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  ٢٠٠٩الدورة السنوية لعام 
   نيويورك،٢٠٠٩ هيوني/حزيران ٥ -مايو / أيار٢٦

   من جدول األعمال املؤقت ١٢البند 
       التقرير السنوي للمدير التنفيذي -صندوق األمم املتحدة للسكان 

    صندوق األمم املتحدة للسكان    
    ٢٠٠٨عام ل التفتيش املشتركة وحدةتقرير عن توصيات     
      ملدير التنفيذيتقرير ا    

  موجز  
 موجزا عـن اسـتجابات      ، يقدم هذا التقرير   ٥٩/٢٦٧مع قرار اجلمعية العامة     انسجاما    

وحـدة  الـصادرة عـن   لتوصـيات الرئيـسية   يف مـا يتعلـق با   صندوق األمم املتحـدة للـسكان       إدارة  
ة نظمـ بينـها تقريـر خـاص مب      وحدة ستة تقارير    ال، أصدرت   ٢٠٠٨في عام   ف. التفتيش املشتركة 

مـع  انـسجاما   و. تترتب عليها آثار شاملة لعدة منظمـات      ومخسة تقارير    االحتاد الربيدي العاملي  
 هـذا   عـدَّ األمم املتحـدة علـى التبـسيط واملواءمـة، أُ         احلـايل بـ   تـشديد   الرغبات اجمللس التنفيـذي و    

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيشارك يف وضعه التقرير يف شكل 

  رعناصر مقرَّ  
اجلوانـب الـيت هلـا صـلة        سـيما ب   ال و ،علمـا هبـذا التقريـر     أخذ  أن ي يف   اجمللس التنفيذي    قد يرغب 

  .وحدةالخاصة بعمل الصندوق من تقارير 
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  ٢٠٠٨وحدة يف عام العن حملة عامة عن التقارير الصادرة   - أوال  
 ، قائمـة التقـارير    انظـر ( سـتة تقـارير      ٢٠٠٨يف عـام     أصدرت وحدة التفتيش املشتركة     - ١
لربنــامج  يتعلــق باصندوق وتقريــر آخــرالــنظمــة أخــرى غــري  بينــها تقريــر خــاص مب  ،)١رفــق امل
  .ض يف هذا التقريرستعَر ُتالتقريرين ملذينك  فإن التوصيات الواردة يف عليه،و. لصندوقبا ال
فتتـضمن  لـصندوق  باالـيت هلـا صـلة مباشـرة     ووحـدة   الصادرة عـن ال   ربعة  األتقارير  أما ال   - ٢

ــ اتقييمـــ املعـــاونني يف  املـــوظفني الفنـــيني/اخلـــرباء املعـــاونني/ املـــوظفني الفنـــيني املبتـــدئنيربامجلـ
 شاريع التعـاون الـتقين    ملـ تنفيذ الوطين   وال؛  )JIU/REP/2008/2 (منظومة األمم املتحدة  مؤسسات  

)JIU/REP/2008/4(  تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت     التعميم بواسطة   خدمات  استعراض  و؛
الــشبكية واقــع امل واســتعراض إدارة ؛)JIU/REP/2008/5(األمــم املتحــدة  مؤســسات منظومــةيف 

  ). JIU/REP/2008/6( األمم املتحدةمؤسسات منظومة اإلنترنت يف على 
  

   هاوتوصياِت الوحدةالصادرة عن تقارير ذات الصلة الموجز واستعراض   -ا ثاني  
ــواردة يف التقــار  يــستعرض   - ٣ ير األربعــة ذات الــصلة هــذا الفــصل التوصــيات الرئيــسية ال

  .٢٠٠٨وحدة يف عام الالصادرة عن 
  

املــوظفني الفنــيني املعــاونني يف /اخلــرباء املعــاونني/بــرامج املــوظفني الفنــيني املبتــدئني  -ألف   
  )JIU/REP/2008/2 (منظومة األمم املتحدةمؤسسات 

