
ة، وت ض ّ الرئ�س التنف�ذي بعالمة مم�ي

ي حدثت مقارنة  ات الئت ة المشمولة بالتق��ر السابق. الماض�ة التغ�ي  بالف�ت

كة، تواصل األمانة عملها لت�س�ي وتنسيق  .7 قة لوحدة التفت�ش المش�ت
�
و�جدر التأ��د ع� أنه باإلضافة إ� متابعة التوص�ات المعل

ي توق�ت  �دةالردود ع� استب�انات الوحدة المذكورة ودراساتها االستقصائ�ة ومقابالتها ف�ما �خص االستعراضات الجار�ة والجد
�ض

كة، من المقّرر إطالق  -(انظر أدناە "لوحة معلومات موجزة مناسب  توق�ت الردود"). وتماش�ا مع برنامج عمل وحدة التفت�ش المش�ت
ي عام

ي عام 2022 خمسة استعراضات وجيهة لل��بو �ض
طلقت �ض

�
ي أ  . 2021، واستكمال ثالثة استعراضات من تلك الئت

 توق�ت الردود -ة . لوحة معلومات موجز 1الجدول 
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النسبة المئ��ة

أنجزت خالل المهلة المحددة ض من المهلة المحددة أنجزت خالل أسبوعني ض  أنجزت بعد المهلة المحددة بأ��� من أسبوعني
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 :وال تزال االستعراضات التال�ة جار�ة أثناء وضع الص�غة النهائ�ة لهذە الوث�قة .8

ي عام 2الجدول 
كة الوجيهة لل��بو والمخطط لها �ن  2022. استعراضات وحدة التفت�ش المش�ت

A457  ـ استعراض الس�اسات والتداب�ي واآلل�ات والممارسات الرام�ة إ� منع العن��ة
ي منظومة األمم المتحدة

ض العن�ي والتصدي لهما �ض  والتمي�ي
 2021برنامج عمل 

A460  ـ استعراض آل�ات االستئناف الداخل�ة السابقة لمرحلة المحا�مة المتاحة
ي مؤسسات منظومة األمم المتحد

ض �ض  ةللموظفني
 2021برنامج عمل 

A460 ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 2021برنامج عمل  ـ استعراض أطر المساءلة �ض

A463 ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 2022برنامج عمل  ـ ترتيبات العمل المرنة �ض

A464  ي
ض �ض ـ استعراض الس�اسات والممارسات المتعلقة بالصحة والسالمة العقليتني

 مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 2022برنامج عمل 

A466  كة من جانب مؤسسات ـ استعراض قبول وتنف�ذ توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت
ي الوحدة لتقار�ر 

الوحدة  منظومة األمم المتحدة، وعمل�ة معالجة المنظمات المشاركة �ض
ي تلك التقار�ر

�ع�ة/مجالس إدارتها �ض  ونظر هيئاتها الت�ث

 2022برنامج عمل 

A467  ي
ض الص�ي وفعاليتها وكفاءتها واستدامتها �ض ـ استعراض نوع�ة خطط التأمني

 مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 2022برنامج عمل 

A468 ض وطرائق التعاقد ذ ي ـ استعراض استخدام أفراد من غ�ي الموظفني
ات الصلة �ض

 مؤسسات منظومة األمم المتحدة 
 2022برنامج عمل 

كة ما مجموعه  .9 منها إ�  4استعراضات، ووّجهت  3توص�ة جد�دة وجيهة لل��بو ضمن  15وأصدرت وحدة التفت�ش المش�ت
�ع�ة ووّجهت التوص�ات المتبق�ة وعددها  ي ال تزال توص�ة إ� الرئ�س التنف�ذي. وتدخل جميع التوص 11الهيئات الت�ث �ات األخرى الئت

ة من  ي الف�ت
قة وق�د التنف�ذ من قبل ال��بو ضمن االستعراضات الصادرة �ض

�
. وثمة ثالث توص�ات ضمن 2021إ�  2018معل

ي عام 
عت�ب اآلن منفذة. 2016االستعراضات الصادرة �ض

ُ
 ، �شأن السالمة واألمن والموجهة إ� الرئ�س التنف�ذي، ت
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ة 1 الشكل كة الوجيهة لل��بو للف�ت  2021-2016: جميع توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت

ي 
 20221مارس  31الوضع �ن

 

ي هذا التق��ر، 2022مارس  31وحئت  .10
 بتأي�د الدول األعضاء ف�ما يتعلق بالتوص�ات الواردة �ض

�
خمس توص�ات فإن هناك ، ورهنا
�ع�ة لل��بو و ، أما جميع التوص�ات األخرى فقد أغِلقت معلقةستب�ت  ة إ� الرئ�س التنف�ذيموجهتوص�ة  18موجهة إ� الهيئات الت�ث

قبل). 
ُ
ت أنها غ�ي وجيهة لل��بو أو لم ت فذت أو اعُت�ب

ُ
 (ن

كة الموجهة إ� الهيئات 2الشكل  ة : توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت �ع�ة للف�ت  2021-2016الت�ش
ي 

 20222مارس  31الوضع �ن

 

                                                 
ي صدر فيها التق��ر الوج�ه لوحدة التفت�ش  1 ي السنة الئت

كة. ترد التوص�ات الجد�دة والمغلقة �ض  المش�ت
�ع�ة لل��بو.  2  بتأي�د الدول األعضاء ف�ما يتعلق بالتوص�ات الموجهة إ� الهيئات الت�ث
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كة الموجهة إ� الرئ�س التنف�ذي 3الشكل  ة : توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت  2021-2016للف�ت
ي 

 20223مارس  31الوضع �ن

 

فذ  .11
ُ
كة منذ عام 87و�التا�ي ن ي المائة من مجم�ع التوص�ات الوجيهة لل��بو الصادرة عن وحدة التفت�ش المش�ت

والبالغ  2010 �ض
بل  7، وأغِلق اتتوص� 408عددها 

ُ
ي المائة من المجم�ع (غ�ي وجيهة أو غ�ي مقبولة)، وق

ي المائة من المجم�ع، و�ي ق�د التنف�ذ.  6�ض
 �ض

ة 4 الشكل كة الوجيهة لل��بو والمندرجة ضمن تقار�ر الف�ت  2021-2016: جميع توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت
ي 

 2022مارس  31الوضع �ن
 

 

                                                 
 بتأي�د الدول األعضاء ف�ما يتعلق بالتوص�ات الموجهة إ� الرئ�س التنف�ذي لل��بو.  3
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ح .12  فقرة القرار التال�ة:  وُتق�ت

ان�ة:  .13 ض نامج والم�ي  إن لجنة ال�ب

أحاطت علما� بهذا التق��ر  "1"
 )؛WO/PBC/34/6 (الوث�قة

وأبدت ترحيبها وتأي�دها لتقي�م األمانة لحالة  "2"
ي إطار الوثائق التال�ة

 :تنف�ذ التوص�ات الواردة �ض

• JIU/REP/2021/6  5و 3و 2و 1(التوص�ات 
 )؛6و

• JIU/REP/2021/5  ؛2و 1(التوصيتان( 
• JIU/REP/2021/2  ؛3(التوص�ة( 
• JIU/REP/2020/8  ؛7و 4(التوصيتان( 
• JIU/REP/2020/6  5و 3و 2و 1(التوص�ات 

 )؛6و
• JIU/REP/2020/5  ؛3و 2و 1(التوص�ات( 
• JIU/REP/2020/1  ؛3(التوص�ة( 
• JIU/REP/2019/9  ؛1(التوص�ة( 
• JIU/REP/2018/6  8و 5(التوصيتان ( 
• JIU/REP/2017/3  ؛2(التوص�ة( 
• JIU/REP/2016/9  5و 3و 2(التوص�ات (

ي هذا التق��ر؛
ض �ض  ع� النحو المبنيّ

اح تقي�م للتوص�ات  "3" ودعت األمانة إ� اق�ت
كة �ي تنظر  ي قدمتها وحدة التفت�ش المش�ت المفتوحة الئت

 األعضاء.  ف�ه الدول

]ت[ت�ي ذلك المرفقا
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�ع�ة للمنظمات المشاركة فيها  كة الموجهة إ� الهيئات الت�ش الوضع  -توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت
ي 

 2022مارس  31�ن
 

ي عام  . أو�ً 
كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت

 2021توص�ات من االستعراضات اليت

JIU/REP/2021/6  "ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 "إدارة استمرار�ة ت��ف األعمال �ض

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2022مارس  17أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض

 ع� الدول األعضاء. 

 

 6التوص�ة 

ي أقرب 
ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تنظر، �ض

�ع�ة ومجالس اإلدارة �ض ي لألجهزة الت�ث
ينب�ض

ي خ�ج بها تقي�م اإلدارة الداخل�ة الستمرار�ة ت��ف األعمال خالل  ي االستنتاجات الئت
فرصة ممكنة، �ض

� هذا الذي أعدە الرؤساء التنف�ذيون بخصوص مؤسسة كل منهم، وأن تتخذ، ع 19-كوف�دجائحة  

 ولضمان استمرار�ة ت��ف األعمال.  ،األساس، قرارات مناسبة لمعالجة ما ُحدد من ثغرات ومخاطر 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

-، ح�ث ُعرضت نتائج االستعراض الشامل إلدارة ال��بو ألزمة جائحة كوف�د2021تّم ذلك خالل عام 

ي 19
ال��بو، ع� الدول األعضاء خالل جمع�ات ال��بو وع� ، الذي أجرته شعبة الرقابة الداخل�ة �ض

 . ض ي دورتها الحاد�ة والستني
 لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة �ض

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 منسق شؤون استمرار�ة ت��ف األعمال الجهة المسؤولة

 

 JIU/REP/2021/5 ي
  "منظومة األمم المتحدة"استعراض وظ�فة األخالق�ات �ض

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2022مارس  31أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض
 ع� الدول األعضاء. 

 
  

 

 2التوص�ة 

�ع�ة ومجالس اإلدارة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تطلب من  ي للهيئات الت�ث
المؤسسات ينب�ض

ث اختصاصات لجانها المعن�ة بالمراجعة والرقابة بحلول نها�ة عام  بح�ث تتضمن،  2023أن تحدِّ

 
�
ورة، أحكاما ذ توافرە لدى أعضاء  حسب ال�ض ة ُ�حبَّ تتعلق باألخالق�ات، واألخالق�ات بوصفها مجال خ�ب

 اللجان الجدد، إذا لم تكن تلك الهيئات والمجالس قد فعلت ذلك. 

