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تنفيذ توصاااااااياج مجلس مالا عي الحسااااااااباج الواردة صي تقارال     صاااااااناد     

 2021كااون األول/ديسممل   31المتحدة وبلامجها للسنة المنتهية صي   األمم 
 

 تقلال األمي  العام  
  

 موجز  
م هذا التقرير عمال بالقرار   باء الذي طلبت فيه الجمعية العامة من الرؤســاء التنذيذنين    48/216ُيقدَّ

م فيه مجلذ مراجعت الح ــــــــــابا    موا نلي ال قت اذذ الودت الذي يقد، لصــــــــــنا نأل و رامت األمم المتحدة  إ يقد،
 توصياته نلي ال تقارير عن التدابير المتخذة  و المزمع اتخاذها من  جل تنذيذ تلك التوصيا .

ــنا نأل والبرامتل  ويتشــــرم األمين ا  ــاء التنذيذنين للصــ لعام بأإ يحيل نلى الجمعية العامة ر و  الرؤســ
وهت مركز التجارة الدوليةل وجامعة األمم المتحدةل و راامت األمم المتحدة اإلامائتل وصــــــندو  األمم المتحدة 

تشــــــــــــــ يــل الالج ين  للمشـــــــــــــــاريع اإلاتــاجيــةل ومنطمــة األمم المتحــدة للحذولــةل ووكــالــة األمم المتحــدة إل ــا ــة و 
ــنا نأل التبرعا  التت ندنرها   الذل ــــــــــحينيين قت الشــــــــــر  األ اىل ومع د األمم المتحدة للتدريت والتحال وصــــــــ
مذوض األمم المتحدة ال ــــــــامت لشــــــــدوإ الالج ينل وصــــــــندو  براامت األمم المتحدة للبي ةل وصــــــــندو  األمم  

ــرية ــااإل و راامت األمم المتحدة للم ـــــــــتوطنا  التشـــــــ ل وماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  المتحدة لل ـــــــ
والجريمةل وماتت األمم المتحدة لخدما  المشــاريعل وهي ة األمم المتحدة للم ــاواة بين الجن ــين وتماين المر ة  

 )هي ة األمم المتحدة للمر ة(ل واآللية الدولية لتصريف األعمال المتتقية للمحامتين الجنائيتين.

https://undocs.org/ar/A/RES/48/216
https://undocs.org/ar/A/RES/48/216
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م هذا التقرير معل  وما  نلحادا بالتعليقا  التت ســـــــــبأل تقديم ا نلى مجلذ مراجعت الح ـــــــــابا ل ويقد،
م ا المجلذ نلى الرؤساء التنذيذنين للصنا نأل   والتت ُ  رجتل قت بعض الحاال ل قت التقارير الن ائية التت دد،

ات م قت  والبرامت المعنية. ودد واقأل الرؤســــــــاء التنذيذنوإ على معطم توصــــــــيا  المجلذل وور  ك ير من تعليق
ــي  الو ائألل ال نور  هذا التقرير   ــعيا  نلى الحد من التورار وتت ـــ تقارير المجلذ على النحو الواجت. ولذال وســـ
ــاءل ويقدم كذلك معلوما  عن فالة التنذيذل والماتت   ــاء التنذيذنين نال عند االدتيـ ــافية من الرؤسـ تعليقا  نضـ

تت تت ــــم ب ا كل توصــــية من التوصــــيا  الوار ة قت تقارير  الم ــــدولل والتاريت التقدنري لزاجاال واألولوية ال
المجلذ. و اإلضــــــــــــاقة نلى ذلكل نتيــــــــــــمن هذا التقرير فير المعلوما  عن فالة تنذيذ توصــــــــــــيا  المجلذ  

 المتصلة بذترا  سابقةل التت اعتبر المجلذ  ا ا لم ُتنذذ تنذيذا  كامال.
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 مقدمة  -  أول  
بـاءل الـذي طلبـت   48/216من درارهـا    7هـذا التقرير مقـدم نلى الجمعيـة العـامـة عمال بـأفاـام الذقرة   - 1

ــنا نأل األمم المتحدة و رامج ا القيامل قت اذذ الودت الذي   ــاء التنذيذنين لصــــــــ فيه الجمعية العامة نلى الرؤســــــــ
جلذ مراجعت الح ـابا  نلى الجمعية العامة عن طريأل اللجنة االسـتشـارية لشـدوإ اإل ارة تقدم فيه توصـيا  م

 والميزاايةل بمواقات ا باستجابات م و ياإ التدابير التت ستتخذ لتنذيذ هذه التوصيا ل مع جداول امنية مالئمة.

 امة التالية:ودد روعيت لدى نعدا  هذا التقرير األفاام الوار ة قت درارا  الجمعية الع - 2

منهل ومذكرة األمين العام التت يحيل ب ا  5نلى   3ل ال ســـــــيما الذقرا  باء  52/212القرار   ) ( 
المقترفا  التت  عدها المجلذ من  جل نجراء تح ـينا  قت تنذيذ توصـياته التت واققت علي ا الجمعية العامة  

(A/52/753؛)ل المرقأل 

ل طلب ـا نلى األمين 8 لفل الـذي كرر  فيـه الجمعيـة العـامـةل قت الذقرة    76/235القرار   )ب( 
كذالة التعجيل بتنذيذ توصـيا  المجلذ وتوصـيا  العام والرؤسـاء التنذيذنين لصـنا نأل األمم المتحدة و رامج ا  

اللجنة االسـتشـارية ذا  الصـلة بالموضـول بالوامل وقت الودت المناسـتل ومواصـلة م ـاءلة مدنري البرامت عن  
ــا ل التت  براها المجلذ. ــتاب الجذرية للمشــــ ــيا  والتصــــــدي بذعالية لةســــ وكرر  الجمعية    عدم تنذيذ التوصــــ

 ا نلى األمين العام  إ يقدم قت تقاريره عن تنذيذ توصــــــــــــيا  المجلذ تذ ــــــــــــيرا وافيا  ل طلب9العامةل قت الذقرة 
لحاال  التأيير قت تنذيذ توصـــيا  المجلذل وال ســـيما التوصـــيا  التت صـــدر  دبل عامين  و    ر ولم تنذذ 

رير المقبلــة  ل كرر  الجمعيــة العــامــة طلب ــا نلى األمين العــام  إ يحــد  قت التقــا10بــالوــامــل بعــد؛ وقت الذقرة  
اإلطار الزمنت المتودع لتنذيذ توصـــيا  المجلذل وكذلك  ولويا  تنذيذها والمونذين الذنن ســـيتولوإ م ـــدولية  

 ذلك التنذيذ.

ــت دقة   - 3 ــاء التنذيذنوإ دصـــــــارى ج دهم لتحدند التواريت الم ـــــ وفيما نتعلأل باألطر الزمنيةل بذل الرؤســـــ
 ا  للتوصيا  التت اقحت تواريخ ا الم ت دقة.لالات اء من تنذيذ التوصيا ل وُددمت تذ ير 

وفيما نتعلأل بترتيت األولويا ل يشــــار نلى  إ المجلذ يصــــنف  هم التوصــــيا  على  ا ا توصــــيا   - 4
 ”رئي ية“ل ستعحى  ولوية عالية لتنذيذها.

  
 ملكز التجارة الدولية  -   ثاايا  
باج    السااااااانة المنتهية صي تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساااااااا - ألف 

 (1)2021كااون األول/ديسممل  31
 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   1يعرض الجدول  - 5

__________ 

 (1) A/77/5 (Vol. III).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/RES/48/216
https://undocs.org/ar/A/RES/48/216
https://undocs.org/ar/A/RES/52/212b
https://undocs.org/ar/A/RES/52/212b
https://undocs.org/ar/A/52/753
https://undocs.org/ar/A/RES/76/235
https://undocs.org/ar/A/RES/76/235
https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.III)
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 1الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم التنذيذديد  ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 - - 1 ُشعتة البرامت الُقحرية       

 - 3 3 - - 3 ُشعتة  عم البرامت 
 - 4 4 - - 4 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   2ويعرض الجدول   - 6

 2الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 - - 1 ُشعتة البرامت الُقحرية       

 - 4 4 - - 4 ُشعتة  عم البرامت 
د م التخحي  االستراتيجت 

 - 2 2 - - 2 واأل اء والحوكمة 
 - 7 7 - - 7 المجموع 

لف    19أوصا  المجلس صي الفقلة  - 7 م  تقلال  بأن يقوم ملكز التجارة الدولية )الملكز( بتصايية الساا
اتفاقا مغلقا مع الشااااالكان المنفذ   واساااااتعلا  التفاقاج  90المتصااااالة بما مجمو   المساااااتحقة الساااااداد 

لف مستحقة السداد بشكل منتظم.  المقتلاة بسا

 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

لف الم ـتحقة ال ـدا  ويحلت نلى مدنري المشـاريع ومونذت التصـدنأل المعنيين   -   8 سـي ـتعرض المركز ال ـُ
لف م ــــــتحقة ال ــــــدا  نما من يالل تقارير    ذالة ت ــــــوية االتذادا  المبرمة مع الشــــــركاء المنذذنن ممن لدن م ســــــُ

 نصوص علي ا قت االتذادا . مصروقا   و بر  تلك الُ لف بالوامل نلى المركز قت  يوإ الذترة الزمنية الم 

م  تقلال  بأن يساتعل  الملكز رصايد المنب بااتظام وأن يصاف ي    26وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 9
 اللصيد النقدي المتبقي م  المنب المغلقة صي غضون صتلة زمنية معقولة.
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 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ســـــــيقوم المركز باســـــــتعراض وتصـــــــتية الرصـــــــيد النقدي المتتقت من المن  الم لقة قت  يـــــــوإ قترة  - 10
معقولة وإصـــدار مبد  توجي ت ي ـــترشـــد به مدنرو المشـــاريع قت  عمال المتابعة التت يقوموإ ب ا م ـــتقبال مع  

 المااحة.الج ا  

م  تقلال  بأن يقوم الملكز بوضااع ة ة اسااتلاتيجية ةاااملة للقوة   34وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 11
 العاملة تغ ي  ميع صئاج القوة العاملة م  أ ل تحد د المواهب والمهاراج التي يحتا ها الملكز.