اخلـرباء  / املبتـدئني ملـوظفني الفنـيني   لربامج ا  يقدم هذا التقرير تقييما شامال للوضع احلايل        - ٤
سـندها   مبـا يف ذلـك      ،منظومـة األمـم املتحـدة     مؤسـسات   املعـاونني يف     املوظفني الفنيني /املعاونني
هـو   و ؛الـربامج هلـذه   فعاليـة وأثـر     و وأمهيـة    ،تنفيذيـة  ال اوممارسـاهت تها   وأنظم ها وقواعد ،التشريعي

  .ةنفيذيالسياسية والتنظيمية والتأوضاعهم وصي باختاذ تدابري لتحسني ي
 يــتعني موجهــة إىل اهليئــات التــشريعية  منــها ثــالث : ويقــدم التقريــر تــسع توصــيات     - ٥

الــيت تــدخل ضــمن نطــاق  التوصــيات الــست املتبقيــة  أمــا ؛ استعراضــها مــن قبــل هــذه األخــرية 
  .فقد حازت موافقتهصندوق مسؤولية ال

ــاول الــ   - ٦ ــوارد    ويتن  صندوق هــذه التوصــيات الــست مــن خــالل مــشاركته يف شــبكة امل
نظومـة األمـم   مباملوظفني الفنـيني املبتـدئني      ستضع إطارا منسَّقا للسياسات املتعلقـة بـ         يتالبشرية ال 
علـى  اإلشـراف   ملراقبة    األداء لتقييم وتطوير أصال نظاما خاصا به     ستخدم  يصندوق  فال. املتحدة

  . يتضمنهاالتدريب املقدم من خالله وعناصر التعليم اليتو برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني
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  )JIU/REP/2008/4(شاريع التعاون التقين ملوطين التنفيذ ال  - باء  
التنفيــذ الــوطين وحتديــد ونــشر الــدروس الــذي يــشهده تطــور اليــستعرض هــذا التقريــر   - ٧

ــضل املمارســات   ــستفادة وأف ــة احلــسابات والرصــد     ،امل ــا مراجع ــا فيه ــصلة مب ــضايا ذات ال  والق
  .والتقييم

 استعراضـها  يـتعني  موجهة إىل اهليئات التشريعية منها  مخس  :  توصية ١١قدم التقرير   وي  - ٨
ــل هــذه   ــا ؛  األخــريةمــن قب ــة   أم ــست املتبقي ــسؤولية    التوصــيات ال ــدخل ضــمن نطــاق م ــيت ت ال

  .فقد حازت موافقتهصندوق ال
تنـسيق  يف  منخرطـا    ،ربنـامج والوكـاالت األخـرى     ال بالتعـاون مـع      صندوق،وما برح ال    - ٩

ته هـذه مـن أجـل       مـشارك هـو سيـستمر يف      وعـدة   سنوات  منذ  التوجيهية  املصطلحات واملبادئ   
 علــى ،التنفيــذ الــوطيننظم ضــيح املــصطلحات واملبــادئ التوجيهيــة الــيت تــ مواصــلة توتبــسيط و

  .وحدةالالنحو املوصى به يف تقرير 
مــن خــالل التنفيــذ املقدمــة  فــإن قيمــة مــوارد الــصندوق  ،وحــدةالكمــا يــشري تقريــر و  - ١٠

اسـتمرار  وُيعتـرب   . الفترة قيد االسـتعراض   قاليم خالل   اد يف مجيع األ   ديز آخذة باال  كانتالوطين  
للنمو يف نسبة املـوارد وفعاليـة األنـشطة         ة  أساسيركيزة  االستثمار يف تنمية القدرات     بصندوق  ال
  .من خالل التنفيذ الوطينضطلَع هبا املمجة عنها النا

  
جيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف تكنولوالتعمـــيم بواســـطة خـــدمات اســـتعراض   -جيم   

  ) JIU/REP/2008/5( األمم املتحدةمنظومة ؤسسات م
جمــالس اإلدارة والرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات منظومــة األمــم  إىل يقــدم هــذا التقريــر   - ١١