اإلدارة/الجهة تقي�م 

 المنسقة

ي نظام ال��بو الما�ي والئحته (المرفق الثالث): 
 هذە األحكام مدرجة بالفعل �ض

المسؤول�ات التال�ة: [...] (ه) ف�ما يتعلق باألخالق�ات:  "تتو� اللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة

ة من العام السابق 1" حة لمكتب األخالق�ات، إّبان الدورة األخ�ي " استعراض خطة العمل المق�ت

" استعراض تنف�ذ خطة عمل مكتب األخالق�ات و�سداء 2لتنف�ذها، و�سداء المشورة �شأنها؛ "

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_6_english_2.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_5_english.pdf
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" إسداء المشورة لرئ�س مكتب 3ت وفعاليتها وكفاءتها؛ "المشورة �شأن جودة وظ�فة األخالق�ا

ي ذلك 
ي يوجد فيها عائق جوهري �خل باستقالليته وموضوعيته، بما �ض ي القضا�ا الئت

األخالق�ات �ض

ي مجال األخالق�ات و�سداء المشورة �شأنها؛ 4تضارب المصالح؛ "
حة �ض " استعراض الس�اسات المق�ت

ي " إسداء المشورة للمدير العام �5"
ض أو إقالة، بحسب الحال، رئ�س مكتب األخالق�ات، بما �ض شأن تعيني

ض المختار�ن؛ " ح وقائمة المرشحني " تقد�م معلومات إ� 6ذلك استعراض إعالن الوظ�فة الشاغرة المق�ت

 المدير العام ألغراض تقي�م أداء رئ�س مكتب األخالق�ات."

 مقبولة وضع القبول

 نّفذت حالة التنف�ذ

امج والشؤون المال�ة (المراقب  المسؤولةالجهة  مساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي ومديرة تخط�ط ال�ب
(  الما�ي

 

JIU/REP/2021/3 ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
ي �ض

ائض   ""األمن السي�ب
 

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة  . ومن ثم فإن جميع2021نوفم�ب  3أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

التوص�ات الواردة �ض
 ع� الدول األعضاء. 

 

 

 2التوص�ة 

ي التقار�ر 
�ع�ة ومجالس اإلدارة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تنظر �ض ي للهيئات الت�ث

ينب�ض

ي �عدها  ي الئت
ائض ي الفضاء السي�ب

ض القدرة ع� المجابهة �ض ي تحسني
الرؤساء المتعلقة بالعنا� المساهمة �ض

ي مؤسسة 
ض تنف�ذها �ض ي يتعني ات�ج�ة �شأن التحسينات اإلضاف�ة الئت التنف�ذيون، وأن تقدم توجيهات اس�ت

 كل منها، حسب االقتضاء. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي الرد ع� التوص�ة 
ض �ض ي 1كما هو مبني

ي �ض
ائض ، ستقدم ال��بو معلومات محسنة و�ضاف�ة عن األمن السي�ب

ي عام  2020/21للثنائ�ة تق��ر أداء ال��بو 
ان�ة والجمع�ات �ض ض نامج والم�ي . 2022لتنظر فيها لجنة ال�ب

ا بتوج�ه عمل ال��بو ف�ما ي ا جاد� ام� ض ي ال��بو ال�ت
م الدول األعضاء �ض ض ي ضوء وتل�ت

ي �ض
ائض تعلق باألمن السي�ب

ات�ج�ة لهذا األمر ف�ما يتعلق بمهمة ال��بو وواليتها   . األهم�ة االس�ت

 مقبولة وضع القبول

 لم يبدأ بعد حالة التنف�ذ

ي األمن الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض
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  JIU/REP/2021/2  "استعراض الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة للبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة لتنف�ذ برنامج عمل فيينا"

 
ي 

كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2021يوليو  22أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت
. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض

 ع� الدول األعضاء. 
 

 

 7التوص�ة 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تصدر توجيهات، إذا 
�ع�ة وهيئات اإلدارة �ض ي لألجهزة الت�ث

ينب�ض

، �ي تعمم مؤسساتها مراعاة أول��ات برنامج 2022لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، بحلول نها�ة عام 

ك المؤسسات، ذات الصلة بالعمل الذي كلفت به تل الساحل�ةعمل فيينا لصالح البلدان النام�ة غ�ي 

 وأن تطلب من مؤسساتها أن تقدم تقار�ر دور�ة عما نفذته. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

�ع�ة والهيئات اإلدار�ة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة. ومع  هذە التوص�ة موجهة إ� األجهزة الت�ث

ي خارط
وعات ال��بو المدرجة �ض ي هذا الس�اق، تجدر اإلشارة إ� أن م�ث

ة ط��ق األمم المتحدة ذلك، �ض

نامج عمل فيينا نامج  للتنف�ذ المعجل ل�ب للبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة تتما�ث مع األول��ات الوجيهة ل�ب

ض الوكاالت، تقدم  وكعضو نام�ة غ�ي الساحل�ة. للبلدان ال عمل فيينا ك بني ي الف��ق االستشاري المش�ت
�ض

  ال��بو تحديثات منتظمة إ� مكتب الممثل السا�ي 
�
ي بالبلدان األقل نموا والبلدان  لألمم المتحدة المعئض

وعات ال��بو الخاصة بالبلدان  ة النام�ة حول تنف�ذ م�ث النام�ة غ�ي الساحل�ة والدول الجزر�ة الصغ�ي

ي إطار خارطة ط��ق األمم المتحدة المذكورة أعالە
 .النام�ة غ�ي الساحل�ة المزمع إجراؤها �ض

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ لتنف�ذحالة ا

  الجهة المسؤولة
�
 مدير شعبة البلدان األقل نموا
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ي عام  ثان�ا. 
كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت

 2020توص�ات من االستعراضات اليت

JIU/REP/2020/7 ي منظومة األمم المتحدة: نحو حالة من التأهب سلسلة ال�تل "تطب�قات
  "�ض

 

 1التوص�ة 
ض تطب�قات  ي لمجالس إدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تضمن، عند االقتضاء، الجمع بني

ينب�ض

ي 
ي اال سلسلة ال�تل والتكنولوج�ات الرقم�ة األخرى و�دراجها �ض ات�ج�ات والس�اسات االبتكار�ة الئت س�ت

 تعتمدها مؤسساتها. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ون�ة  مت ال��بو ندوة إل��ت ي سبتم�ب نظ�
 2021إلطالق ورقة العمل �شأن استخدامات سلسلة ال�تل �ض

ض العام والخاص وتناقشوا  ها متحدثون ومشاركون من القطاعني ي تدعم  أ�شطتهم وح�ض وتطب�قاتهم الئت

ي يبدو أنها �شكل جزءسلسلة ال�تل تكنولوج�ا  ، والئت
�
ات�ج�اتهم وس�اساتهم االبتكار�ة. ووزعت  ا من اس�ت

 ال��بو 
�
ي ال��بو للتحقق من المعلومات كوث�قة أ�ضا

المسودة النهائ�ة لورقة العمل ع� الدول األعضاء �ض

ي نوفم�ب 
ي ُعقدت �ض ، الئت . ومن المقرر ��ث ورقة العمل ع� 2021عمل للدورة التاسعة للجنة المعاي�ي

ي أوائل عام 
ي �ض

وئض  .2022موقع ال��بو اإلل��ت

  مقبولة وضع القبول

 التنف�ذق�د  حالة التنف�ذ

ي المعلومات الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 
 

 6التوص�ة 
ي 

اك �ض ي لمجالس إدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �شجع الدول األعضاء ع� االش�ت
ينب�ض

التجاري الدو�ي �شأن المسائل ة للجنة األمم المتحدة للقانون �األعمال االستكشاف�ة والتحض�ي 

ي الس�اق األوسع لالقتصاد الرق�ي والتجارة الرقم�ة، بما 
القانون�ة المتعلقة بتكنولوج�ا سلسلة ال�تل �ض

ي هذا المجال. 
ي �ض

اعات، والرام�ة إ� الحد من انعدام األمن القانوئض ض ي ذلك ما يتعلق بتس��ة ال�ض
 �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ح أمان ي المذكرة التوض�ح�ة لقانون  لجنة المعاي�ي  ةستق�ت
أن تنظر فرقة العمل المعن�ة �سالسل ال�تل �ض

ون�ة القابلة للتح��ل ( ي �شأن السجالت اإلل��ت ال النموذ�ب ي إطار مناقشاتها حول 2017األو�سي�ت
) �ض

صد مركز ال��بو لل ي مجال المل��ة الفك��ة. وس�ي
تحك�م حوكمة سالسل ال�تل و�طارها التنظ��ي �ض

ال ف�ما يتعلق بالسبل البد�لة لتس��ة المنازعات المتعلقة  والوساطة باستمرار أ�شطة األو�سي�ت

 .بتكنولوج�ا سلسلة ال�تل

 مقبولة        وضع القبول

 لم يبدأ بعد حالة التنف�ذ

ي  الجهة المسؤولة
 المعلوماتكب�ي موظ�ض

 
  

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م
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JIU/REP/2020/6 ي منظومة األمم المتحدة
  ""تعدد اللغات �ض

 1التوص�ة 
ي 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مجالس إدارتها، كل �ض
�ع�ة �ض ي أن تطلب الهيئات الت�ث

ينب�ض

ات�ج�ة المتعلقة  بتعدد مؤسسته، إ� الرئ�س التنف�ذي الذي لم �قم بعد ب�عداد إطار للس�اسات االس�ت

اللغات، أن �قوم بذلك، وأن ُ�شفِعه بمبادئ توجيه�ة إدار�ة و�شغ�ل�ة ألغراض إنفاذە، وأن �عرضه 

 بغ�ة اعتمادە.  2022بحلول نها�ة عام 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي عام 
ي جمع�ات ال��بو �ض

ي تضع إطار س�اس 2021اعتمدت الدول األعضاء �ض  ة اللغات المنقحة، الئت
�
 ا

ات�ج�  اس�ت
�
ي  ا

ك �ض ي �ش�ت ي ال��بو. وتركز فرقة العمل المعن�ة باللغات، الئت
لس�اسة التعدد�ة اللغ��ة �ض

رئاستها مساعدا المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي وقطاع البن�ة التحت�ة والمنصات، ع� 

��ز التعدد�ة اللغ��ة، تنف�ذ س�اسة اللغات المنقحة، وتج��ب التكنولوج�ات الجد�دة ل��ادة تع

ي إطار هذا التنف�ذ
جمة وثائق ال��بو الرسم�ة �ض  .وتحد�ث المبادئ التوجيه�ة اإلدار�ة والتشغ�ل�ة ل�ت

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 مدير شعبة اللغات الجهة المسؤولة

 

 2التوص�ة 
�ع�ة ي أن تطلب الهيئات الت�ث

ي  ينب�ض
ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مجالس إدارتها، كل �ض

�ض

ض بعد مسؤو�ً     مؤسسته، إ� الرئ�س التنف�ذي الذي لم �عني
�
ا ق كب�ي  منسِّ

�
أو جهة تنسيق لشؤون تعدد  ا

، ُ�عَهد إل�ه بمهمة تنسيق تنف�ذ إطار الس�اسات 2022اللغات، أن �فعل ذلك بحلول نها�ة عام 

ات�ج�ة المتعلقة بتعدد اللغات ع� نطاق منظمته، مع تحد�د واضح للمسؤول�ات المسندة  االس�ت

 والسلطة المفوضة. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ض مدير شعبة لف بتنسيق العمل ف�ما �خص تنف�ذ  ُعني
�
اللغات كجهة تنسيق لشؤون تعدد اللغات، وك

ي ال��بو، بتوج�ه من رئ��ي فرقة العمل المعن�ة باللغات. 
ات�ج�ة لتعدد اللغات �ض  إطار الس�اسة االس�ت

 مقبولة  وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

ي المعلوماتكب�ي  الجهة المسؤولة
 موظ�ض

 

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"
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 4التوص�ة 
ي 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مجالس إدارتها، كل �ض
�ع�ة �ض ي أن تطلب الهيئات الت�ث

ينب�ض

، 2022مؤسسته، إ� الرئ�س التنف�ذي الذي لم �قم بعد بذلك، أن �ستحدث، بحلول نها�ة عام 

ض المهارات  ي لغاتها س�اسات تعلم �شجع ع� التعلم المستمر وتحسني
ي مؤسسته �ض

اللغ��ة لموظ�ض

ي من التم��ل لذلك الغرض. 
ي لغات أخرى، حسب االقتضاء، مع رصد ما �ك�ض

 الرسم�ة وكذلك �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ُشكلت فرقة عمل معن�ة بالتدر�ب والتط��ر، وستحدد الفرقة إطار التدر�ب الجد�د الذي سيتم من 

 .خالله تعلم اللغات

 مقبولة  القبولوضع 

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

�ة الجهة المسؤولة  مديرة إدارة الموارد الب�ث

JIU/REP/2020/5 ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
  "إدارة المخاطر المؤسس�ة: الُنهج واالستخدامات �ض

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2020أ�ت��ر  20أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض
 ع� الدول األعضاء. 