 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية وية:األول

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

يجري المركز بحو ا بشـــــــــــــأإ األ وا  والنطم المتافة قت ال ـــــــــــــو  لتخحي  القوة العاملة وتلك التت  - 12
 ت تخدم ا المنطما  الدولية األيرى.

لتشاااااااااجيع  اجاااز م  تقلال  بااأن يقوم الملكز باااتتاااي تاادابيل    40وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 13
 استعلاضاج منتصف المدة صي أوااها وضمان اكتمال تقارال استعلا  اهاية السنة.

 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــلة. وتشــــــمل التدابير تم ناشــــــاء لوفا  متابعة ويمان   - 14 ــول نلى المعلوما  ذا  الصــــ للمدنرين الوصــــ
ــية وتقديم التدريت قت مجال   ــرا    اء رئي ــــــ ــع مدشــــــ المتخذة لتعزيز ن ارة األ اء  هداقا نلزامية للمدنرين لوضــــــ

  قيل الممارسا  قت الودت المناست تماما قت كل مرفلة من مرافل  ورة ن ارة األ اء.

م  تقلال  بأن يقوم الملكز باسااااتعلا  النهح الحالي  زان  قامة  47فقلة وأوصاااا  المجلس صي ال - 15
 متتلف أةكال الو ود المادي صي الميدان ووضع مبادئ تو يهية بشأن صتب مكاتب المشاراع.

 ُشعتة البرامت الُقحرية اإل ارة الم دولة:



A/77/322/Add.1  

 

22-22172 7/259 

 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   الم ت دم:التاريت 

يعاف المركز على وضــع اســتراتيجية للمشــاركة واالتصــال الُقحريينل ســتمانه من ايا ة وتعزيز وجو ه  -   16
الميداات الما ي بحريقة    ر اسـتراتيجية. وسـيتم  ييـا  وضـع متا ج توجي ية لذت  مااتت للمشـاريع باالدتراإ مع 

لتوصـــيا  الصـــا رة عن ماتت يدما  الردابة الدايلية قت المراجعة التت  جرها بشـــأإ االســـتراتيجية وتمشـــيا مع ا 
الدعم المقدم من المركز للعمليا  الميدااية. وتحقيقا ل ذه ال ايةل يعتزم مقر المركز نجراء مشــاورا  مع المدنرين  

 لميدااية. القحريين و يرهم من المونذين الذنن لدن م يبرة قت ناشاء و/ و تش يل المااتت ا 

م  تقلال  توصااااايت  بأن  تتذ الملكز التدابيل اللزمة لتقديم تقارال  53وكلر المجلس صي الفقلة  - 17
  اجاز المشاراع صي أوااها وتحسي  او يتها لكي تقوم بدورها با تبارها أداة هامة للتقييم الذاتي.

 والحوكمةد م التخحي  االستراتيجت واأل اء  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

اتخذ المركز تدابير ليـماإ التقيد بالمواعيد الن ائية لتقديم تقارير ناجاا المشـاريع ولتح ـين اوعيت ا.   - 18
التقـارير الواجـت تقـديم ـا نلى لجنـة اإل ارة العلـيا كـل  الـ ة وســــــــــــــيتم تعزيز هـذه الـتدابير من يالل تقـديم ـدائمـة  

  ش ر وتقديم تدريت اصف سنوي بشأإ تقارير ناجاا المشاريع نلى  قردة المشاريع المعنية.

م  تقلال  بأن  تتذ الملكز تدابيل لتحسااااي  متابعت  للتوصااااياج  58وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 19
 تائح التقييم.المنمثقة    التقييم ولت مي  ا

 د م التخحي  االستراتيجت واأل اء والحوكمة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

للتوصــيا  وققا ل ــياســة المركز بشــأإ التقييمل ســتجري وفدة التقييم الم ــتقلة متابعة اصــف ســنوية   - 20
وتحلع لجـنة اإل ارة العلـيا على التحلـيل. وســــــــــــــيجري  ييــــــــــــــا  عم المـتابـعة من يالل ناشــــــــــــــاء قريأل توجي ت 

 ي تعرض بااتطام التقدم المحرا قت يح  العمل.
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 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة - بان 
قت   - 21 المنت يـــــة  ــنـــــة  ال ــــــــــــ تقريره عن  قت مرقأل  المجلذ  األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دـــــدم     2021كـــــااوإ 
(A/77/5 (Vol. III).ــابقة ــيا  المتتقية من قترا  مالية ســـــ وتر    ااه معلوما     ( موجزا لحالة تنذيذ التوصـــــ

ــ وتر  المعلوما    ااه بالترتيت الذي ُتعرض به   .ديد التنذيذمجلذ  ا ا التت درر ال  12  عن التوصـــــيا  الـــــــــــــــــ
 التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  فتى فب/   حذ   3ويعرض الجدول   - 22

 3الجدول   
 بالكاملحالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  الفتلاج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ   
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 3 3 2 - 5 ُشعتة  عم البرامت        

 - 1 1 4 - 5 لجنة اإل ارة العليا 
 - 2 2 - - 2 ُشعتة البرامت الُقحرية

 - 6 6 6 - 12 المجموع 

 ( 2) 2016كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

 وما ألغلا    16م  تقلال  بأن  تقيد الملكز بالشلط المتعل  بااااااا   83أوص  المجلس صي الفقلة   - 23
 الجدولة وإلغان التذاكل.التت يط المسم  للسفل م  أ ل الحد م  افقاج السفل، وتفادي تكلار   ادة 

 لجنة اإل ارة العليا اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2017الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــد ة ووضـــــــــــعت   - 24 ــاءلة على جميع  اذذ  لجنة اإل ارة العليا تدابير ردابة مشـــــــــ ــحة للم ـــــــــ فليا  واضـــــــــ
الم تويا  ليماإ تح ين االمت ال ل ياسة شراء التذا ر مقدما. ويرى المركز  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت  

 نلى المجلذ ن الد ا.
 

__________ 

 (2) A/72/5 (Vol. III).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.III)
https://undocs.org/ar/A/72/5(Vol.III)
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 ( 3) 2018األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  توصااااايت  بأن يتتار الملكز التملان الساااااتشااااااراي  بواسااااا ة  ملية    24كلر المجلس صي الفقلة   -   25
تناصساااية، وأن  تأكد م   دم الساااتعااة بتملان اساااتشااااراي  ألدان أ مال ياج رابع  ام أو روتيني، وأن يحدد  

 ح صي الةتصاصاج النواتح الملموسة لكل مهمة، واحتفظ بالوثائ  المناسبة صي حالة حدوث استثناناج. بوضو 

 لجنة اإل ارة العليا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

اذذ  لجنة اإل ارة العليا تدابير ردابة مشــــــــــــد ة و در  بوجو  فاجة نلى مزيد من الردابة وتح ــــــــــــين  - 26
 ين الخبراء االستشاريين. ويعمل المركز فاليا على تنذيذ اقاط العمل.العملية المتتعة قت تعي

تقلال  توصااايت  الساااابقة بأن  واصااال الملكز تتب ع أسااابا   دم م   40وكلر المجلس صي الفقلة  - 27
 وما المتعلقة بالتلتيب للسااااااافل صي الملكز، وأن  لصاااااااد األمل    كثب لكفالة   21المتثال لمهلة الاااااااااااااااا 

 المتثال. تحسي 

 لجنة اإل ارة العليا اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــاءلة على جميع   - 28 ــحة للم ـــــــــ ــد ة ووضـــــــــــعت فليا  واضـــــــــ اذذ  لجنة اإل ارة العليا تدابير ردابة مشـــــــــ
التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت  الم تويا  ليماإ تح ين االمت ال ل ياسة شراء التذا ر مقدما. ويرى المركز  إ هذه 

 نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن يقوم الملكز بإدراج األحكام القياساااااية الواردة صي   48وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 29
   ميع مذكلاج التفاهم، ول ساايما الشاالط المتعل  بالدصع صي حالة المشاااراع التي تتضاام   ناصاال تدراب.

ملكز صي  دراج حكم  لبط مساااااتقمل العلقة مع الجهة المتلقية للمنب  وأوصااااا  المجلس أيضاااااا  بأن  نظل ال
 بتقديم تقلال صي الوقت المناسب    األثل ال وال األ ل للمشلوع  ل  احو  لضي الملكز.

__________ 

 (3) A/74/5 (Vol. III).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/74/5(Vol.III)
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 ُشعتة البرامت الُقحرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع ال اات من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اعتمد المركز اموذج مذكرة التذاهم الخاصـــة بالمن  التت ددم ا قريقه القااوات. وقت فير ا ـــخة من   - 30
ل ُ  يلــت ت ييرا  على النا المتعلأل بشــــــــــــــروط الــدقع  2021النموذجل التت جرى تحــدن  ــا قت فذار/مــارس  

ــاركين قت التدريت دبل طلت ا ــماإ  إ تقدم الج ا  المتلقية للمن  معلوما  عن المشـــــ لدقعة الن ائية من  ليـــــ
المن  التت تنحوي على تنذيذ التدريت. وعالوة على ذلكل يعمل المركز على وضــــــــــع دائمة مرجعية بالدقعا  
ــروط   ــتيذاء جميع شــــــ ــاريع من  جل التأ د من اســــــ ــدنأل ومدنرو المشــــــ ــيقوم بم مال ا مونذو التصــــــ الن ائيةل ســــــ

 الحصول على الدقعة الن ائية.
 