ــدة ــة مقاَر املتحـ ــة دراسـ ــات  نـ ــن اجلهـ ــسية عـ ــة الرئيـ ــاملقدمـ ــات  دمات خلـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ
. مارســات الــيت تــستخدمها مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة   وحيــدد أفــضل املواالتــصاالت

ــرى  ــشوي ــه ينبغــي ألي   الوحــدةومفت ــرَّ أن ــة خلــدمات   ر مق ــق باجلهــات املقدم ــا يتعل تكنولوجي
ــصاالت أن يــ   ــات واالت ــل  ستند إىل املعلوم ــة عوام ــةاهثالث ــات   هــي  م ــة ومتطلب ــة التنظيمي احلال

تكنولوجيــــا ســــتراتيجية املتعلقــــة ب واال؛ وإدارة تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتــــصاالتالعمــــل
تكنولوجيــا مــن خــدمات  كــلٍاليف والفوائــد للتكــلوالنظــر يف حتليــل ؛ املعلومــات واالتــصاالت
  . املعلومات واالتصاالت

مـن   استعراضـها جمالس اإلدارة يـتعني   موجهة إىل   توصية  : ويقدم التقرير سبع توصيات     - ١٢
صندوق الـيت تـدخل ضـمن نطـاق مـسؤولية الـ           ة  التوصيات الـست املتبقيـ    أما  ؛  األخريةقبل هذه   

  .فقد حازت موافقته
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ة للـصندوق كمـا   مـوارد املؤسـس   يف وضع نظـام ختطـيط        ربنامُجويتشارك الصندوق وال    - ١٣
 .دارة يف جمـال اإل    ةممارسخري  ميثل  إىل أن هذا العمل     الوحدة   مفتشيخبلوص  الصندوق  يرحب  

حتديــد أفــضل اخليــارات املتاحــة  هبــدف  ئــدفواندوق تعزيــز حتلــيالت التكــاليف وال الــصؤيــد وي
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم عمل مؤسـسات منظومـة            للتعميم بواسطة 
  .األمم املتحدة

  
األمــم مؤســسات منظومــة اإلنترنــت يف الــشبكية علــى واقــع املاســتعراض إدارة   -دال   

  ) JIU/REP/2008/6( املتحدة
نترنـت كـأداة اتـصال    اإلاملواقع الشبكية على  وكفاءة استخدام   هذا التقرير فعالية  يقيم    - ١٤
تـوى  احمل نظـام إدارة  املتصلة بذلك من قبيـل      ويشدد التقرير على أمهية القضايا      . نشر املعلومات ل

  .وية اللغيةتعددالوالوصول وتوفري فرص 
ستعراضـها  جمالس اإلدارة يـتعني ا    إىل  تان  موجهتوصيتان  : توصيات ويقدم التقرير مثاين    - ١٥

ــل هــذه    ــا ؛ األخــريةمــن قب ــة   أم ــست املتبقي ــسؤولية    التوصــيات ال ــدخل ضــمن نطــاق م ــيت ت ال
  .فقد حازت موافقتهصندوق ال

ــشهد   - ١٦ ــامل اســتراتيجية وت ــصندوق اخلاصــة ب ــشبكي وقع ال ــسياسات  ال املتعلقــة ووضــع ال
 تحـدة علـى نطـاق منظومـة األمـم امل        بـذل جهـود     املـشاركة يف    ا مستمرا ومن شـأن      تطوربذلك  

. جهـود  من   الصندوق بذلهما ي سهم يف   أن ت تنسيق السياسات   هبدف   ولاحللمركِّزة على إجياد    
التعدديـة  احملتـوى إىل    نظـام إدارة    الدعم الذي يقدمه    الصندوق اجلهود الرامية إىل حتسني      ؤيد  وي

  .مل مؤسسات منظومة األمم املتحدةلعضرورية اللغوية ال
  

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦توصيات الوحدة يف الفترة لصندوق تنفيذ الحالة   -ا ثالث  
وحـدة  إىل الطلـب  ي ذي الـ ٦٠/٢٥٨ألمـم املتحـدة   التابعـة ل قرار اجلمعية العامة  عمال ب   - ١٧