 1التوص�ة 
ي لها أن تدرج إدارة المخاطر 

�ع�ة/اإلدار�ة بأدوارها ومسؤول�اتها الرقاب�ة، ينب�ض ل�ي تضطلع الهيئات الت�ث

 المؤسس�ة 
�
ي اجتماعاتها، سن��ا

  �ض
�
لوال�ة المنظمة  ع� األقل، مع تحد�د التغط�ة الموضوع�ة وفقا

ي تتعرض لها.   وشبكتها الم�دان�ة والمخاطر الئت

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

درج ال��بو حال�
ُ
 ت

�
ي اجتماعاتها السن��ة. و�تم ذلك من خالل ثالث وسائل ا

 :إدارة المخاطر المؤسس�ة �ض

ي تواجه المنظمة" يتضم1" ، وتراجعه الهيئات الرئاس�ة ن ب�ان الرقابة الداخل�ة المخاطر الرئ�س�ة الئت

 سن��
�
 .ا

ان�ة. 2" ض ان�ة عندما تنظر فيها الدول األعضاء خالل سنوات الم�ي ض ي برنامج العمل والم�ي
درج المخاطر �ض

ُ
 " ت

ض وتنظ3" ي تصدر كل سنتني ي تقار�ر أداء ال��بو الئت
عضاء. باإلضافة ر فيها الدول األ " ُ�ستعرض المخاطر �ض

 إ� ذلك، اعتبار 
�
ي 2023من عام  ا

ي تصدر �ض ي تقار�ر أداء ال��بو الئت
مت ال��بو ب�دراج تطور المخاطر �ض ض ، ال�ت

 منتصف الثنائ�ة. 

 مقبولة  وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

) ةير مد الجهة المسؤولة امج والشؤون المال�ة (المراقب الما�ي  تخط�ط ال�ب

JIU/REP/2020/2 الس�اسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو م��د من اال�ساق والتنسيق والتقارب""  

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/5
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 8التوص�ة 
ي أن توافق مجالس إدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بحلول نها�ة عام 

، ع� إطار 2023ينب�ض

ك للتعلم  ض الوكاالت مش�ت كة بني ي األمم المتحدة، يتم االتفاق عل�ه من خالل اآلل�ات المش�ت
المؤس�ي �ض

 . ي  ذات الصلة، و�تضمن مجموعة من المبادئ وخطة عمل للتنف�ذ التدر��ب

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي منظومة األمم المتحد 
ي لم ُيناقش هذا خالل منتدى مديري التعلم الذي استضافته كل�ة موظ�ض

ة �ض

جل النقاش إ� منتدى مديري التعلم لعام  2021يونيو 
�
ي الوقت نفسه، وافقت الدول 2022وأ

. و�ض

ي أ�ت��ر 
�ة �ض ات�ج�ة جد�دة للموارد الب�ث ي ال��بو ع� اس�ت

ي تتطلب وضع إطار  2021األعضاء �ض والئت

ي ال��بو. وكمتابعة لعمل فرقة العمل المعن�ة بالتعلم والتطور 
افق المدير العام ، و للتعلم والتطور �ض

 مؤخر 
�
ات�ج�ة ا ي تتضمن إطار  ع� اس�ت  التعلم والتطور الئت

�
 للتعلم يتما�ث مع احت�اجات أعمال ال��بو.  ا

 مقبولة     وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

�ة الجهة المسؤولة  مديرة إدارة الموارد الب�ث

 
JIU/REP/2020/1  ي تع��ز وظ�فة

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة �ض
"استعراض حالة وظ�فة التحقيق: التقدم المحرز �ض

  "التحقيق

 3التوص�ة 
ي لم تفعل  �ع�ة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تطلب من المؤسسات الئت ي لله�ات الت�ث

ينب�ض

دمج بحلول نها�ة عام 
ُ
ي جميع التحق�قات  2022ذلك بعد أن ت

واأل�شطة ذات الصلة (أي تل�ت

ي مكتب الرقابة 
، وقرار فتح التحقيق)، ب�ف النظر عن ن�ع سوء السلوك، �ض البالغات، والتقي�م األو�ي

 الداخل�ة ل�ل مؤسسة. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ض شعبة  ت القواعد ذات الصلة لتمكني �ي
ُ
ي ال��بو، غ

الرقابة بعد استعراض نظام العدالة الداخل�ة �ض

ي ستظل  ، والئت ي مزاعم االنتقام وتقي�مها األو�ي
الداخل�ة من تنف�ذ جميع أ�شطة التحقيق، باستثناء تل�ت

 ضمن وال�ة مكتب األخالق�ات. 

 مقبولة    وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 مدير شعبة الرقابة الداخل�ة الجهة المسؤولة

 
  

 سابقا�  "لم يبدأ بعد"

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"
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�
ي عام  . ثالثا

كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت
 2017توص�ات من االستعراضات اليت

JIU/REP/2017/3  ي
ي ال�فاءة ووفورات �ض

ي منظومة األمم المتحدة: تحقيق مكاسب �ض
"استعراض س�اسات السفر الجوي السار�ة �ض

  "التكال�ف وتع��ز المواءمة
 

 2التوص�ة 
�ع�ة التابعة لجميع  ي للهيئات الت�ث

ي منظومة األمم المتحدة، إن لم تكن قد قامت ينب�ض
المؤسسات �ض

ض بحلول يناير ض وغ�ي الموظفني ، وأال 2019بذلك بعد، إلغاء السفر بالدرجة األو� لجميع فئات الموظفني

 �سمح باستخدامه إال عندما تكون درجة رجال األعمال غ�ي متاحة. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي إلغاء السفر بالدرجة األو� ، ُمدد نطاق 2021منذ عام 
، بما �ض ض ل�شمل اإللغاء جميع فئات الموظفني

 ذلك المدير العام. 

 مقبولة   وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

�ات والسفر الجهة المسؤولة  مديرة شعبة المش�ت

 

[ ي
[��ي ذلك المرفق الثائض

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
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ي المرفق 
 الثائض

 
ن للمنظمات المشاركة فيها  كة الموجهة إ� الرؤساء التنف�ذيني الوضع  -توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت

ي نها�ة مارس 
 2022�ن

 
ي عام توص�ات من  . أو�ً 

كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت
 2021االستعراضات اليت

JIU/REP/2021/6  "ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 "إدارة استمرار�ة ت��ف األعمال �ض

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2022مارس  17أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض

  الدول األعضاء. ع�

 

 1التوص�ة 

ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �ستعرضوا، بحلول نها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني
، 2023ينب�ض

ي هذا 
إطار إدارة استمرار�ة ت��ف األعمال الخاص بهم، وأن �كفلوا وضع العنا� األساس�ة المحددة �ض

ض التنسيق الفعال لعمل�ات  من جانبالتق��ر  ض وتوليهم لها بغ�ة تمكني أصحاب المصلحة المعنيني

ي تنف�ذها وتع��ز المساءلة ع� جميع 
استمرار�ة ت��ف األعمال وممارساتها، و�ناء اال�ساق �ض

 المست��ات. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي التق��ر (الملحق الثالث)، يتضمن إطار ال��بو بالفعل
ي التق��ر.  كما ورد �ض

العنا� األساس�ة الواردة �ض

 ع ذلك، نظر وم
�
اجع لتأ��د مالئمته للغرض المقصود منه بعد التحد�ث الشامل  ا إ� أن اإلطار س�يُ

 .القادم لخطط استمرار�ة ت��ف األعمال، ستتمكن ال��بو من ضمان استمرار وجود العنا� األساس�ة

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 منسق شؤون استمرار�ة ت��ف األعمال الجهة المسؤولة

 

 

 2التوص�ة 

ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �ضمنوا، بحلول نها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني
، 2023ينب�ض

ي خطط استمرار�ة ت��ف األعمال الخاصة بهم من 
تطبيق عنا� الص�انة واالختبار واالستعراض �ض

 .ومنظم للتأ�د من بقاء الخطط مناسبة وفعالةخالل نهج متسق 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي خطط 
ي التق��ر (الملحق الرابع)، تطبق ال��بو مكونات الص�انة واالختبار واالستعراض �ض

كما ورد �ض

استمرار�ة ت��ف األعمال الخاصة بها بط��قة متسقة ومنظمة. وعندما تخضع الخطط للتحد�ث 

المقبل، س�عاد تقي�م مدى مالءمة وفعال�ة مكونات الص�انة واالختبار واالستعراض وسُيتحقق الشامل 

 .من صحتها

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 منسق شؤون استمرار�ة ت��ف األعمال الجهة المسؤولة

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_6_english_2.pdf
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JIU/REP/2021/6  "ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
  (تتمة)"إدارة استمرار�ة ت��ف األعمال �ض

 

 3التوص�ة 

ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، أن �عزّ  ي للرؤساء التنف�ذيني
، 2023زوا، بحلول نها�ة عام ينب�ض

اط إجراء استعراضات ي المرونة التنظ�م�ة من خالل اش�ت
الحقة  آل�ات التعلم الخاصة بهم لإلسهام �ض

لة و�جراء استعراضات إدارة داخل�ة دور�ة ألطرهم الخاصة باستمرار�ة ت��ف  عقب الحوادث الُمعطِّ

 .األعمال

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي التق��ر (الملحق الرابع)، آل�ات ال��بو للتعلم المتعلقة باستمرار�ة ت��ف األعمال �شمل 
كما ورد �ض

واستعراضات إدار�ة دور�ة. وعندما تخضع الخطط لالستعراض الشامل بالفعل استعراضات الحقة 

 المقبل، سُتستكشف سبل تع��ز هذە اآلل�ات وسُتطبق هذە السبل. 