 ( 4) 2019األول/ديسممل   كااون   31لمنتهية صي  تقلال المجلس    السنة ا   

م  تقلال  بأن يعد الملكز ة ة موثقة  يدا ومتتملة بشااااكل كا    26أوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 31
لسااااتملاراة تصاااالا  األ مال بلية العمل  ل  احو صعال للتتيي  م  متارل ااق اع العمل النا مة     

لة.  األحداث المع  ِّ

 ُشعتة  عم البرامت الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــيتم ناجااها بحلول  - 32 ــتمرارية تصـــــريف األعمال على النحو الموصـــــى بهل وســـ يجري تحدنا يحة اســـ
 .2023الر ع األول من عام  

م  تقلال  بأن  نظل الملكز صي وضاااع الياج واضاااحة للمساااانلة    54وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 33
 مقدما. ل   ميع المستوااج لضمان تحسي  المتثال لسياسة ةلان التذاكل 

 لجنة اإل ارة العليا اإل ارة الم دولة: 

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية: 

__________ 

 (4) A/75/5 (Vol. III).ل الذصل ال اات 
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 عالية األولوية: 

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت: 

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق : 

ــد ة ووضـــــــــــعت فليا  واضـــــــــــحة   - 34 ــاءلة على جميع  اذذ  لجنة اإل ارة العليا تدابير ردابة مشـــــــــ للم ـــــــــ
الم تويا  ليماإ تح ين االمت ال ل ياسة شراء التذا ر مقدما. ويرى المركز  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت  

 نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن  نظل الملكز صي وضع   لاناج تشغيل موحدة إل لان    59وأوص  المجلس صي الفقلة   -   35
م  قمل ةدماج الد م الملكزاة لإلةاااالا   ل  المتثال للقوا د التنظيمية   اسااااتعلا  رساااامي لما بعد التنفيذ 

وانبغي، صي  رار استعلا  ما بعد    التي تحكم  ملياج الستحواي المنتفضة القيمة واتتاي   لاناج المتابعة. 
 التنفيذ، النظل صي ما  يا كاات التدماج المشتلاة للوصان بالولياج صعالة م  حيث التكلفة. 

 ُشعتة  عم البرامت  ارة الم دولة:اإل

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

تشـــــــ يليا موفدا إلجراء اســـــــتعراض رســـــــمت   ل وضـــــــع المركز نجراء  2020قت الر ع األول من عام   - 36
ــدنألل واتخذ نجراءا   لما ــرام على امت ال مونذت التصـــــــ بعد التنذيذ من جاات يدما  الدعم المركزية لزشـــــــ

المتابعة. ولم نر ت المجلذ قت ن ال  هذه التوصـيةل بما  اه كاإ نو  تقييم   ر االسـتعراض بأ ر رجعت بعد  
 التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. سنة نضافية. ويرى المركز  إ هذه

م  تقلال  توصاااااااايت  بأن  تقيد الملكز بأحكام مذكلاج التفاهم  78وأكد المجلس مجددا صي الفقلة  - 37
 التاصة بالمنب، ول سيما بالشلط المتعل  بالدصع صي حالة المشاراع التي تتضم   ناصل تدراب.

 ُقحريةُشعتة البرامت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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ــدنــد المــدقوعــا   - 38 يقوم المركز بتنذيــذ دــائمــة مرجعيــة نلزم  إ يامل ــا مونذو التصـــــــــــــــدنأل دبــل ت ـــــــــــــ
الج ا  المتلقية للمن ل من  جل ضـماإ نجراء االسـتعراض المحلوب للمنجزا  الم ـت دقة وتقديم نلى  الن ائية

 الو ائأل الالامة.
 

 ( 5) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

التملان  م  تقلال  بأن يضاااااع الملكز   لان لللصاااااد لتجنب  مل  41أوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 39
 الستشاراي  صي وقت واحد وبدوام كامل بعقود منفصلة.

 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 سيواصل ماتت الموار  التشرية رصد مدة عقو  الخبراء االستشاريين. - 40

م  تقلال  بأن  لا ع الملكز سااااياساااات  ليما  تعل  بهيكل ا ا   46وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 41
 األتعا  لتغ ية المدصو اج الفعلية.

 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

دام المركز بتحدنا ال ياسة. وتم تعدنل الممارسا  ليماإ  إ تووإ الرسوم قت فدو  هيال احا    - 42
 المجلذ ن الد ا.األتعاب. ويرى المركز  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى 

م  تقلال  باأن يجلي الملكز تقييمااج ملحلياة للعقود التي تزااد  52وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 43
 مدتها    ستة أةهل.

 ُشعتة  عم البرامت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

__________ 

 (5) A/76/5 (Vol. III).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5(Vol.III)
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 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يقوم ماتت الموار  التشرية فاليا بتنذيذ اطام لليواب  بالتن يأل مع مدنري البرامتل ومن المتودع  إ   - 44
 .2023ُننجز بحلول ا اية الر ع األول من عام  

تقلال  التوصااااية بأن يعتمد الملكز تدابيل تصااااحيحية لتحسااااي  م   60وكلر المجلس صي الفقلة  - 45
 المتثال لسياسة ةلان التذاكل مسبقا.

 لجنة اإل ارة العليا اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ننحبألال  التاريت الم ت دم المنق :

ــاءلة على جميع   - 46 ــحة للم ـــــــــ ــد ة ووضـــــــــــعت فليا  واضـــــــــ اذذ  لجنة اإل ارة العليا تدابير ردابة مشـــــــــ
الم تويا  ليماإ تح ين االمت ال ل ياسة شراء التذا ر مقدما. ويرى المركز  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت  

 نلى المجلذ ن الد ا.
  

  امعة األمم المتحدة  -   ثالثا  
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 

 (6)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   4يعرض الجدول  - 47
 

 4الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 8 8 - - 8 اإل ارة        

 - 8 8 - - 8 المجموع 

__________ 

 (6) A/77/5 (Vol. IV).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.IV)
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 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   5ويعرض الجدول   - 48

 5الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا  لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 3 3 - - 3 ماتت رئيذ الجامعة       

 - 1 1 - - 1 مركز الحوستة التابع للجامعة 
 - 3 3 2 - 5 مع د البي ة واألمن التشري التابع للجامعة 

 - 1 1 - - 1 ماتت اائت رئيذ الجامعة قت  ورو ا 
 - 12 12 - - 12 اإل ارة 

 - 1 1 - - 1 مااتت متعد ة 
 - 21 21 2 - 23 المجموع 

م  تقلال  باأن تتتااذ  اامعااة األمم المتحاادة )الجااامعااة( تادابيل   30أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 49
لتشاااجيع معاهدها  ل  أن تعالح صي الت ة الساااتلاتيجية التاصاااة بكل منها  ميع المساااائل المدر ة صي 

ي ثقاصة  الت ة الساااتلاتيجية للجامعة، ول سااايما المساااائل المتصااالة بالهد  الذي يشااايل  ل  الساااتثمار ص
 مؤسسية د نامية وابتكاراة ومتنو ة.

 ماتت رئيذ الجامعة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022عام    الر ع األيير من التاريت الم ت دم:

تقوم الجامعة فاليا بتنقي   ليل األ اء المدســـــ ـــــت الخاص ب ا لمواصـــــلة تشـــــجيع معاهدها على  إ   - 50
تعالت قت الخحة االسـتراتيجية الخاصـة بال من ا الم ـائل المدرجة قت الخحة االسـتراتيجية للجامعةل وال سـيما  

وابتوارية ومتنوعة. وعالوة  الم ـــائل المتصـــلة بال دم الذي يشـــير نلى االســـت مار قت  قاقة مدســـ ـــية  ننامية 
على ذلكل وضــع بند من بنو  جدول األعمال بشــأإ هذا الموضــول لمدتمر المدنرين المقبلل المقرر عقده قت  

ــتراتيجية لذرا ى المعاهد   .2022تشـــــــــرين ال اات/اوقمبر  ــارة نلى  إ كال من الخح  االســـــــ نال  اه تجدر اإلشـــــــ
 وريا. ومن  مل ســــــــــــــتتحقأل المواءمة مع فاال  التورار المقبلة  والخحـة االســــــــــــــتراتيجـية للجامعة ال تحدَّ  نال

 ( والخح  االستراتيجية للمعاهد.2029-2025للخحة االستراتيجية للجامعة )

م  تقلال  بأن تتتذ الجامعة تدابيل لكفالة أن تمي  المعاهد صي   31وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 51
 األهدا  التي ستشكل  زنا م   رارها لمعا يل األدان.ة  ها الستلاتيجية  ل  األقل 
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 ماتت رئيذ الجامعة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

من   30الوار ة قت الذقرة   عاله على التوصــــــــــــــيــة    50نرجى الرجول نلى التعليقــا  الوار ة قت الذقرة   - 52
 تقرير المجلذ.