حــدة طلبــت الو ،تعزيــز احلــوار مــع املنظمــات املــشاركة وبالتــايل تعزيــز متابعــة تنفيــذ توصــياهتا 
ــص    ــة التوصــيات ال ــواميفة درامعلومــات عــن متابع ــورِد . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥  األع وت

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥صادرة خـالل الفتـرة   الـ وحـدة    لل ١٢ الــ التقارير  ب قائمة   ٥ و   ٤ و   ٣املرفقات  
  .٢٠٠٨عام عملية املتابعة ليف املدرجة 

ــق حتديــدا    - ١٨ ــصادرة عــن  ١١٤  مــن التوصــيات الـــ  ٧٨وتتعل وحــدة خــالل الفتــرة   ال ال
ــ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ــربامج بالـ ــي  و،صناديق والـ ــايلهـ ــلة بالتـ ــ ذات صـ ــن . صندوقبالـ ــذه ومـ هـ

. بالصندوق واليت حازت موافقتـه، ُنفـذ مجيعهـا أو هـو يف طـور التنفيـذ                الصلة  التوصيات ذات   
  .جلمعية العامة أو األمني العام أو اهليئات التشريعيةإىل اهة حتديدا موجَّاملتبقية فالتوصيات أما 
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  ١املرفق 
  ٢٠٠٨ملشتركة عام  وحدة التفتيش اموجز التقارير الصادرة عن    

  
  اسم التقرير  رمز التقرير

ــوع جممــــــــ
  التوصيات

ــيات  ذات توصـــ
  لصندوقباصلة 

توصيات موجهـة إىل    
  اجمللس التنفيذي

JIU/REP/2008/1   اســـــتعراض التنظـــــيم واإلدارة يف
  غري منطبق  صفر  ١٢  االحتاد الربيدي العاملي

JIU/REP/2008/2     بــــــــرامج املــــــــوظفني الفنــــــــيني
املـوظفني  /رباء املعاونني اخل/املبتدئني

الفنــــيني املعــــاونني يف مؤســــسات 
  غري منطبق  ٦  ٩  منظومة األمم املتحدة

JIU/REP/2008/3    اســتعراض إدارة شــؤون البيئــة يف
  غري منطبق  صفر  ١٢  إطار منظومة األمم املتحدة

JIU/REP/2008/4 ــذ ال ــتنفي ــوطين ال ــاون مل شاريع التع
  ١  ٦  ١١  التقين

JIU/REP/2008/5 ــت ــدمات عراض اســـ ــيم خـــ التعمـــ
ــطة  ــات  بواسـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ

مؤســـــــسات واالتـــــــصاالت يف 
  ١  ٥  ٦  األمم املتحدةمنظومة 

JIU/REP/2008/6  ــع املاســتعراض إدارة ــشبكية واق ال
ــى  ــت يف علــ ــسات اإلنترنــ مؤســ

  ٢  ٦  ٨  األمم املتحدةمنظومة 
جممــــــــوع توصــــــــيات

  ٤  ٢٣  ٥٨   ٢٠٠٨ لعاموحدة ال
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  ٢املرفق 
جمللس من قبل ا   للنظر فيها    ٢٠٠٨عام  ذات الصلة يف    ة  وحدالتوصيات      

  التنفيذي
  تعليقات إدارة الصندوق  وحدةالتوصيات 

JIU/REP/2008/4 :شاريع التعاون التقينملوطين التنفيذ ال  
ــم  ــرر ا: ٤رقـ ــشريعية  أن تكـ ــات التـ ــة واهليئـ ــة العامـ جلمعيـ

اجلهــات املاحنــة تقــدم التأكيــد علــى أن عنيــة للمنظمــات امل
ــسا ــة   م ــن امليزاني ــة ع ــن    مهات خارج ــل م ــدر أق ــة بق مرتبط