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 منسق شؤون استمرار�ة ت��ف األعمال الجهة المسؤولة

 

 

 4التوص�ة 

ض لمؤسسات  ي للرؤساء التنف�ذيني
، 2024منظومة األمم المتحدة، أن يبلغوا، بحلول نها�ة عام ينب�ض

ي تنف�ذ س�اسة نظام إدارة المرونة 
�ع�ة ومجالس إدارتهم �شأن التقدم المحرز �ض أجهزتهم الت�ث

ات األداء المنقحة الخاصة بهذا النظام، وأن �سلطوا الضوء ع� الممارسات الج�دة  التنظ�م�ة ومؤ�ث

ي مجال إدارة استمرار�ة ت��ف األعمالوالدروس المستفادة، ال س�
 .ما �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ات األداء المنقحة  سُ�ضاف التقدم المحرز �شأن تنف�ذ س�اسة نظام إدارة المرونة التنظ�م�ة ومؤ�ث

 الخاص بهذا النظام، جنب
�
ي مجال إدارة  ا

إ� جنب مع الممارسات الج�دة والدروس المستفادة �ض

كة، والذي سُيوزع ع� أجهزتنا  استمرار�ة ت��ف األعمال، كمرفق لتق��ر وحدة التفت�ش المش�ت

�ع�ة وهيئاتنا اإلدار�ة.   الت�ث

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 ت��ف األعمال منسق شؤون استمرار�ة الجهة المسؤولة
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 5التوص�ة 

ي عام 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �جروا، �ض ي للرؤساء التنف�ذيني

 تقي�م، 2023ينب�ض
�
لإلدارة  ا

وس كورونا (كوف�دـ لتحد�د الثغرات ) 19الداخل�ة الستمرار�ة ت��ف األعمال خالل جائحة مرض ف�ي

ض والممارسات الج�دة والدروس  المستفادة وتعد�ل الس�اسات والعمل�ات واإلجراءات، وعنا� التمكني

�ة، و�دارة تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، والسالمة  ي مجاالت مثل الموارد الب�ث
وال س�ما �ض

، واإلشارة إ� التداب�ي الالزمة لالستعداد واالستجابة �شكل أفضل للحوادث  ض والصحة المهنيتني

ي المستقبل
لة �ض  .الُمعطِّ

دارة/الجهة تقي�م اإل 

 المنسقة

الذي  19-االستعراض الشامل إلدارة ال��بو ألزمة جائحة كوف�دمن خالل  2021ا�تمل ذلك خالل عام 

ي 
ي ال��بو، والذي تناول جميع المجاالت الوظ�ف�ة المشار إليها �ض

أجرته شعبة الرقابة الداخل�ة �ض

 ستفادة والتوص�ات للتنف�ذ اعتبار التوص�ة. وُحددت الدروس الم
�
 .2022من عام  ا

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 منسق شؤون استمرار�ة ت��ف األعمال الجهة المسؤولة

 

JIU/REP/2021/5 ي منظومة األمم المتحدة
  ""استعراض وظ�فة األخالق�ات �ض

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة . ومن ثم فإن جميع 2022مارس  31أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

التوص�ات الواردة �ض
 ع� الدول األعضاء. 

 

 

 1التوص�ة 

ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة ي للرؤساء التنف�ذيني
أن �كفلوا، بأثر فوري، إصدار عقود  ينب�ض

 لمدة كاملة، إن لم �كن هؤالء الرؤساء التنف�ذيون قد فعلوا 
�
ض حديثا  رؤساء مكاتب األخالق�ات المعينني

 ذلك بعد. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

فذت هذە التوص�ة، ح�ث ُمنحت رئ
ُ
 �سة مكتب األخالق�ات الحال�ة عقدن

�
 .كامل المدة لواليتها األو�  ا

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

�ة الجهة المسؤولة  مديرة إدارة الموارد الب�ث

 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_5_english.pdf
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 3التوص�ة 

ض  ي للرؤساء التنف�ذيني
لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �كفلوا تقد�م دورات تنش�ط�ة دور�ة ينب�ض

ي مؤسساتهم، بغض النظر 
ض �ض ض وغ�ي الموظفني ي مجال األخالق�ات باعتبارها إلزام�ة لجميع الموظفني

�ض

 ار عن األقدم�ة والفئة والمستوى، كل ثالث سنوات اعتب
�
 فصاعد 2023من عام  ا

�
، إن لم �كن هؤالء ا

 التنف�ذيون قد فعلوا ذلك بعد. الرؤساء 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي خطة الثنائ�ة 
ي ال��بو 2022/23هذا األمر مدرج �ض

 .لمكتب األخالق�ات �ض

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 رئ�سة مكتب األخالق�ات الجهة المسؤولة

 

 

 4التوص�ة 

ض لمؤسسات  ي للرؤساء التنف�ذيني
موا، بدعم من وظائف األخالق�ات ينب�ض منظومة األمم المتحدة أن ُ�ق�ِّ

ي 
ي مؤسساتهم، فعال�ة برامج اإلفصاح الما�ي و�عالن المصالح الخاصة بمؤسساتهم وكفاءتها، بما �ض

�ض

ات ع�  حوا، بناء ع� نتائج التقي�م، تغي�ي ي ضوء عامل "الق�مة مقابل المال"، وأن �ق�ت
ذلك �ض

ي موعد أقصاە عام الس�اسات الوجيهة عن
، إن لم �كن هؤالء الرؤساء التنف�ذيون 2025د االقتضاء، �ض

 قد فعلوا ذلك بعد. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي خطة الثنائ�ة 
ي ال��بو. وستع�د ال��بو ط�ح  2022/23هذا األمر مدرج �ض

لمكتب األخالق�ات �ض

ي عام 
ي �ض وأثناء عمل�ة إعادة ط�ح العطاءات �شأن . 2023عطاءات للتعاقد مع مقدم خدمات خار�ب

نامج وكفاءته  نامج اإلفصاح الما�ي و�عالن المصالح، سُتقّ�م ال��بو فعال�ة ال�ب الخدمات المتعلقة ب�ب

ص إليها من منظور الق�مة مقابل المال
�
 .وتجري أي تحسينات تخل

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 مكتب األخالق�ات رئ�سة الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2021/3 ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
ي �ض

ائض   ""األمن السي�ب
 

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2021نوفم�ب  3أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض
 ع� الدول األعضاء. 

 

 
 1التوص�ة 

ي للرؤساء 
ي ينب�ض

ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن ُ�عّدوا، ع� سب�ل األول��ة و�ض موعد  التنف�ذيني
 ، تق��ر 2022ال يتجاوز عام 

�
ي وأن �قدموە إ� هيئاتهم  ا

ائض شامً� عن إطار عملهم الخاص باألمن السي�ب
ض القدرة ع� الصمود  ي تحسني

ي �سهم �ض ي أقرب فرصة، ع� أن �غ�ي العنا� الئت
�ع�ة واإلدار�ة �ض الت�ث

ي هذا التق��ر. 
ي ع� النحو المطروح �ض

ائض ي المجال السي�ب
 �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 
 المنسقة

ي اجتماعات تدعم ال��بو هذ
ي �ض

ائض ود هيئاتها اإلدار�ة بمعلومات إضاف�ة عن األمن السي�ب ض ە التوص�ة وس�ت
ي 

ان�ة والجمع�ات �ض ض نامج والم�ي ي س�اق تق��ر أداء ال��بو للثنائ�ة 2022لجنة ال�ب
، وسُتعزز 2020/21، �ض

ي 
ي �ض

ائض ال��بو.  المعلومات ب�جراء عمل�ات تدقيق مستقلة (داخل�ة وخارج�ة) إلدارة األمن السي�ب
 أ�ض 2020/21للثنائ�ة تق��ر أداء ال��بو وس�شمل 

�
ي  ا

ات األداء الرئ�س�ة المعتمدة �ض اإلبالغ عن مؤ�ث
ان�ة للثنائ�ة  ض نامج والم�ي  .2020/21ال�ب

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

ي األمن الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 
  JIU/REP/2021/2  "استعراض الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة للبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة لتنف�ذ برنامج عمل فيينا"

 
 

ي 
كة هذا التق��ر �ض ي س�اق هذا التق��ر جد�دة 2021يوليو  22أصدرت وحدة التفت�ش المش�ت

. ومن ثم فإن جميع التوص�ات الواردة �ض
 ع� الدول األعضاء. 

 

 
 1التوص�ة 

نوا جهة تنسيق تنظ�م�ة معن�ة  ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �عيِّ ي للرؤساء التنف�ذيني
ينب�ض

إن لم �كونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، ذات  2022بالبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة، بحلول نها�ة عام 
ي بالبلاختصاصات واضحة توَضع بتوج�ه من مكتب الممثل السا�ي لألمم ال دان األقل متحدة المعئض

 نمو 
�
د دور ومسؤول�ات جهة  ا ة النام�ة، وتحدِّ والبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة والدول الجزر�ة الصغ�ي

ي دعم تنف�ذ برنامج العمل لصالح البلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة. 
 التنسيق �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 
 المنسقة

 
�
ي ال��بو �شأن القضا�ا  من الناح�ة العمل�ة، ما فئتت شعبة البلدان األقل نموا

تعمل كجهة التنسيق �ض
 
�
نامج عمل فيينا للبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة. ومع ذلك، فإن دور شعبة البلدان األقل نموا  المتعلقة ب�ب

 .كجهة تنسيق لم ُ�ض�ض عل�ه بعد الطابع المؤس�ي الذي �منحه اختصاصات محددة بوض�ح

 مقبولة وضع القبول

 لتنف�ذق�د ا حالة التنف�ذ

  الجهة المسؤولة
�
 مدير شعبة البلدان األقل نموا

 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/3
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  JIU/REP/2021/2  "استعراض الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة للبلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة لتنف�ذ برنامج عمل فيينا"
 (تتمة)

 

 3التوص�ة 

ض لمؤسسات منظ ي للرؤساء التنف�ذيني
 إطار ومة األمم المتحدة أن �ضعوا ينب�ض

�
 واضح ا

�
للنتائج ف�ما يتعلق  ا

ض 2022بدعم البلدان النام�ة غ�ي الساحل�ة، وذلك بحلول نها�ة عام  ابط بني ي ذلك أوجه ال�ت
، بما �ض

ات�ج�ة النواتج الرئ�س�ة واأل�شطة األساس�ة.   النتائج المراد تحق�قها واس�ت

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ض الوكاالت التابع ل كعضو  ك بني ي الف��ق االستشاري المش�ت
 للدعوة �ض

ً
تقد�م إ� ألمم المتحدة، واستجابة

ي 
نامج عمل فيينامساهمات �ض للبلدان النام�ة غ�ي  خارطة ط��ق األمم المتحدة للتنف�ذ المعجل ل�ب

ة  الساحل�ة وعا2024-2014للف�ت ت ، قدمت ال��بو مساهمة جوه��ة، و�ي مجموعة من الم�ث

ي تخطط المنظمة للق�ام بها لدعم تنف�ذ ة  برنامج عمل فيينا الملموسة الئت ي الف�ت
. وقد 2024-2020�ض

 
�
ي تو أ ي خارطة الط��ق المذكورة أعالە، والئت

وعات ال��بو هذە بال�امل �ض  فر إطار درجت م�ث
�
 واضح ا

�
 ا

 للنتائج وتخط�ط
�
 تفص�ل� ا

�
ض ع� مؤسسات منظومة األمم المتحدة تنف�ذها ا ي يتعني   .لأل�شطة الئت

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

  الجهة المسؤولة
�
 مدير شعبة البلدان األقل نموا

 
 