م  تقلال  بااأن يحااد ِّث معهااد الميئااة واألم  البشااااااااالي ة تاا    39وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 53
الساااتلاتيجية، بما صي يلأل األ زان أو الملامح التي سااايعمل  ل  تنفيذها صي صتلة الت ة، وأن يفصاااب     

 المعني.مجالج التلكيز التي سيتناولها الجزن 

 مع د البي ة واألمن التشري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

يجري وضـع يحة اسـتراتيجية لمع د البي ة واألمن التشـري. وعقد قريأل ن ارة المع د معتوذيلن لوضـع   - 54
 المع د.استراتيجية 

م  تقلال  بأن يضااااع معهد الميئة واألم  البشاااالي اسااااتلاتيجية لجمع    40وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   -   55
األموال تاأةاذ صي ال تباار تنواع الجهااج الماااحاة ضااااااااام  أهاداص  واإلصصااااااااااحااج التي اقتلحتهاا الوثيقاة المتعلقاة  

   الستلاتيجية صي الت ة الستلاتيجية للمعهد. بالعناصل اللئيسية للت ط الستلاتيجية للمعاهد بهد   دراج هذ 

 مع د البي ة واألمن التشري  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــتراتيجية لتعب ة الموار  قت ا اية عام   - 56 ــتراتيجية المقبلة 2021وضــــعت اســ ل ســــتصــــافت الخحة االســ
 لمع د البي ة واألمن التشري. وترى الجامعة  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

اظاما لمؤةالاج م  تقلال  بأن يضاع معهد الميئة واألم  البشالي  47وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 57
األدان اللئيساااااااااياة  تضااااااااام  ة وط أسااااااااااة ومعاا يل وأهاداصاا وأرلا زمنياة، مع ملا ااة أحكاام دليال األدان 

 المؤسسي للجامعة وبما  تمش  مع الت ة الستلاتيجية للمعهد.
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 مع د البي ة واألمن التشري  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

لتتيــــمن يحوط  ســــاس ومعانير    2022تم تحدنا مدشــــرا  األ اء الرئي ــــية الحالية قت  يار/مانو   - 58
و هداقا و يااا  ت حت قترة يمذ سنوا  للمقاراة. وتمت  ييا  مواءمت ا مع اموذج نطار المعانير والمدشرا   
الذي ددمه مقر الجامعة ومع  ليل األ اء المدســــ ــــت للجامعة. وترى الجامعة  إ هذه التوصــــية ُاذِ،ذ  وتحلت  

 نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن  درج معهد الميئة واألم  البشااااااالي ومكتب اائب  56جلس صي الفقلة وأوصااااااا  الم - 59
رئيس الجامعة صي أوروبا مقا يس أدان صي ة ط  ملهما الساااااااانواة، مثل األهدا  والمؤةاااااااالاج والغاياج 

 وة وط األساة والموا يد النهائية، مع ملا اة أحكام دليل األدان المؤسسي للجامعة.

 مع د البي ة واألمن التشري وماتت اائت رئيذ الجامعة قت  ورو ا  لتاإ:اإل ارتاإ الم دو 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 صتحت يح  العمل المتيمنة قت تقارير تقييم األ اء ال نوي لمونذت مع د البي ة واألمن التشري   - 60
وماـتت ـااـئت رئيذ الجـامعـة قت  وروـ ا تحتوي اآلإ على  ـاـيا  ومدشــــــــــــــرا  ومواعـيد ا ـائـية تتمـاشــــــــــــــى مع  

لية بحلول الر ع األول مدشرا  األ اء المدس ت والرؤية والرسالة الشاملتين. وسُتنجز يح  العمل ال نوية التا
ل وســــــــــــــياوإ ذلك هو  2023. وســــــــــــــيتزامن ذلك مع  ورة تقارير تقييم األ اء قت الجامعة لعام  2023من عام 

  قيل ودت لمواءمة مدشرا  األ اء الرئي ية للمع د.

م  تقلال  بأن  درج معهد الميئة واألم  البشااااالي  ةاااااارة   57وأوصااااا  المجلس أيضاااااا  صي الفقلة   - 61
محددة  ل   ميع مؤةالاج أدائ  اللئيساية صي ة ط  مل  السانواة لكي يعكس التدابيل التي  تعي  اتتايها 

 ةلل الفتلة المعنية لتنفيذها وملا اة  ألحكام دليل األدان المؤسسي.

 مع د البي ة واألمن التشري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   ت الم ت دم:التاري
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تأيذ يح  العمل ال ـــــنوية قت االعتتار مدشـــــرا  األ اء الرئي ـــــية المدســـــ ـــــية وتتيـــــمن نجراءا    - 62
موج ة احو تحقيق ا. ودام مع د البي ة واألمن التشــــري بتت ــــي  مدشــــرا  األ اء الرئي ــــية وققا للدليل وســــيقوم  

الر ع األول من   . وســــــــــــُتنجز يح  العمل ال ــــــــــــنوية التالية بحلول2023بمواءمة يح  العمل بدءا من عام  
 .2023 عام

م  تقلال  بأن يكفل معهد الميئة واألم  البشااااالي التساااااا  بي   58وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 63
ة ط  مل  السانواة والتقارال المتعلقة بأاشا ة كل منها، وأن  ادرج صي هذ  األةيلة حالة وأسابا  األاشا ة  

تنفيذها ومصادر ومملراج األاشا ة والمناساباج التي اافذج  والمناساباج المدر ة صي ة ط العمل التي تعذر 
 ولكنها لم تك  مدر ة صي ة ة العمل.

 مع د البي ة واألمن التشري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ســــــــــتوذل الجامعة بذل جميع الج و  لمعالجة المواءمة الموصــــــــــى ب ا قت تقارير األاشــــــــــحة ويح    - 64
 المقبلة. العمل

م  تقلال  باأن تضاااااااااع الجاامعاة وت م     لان رسااااااااامياا يحادد   68وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 65
وبلااامح األمم المتحادة الساااااااااتعلا  الاذي ياجلا لمياااااج التعاداد المتصااااااااالاة بنهااياة التادماة بي  الجاامعاة  

والذي  تضااااااام   ل  أقل تقد ل مت لباج التحق  و/أو الملالبة، والعتباج المقمولة ألي ااحلا ، اإلامائي، 
والموا يد النهائية الملتب ة بالسااتعلا ، وكذلأل تفاصاايل التصااالج التي سااتجلي  والموظفي  المسااؤولي   

 ي.الجامعة وبلاامح األمم المتحدة اإلامائبي  

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

سـتقوم الجامعة بوضـع وتحبيأل نجراء رسـمت يحد  االسـتعراض الذي ُيجرى لبيااا  التعدا  المتصـلة  - 66
 المتحدة اإلامائت.بن اية الخدمة بين الجامعة و راامت األمم 

م  تقلال  بأن تصاااااادر الجامعة تقلالا رسااااااميا  تضاااااام  اتائح   69وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 67
والتعاد لج التي أادةلات كال  اام  ل  بياااااج التعاداد المتصااااااااالاة باااتهاان التادماة بهاد  د م  الساااااااااتعلا  

 استعلا  المعقولية الذي يجلي صي سيا    داد المياااج المالية.
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 اإل ارة  ارة الم دولة:اإل

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســــــتصــــــدر الجامعة تقريرا نتيــــــمن اتائت االســــــتعراض والتعدنال  التت   يلت على بيااا  التعدا   - 68
 .2022المتصلة باات اء الخدمة لل نة المالية 

م  تقلال  بأن تساااااااااتعل  الجامعة مدا ملنمة  دراج  ميع  70وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 69
حددة المدة صي بياااج التعداد المتصلة بالتأمي  الصحي  الموظفي  األكاديميي  العاملي  صي  رار تعييناج م

 بعد ااتهان التدمة.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

الجامعة تقييما لمدى معقولية ن راج بالنطر نلى فد ال ـــنوا  ال ـــت للمونذين األ ا يميينل ســـتجري   - 70
جميع المونذين األ ـا يميين العـاملين قت نطـار تعيينـا  محـد ة المـدة قت بـياـاا  التعـدا  المتصـــــــــــــــلة ـبالـتأمين 

 الصحت بعد اات اء الخدمة.

م  تقلال  بأن تجلي الجامعة تساواة للصايد اإل ازاج السانواة صي  81وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 71
 س للتدماج اإللكتلواية م  أ ل كفالة التوصي  بي  متتلف أاواع التقارال ودقة المعلوماج.ت مي  أرل

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

لرصــــيد اإلجااا  ال ــــنوية قت تحبيأل  طلذ   جزء من عملية ا اية العامل ســــتجري الجامعة ت ــــوية  - 72
ر مرادبت اإلجـااا  بواجب م المتم ـل قت كذـالـة تو يع جميع المونذين على بحـادـة   للخـدمـا  اإللوتروايـةل وتـذكِ،

 سجال  نجااات م ال نوية.

م  تقلال  بأن تكفل الجامعة  دراج رلباج اإل ازاج السااااااااانواة   95وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 73
 ة  ليها م  ةلل ت مي  اظام أرلس للتدماج اإللكتلواية صي حينها.والمواصق
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 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

اإلجااا  تديل وتعتمد قت اطام  دامت الجامعة بتذكير المعاهد بيرورة التأ د من  إ جميع طلتا    - 74
ــالة تذكيرية للمتابعة لشــــر    التخحي  المركزي للموار  قت الودت المناســــت. وســــتوجه نلى مرادبت اإلجااا  رســ

 العملية التت سيتعين  إ ييحلعوا ب ا كل عام.

 م  تقلال  بأن يضاع ملكز الجامعة معا يل متجااساة للمساتوااج  107وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 75
الم لوباة )بناان  ل  تعقاد المهماة ودر اة التتصااااااااام والمعلصاة والمؤهلج والتملة والمهااراج الم لوباة(،  
بهد  توحيد اوع العمل الذي  ؤدي  التملان الساتشااراون، والذي يجب توثيق   ند  ضافان ال ابع اللسامي  

  ل  العقد.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

بتنقي  سـياسـت ا المتعلقة بالخبراء االسـتشـاريينل ب دم وضـع عملية   2023سـتقوم الجامعة قت عام   - 76
 من قة على احا  الجامعة.