دف  هبـ التنفيـذ الـوطين،  هـا تلـك الـيت متـول     شروط، مبـا في   ال
مـــن كفالـــة مزيـــد  و؛حتقيـــق أولويـــات البلـــدان املـــستفيدة

املرونة، والقـدرة علـى التنبـؤ والتـوازن اجلغـرايف يف نفقـات         
 .التنفيذ الوطين

ــان يرغــــب يف احلــــ    ــصندوق، وإن كــ ــن إن الــ د مــ
ــام  طية، املــــشرو ــواز قيــ ــرم جــ ــة حيتــ اجلهــــات املاحنــ

  . معينةبلدانأقاليم أو ف مناطق أو استهدبا

JIU/REP/2008/5 : مؤســسات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف   التعمــيم بواســطة  خــدمات اســتعراض
  األمم املتحدةمنظومة 

جمـــالس إدارة مؤســـسات منظومـــة أن تطلـــب : ٦رقـــم 
يف رير ا تقــميقــدتنفيــذيني  الرؤســاء التإىلاألمــم املتحــدة 

ــدورة املقبلــة عــ   تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف هــذا    ن ال
منهجيـة  حتديـد   تلـك اهلادفـة إىل      منها  التقرير، وال سيما    

ــاليف ــا املعلومــــات  نفقــــات/مــــشتركة لتكــ تكنولوجيــ
 تــستفيد مــن للتعمــيمحلــول واالتــصاالت واستكــشاف 

 .وفورات احلجم

ردود  تقريـــر مـــن هـــذا الأعـــاله ١٣يف الفقـــرة نوقـــشت 
ــيات   ــى توصــ ــدة الاإلدارة علــ ــواردة وحــ ــر الــ يف التقريــ

٢٠٠٨/٥.  

JIU/REP/2008/6 : األمم املتحدةمؤسسات منظومة اإلنترنت يف الشبكية على واقع املاستعراض إدارة  
جمالس إدارة مؤسـسات منظومـة   أن تنشئ   ) أ: (٦رقم  

ــة خمصـــصة   ــدة جلنـ تعكـــف علـــى تطبيـــق  األمـــم املتحـ
ــة تال ــاللغعدديــ ــشبكية  يف ةويــ ــا الــ وأن ) ب(؛ مواقعهــ
لجنــة  الالتقريــر املقــدم مــن    اإلدارة ستعرض جمــالس  تــ
تكـافؤ  اليـة لتحقيـق ال    اآلثـار امل  والتـدابري    نخصصة عـ  امل

ــات   ــني اللغ ــا امويف ب ــشبكية قعه واختــاذ اإلجــراءات  ال
 . لذلكاملناسبة

ســـبانية باإل مـــضمونا صندوقحيـــوي املوقـــع الـــشبكي للـــ
  .ليزية والفرنسيةكاإلنو

ــم  ــة   أن تطلــب : ٨رق جمــالس إدارة مؤســسات منظوم
تقـدمي تقـارير يف     الرؤسـاء التنفيـذيني     إىل  األمم املتحدة   

 تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف هــذا  ناملقبلــة عــاهتــا دور
سيما منـها    الوجهة إىل الرؤساء التنفيذيني، و    املالتقرير  

ــدف   ــيت هتـ ــالح إىل إتلـــك الـ ــة إدارة املصـ ــعاوكيفيـ  قـ
 هلـذه  سـتراتيجية والـسياسة العامـة     ث اال حتـدي والشبكية  
 .وية اللغيةتعددال طبيق وتاملواقع

 أعـــاله مـــن هـــذا التقريـــر ردود ١٦يف الفقـــرة نوقـــشت 
ــيات   ــى توصــ ــدة الاإلدارة علــ ــواردة وحــ ــر اليف الــ تقريــ

٢٠٠٨/٦.  
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  ٣املرفق 
   ٢٠٠٧عام صادرة ذات الصلة الالوحدة استعراض حالة تنفيذ توصيات     