�
ي عام  . ثان�ا

كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت
 2020توص�ات من االستعراضات اليت

 

JIU/REP/2020/8  األمم المتحدة مراعاة االستدامة البيئ�ة ع�ب مؤسسات منظومة"استعراض تعم�م"  
 

 1التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة الذين لم �سنّ  ي للرؤساء التنف�ذيني

وا بعد س�اسة ع� نطاق ينب�ض

ي مجاالت وظائف اإلدارة الداخل�ة أن �فعلوا ذلك بحلول 
نها�ة عام المنظمة لالستدامة البيئ�ة �ض

2022 . 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

تعكف اإلدارة ع� إعداد س�اسة مسؤول�ة بيئ�ة رف�عة المستوى لل��بو، تغ�ي جميع مجاالت العمل 

ي ستتضمن فصوً� مختلفة تغ�ي مختلف المجاالت.  ي ال��بو، ع� مستوى عاٍل للغا�ة، والئت
�ض

ي مساهماتهاوستصدر الس�اسة بعد إجراء المشاورات الداخل
 .�ة مع القطاعات داخل ال��بو لتل�ت

 مقبولة  وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

ي  الجهة المسؤولة
 مدير شعبة البئض التحت�ة للمبائض

 
 

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/8
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 4التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي للرؤساء التنف�ذيني

�ات ب�دراج ينب�ض الذين لم �كلفوا مكاتب المش�ت

اء و�جراءاتها وأدلتها ومبادئها  ي س�اسات ال�ث
أحكام محددة إلدماج اعتبارات االستدامة البيئ�ة �ض

ض الوكاالت ذات الصلة، حسب االقتضاء، أن �فعلوا ذلك  كة بني التوجيه�ة، بوسائل منها اآلل�ات المش�ت

 . 2022بحلول نها�ة عام 

رة/الجهة تقي�م اإلدا

 المنسقة

ي عام 
ي  2022س�كتمل �ض

س�اسات ال��بو استعراض ُمجرى لتحد�د ك�ف�ة إدراج اعتبارات االستدامة �ض

اء و�جراءاتها وأدلتها ومبادئها التوجيه�ة  .لل�ث

 مقبولة وضع القبول

فّ  حالة التنف�ذ
ُ
 تذن

�ات والسفر المسؤولةالجهة   مديرة شعبة المش�ت

 
JIU/REP/2020/8 (تتمة) ""استعراض تعم�م مراعاة االستدامة البيئ�ة ع�ب مؤسسات منظومة األمم المتحدة 

 

 5التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �كفلوا، بحلول نها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني

، 2022ينب�ض

ي إدراج فهم االستدامة 
ي جميع عمل�ات التوظ�ف واالخت�ار، و�ض

نظم تقي�م األداء،  البيئ�ة وسلوك�اتها �ض

 و�عطاءها وزن
�
 كاف�  ا

�
�ع�ة وهيئات إدارتهم اعتبار ، وأن �قدموا تقار�ر عن التنف�ذ إ� أجهزتهم ا  الت�ث

�
من  ا

 . 2023عام 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ال تزال االستدامة البيئ�ة تمثل أول��ة لل��بو، فع� مدى السنوات القل�لة الماض�ة، طّورنا أنظمة إدارة 
ي ال��بو لتصبح اآلن خال�ة تمامالمواهب 
 �ض

�
ض اختبار  ا من الورق. وال نرى أنه س�كون من الواق�ي تضمني

ي عمل�ة االخت�ار الخاصة بنا،  فهم االستدامة البيئ�ة وسلوك�اتها 
ض جهودنا ع� �ض ول�ننا نفضل ترك�ي

ي ال��بو، بما يتما�ث مع ق�متنا األساس�ة �شأن "الت�ف 
ي القوى العاملة �ض

�شجيع هذە السلوك�ات �ض
ض �شأن الحاجة إ� إطار/مبادئ توجيه�ة  بمسؤول�ة". وت��د ال��بو توص�ة مجلس الرؤساء التنف�ذيني

 .امة البيئ�ة وسلوك�اتها وضمان اتباع نهج متسقع� نطاق منظومة األمم المتحدة لتقي�م فهم االستد
 

ض تقي�مو�تضمن نظام إدارة األد  اء وتط��ر الموظفني
�
، بغض  ا ض لق�منا األساس�ة �شمل جميع الموظفني

 رى أن هذا هو المجال األ�سب حال�النظر عن مستواهم أو وظ�فتهم. ون
�
ض " ا " لتمي�ي ي

السلوك االستبا�ت

 المستدام بيئ�
�
ي إطار ا

 ."الق�مة األساس�ة "الت�ف بمسؤول�ة، �ض

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

�ة الجهة المسؤولة  مديرة إدارة الموارد الب�ث

 

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"
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 7التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �حرصوا ع� استغناء جميع  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

ي تنظمها منظماتهم عن الورق، بحلول نها�ة عام  ، ع� 2022المؤتمرات والمناسبات واالجتماعات الئت

داد التكال�ف باتب اع نظام أال توفر المواد المطبوعة إال بناء ع� طلب رس�ي و�تداب�ي مناسبة الس�ت

ض ومؤسسات البحوث  -ف�ما يتعلق بمختلف فئات ال��ائن �سع�ي تفاض�ي  ض الرسميني من قب�ل المندو�ني

ي المؤتمرات والطالب ـ وأن �قدموا تقار�ر عن التنف�ذ إ� أجهزتهم الت
ض اآلخ��ن �ض �ع�ة والمشاركني �ث

 وهيئات إدارتهم اعتبار 
�
 . 2023من عام  ا

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

 ن وثائق االجتماعات وال توفر �سختطبق ال��بو س�اسة االستغناء عن الورق �شأ
�
مطبوعة منها إال عند  ا

 .الطلب

 ةمقبول وضع القبول

 نّفذت حالة التنف�ذ

 مدير شعبة االنخراط الديبلوما�ي وشؤون الجمع�ات الجهة المسؤولة

 
JIU/REP/2020/8 (تتمة) "مراعاة االستدامة البيئ�ة ع�ب مؤسسات منظومة األمم المتحدة "استعراض تعم�م 

 

 8التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة الذين لم �كلفوا المكاتب ذات الصلة  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

المسؤولة عن تنظ�م المؤتمرات واالجتماعات والمناسبات بوضع س�اسة إلدماج أحكام محددة تتعلق 

ي الس�اسات واإلجراءات واألدلة والمبادئ التوجيه�ة، بوسائل منها باعت
بارات االستدامة البيئ�ة �ض

ض الوكاالت ذات الصلة، حسب االقتضاء، أن �فعلوا ذلك بحلول نها�ة عام  كة بني  . 2022اآلل�ات المش�ت

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي عام  
صفحة باألب�ض  29900فحة ملونة وص 19965صفحة ( 49865، طبعنا ما مجموعه 2020�ض

ي ذلك وثائق العمل، وتق��ر المدير  2019% من عام 82بنسبة أقل واألسود، أي 
�سبب الجائحة (بما �ض

، باإلضافة إ�  ض ة اليوم�ة، واستب�ان المندو�ني مجموعة من جميع وثائق العمل بجميع  37العام، والن�ث

ض الفور  جمني ي ُوفرت للم�ت )اللغات الرسم�ة، والئت ض  .�ني

ي عام 
 2020% أ��� من 102صفحة باألب�ض واألسود، أي  100609، طبعنا ما مجموعه 2021و�ض

، باإلضافة إ�  ض ة اليوم�ة، واستب�ان المندو�ني ي ذلك وثائق العمل، والن�ث
مجموعة من جميع  44(بما �ض

( ض ض الفور�ني جمني ي ُوفرت للم�ت  .وثائق العمل بجميع اللغات الرسم�ة، والئت

 مقبولة       القبولوضع 

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 مدير شعبة االنخراط الديبلوما�ي وشؤون الجمع�ات الجهة المسؤولة

 

 سابقا "ق�د التنف�ذ"

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م
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 9التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �كفلوا، بحلول نها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني

، 2022ينب�ض

امتثال إجراءات ومشار�ــــع خدمات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت العتبارات االستدامة البيئ�ة، بما 

ي مستوى يتواءم مع اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة 
ي ذلك ضمان أن تكون انبعاثات غازات الدفيئة �ض

�ض

 �شأن تغ�ي المناخ واتفاق بار�س. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

خذ العد�د من اإلجراءات لتنف�ذ التوص�ة 2021عام  خالل
ُ
 :9، ات

ي إطار الس�اسة المعن�ة الرف�عة المستوى  -
اء �ض وضع مبادئ توجيه�ة لتكنولوج�ا المعلومات الخ�ض

 نطاق ال��بو. وُ�ستعرض النص حال�ع� 
�
 داخل� ا

�
 . ا

قّ�م خطة العمل وضع خطة عمل لتكنولوج�ا المعلومات  -
ُ
اء. وت  حال�الخ�ض

�
 داخل� ا

�
. وسُتنفذ إجراءات ا

ي ال��بو
 .محددة من أجل ز�ادة الحد من البصمة ال���ون�ة لتكنولوج�ا المعلومات �ض

جرى مناقشة مستمرة مع كبار بائ�ي تكنولوج�ا المعلومات لدينا لمعرفة ك�ف �مكنهم مساعدة   -
ُ
ت

 .ال��بو ع� تقل�ل البصمة ال���ون�ة لتكنولوج�ا المعلومات

 مقبولة  القبول وضع

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 مدير الشعبة التقن�ة لتكنولوج�ا المعلومات الجهة المسؤولة

JIU/REP/2020/7 ي منظومة األمم المتحدة: نحو حالة من التأهب سلسلة ال�تل "تطب�قات
  "�ض

 

 2التوص�ة 
ي 

ي �مكن ينب�ض ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة التأ�د من أن دراسة الحاالت الئت للرؤساء التنف�ذيني

ي ذلك ما يتعلق بالس�اسات 
فيها استخدام سلسلة ال�تل ستستند إ� تقي�مات مخاطر المشار�ــــع، بما �ض

، واألنظمة ذات الصلة بامت�ازات المنظمة وحصاناتها، وحما�ة الب�انات، وال��ة، واألمن  ي
ائض السي�ب

 وسالمة النظام وسمعته. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي حاالت استخدام 
تعت�ب هذە ممارسة معتادة داخل ال��بو بالنسبة لجميع حاالت االستخدام، ال س�ما �ض

ي و تكنولوج�ات رائدة. 
وع، بما �ض لدى ال��بو عمل�ات حوكمة داخل�ة لتقي�م الجدوى، ومخاطر الم�ث

 ، وأمن المعلومات، والبن�ة الهندس�ة، وما إ� ذلك. الحما�ة والتع��ض ذلك

 مقبولة  وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

ي المعلومات الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/7
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 3التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي للرؤساء التنف�ذيني

الذين لم �ع��وا بعد عن تأي�دهم لمبادئ ينب�ض

ك 2022التنم�ة الرقم�ة، أن �قوموا بذلك بحلول نها�ة عام  ، كخطوة أو� لضمان فهم عام مش�ت