حدة، ا اقاج أسااعار م  تقلال  بأن تعدل معاهد الجامعة،  ل     108وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 77
ةدماج التملان الساااااتشااااااراي  مع ملا اة ميزاايتها والمتغيلاج الق لاة بهد  ضااااامان اتساااااا  العقود مع  

 السولية. القيم

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

هذا االســـــــــتعراض جاريا قت بعض المعاهد. نال  إ معاهد الجامعة ســـــــــت ـــــــــتعرض احادا   ال نزال   - 78
ــاريينل المقرر تنقيح ا قت   ــتشــ ــة المتعلقة بالخبراء االســ ــياســ ــة ب ا لمواءمت ا مع متحلتا  ال ــ ــعار الخاصــ األســ

 .2023 عام
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ا  التي  م  تقلال  بأن يساااااتعل  ملكز الجامعة سااااانواا األتع  109وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 79
يحددها كل معهد مقابل ةدماج التملان الستشاراي  م  أ ل التحق  م  استيفائها للمعا يل المحددة  ل   

 المستوا الملكزي وم  تواص  المبالغ مع ميزااياج وليم كل بلد م  الملدان التي يعملون صيها.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 جزء من اسـتعراض ال ـياسـة المتعلقة بالخبراء االسـتشـاريين والممارسـا  الحاليةل سـي ـتعرض مركز   - 80
 الجامعة احادا  األتعاب الحالية لوذالة استيذائ ا للمعانير.

الجامعة الية لضاااامان أل تتجاوز صتلاج  م  تقلال  بأن تنشاااا   117وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 81
  مل التملان الستشاراي  الحد األقص  للوقت الذي يسمب ب  األمل اإلداري.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

سـت ـتعرض الجامعة اسـتخدام طريقة الخبراء االسـتشـاريين وفدو  المدة كجزء من اسـتعراض ال ـياسـة   - 82
 .2023المزمع نجراؤه قت عام  

م  تقلال  باأن تقي م الجاامعاة الوظاائف التي تتسااااااااام بتكلارهاا    118وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 83
أ لها رلاقة التعاقد مع ةملان اسااتشاااراي ،  وضاالورتها لعمل المعاهد م  بي  الوظائف التي تسااتتدم م   
 ويلأل لضمان أن تكون رلاقة التعاقد المستعملة رلاقة مناسبة.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســــت ــــتعرض الجامعة اســــتخدام طريقة الخبراء االســــتشــــاريين كجزء من اســــتعراض ال ــــياســــة المزمع   - 84
 .2023نجراؤه قت عام  
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م  تقلال  بأن تنقب الجامعة سااااااااياسااااااااتها المتعلقة بالتملان    129وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 85
  والتوزاع الجغلاصي الساااتشااااراي  كي تضاااع بشاااكل رسااامي منهجية التقييم ومعا يل التوازن بي  الجنساااي

بهد  ضاااااامان تقييم كل الموضااااااو ي  صي  ملية الةتيار،  ل   ااب تقديم الوثائ  الدا مة للتقييم الذي 
 يجلي ةلل العملية.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 لمعالجة التوصية. 2023ستنق  ال ياسة المتعلقة بالخبراء االستشاريين قت عام  - 86

م  تقلال  بأن تضااع الجامعة الية لملالبة التفاقاج التي يجلي   143وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 87
التأةيل صي المفاوضااااااج والتعد لج أو منع التفاو   ليها م  أ ل رصاااااد حالة كل معهد بفعالية وتجنب  

 األة ان المحتملة  ند تسجيل التمل اج.

 ماتت رئيذ الجامعة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

االتذادا  التت يجري التذاوض علي ا لوت ترصـــــد بذعالية فالة  تقوم الجامعة فاليا بوضـــــع فلية لمرا تة   -   88
  ل مع د وتتجنت التأيير قت المذاوضا  والتعدنال   و تمنع ودول  يحاء محتملة عند ت جيل التبرعا . 

م  تقلال  بأن تكفل الجامعة تسجيل التمل اج صي ت مي  أرلس   144وأوص  المجلس صي الفقلة  - 89
وصيت لي  معا يل ال تلا  بلية الحيلولة دون و ود صلو  صي أساااااااعار الصااااااال   صي التاراخ الذي اساااااااتا 

 اإل لاداج. صي

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:
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يجري ايتتار التحبيأل المتعلأل بت ــــــــــــجيل التبرعا  قت تاريت االعترام باإلنرا ا  قت اطام كوااتوم  - 90
)اطـام التخحي  المركزي للموار  الذي يحـل محـل اطـام  طلذ(ل ويتودع  إ نـبد  تشــــــــــــــ يله قت الر ع األول من  

 .2023عام  

الحوساااابة رسااااميا اةتصاااااصااااات  م  تقلال  بأن يصاااادر ملكز    152وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 91
المتعلقة بتكنولو يا المعلوماج والتصااالج  ل  مسااتوا المقل، بما صي يلأل مسااؤولية الملكز ليما  تعل   

 بنظام التت يط الملكزي للموارد )أرلس(.

 مركز الحوستة  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  الم ت دم:التاريت 

ــتة  - 92 ــدوليا  مركز الحوســـ ــاال    وار وم ـــ يحد  نطار الجامعة لحوكمة تونولوجيا المعلوما  واالتصـــ
وعالدته بالمعاهد. ويمان االطالل على ا ـــــــــخة    ر تذصـــــــــيال من اإلطار على المودع الشـــــــــتات الرئي ـــــــــت 

اتجاه منصـة جدندة للتخحي  المركزي للموار ل نتعين تنقي  للجامعة. ومع ييـول اطام  طلذ لتحدنا كبير ب
 ور المركز نااء اطــام التخحي  المركزي للموار ل مع مراعـاة اتذــا  م ــــــــــــــتوى الخــدمـا  الجــدنـد مع البراـامت  

 اإلامائتل الذي ال نزال ديد اإلعدا .

ة صي أوروباا م  تقلال  باأن يضاااااااااع مكتاب ااائاب رئيس الجاامعا   153وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   -   93
اةتصااصااج لتكنولو يا المعلوماج والتصاالج  ل  الصاعيد المحلي، بما صي يلأل، كحد أدا ، ا ا  أهداصها 
والغل  منها ومساااااؤولياتها و داول ال تما اج المتصااااالة بها وإدارتها وتسااااالسااااالها اإلداري وصقا ألولوااج  

 ارة تكنولو يا المعلوماج والتصالج للجامعة. المعاهد صي مجال تكنولو يا المعلوماج والتصالج وإرار  د 

 ماتت اائت رئيذ الجامعة قت  ورو ا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

اائت رئيذ الجامعة قت  ورو ا  يجري نعدا  و يقة نطارية لتونولوجيا المعلوما  واالتصـاال  لماتت  - 94
ومع د البي ة واألمن التشـري تبين االيتصـاصـا  المحلية لتونولوجيا المعلوما  واالتصـاال  و وجه التواؤم مع  

 االستراتيجية الشاملة لتونولوجيا المعلوما  واالتصاال  قت الجامعة.
 

 صتلاج مالية سابقة تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    - بان 
ــنة المنت ية قت  - 95 ــمبر  31ددم المجلذ قت مرقأل تقريره عن ال ـــ  A/77/5)  2021كااوإ األول/ ي ـــ

(Vol. IV).وتر    اـاه معلومـا  عن    ( موجزا لحـالـة تنذيـذ التوصــــــــــــــيـا  المتتقيـة من قترا  مـاليـة ســـــــــــــــابقـة

https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.IV)
https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.IV)
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وتر  المعلومــا    اــاه بــالترتيــت الــذي ُتعرض بــه    .ديــد التنذيــذالتوصــــــــــــــيــا  األر ع التت درر المجلذ  ا ــا  
 التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  فتى فب/   حذ   6ويعرض الجدول   - 96

 

 6الجدول   
 اج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ بالكاملحالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  الفتل   
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 2 - 3 اإل ارة        

 - - - 1 - 1 مااتت متعد ة 
 - 1 1 3 - 4 المجموع 

 ( 7) 2016كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يقوم معهد الميئة واألم  البشااااااااالي ومكتب اائب   97أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 97
رئيس الجامعة صي أوروبا بتت يط  ميع األاشااا ة المتعلقة باساااتملاراة تصااالا  األ مال واساااتعادة القدرة 

د الكوارث، وبإضاافان ال ابع اللساامي  ل  هذ  األاشاا ة والضاا لع بها، بالنساابة ألي حالة   ل  العمل بع
 واجب استعلا  هذ  الت ة دوراا.  ااق اع.

 مع د البي ة واألمن التشري وماتت اائت رئيذ الجامعة قت  ورو ا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2018الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

تم االات ـاء من تنذـيذ هـذه التوصــــــــــــــيـة ـبالن ــــــــــــــتـة لوـل من العمليـا  والوـ ائأل يالل الر ع الـ اات من  - 98
. ويرى مع د  2022فزيراإ/نوايه   17. وددمت معلوما  قت هذا الصــــــــــد  نلى مجلذ اإل ارة قت 2022 عام

ذ  ويحلتــاإ نلى  البي ــة واألمن التشــــــــــــــري وماتــت اــائــت رئيذ الجــامعــة قت  ورو ــا  إ هــذه التوصــــــــــــــيــة ُاذــِ،
 ن الد ا. المجلذ

 

__________ 

 (7) A/72/5 (Vol. IV).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/72/5(Vol.IV)
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 ( 8) 2019األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن تحادد اإلدارة مو ادا اهاائياا لقياام  ميع المعااهاد   67أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 99
 التابعة للجامعة بتنفيذ وحدة السفل والمصلوصاج صي اظام أرلس تنفيذا كامل.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

التابعة للبراامت  UNallيجري فاليا ايتتار عملية تحوير النطام الجدند لل ذر قت منصة الخدما    - 100
اإلامائت واطام كوااتوم )النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار ( ويتودع  يول ما فيز التشـــــــ يل بحلول الر ع  

 .2023األول من عام 

 ( 9) 2020ول/ديسممل  األ  كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن تقوم الجاامعاة بملا عاة القيود المفلوضاااااااااة  ل    30أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 101
السااتثماراج الواردة صي سااياسااة وإ لاناج صااندو  الهباج التابع للجامعة لتضاامينها مول  األمم المتحدة 

 م  الصنا اج المثيلة للجدل.