   التقريراسم  رمز التقرير
جممــــــــــوع
  التوصيات

توصــــــــــيات 
ذات صــــــــلة 

  لصندوقبا
توصيات 
  منفذة

ــيات  توصـــــــ
  منفذة جزئيا

JIU/REP/2007/1 األمـم   التربعات يف مؤسسات منظومة
وأثرهـــا علـــى اســـتراتيجيات  املتحـــدة

  تنفيذ الربامج وتعبئة املوارد

٣  ٣  ٦  ٧  

JIU/REP/2007/2   منظومـة األمـم    التغطية الطبيـة ملـوظفي
  تحدةامل

  غري منطبق  ٢  ٢  ٧

JIU/REP/2007/4    ــشرية يف ــوارد الب اهليكــل العمــري للم
  مؤسسات منظومة األمم املتحدة

١  ٣  ٤  ٨  

JIU/REP/2007/6  إدارة املعــــــارف يف منظومــــــة األمــــــم
  املتحدة

١  ١  ٢  ٥  

JIU/REP/2007/10    مكاتــب االتــصال يف منظومــة األمــم
  املتحدة

٦  ٢  ٨  ٨  

JIU/REP/2007/12ــتعراض ــه   اســ ــذي أحرزتــ ــدم الــ  التقــ
مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة يف 

 مـــن ٦ مــن اهلـــدف  ٧حتقيـــق الغايـــة  
األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة املتعلــــق  
ــة ــريوس نقـــــص املناعـــ ــة فـــ مبكافحـــ

  اإليدز/البشرية

  غري منطبق  ٧  ٧  ١١
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  ٤املرفق 
  ٢٠٠٦عام صادرة  ذات الصلة الالوحدةاستعراض حالة تنفيذ توصيات     

  اسم التقرير  يررمز التقر
جمموع

  التوصيات

توصيات 
ذات صلة 

  لصندوقبا
توصيات 
  منفذة

توصيات 
  منفذة جزئيا

JIU/REP/2006/2   ــة يف منظومـــة األمـــم  ثغـــرات الرقابـ
  املتحدة

١  ٩  ١٠  ١٧  

JIU/REP/2006/4        استعراض ثان لتنفيذ اتفاقات املقـاّر
ــة    ــسات منظومـ ــها مؤسـ ــيت أبرمتـ الـ

أمـاكن للمقـار    توفري  : األمم املتحدة 
وتسهيالت أخرى مـن ِقَبـل البلـدان        

  املضيفة

غري   صفر  ١٠
  منطبق

  غري منطبق
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  ٥املرفق 
   ٢٠٠٥عام صادرة  ذات الصلة الالوحدةاستعراض حالة تنفيذ توصيات     

  اسم التقرير  رمز التقرير
ــوع  جممــــــــ
  التوصيات

ــيات  توصــ
ذات صــلة 

  لصندوقبا
ــيات  توصــــ

  منفذة
ــيات  توصـــــــ
  منفذة جزئيا

JIU/REP/2005/2  بعض التدابري الراميـة إىل حتـسني األداء
علــى  األمــم املتحــدة اإلمجــايل ملنظومــة
  )اجلزء الثاين(املستوى القطري

  غري منطبق  ٦  ٦  ١٧

JIU/REP/2005/3  الــسياسات الــيت تتبعهــا منظومــة األمــم
املتحــــدة بــــشأن اســــتعمال برجميــــات

  املصدر املفتوح يف األمانات العامة

  غري منطبق  ري منطبقغ  صفر  ٦

JIU/REP/2005/7  الــسياسات الــيت تتبعهــا منظومــة األمــم
املتحــــدة بــــشأن اســــتعمال برجميــــات

  املصدر املفتوح ألغراض التنمية

  غري منطبق  غري منطبق  صفر  ٤

JIU/REP/2005/8 تـــدابري إضـــافية لتعزيـــز دعـــم منظومـــة
ــدة مــن ــشراكة اجلدي األمــم املتحــدة لل

  أجل تنمية أفريقيا

  غري منطبق  ١٠  ١٠  ١٠

  