ي ذلك إمكان�ة استخدام سالسل ال�تل. 
 للتحول الرق�ي ع� مستوى المنظومة، بما �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

عت�ب هذە المبادئ مناسبة 
ُ
و�مكن أن تعتمدها ال��بو. ومع ذلك، سنحتاج إ� مناقشتها واالتفاق عليها ت

ي مجلس تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت و 
اح لضمان تطبيق هذە المبادئ (واالمتثال  ص�اغة�ض اق�ت

ي مشار�عنا
 .لها) �ض

 مقبولة    وضع القبول

 التنف�ذق�د  حالة التنف�ذ

ي المعلومات الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 

 4التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �ضمنوا استناد أي قرار �شأن استخدام  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

شاد بمصفوفة التخاذ القرارات  سلسلة ال�تل إ� ب�ان جدوى مناسب و�� أ�سب حل للحالة، واالس�ت

ي أي تحسينات و/أو تعد�الت الحقة). (ع� النحو الموصوف 
ي هذا التق��ر، و�ض

 �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي استعراض 
ي حوكمة المشار�ــــع. وكما هو مذكور أعالە، ينب�ض

ما تتضمنه التوص�ة تطبقه ال��بو بالفعل �ض
ي مجلس تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت  سلسلة ال�تل معاي�ي اتخاذ القرارات �شأن

 .�ض
 

 مقبولة    ع القبولوض

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

ي المعلومات الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 
  

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
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JIU/REP/2020/6 ي منظومة األمم المتحدة
  ""تعدد اللغات �ض

 

 3التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، الذين لم �فعلوا ذلك بعد، أن يبادروا  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

، حسب االقتضاء، إ� إعداد أو تع��ز س�اساتهم الرام�ة إ� استقطاب 2022بحلول نها�ة عام 

ي اللغات من ذوي ال�فاءات 
ض جدد و�� االحتفاظ بموظ�ض ض شف��ني جمني ض وم�ت ض تح��ني جمني م�ت

اطات المتعلقة وا ض مع تحد�د االش�ت لمهارات، ع� أن �شمل ذلك إعداد خطط لخالفة الموظفني

 باللغات والتشك�الت اللغ��ة المطل��ة، فضً� عن توسيع نطاق برامج التواصل مع الجامعات. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

امج الحال�ة ، �جري العمل ع� االستفادة فرقة العمل المعن�ة باللغاتبتوج�ه من  تيبات وال�ب من ال�ت

ي المصطلحات، كوس�لة لجذب  ض وزماالت أخصائئي ض المعاونني ض التح����ني جمني مثل تلك الخاصة بالم�ت

ض والمهرة ض الموه��ني ض اللغ��ني ض الجدد، واالحتفاظ بالمهنيني ض والفور�ني ض التح����ني جمني  .الم�ت

 ةمقبول وضع القبول

 نّفذت التنف�ذحالة 

 مدير شعبة اللغات الجهة المسؤولة

 

 5التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �طلبوا إ� اللجنة اإلدار�ة الرف�عة  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

ي بالتنسيق إ�شاء ف��ق  ض لمنظومة األمم المتحدة المعئض المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنف�ذيني

، ُ�عئض ب�عداد إطار لغات منظومة األمم المتحدة لتدر�س اللغات 2022نها�ة عام عامل، بحلول 

ي لغات األمم المتحدة الست الرسم�ة، وهو اإلطار الذي 
وتعلمها وللتقي�م و�صدار شهادات ال�فاءة �ض

ي �مكن أن �ستند إ� أمور من جملتها نتائج العمل الذي أنجزته األمانة العامة لألمم المتحدة بالفع
ل �ض

 هذا المجال. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي أن تنظر ف�ه اللجنة اإلدار�ة الرف�عة المستوى  
�قع هذا األمر خارج نطاق اختصاص ال��بو، و�نب�ض

ض لتوف�ي االستجابة  .ومجلس الرؤساء التنف�ذيني

 غ�ي وجيهة    وضع القبول

  حالة التنف�ذ

  المسؤولةالجهة 
�
) ومدير شعبة البلدان األقل نموا امج والشؤون المال�ة (المراقب الما�ي  مديرة تخط�ط ال�ب

 

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

 سابقا "لم يبدأ بعد "

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
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 6التوص�ة 
ي مجلس الرؤساء 

ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، بصفتهم أعضاء �ض ي للرؤساء التنف�ذيني
ينب�ض

ي بالتنسيق، أن �صدروا توجيهات ض لمنظومة األمم المتحدة المعئض ر�ة الرف�عة هم إ� اللجنة اإلداالتنف�ذيني

 المستوى بأن تضع نهج
�
  ومنسقشام�ً  ا

�
ع� نطاق المنظومة إزاء تعدد اللغات باعتبارە من الق�م  ا

 األساس�ة لدى مؤسسات منظومة األمم المتحدة. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي أن تنظر ف�ه اللجنة
اإلدار�ة الرف�عة المستوى  �قع هذا األمر خارج نطاق اختصاص ال��بو، و�نب�ض

ض لتوف�ي االستجابة  .ومجلس الرؤساء التنف�ذيني

 غ�ي وجيهة       وضع القبول

  حالة التنف�ذ

) ومدير شعبة البلدان األقل نموا الجهة المسؤولة امج والشؤون المال�ة (المراقب الما�ي  مديرة تخط�ط ال�ب

JIU/REP/2020/5 "ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
  "إدارة المخاطر المؤسس�ة: الُنهج واالستخدامات �ض

 

 2التوص�ة 
ض أن ُ�جروا  ي للرؤساء التنف�ذيني

 ، استعراض2021، بحلول نها�ة عام ينب�ض
�
هم إلدارة شامً� لتنف�ذ ا

 المخاطر المؤسس�ة ق�اس
�
ي  9إ�  1بالمعاي�ي المرجع�ة  ا

ض �ض كة، ع� النحو المبني لوحدة التفت�ش المش�ت

 هذا التق��ر. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

 استعراضتجري ال��بو 
�
 سن��شامً� لتنف�ذها إلدارة المخاطر المؤسس�ة  ا

�
ي عام . وا

، استعرضت 2021�ض

 ال��بو أ�ض
�
 ق�استنف�ذها  ا

�
كة من معاي�ي وحدة التفت�ش ب ا ، وقدمت التق��ر إ� الدول 9إ�  1المش�ت

ي سبتم�ب 
 .2021األعضاء �ض

 مقبولة    وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

) الجهة المسؤولة امج والشؤون المال�ة (المراقب الما�ي  مديرة تخط�ط ال�ب

 

 سابقا�  "لم يبدأ بعد "

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/5
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 3التوص�ة 
ي ألعضاء 2021بحلول نها�ة عام 

اللجنة اإلدار�ة الرف�عة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء ، ينب�ض

ي بالتنسيق أن �كفلوا استمرار فرقة العمل المتعددة الوظائف  ض لمنظومة األمم المتحدة المعئض التنف�ذيني

المعن�ة ب�دارة المخاطر كآل�ة قابلة لالستمرار ل��ادة تع��ز وت�س�ي التعاون والتنسيق وتبادل المعارف 

ض الوكاال  كة المرتبطة بجهود إصالح األمم المتحدة. بني  ت واستكشاف المخاطر المش�ت

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ح الرؤساء  المشاركون لفرقة العمل المتعددة بناًء ع� االهتمام الشد�د من جانب األعضاء، اق�ت

ي  الوظائف المعن�ة ب�دارة المخاطر والتابعة للجنة اإلدار�ة الرف�عة المستوى ع�
اللجنة المذكورة �ض

ل اللجنة فرقة العمل إ� منتدى مستدام ل��ادة تع��ز و�سه�ل التعاون والتنسيق  2021مارس  حوِّ
ُ
أن ت

كة ع� نطاق منظومة األمم المتحدة.  ض الوكاالت واستكشاف المخاطر المش�ت وتبادل المعرفة بني

ي مارس واعُتمدت اختصاصات منتدى إدارة المخاطر من جانب اللجنة اإلدا
ر�ة الرف�عة المستوى �ض

ي  2021
ض �ض ، و�التا�ي ألغت فرقة العمل. واجتمع منتدى إدارة المخاطر مرتني ض ي دورتها الحاد�ة واألر�عني

�ض

ي مارس  2021عام 
 .2021بعد إ�شائه �ض

 مقبولة    وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

)مديرة تخط�ط  الجهة المسؤولة امج والشؤون المال�ة (المراقب الما�ي  ال�ب

JIU/REP/2020/2 الس�اسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو م��د من اال�ساق والتنسيق والتقارب""  

 

 1التوص�ة 
ي أن �ضع الرؤساء التنف�ذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، إن لم �كونوا قد فعلوا، 

ينب�ض

ات الحد  األدئض الرئ�س�ة لألداء واألهداف المرتبطة بها ف�ما يتعلق بكفاءة برامج مجموعة من مؤ�ث

ات وتقدم تقار�ر �شأنها  ي دعم نواتج األعمال، ع� أن ترصد المنظمات تلك المؤ�ث
التعلم وفعاليتها �ض

 إ� مجالس اإلدارة. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

�ة الجد�دة، أصدرت  ات�ج�ة الموارد الب�ث  فرقة العمل المعن�ة بالتعلم والتطور بعد صدور اس�ت

ات�ج�ة التعلم  ي تتضمن مبادرات لتج��ب آل�ات تقي�م جد�دة لتقي�م تأث�ي التعلم  والتطور اس�ت الئت

 .�شكل أفضل والتطور 

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

�ة الجهة المسؤولة  مديرة إدارة الموارد الب�ث

 
  

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/2
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JIU/REP/2020/2 (تتمة) ""الس�اسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو م��د من اال�ساق والتنسيق والتقارب 

 3التوص�ة 
ي أن �درس الرؤساء التنف�ذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، بالتشاور مع مجموعة األمم 

ينب�ض

ك شامل أو ع� األقل ضمان المتحدة  للتنم�ة المستدامة، الخ�ارات القائمة لوضع منهاج درا�ي مش�ت

ع� نطاق المنظومة، بحلول  2030جودة الدورات التدر�ب�ة المتعلقة بخطة التنم�ة المستدامة لعام 

 . 2021نها�ة عام 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي بمبادرة  ي ينسقها معهد األمم المتحدة للتدر�ب  SDG LEARN تباطأ عمل الف��ق العامل المعئض الئت

 اء الجائحة، ول�نه ال يزال مستمر والبحث أثن
�
ي العمل ا

 .�ض

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 المدير التنف�ذي أل�اد�م�ة ال��بو الجهة المسؤولة

 

 6التوص�ة 
ي أن �ضع الرؤساء التنف�ذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، إن لم �كونوا قد فعلوا، معاي�ي 

ينب�ض

 ستخدام المنصات الخارج�ة استخدامال 
�
 أ��� منهج�ة، استناد ا

�
إ� التنظ�م السد�د لدوراتها وما لها من  ا

 . واقع�ةأهداف تعلم 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

 .العمل ع� وضع المعاي�ي  �جري

 مقبولة    وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 المدير التنف�ذي أل�اد�م�ة ال��بو الجهة المسؤولة

 
  