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

د ـــــما عن    2022اي ـــــاإ/ بريل  1تتيـــــمن ســـــياســـــة صـــــندو  ال تا  التابع للجامعة الصـــــا رة قت  - 102
 الصناعا  المقيدة والمحطورة. وترى الجامعة  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

اسااااتلاتيجية  م  تقلال  بأن تتتذ الجامعة تلتيباج إلدراج معا يل    31وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 103
مفصاالة حسااب الحا ة صي اتفاقاج  دارة السااتثماراج، وتحد دا بشااأن األصااول المؤهلة، لكي تتماةاا  مع  

 متتلف مبادراج األمم المتحدة.

__________ 

 (8) A/75/5 (Vol. IV).ل الذصل ال اات 

 (9) A/76/5 (Vol. IV).ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.IV)
https://undocs.org/ar/A/76/5(Vol.IV)
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 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

  فذار/   1اذذ النقل نلى األصــــــــــــول الم ــــــــــــتوفية لمعانير البي ة والم ــــــــــــائل االجتما ية والحوكمة قت   - 104
والم ــائل  . ويقاس اآلإ   اء اســت مارا  صــندو  ال تا  التابع للجامعة باســتخدام معانير البي ة  2022 مارس

 االجتما ية والحوكمة. وترى الجامعة  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.
  

 بلاامح األمم المتحدة اإلامائي  -  رابعا  
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 

 (10)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   7يعرض الجدول  - 105

 7الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 - - 1 ماتت الخدما  اإل ارية       

 - 2 2 - - 2 ماتت ن ارة الموار  المالية
 - 3 3 - - 3 وفدة يدما  المشتريا 

 - 5 5 - - 5 مااتت متعد ة 
 - 11 11 - - 11 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   8ويعرض الجدول   - 106

__________ 

 (10) A/77/5/Add.1.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.1
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 8الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 3 3 - - 3 ماتت الخدما  اإل ارية       

 - 3 3 - - 3 ماتت ن ارة الموار  المالية
 - 8 8 - - 8 وفدة يدما  المشتريا 
 - 1 1 - - 1 ماتت الخدما  القااواية

ــا    ــلـــومـــــ الـــمـــعـ ن ارة  مـــاـــتـــــــت 
 - 1 1 - - 1 والتونولوجيا

 - 1 1 - - 1 ماتت الموار  التشرية
 - 3 3 - - 3 المااتت اإلدليمية
 - 13 13 - - 13 مااتت متعد ة

 - 33 33 - - 33 المجموع 

م  تقلال  بأن  تتذ الملاامح اإلامائي تدابيل لتعزاز التسااااااااجيل   28أوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 107
 المناسب ألوامل الشلان وإيصالج السلع والتدماج.

 المااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 108

م  تقلال  باأن يقوم الملااامح اإلاماائي بتبسااااااااايط وتوضااااااااايب   37وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 109
الشااااالكان لكفالة حساااااا  المصااااالوصاج صي الساااااياسااااااج المتعلقة بتساااااجيل المصااااالوصاج التي  ملغ  نها 

 الصحيحة. الفتلة

 ماتت ن ارة الموار  المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 110
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م  تقلال  بأن يجلي الملاامح اإلامائي اسااااااتعلاضاااااااج منتظمة  56الفقلة وأوصاااااا  المجلس صي  - 111
ل  لألساااعار المساااتتدمة صي اساااتلداد تكالي  التدماج العالمية المقدمة بمو ب التلتيباج التعاقدية وأن يعد 

 األسعار  ل  النحو المحدد صي تلأل الستعلاضاج لتجنب أو   القصور الجوهلاة.

 الخدما  اإل اريةماتت  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 112

م  تقلال  بأن يحدد الملاامح اإلامائي بوضاااوح المساااؤولية       57وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 113
 األسعار المستتدمة لستلداد تكالي  التدماج العالمية المقدمة بمو ب تلتيب تعاقدي.استعلا   

 ماتت الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 التوصية.واقأل البراامت اإلامائت على  - 114

م  تقلال  بأن يستتدم الملاامح اإلامائي،  ند استلداد التكالي ،   65وأوص  المجلس صي الفقلة  - 115
أساااااااااعاارا تساااااااااتناد  ل  العمال الفعلي المنجز باال تمااد  ل  بياااااج تعقاب لتقاديم التادمااج الفعلياة بادل م   

 أرباح ول تكم د ةسائل.استتدام مبالغ مق و ة، ويلأل توةيا للشفالية وكفالة  دم  ني 

 ماتت الخدما  القااواية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 116

الملاامح اإلامائي  ل    ادة وضااااع تلتيب م  تقلال  بأن  هد     69وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 117
تعاقدي لجميع التدماج، بما صي يلأل التدماج القااواية المقدمة  ل  كياااج األمم المتحدة  ل  مسااااااااتوا  
المقل، بلية تحد د التلتيباج اللزمة لتعد ل األساااعار حساااب القتضاااان وضااامان اساااتلداد التكالي  بالكامل 

 لتدماج وتسعيلها.تمشيا مع مبادئ تقد ل تكالي  ا
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 ماتت الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 118

اإلامائي اهجا متسااااقا  تمشاااا  مع م  تقلال  بأن  تبع الملاامح  78وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 119
مذكلة التفاهم القائمة لساااااااااتلداد تكالي  الملكباج المؤ لة كجزن م  ةدماج النقل والا ي الهد  المتمث ل 

 وتسعيلها. صي  دم  ني أرباح ول تكم د ةسائل،  ل  النحو المتف   لي  صي مبادئ تقد ل تكالي  التدماج

 ت اإلدليميةاإل ارة والماات اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 120

م  تقلال  بأن يحسا  الملاامح اإلامائي  ملية اساتلداد التكالي   84وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 121
 الوقت المناسب لجميع التدماج المقدمة  ل  كياااج األمم المتحدة األةلا.بالكامل وصي 

 ماتت الخدما  القااواية والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 التوصية.واقأل البراامت اإلامائت على  - 122

م  تقلال  بأن يساااتكمل الملاامح اإلامائي اظام المساااانلة وإرار  96وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 123
 المسانلة المؤسسي صي الملاامح اإلامائي.

 ماتت ن ارة الموار  المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:
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 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 124

م  تقلال  باأن يحتفظ الملااامح اإلاماائي باأدلاة  ل   مليااج   103وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 125
 الفحم العشوائي لتقارال ضمان الجودة.

 المااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 126

م  تقلال  بااأن يقيم الملاااامح اإلامااائي مااا  يا كااان يمك    114وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 127
الميئة العالمية  ل  مشااااااااااراع الملاامح  المبادئ التو يهية لللقابة الموضاااااااااو ة لمشااااااااااراع ملص    ت مي 

 اإلامائي األةلا.

 ماتت ال ياسا  و عم البرامت والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 128

م  تقلال  بأن  يساااال الملاامح اإلامائي تبادل األدواج وأصضاااال  115وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 129
 الممارساج بي  المكاتب اإلقليمية.

 المااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 130

م  تقلال  بأن يكفل الملاامح اإلامائي  اجاز اساتعلاضااج األدان   125وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 131
 السنواة صي الوقت المناسب.
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 جميع المااتت اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 132

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح اإلامائي، وصقا للممارساااج الجيدة    152وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 133
 ست  واستلاتيجيت  صي مجال الشلان.المعمول بها والمعا يل الدولية، بمواصلة  دماج الستدامة صي سيا

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 134

يقوم الملاامح اإلامائي، وصقا للممارساااج الجيدة  م  تقلال  بأن   153وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 135
المعمول بها والمعا يل الدولية، بوضاع وتنفيذ ة ة  مل مساتدامة للشالان تتضام   ناصال م  قميل أهدا  
وغاياج الشاالان المسااتدام، وتوضاايب المسااؤولياج وأو   المسااانلة ليما  تعل  بالشاالان المسااتدام ووضااع  

 المثال ل الحصل. رار لقياة األدان،  ل  سميل 

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 136

اإلامائي أهداصا متصااالة بالشااالان م  تقلال  بأن  درج الملاامح   163وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 137
المساااااتدام تكون محددة وقابلة للقياة وامك  تحقيقها وياج صااااالة ومحددة المدة صي اتفاقاج  دارة األدان 

 الفلدية لجميع موظفي وحدة د م المشتلااج.

 وفدة يدما  المشتريا  والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 138

م  تقلال  بأن يضع الملاامح اإلامائي واوزع أمثلة  ل  أهدا     164وأوص  المجلس صي الفقلة  - 139
الداةليي  اللئيساايي  صي  ملية الشاالان مثل األدان الفلدي المتصاالة بالشاالان المسااتدام ألصااحا  المصاالحة 
 رؤسان المشتلااج المحليي  ومد لي الملامح ومد لي العملياج.

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 اإلامائت على التوصية.واقأل البراامت  - 140

م  تقلال  بأن يساااتعل  الملاامح اإلامائي التو يهاج القائمة   174وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 141
بشااأن ممارساااج الشاالان المسااتدام وأن  واصاال تمكي  موظيي  م  تنفيذ ةاالوط الشاالان المسااتدام القائمة  

 يلية للملاامح اإلامائي.المنصوص  ليها صي السياساج واإل لاناج الملاامجية والتشغ

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 142

الملاامح اإلاماائي، اساااااااااتناادا  ل  تحليال م  تقلال  بأن يقوم   185وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 143
المتارل المتصااااالة بالساااااتدامة، بوضاااااع مواصااااافاج للشااااالان المساااااتدام وتحد ثها باساااااتملار وإبل  تلأل  

 المواصفاج بااتظام  ل  رالمي الشلان.