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
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�
ي عام  . ثالثا

كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت
 2019توص�ات من االستعراضات اليت

JIU/REP/2019/9  ي مجال استعانة مؤسسات منظومة األمم المتحدة بمصادر خارج�ة من خارج
"استعراض الممارسات المعا�ة �ض

ض  �ي الخدمات التجار�ني   "المنظومة من مقدِّ

 1التوص�ة 
فوا المكاتب المعن�ة بوضع تع��ف 

�
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �كل ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

ك لالستعانة  ، وذلك من خالل إجراء 2021بمصادر خارج�ة ع� نطاق المنظمات، بحلول عام مش�ت

هج 
ُ
، وأن �كفلوا تجس�دە عن ط��ق وضع ن ض ض من أصحاب المصلحة الداخليني مشاورات مع المعنيني

 ومبادئ توجيه�ة إجرائ�ة �شأن هذا الموض�ع. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

�ات التابعة للجنة  اإلدار�ة الرف�عة المستوى ع� تع��ف لالستعانة بمصادر وافقت شبكة المش�ت

�ات الخاص بها. وف�ما يتعلق بالُنهج  ي دل�ل المش�ت
خارج�ة، وتقبل ال��بو هذا التع��ف وستدرجه �ض

ي بالفعل 
�ات ��ض والمبادئ التوجيه�ة اإلجرائ�ة �شأن هذا الموض�ع، فإن اإلطار التنظ��ي الحا�ي للمش�ت

�ات المتعلقة باالستعانة بمصادر خارج�ة، كما �ي ُمعّرفة اآلن�شكل كاٍف بمتطلبات   .المش�ت

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

�ات والسفر الجهة المسؤولة  مديرة شعبة المش�ت

JIU/REP/2019/8  ي
ض الوكاالت �ض ض وتداب�ي التنقل المماثلة بني   "مؤسسات منظومة األمم المتحدة"استعراض تبادل الموظفني

 4التوص�ة 
ض أن يراجعوا، بحلول نها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني

بهدف تحد�د  2012، اتفاق عام 2021ينب�ض

ض انتقلوا إ� منظمة أخرى بموجب  اإلجراءات للتعامل مع ادعاءات سوء السلوك الموجهة ضد موظفني

وط االتفاق.   �ث

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ض  �ة التابعة لمجلس الرؤساء التنف�ذيني ي إطار شبكة الموارد الب�ث
ي ص�اغة اإلجراءات �ض

ي النظر �ض
ينب�ض

ي بدأت فقط مناقشات أول�ة حول هذە المسألة)  .(الئت

 مقبولة     وضع القبول

 لم يبدأ بعد حالة التنف�ذ

�ة الجهة المسؤولة  مديرة إدارة الموارد الب�ث

 

  

 سابقا�  "ق�د النظر"

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/9
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
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JIU/REP/2019/5 ي منظومة األمم المتحدة
  ""إدارة خدمات الحوسبة السحاب�ة �ض

 

 1التوص�ة 
ض لمؤسسات األمم المتحدة أن �كفلوا اشتمال خطط استمرار�ة ت��ف  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

ات�ج�ات وتداب�ي تروم التخف�ف من خطر عدم  �ي الخدمات السحاب�ة األعمال ع� اس�ت وفاء مقدِّ

 بالخدمات التعاقد�ة. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

�د   - از�ة لضمان إمكان�ة اللجوء إ� مزود خدمات مختلف، عند نقل خدمات ال�ب كخطوة اح�ت

ي إ� خدمات ما�كروسوفت السحاب�ة، حرصت ال��بو ع� ضمان تخ��ن ب�اناتها ع� سب�ل 
وئض اإلل��ت

(خدمات أمازون و�ب). وسُيوّسع نطاق اإلجراء أعالە  االحت�اط لدى مزود خدمات سحاب�ة مختلف

ي طور االنتقال إ� خدمات ما�كروسوفت ل�شم
ي �ي �ض ل خدمات أخرى مثل الخدمات التعاون�ة الئت

 .السحاب�ة

خطط تكرار�ة البدائل ع�ب مواقع أو  -
ُ
 مناطق توفر متعددة وفقعند نقل التطب�قات إ� السحابة، ت

�
 ا

 لهدف وقت االستعادة وهدف زمن االستعادة ل�ل تطبيق. 

ض للخدمات السحاب�ة.  ال توجد خطة أخرى لتوف�ي  -  القدرة ع� تبد�ل األحمال ع�ب مزودين مختلفني

 ةمقبول وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

ي المعلومات الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 
 
�
ي عام  . رابعا

كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت
 2018توص�ات من االستعراضات اليت

JIU/REP/2018/6  "تع��ز إمكان�ة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إ� مؤتمرات منظومة األمم المتحدة واجتماعاتها" 
 

 1التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �قوموا، بحلول نها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني

، 2020ينب�ض

وع س�اسة �شأن إمك ان�ة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إ� بتكل�ف المكاتب ذات الصلة بوضع م�ث

المؤتمرات واالجتماعات، فضً� عن مبادئ توجيه�ة لتنف�ذ الس�اسات، و�تقد�مها إ� الهيئات 

�ع�ة ل�ل منهم، إذا كان  تفع�ل تلك الس�اسات يتطلب تأي�د الت�ث
�
 من تلك الهيئات.  ا

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

 

 

 تعكف ال��بو حال�
�
ع� جرد الس�اسات/األ�شطة/المبادرات الحال�ة المتعلقة ب�دماج منظور اإلعاقة  ا

ات�ج�ة األمم المتحدة  ات�ج�ة إلدماج منظور اإلعاقة تتما�ث مع متطلبات اس�ت من أجل ص�اغة اس�ت

ي هذا الصدد، أ�شأت ا
 ل��بو ف��قإلدماج منظور اإلعاقة. و�ض

�
عامً� متعدد القطاعات لص�اغة  ا

ات�ج  .�ة إدماج منظور اإلعاقةاس�ت

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/6
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 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 مدير شعبة االنخراط الديبلوما�ي وشؤون الجمع�ات الجهة المسؤولة

 

JIU/REP/2018/6  "(تتمة)"تع��ز إمكان�ة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إ� مؤتمرات منظومة األمم المتحدة واجتماعاتها 
 

 5التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن ُ�لزموا منظ�ي االجتماعات والمؤتمرات  ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

: 2021بأن �كفلوا، بحلول د�سم�ب   ، ما ��ي

خاص ذوي اإلعاقة مدعومة بال�امل من خالل عمل�ات �سج�ل م�ّ�ة أن تكون مشاركة األش )أ(

 لألشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة؛

ي نماذج التسج�ل الم�ّ�ة بنود �سأل ع� وجه التحد�د عن االحت�اجات من التسه�الت  )ب(
درج �ض

ُ
أن ت

 الخاصة؛

ض الم )ج( عمم المعلومات عن المرافق والخدمات الم�ّ�ة ع� جميع المشاركني
ُ
ض من خالل أن ت حتملني

ون�ة ومذكرات إعالم�ة �سهل الوصول إليها؛  مواقع إل��ت

نظم بعد االجتماع أو المؤت )د(
ُ
ي ت مر عن مدى الرضا عن تنظ�مه، أن �شمل الدراسات االستقصائ�ة الئت

 دائم
�
 أسئلة لتقي�م مدى الرضا عن مرافق وخدمات التسه�الت الخاصة.  ا

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ض ذوي اإلعاقة ("هل لد�ك احت�اج متعلق ب�عاقة  - يتضمن نموذج �سج�ل ال��بو اآلن حقً� للمسجلني
ي يناير 

فذ �ض
ُ
ي إبالغنا به، ير�ب التحد�د") (ن

 )2022ترغب �ض
 
وفر معلومات عن  -

ُ
ي المرافق والخدمات الم�ّ�ة ت

ض �ض من خالل دل�ل عم�ي ُ�قدم إ� المشاركني
 .االجتماع

 
ي عام من المقرر إج -

 .لف��ق المؤتمر بأ�مله 2022راء تدر�بات ع� اإلخالء �ض
 
جرى  -

ُ
ي ت مدى الرضا عن سؤاً� لتقي�م بعد االجتماعات أو المؤتمرات تتضمن استقصاءات الرضا الئت

 .مرافق وخدمات التسه�الت الخاصة

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

 مدير شعبة االنخراط الديبلوما�ي وشؤون الجمع�ات المسؤولةالجهة 

 

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"
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 8التوص�ة 
�ات بأن ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن �كلفوا مكاتب المش�ت ي للرؤساء التنف�ذيني

تص�غ،  ينب�ض

 ، أحكام2021بحلول د�سم�ب 
�
ي الس�اسات  ا

اطها �ض ام متطلبات إمكان�ة الوصول و/أو اش�ت للتأ�د من اح�ت

�ات، لتنظر فيها وتعتمدها سلطة اتخاذ القرار ذات الصلة.   والمبادئ التوجيه�ة المتعلقة بالمش�ت

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي س�اق وضع الس�اسة األوسع للنفاذ 
�ات �ض الم�ّ� خالل عام سُتحدث المبادئ التوجيه�ة للمش�ت

2022. 

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

�ات والسفر الجهة المسؤولة  مديرة شعبة المش�ت

 
JIU/REP/2018/4 ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة

ض عن المخالفات �ض غني
�
 ""استعراض الس�اسات والممارسات المتعلقة بالمبل

 
 

 10التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة بأن �كفلوا، بنها�ة عام  ي للرؤساء التنف�ذيني

، أن �كون 2019ينب�ض

ي مجال
ض ب�كمال تدر�ب خاص �ض ض والمدي��ن مطالبني فني الس�اسات المرتبطة باإلبالغ عن  جميع الم�ث

المخالفات وك�ف�ة االستجابة للبالغات المتعلقة �سوء السلوك/المخالفات واالنتقام والتعامل معها 

 ع� النحو المناسب. 

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

وضع تدر�بات/مبادئ توجيه�ة مخصصة  2022تتضمن خطة عمل رئ�سة مكتب األخالق�ات لعام 

ض الثالث والرابع من عام  .�شأن الحما�ة من االنتقام للمدي��ن ومن المخطط وضعها خالل ال��عني

2022 . 

 مقبولة وضع القبول

 ق�د التنف�ذ حالة التنف�ذ

 رئ�سة مكتب األخالق�ات الجهة المسؤولة

 
  

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

 ال يوجد تغي�ي مقارنة بالوضع السابق
 ُحدث التقي�م

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
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�
ي عام توص�ات من االستعراضات  . خامسا

كة �ن ي أجرتها وحدة التفت�ش المش�ت
 2016اليت

JIU/REP/2016/9 ي منظومة األمم المتحدة
  ""السالمة واألمن �ض

 

 2التوص�ة 
ض  كة بني ي أن �كفل الرؤساء التنف�ذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، من خالل الشبكة المش�ت

ينب�ض

السالمة واألمن، أنه قد تم االنتهاء من وضع س�اسة الوكاالت إلدارة المسائل األمن�ة و�دارة شؤون 

ي كل مؤسسة من 
شاملة ع� نطاق المنظومة من أجل السالمة ع� الطرق وأنها جاهزة للتنف�ذ �ض

ي موعد ال يتجاوز يناير 
 . 2018مؤسساتهم �ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ك ض وكاالت األمم المتحدة  خضعت س�اسة السالمة ع� الطرق للمراجعة ع� الصع�د المش�ت بني
ي سبتم�ب 

ض الوكاالت إلدارة المسائل األمن�ة �ض كة بني ي الشبكة المش�ت
 .2021واعُتمدت �ض

 
ض المعلومات إجراًء �شغ�ل� ووضع قسم خدمات تنسيق األمن والسالمة داخل شعبة األمن  وتأمني

�
 ا

 موحد
�
ي ال��ــع الرابع من عام  ا

ە �ض ع� شبكة ال��بو الداخل�ة  2021�شأن السالمة ع� الطرق و��ث
انت). و�تضم  ن اإلجراء التشغ��ي الموحد أحكام(اإلن�ت

�
رئ�س�ة تنطبق ع� ال��بو من س�اسة السالمة  ا

ي األمم المتحدة. 
 ع� الطرق الخاصة بنظام إدارة األمن �ض

 
 ونظر 
�
: لقلة عدد المركبات ا ا جرى أ�شطة التبليغ �شكل موجه كالتا�ي

ُ
 لرسم�ة، ت

دمت إحاطات لرؤساء المكاتب الخارج�ة وجهات تنسيق شؤون األمن والسالمة �شأن الس�اسة  •
ُ
ق

ي ال��ــع الرابع من عام 
ي عام 2021وك�ف�ة التقد�م �ض

كجزء من التدر�بات   2022. وس�ستمر التفاعل �ض
 .وتمار�ن االمتثال

ض المساف��ن إ� مناطق شد�دة إبراز السالمة ع� ا • ي اإلحاطات األمن�ة المكت��ة للموظفني
لطرق �ض

ون�ة لألمم المتحدة �شأن السالمة ع� الطرق و��  الخطورة مع توف�ي روابط إ� الصفحة اإلل��ت
 ذلك حال� شبكة ال��بو الداخل�ة. و�جري إدراج

�
ي نظام إدارة مخاطر  ا

السفر الجوي الجاري تنف�ذە  �ض
 حال�
�
 . International SOSمع منظومة  ا

 
 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

ي األمن الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 
  

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/9
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JIU/REP/2016/9 ي منظومة األمم المتحدة
 (تتمة) ""السالمة واألمن �ض

 

 3التوص�ة 
ض لمؤسسات منظومة األمم  ي للرؤساء التنف�ذيني

ظم تقي�م األداء ينب�ض
ُ
ي ن

درج بعد �ض
ُ
ي لم ت المتحدة الئت

ي كل 
ي بما يتناسب مع مستوى المخاطر المقرر �ض ض آل�ات مناسبة لالمتثال األمئض الفردي لجميع الموظفني

ي موعد ال يتجاوز يناير 
ي مؤسسته، �ض

ض من مرا�ز العمل، أن �قوموا بذلك، كل �ض  . 2018مركز معني

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي ال��بو واعُتمدت أوصاف ا� •
ي السالمة واألمن �ض

تمل استعراض لجميع األوصاف الوظ�ف�ة لموظ�ض
 .وظ�ف�ة جد�دة

ي إدراج شهادة تدر�ب •
ض وعدد  BSAFE نجحت ال��بو �ض ي نظام ال��بو لتقي�م األداء لجميع الموظفني

�ض
ي مقر ال��بو. و�لغ معدل االمتثال إل

" الذين �عملون �ض ض % 97�مال التدر�ب كب�ي من "غ�ي الموظفني
ض لعام   .2021لجميع الموظفني

ات�ج�ة للمنظمة، ُوضعت خطة تدر�ب �شأن السالمة واألمن  • ي إطار تنف�ذ خطة األمن االس�ت
�ض

ي ال��ــع الرابع من عام 
دمت وحدات تدر�ب�ة وجيهة لبعض المدي��ن �ض

ُ
، أي رؤساء المكاتب 2021وق

ي عام الخارج�ة وجهات تنسيق شؤون األمن والسالمة. وس
 2022ُتنفذ خطة التدر�ب �شكل أ��ب �ض

ي مجال إدارة المخاطر األمن�ة للمكاتب 
من أجل تع��ز قدرات المدي��ن �شكل مستمر، ال س�ما �ض

 .الخارج�ة
ي يناير  •

�ث �ض
ُ
، ُ�سِند إطار عمل ال��بو �شأن السالمة واألمن الذي � ا� كتعم�م إداري   2022أخ�ي

ي ال��بو المسؤول�ات والواجبات إ� األدوار 
 .اإلدار�ة الرئ�س�ة �ض

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

ي األمن الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 

 5التوص�ة 
ات �شأن االمتثال  ي لم تضع بعد مؤ�ث ض لمؤسسات منظومة األمم المتحدة الئت ي للرؤساء التنف�ذيني

ينب�ض

ي كل مستوى إداري، بما �شمل اإلدارة العل�ا، الق�ام بذلك العتبارات السالمة واألمن 
ي تقي�مات األداء �ض

�ض

ي موعد ال يتجاوز يناير 
 . 2018�ض

تقي�م اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي يناير 
�ث كتعم�م إداري �ض

ُ
 .2022روجع إطار عمل ال��بو �شأن السالمة واألمن و�

 
ي و�توافق إطار عمل ال��بو �شأن السالمة واألمن مع 

أحدث إطار للمساءلة تابع لنظام إدارة األمن �ض

ات أداء رئ�س�ة متعلقة بالسالمة واألمن ف�ما يتعلق بمساءلة  األمم المتحدة. وهو �شتمل ع� مؤ�ث

ي المكاتب الخارج�ة
ي المقر الرئ��ي و�ض

 .اإلدارة العل�ا �ض

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنف�ذ
ُ
 ّفذتن

ي األمن الجهة المسؤولة
 كب�ي موظ�ض

 ]لث[��ي ذلك المرفق الثا
 

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"

 سابقا�  "ق�د التنف�ذ"
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 الثالثالمرفق 
 

ي نها�ة  4قائمة تقار�ر وحدة التفت�ش ق�د النظر
 2022 مارسوالوجيهة لل��بو �ن

كة والوجيهة لل��بو. و�مكن النفاذ إ� كل  �قدم هذا المرفق روابط شبك�ة إ� التقار�ر ق�د النظر الصادرة عن وحدة التفت�ش المش�ت

ي للوحدة. 
وئض  تقار�ر الوحدة ومذكراتها ورسائلها الموجهة إ� اإلدارة عن ط��ق الموقع اإلل��ت

                                                 
 تقار�ر وحدة التفت�ش المش�ت  4

�
ي تحتوي ع� توص�ات معل ي ذلك قةكة الئت

ي هذا التق��ر.  الواردةجميع التوص�ات ، بما �ض
 �ض

5  
�
�ع�ة لل��بو و�� الرئ�س التنف�ذي لل��بو جهة إ� بتأي�د الدول األعضاء ف�ما يتعلق بالتوص�ات المو  رهنا  . الهيئات الت�ث

رابط إ� تق��ر وحدة  المرجع
كة  التفت�ش المش�ت

التوص�ات  عدد 
�ع�ة  (الهيئات الت�ش
ن   5 )والرؤساء التنف�ذيني

 المعلقة

تعل�قات مجلس 
ن   الرؤساء التنف�ذيني

 وثائق أخرى

JIU/REP/2021/6 
إدارة استمرار�ة ت��ف 

ي مؤسسات 
األعمال �ض

 منظومة األمم المتحدة

ض  1   غ�ي متاحة بعد للرؤساء التنف�ذيني

JIU/REP/2021/5 
استعراض وظ�فة 

ي منظومة 
األخالق�ات �ض

 األمم المتحدة

ض  2   غ�ي متاحة بعد للرؤساء التنف�ذيني

JIU/REP/2021/3 
ي 

ي �ض
ائض األمن السي�ب

مؤسسات منظومة األمم 
 المتحدة

�ع�ة 1  للهيئات الت�ث

ض  1  للرؤساء التنف�ذيني

  غ�ي متاحة بعد

JIU/REP/2021/2 
المقدم استعراض الدعم 

من منظومة األمم 
المتحدة للبلدان النام�ة 

غ�ي الساحل�ة لتنف�ذ 
 برنامج عمل فيينا

�ع�ة 1  للهيئات الت�ث

ض  1  للرؤساء التنف�ذيني

  غ�ي متاحة بعد

JIU/REP/2020/8  تعم�م استعراض
االستدامة البيئ�ة ع�ب 

مؤسسات منظومة األمم 
 المتحدة

ض  5 تعل�قات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنف�ذيني
ض   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2020/7  ال�تل  لسلةستطب�قات
ي منظومة األمم 

�ض
المتحدة: نحو حالة من 

 لتأهبا

�ع�ةللهيئات  2  الت�ث

ض  3  للرؤساء التنف�ذيني

تعل�قات مجلس الرؤساء 
ض   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2020/6  ي منظومة
تعدد اللغات �ض
 األمم المتحدة

�ع�ة 1 تعل�قات مجلس الرؤساء  للهيئات الت�ث
ض   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2020/2 
الس�اسات والمنصات 
الداعمة للتعلم: نحو 

م��د من اال�ساق 
  والتنسيق والتقارب

ض  2 تعل�قات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنف�ذيني
ض   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة
 

JIU/REP/2019/8  استعراض تبادل
ض وتداب�ي التنقل  الموظفني
ي 

ض الوكاالت �ض المماثلة بني
مؤسسات منظومة األمم 

 المتحدة

ض  1 تعل�قات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنف�ذيني
ض   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة

https://www.unjiu.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_6_english_2.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_6_english_2.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_6_english_2.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_5_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_5_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_5_english.pdf
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_76_286_add.1_arabic_1.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_76_286_add.1_arabic_1.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_8.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_76_325_add.1arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_76_325_add.1arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_7.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a.75.960.add_.1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a.75.960.add_.1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_6.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_713_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_713_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_2.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_85_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_85_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu-rep-2019-8_1.pdf
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 [نها�ة المرفق الثالث والوث�قة] 

JIU/REP/2019/5  إدارة خدمات الحوسبة
ي منظومة 

السحاب�ة �ض
 المتحدة األمم

ض  1 تعل�قات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنف�ذيني
ض   التنف�ذيني

 ارزةنقاط االستعراض الب

JIU/REP/2018/6  تع��ز إمكان�ة وصول
 األشخاص ذوي اإلعاقة
إ� مؤتمرات منظومة 

األمم المتحدة 
 واجتماعاتها

ض  2 تعل�قات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنف�ذيني
ض   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2018/4  استعراض الس�اسات
والممارسات المتعلقة 

ض عن  بالمبلغني
ي مؤسسات 

المخالفات �ض
 منظومة األمم المتحدة

ض  1 تعل�قات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنف�ذيني
ض  ض ورد المفتشني   التنف�ذيني

 نقاط االستعراض البارزة

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_691_add1_arabic_1.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_691_add1_arabic_1.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2019-5_review_highlights_cloud_computing.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_217_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_217_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2018-6_review_highlights.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/ceb_comments_and_inspectors_response.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/ceb_comments_and_inspectors_response.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_whistleblower.pdf
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