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:
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 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 144

م  تقلال  بأن  نشااا  الملاامح اإلامائي الية رقابة لضااامان أن   196وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 145
تسامب صي احتلار ت لب المكاتب الق لاة ساوائل تملاد غيل هيدروصلوروكلبواية ياج  مكااية منتفضاة  دا لل

 االمي، حيثماا كاان يلاأل متااحاا وممكناا، امتثاال لألحكاام ياج الصااااااااالاة م  المعاا يل ال تماا ياة والميئياة  
 للملاامح اإلامائي.

 وفدة يدما  المشتريا  والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   الم ت دم:التاريت 

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 146

م  تقلال  بأن  نقب الملاامح اإلامائي اماي   المؤساااااااساااااااية   206وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 147
 ل لباج تقديم العلو  لتضمي   ميع النمايج معا يل الستدامة اإللزامية والةتياراة.

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 148

اسااااتتدام م  تقلال  بإدراج تعليماج وةاااالوط واضااااحة بشااااأن    207وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 149
 معا يل الستدامة اإللزامية والةتياراة لتقييم العلو  صي السياسة ياج الصلة.

 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 التوصية.واقأل البراامت اإلامائت على  - 150

م  تقلال  بأن  د ل الملاامح اإلامائي اابعاثاج غازاج الدصيئة    219وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 151
النا مة    اتفاقات  ال والة األ ل لشااااااح  البضااااااائع، وأن  درج معا يل السااااااتدامة  ند تمد د أي اتفا   

 تعاقدي أو  ند  بلام اتفا  تعاقدي  د د مع وكلن الشح .
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 وفدة يدما  المشتريا  الم دولة: اإل ارة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 152

الدصيئة م  تقلال  بأن  ملغ الملاامح اإلامائي    اابعاثاج غازاج    220وأوصااا  المجلس صي الفقلة   -   153
 المتصلة بتدماج ةح  البضائع المتعاقد  ليها صي قائمة  لد غازاج الدصيئة التاصة ب  وأن يعوضها. 

 وفدة يدما  المشتريا  وماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 154

م  تقلال  بأن يحسااااااا  الملاامح اإلامائي رصاااااااد أدان  ميع  231وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 155
 المنشآج الشمسية الفول اضوئية صي ملاصق  وتحليل أسبا  ااتفا   اتاج ال اقة.

 لمعلوما  والتونولوجيا والمااتت اإلدليميةماتت ن ارة ا اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 156

م  تقلال  بأن  تتذ الملاامح اإلامائي الت واج اللزمة لضامان    232وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 157
تشااغيل وصاايااة منشااآج ال اقة الشاامسااية الفول اضااوئية صي ملاصق   ل  احو سااليم لتعزاز أكمل قدر م   

 الفوائد القتصادية والميئية.

 والمااتت اإلدليمية ماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:
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 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 158

م  تقلال  باأن يقي م الملااامح اإلاماائي مادا ملنماة  ملياة   246وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 159
 الحالج المحددة وأن  تابع يلأل بتدابيل تصحيحية.اإلين صي 

ماتـت الخـدمـا  اإل اريـة والمركز العـالمت للخـدمـا  المشــــــــــــــتركـة  اإل ارا  الم دولة:
 والمااتت اإلدليمية

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 البراامت اإلامائت على التوصية.واقأل   - 160

م  تقلال  بأن يسااااااااتعل  الملاامح اإلامائي وظائف  اللقابية   247وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 161
وإ لاناج اللقابة الداةلية المعمول بها لضاامان المتثال لشاالوط دصع بدل الت ل النا م    مل  صيلوة  

 (.19-كورواا )كوصيد

 ت الموار  التشرية والمركز العالمت للخدما  المشتركةمات اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 162

اإلامائي باساااااتعلا  واساااااتكمال م  تقلال  بأن يقوم الملاامح  264وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 163
ساياسات  المتعلقة بتعواضااج  اهان التدمة تمشايا مع النظامي  األسااساي واإلداري لموظفي األمم المتحدة، 

 لكفالة دصع تعواضاج  اهان التدمة اإلضالية وصقا لمعا يل محددة بوضوح.

 ماتت الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 164

 م  تقلال  بأن يكفل الملاامح اإلامائي المتثال للسياسة القائمة.   279وأوص  المجلس صي الفقلة   - 165
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 جميع المااتت اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 166

م  تقلال  بأن يسااتتدم الملاامح اإلامائي أدواج مناساابة للصااد    280وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 167
 داةلية لكفالة المتثال صي العملياج التي تجلا صي  ميع ملاكز العمل.العمل اإلضاصي، صضل    ضوابط 

 ماتت الموار  التشرية وماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 البراامت اإلامائت على التوصية.واقأل   - 168

م  تقلال  بأن  واصااااال الملاامح اإلامائي تعزاز اظام  لللقابة   292وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 169
المالية الداةلية م  ةلل تحد د ضاااااوابط رئيساااااية بهد  تحساااااي   ودة المياااج والحد م  متارل وقوع  

 المستنداج التي تثمت تنفيذ   لاناج اللقابة هذ .األة ان و   رلا  تحد د المت لباج م  

 ماتت ن ارة الموار  المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 170

م  تقلال  بأن  واصااال الملاامح اإلامائي تعزاز كل م  اللصاااد   314وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 171
الدقي  لساااااتلداد التكالي  المتصااااالة بنظام كوااتوم والجهود اللامية  ل  كفالة  صااااادار الفواتيل صي الوقت 

 ةلا.المناسب بالنسبة لجميع ةدماج اظام كوااتوم المقدمة  ل  كياااج األمم المتحدة األ

 ماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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 واقأل البراامت اإلامائت على التوصية. - 172
 

 الحساباج    صتلاج مالية سابقةتنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي  - بان 
قت   - 173 المنت يـــــة  ــنـــــة  ال ــــــــــــ تقريره عن  قت مرقأل  المجلذ  األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دـــــدم    2021كـــــااوإ 

(A/77/5/Add.1.موجزا  لحالة تنذيذ التوصــــــيا  المتتقية من قترا  مالية ســــــابقة )   معلوما  عن  وتر    ااه
ــيا  الــــــــــــــــــــــ وتر  المعلوما    ااه بالترتيت الذي    و لم تنذَّذ. ديد التنذيذالتت درر المجلذ  ا ا نما   17 التوصـــــ

 ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  فتى فب/   حذ   9ويعرض الجدول   - 174
 

 9الجدول   
   الفتلاج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ بالكاملحالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 - - 1 اإل ارة       

 - 2 2 - - 2 ماتت ن ارة الموار  المالية
ــا    الـمـعـلـومـــــ ن ارة  مـاـتـــــــت 

 - 1 1 - - 1 والتونولوجيا
 - 1 1 - - 1 وفدة يدما  المشتريا 

 - 10 10 2 - 12 مااتت متعد ة
 - 15 15 2 - 17 المجموع 

 ( 11) 2018األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

الملااامح اإلاماائي تقييماا يحادد م  ةللا  م  تقلال  باأن يجلي    85أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 175
 يا كاان م  الممك  للملااامح أن يعتماد   لاناج رقااباة ماالياة داةلياة  اد ادة لتعزاز  ودة المياااااج والحاد  ماا

م  متارل وقوع األة ان،    رلا  توصيل   لاناج رقابة موحدة وتوثيقها بالشاكل المناساب إلثباج تنفيذ 
 بالدليل، واحدد م  ةلل  ماهية هذ  اإل لاناج.  لاناج اللقابة 

 ماتت ن ارة الموار  المالية والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

__________ 

 (11) A/74/5/Add.1.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.1
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ــامل ليـــــماإ قعالية اليـــــواب   نرى  - 176 ــدند على ضـــــرورة اتتال ا ت شـــ البراامت اإلامائت  اه بغية التشـــ
(. A/77/5/Add.1من هذا التقرير )  292المالية الدايليةل  عا  المجلذ صــيا ة التوصــية الوار ة قت الذقرة 

  إ هذه التوصية تجاوات ا األفدا  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. ولذلك نرى البراامت اإلامائت
 

 ( 12) 2019األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن يعزز الملااامح اإلاماائي  لماام المكااتاب الق لااة   77أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 177
تقييماااج متااارل الغر ب لاقااة متكاااملااة، ويلااأل مثل    رلا   ل   والوحااداج األةلا بكيييااة   لان  

 الممارساج الجيدة صي المعتكفاج اإلقليمية أو السنواة التي  انظمها الملاامح لمد لا .

 اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اطرا ألإ البرـاامت اإلامـائتل قت تقـدنرهل لم يقـدم   ـلة   ديـد التنذيـذاعتبر المجلذ  إ هـذه التوصــــــــــــــيـة   - 178
ــجلة قت ســــــجال  المخاطر قت جميع وفدا  العمل التابعة له. ويتحلع   على ايا ة ن راج مخاطر ال ش الم ــــ
ماتت الخدما  اإل ارية نلى مواصــــــــلة منادشــــــــة هذه التوصــــــــية مع المجلذ لالتذا  على اإلجراءا  المحد ة 

 لتوصية.الالامة إل ال  هذه ا

م  تقلال  بأن يعزز الملاامح اإلامائي  لمام المكاتب الق لاة   101وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 179
والوحاداج األةلا بكييياة توثي    لاناج معاالجاة متاارل الغر صي أدواج  دارة المتاارل المؤساااااااااساااااااااياة  

ة أو الساانواة التي  انظمها المتاحة، ويلأل مثل    رلا   ل  الممارساااج الجيدة صي المعتكفاج اإلقليمي
 الملاامح لمد لا .

 اإل ارة والماتت المركزي والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

__________ 

 (12) A/75/5/Add.1.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.1
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ب ـــــــــــــــبت عـدم وجو    ـلة على ـتدابير محلـية لتختيف  دـيد التنذـيذاعتبر المجلذ  إ هـذه التوصـــــــــــــــية   - 180
مخــاطر ال ش التت جرى تحــدنــدهــا على م ــــــــــــــتوى الماــاتــت الُقحلريــة. ويتحلع ماتــت الخــدمــا  اإل اريــة نلى 

 جراءا  المحد ة الالامة إل ال  هذه التوصية.مواصلة منادشة هذه التوصية مع المجلذ لالتذا  على اإل

م  تقلال  بااأن  واصاااااااااال الملاااامح اإلامااائي تعزاز  هود     124وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 181
 المتواصلة للصع مستوا و ي الشلكان التار يي  بمتارل الغر.

 والتو ية وفدة يدما  المشتريا  وماتت العالدا  الخارجية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 ضــام البراامت اإلامائت راب  مااقحة ال ش قت جميع موادعه الشــتاية المحليةل المر وطة بصــذحة  - 182
ــا  تحدنا  ــلحة المعنيين. وتم  ييـــ ــحاب المصـــ ــة بالبراامت اإلامائتل وهذا الراب  متا  ألصـــ ــاءلة الخاصـــ الم ـــ
النماذج الم ـــــــــــتخدمة مع األطرام الخارجيةل م ل الشـــــــــــركاء المنذذننل لتشـــــــــــمل معلوما  متصـــــــــــلة بال ش.  

ــالة البراامت اإلا ــية بم راج رسـ ــام   وســـيواصـــل ماتت الخدما  اإل ارية تنذيذ هذه التوصـ ــأإ عدم الت ـ مائت بشـ
محلـقال وفليـة البرـاامت اإلامـائت المتعلقـة ـبافتجـاجـا  الـتائعينل ومـدواـة دواعـد ســــــــــــــلو  مور ي األمم المتحـدةل  

 وسياسة مااقحة ال ش قت الموادع الشتاية المحلية للمشتريا .

مادا ت مي  م  تقلال  باأن يجلي الملااامح اإلاماائي تقييماا ل  148وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 183
الممارساااج الجيدة مثل التناو   ل  المهام صي السااياقاج التي حاددج صيها متارل  الية متعلقة باأل مال  

 الحتيالية.

وفدة يدما  المشــتريا  وماتت الموار  التشــرية والمركز العالمت  اإل ارا  الم دولة:
 للخدما  المشتركة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

دــام البراــامت اإلامــائت بتجميع العــدنــد من ونــائف الماــاتــت القحريــة قت المركز العــالمت للخــدمــا   - 184
الشــــــــدوإ المالية بالمركز يدما  التناوب  ايل المركز فيما نتعلأل  المشــــــــتركة. نضــــــــاقة نلى ذلكل تقدم وفدة 

ببناء القدرا ل وســـــــيعمل المركز على تنطيم هذه العملية بشـــــــال   بر. ومع تنذيذ البراامت اإلامائت ســـــــياســـــــة 
 التنقُّل الخاصة بهل سيلزم بيع  ورا  تقويمية  يرى إلجراء تناوب    ر شموال للمونذين.
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م  تقلال  باأن يفل  الملااامح اإلاماائي صي وحادة التادمااج   159س صي الفقلة  وأوصااااااااا  المجل - 185
المشااتلكة  ل  الصااعيد العالمي ضااوابطٍّ تحل   تضاام  صااحة ودقة المعلوماج التي تدةلها المكاتب الق لاة  

 صي النظام الملكزي لتت يط الموارد.

 المشتركة وماتت الموار  التشريةالمركز العالمت للخدما    اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

العالمت للخدما  المشتركة  جزء من عملية تصنيف الموار  التشرية قت مجموعا ل ما بر  المركز   - 186
ــتعراض الو ائأل الداعمة وديو    ــتحت عملية اســــــــ ــدولية عن ن ارة القيو  المديلة قت النطام. و صــــــــ نتولى الم ــــــــ
البيااا  تدار اآلإ مركزيا من دبل قريأل الموار  التشـرية التابع للمركز بالن ـتة لجميع األقرا  باسـت ناء  صـحاب  

رية. وســـــــــتتم  ييـــــــــا  ن ارة العملية المتعلقة بأصـــــــــحاب عقو  الخدما   عقو  الخدما  قت بعض المااتت القح
 هدالء بصورة مركزية بمجر  ااتقال م نلى طريقة عقو  اتذادا  يدما  األقرا  الوطنيين.

 ( 13) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

يقيم الملاااامح اإلامااائي التاادابيل اللاميااة  ل  م  تقلال  بااأن    83أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 187
التتيي  م  متارل ال تلا  التار  باألصااول أو النفقاج النا م    اسااتتدام رمز صهلة غيل صااحيب  

  ند الشلان األولي.

 وفدة العمليا  العامة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   الم ت دم األصلت:التاريت 

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــا نلى اطــام مركزي جــدنــد لتخحي  موار هل هو اطــام كوااتومل الــذي   - 188 ننتقــل البراــامت اإلامــائت فــالي
وينت ت  إ ي ـاعد ذلك    )اسـتخدام األصـول(.سـيوقر منحقا الشـتقادا  الح ـابا  وفقال متاشـرا لتمويل المراقأل  

 على معالجة الم ألة التت  شار نلي ا المجلذ.

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح اإلامائي بتسااجيل اإل لاداج المتأتية   89وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 189
م  المعااملج التباادلياة صي الفتلة التي قادمات صيهاا التادمااج وتقييم الكييياة التي يمك  بهاا للنظاام الملكزي  

__________ 

 (13) A/76/5/Add.1.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.1
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لمتابعة واساااااااااتلداد كامل  لتت يط الموارد أن  د م هذا النهح المحاسااااااااامي لضااااااااامان ملنمة اإل لاناج وا
 اإل لاداج المتأتية م  المعاملج التبادلية.

 ماتت ن ارة الموار  المالية والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

سـيتيـمن النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار  ياصـية اإلرسـال التلقائت للذواتير وهو ما سـيد ي  - 190
نلى تقليل ديو  اليومية التت تنشــــــــأ ندويا قت  قتر األســــــــتاذ العامل مما ي ــــــــاعد على معالجة ال ــــــــبت الجذري  

 الم ألة. ل ذه

م  تقلال  بأن  واصال الملاامح اإلامائي أتمتة الضاوابط الوقائية   118س صي الفقلة  وأوصا  المجل - 191
ليما  تعل  بإساااااناد مهام الموظفي   ل   املي  م  غيل الموظفي ، وأن  درج صيها الحد األدا  م   ميع 

 مهام اللقابة التي  تعي  أن يض لع بها موظفون.

 الموار  الماليةماتت ن ارة  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ي ـــــــتوشـــــــف البراامت اإلامائت الخيارا  المتافة لزيا ة تعزيز اليـــــــواب  الدايلية المدتمتة قت نطار   - 192
 االاتقال نلى اطام كوااتوم.

م  تقلال  بأن يساتعل  الملاامح اإلامائي حالج  دم المتثال   119وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 193
امتثال المكاتب الق لاة بشاكل كامل لإلرار المؤساساي  وأن يجلي تحليل بشاأن السامب الذي يقف وران  دم 

 لللقابة الداةلية، ووران تأكيدها، رغم يلأل، ةلل  ملية اإلقلار السنواة، أاها امتثلت ل .

 ماتت ن ارة الموار  المالية والمااتت اإلدليمية اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   الم ت دم األصلت:التاريت 

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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 جرى البراـــامت اإلامـــائت متـــابعـــا  مع قرا ى الماـــاتـــت التت لوفطـــت قي ـــا فـــاال  عـــدم امت ـــال.   - 194
 وسيجرى استعراض فير كجزء من العملية ال نوية الستعراض التأ يدا .

م  تقلال  بأن يسااتكشااف الملاامح اإلامائي ساامل  دماج  ملية   142وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 195
 تفواض السل ة، التي تتتذ حاليا ةكليا ورليا، صي اظام  الملكزي لتت يط الموارد.

 ماتت الخدما  القااواية وماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 ي توشف البراامت اإلامائت نماااية ن ماج اموذج تذويض ال لحة قت نطار االاتقال نلى اطام كوااتوم.  -   196

م  تقلال  الملاامح اإلامائي باسااااتكشااااا  ما  يا كان يمك  تنفيذ    148وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  -   197
 قة  ل  المدصو اج ألافسهم. ضوابط مؤتمتة صي النظام الملكزي لتت يط الموارد لمنع المستتدمي  م  المواص 

 ماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :

طبأل البراامت اإلامائت ضـواب  قت مصـا ر التونيف وعمليا  الشـراء. وسـتحبأل ضـواب  قت جميع   - 198
 األجزاء المتتقية من المنصة مع بدء تش يل اطام كوااتوم.

م  تقلال  باأن يكفال الملااامح اإلاماائي لياام المكااتاب الق لااة  166وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 199
 راع ليما  تعل  بجميع مشاراعها وليامها بتسجيل قيود متارل مكتملة.بتسجيل المتارل المتصلة بالمشا

 ماتت الميزااية واأل اء واالمت ال والمااتت اإلدليمية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   المنق :التاريت الم ت دم  
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  2022( الجــدنــد قت اي ـــــــــــــــاإ/ بريــل  +Quantum  يــل البراــامت اإلامــائت اطــام كوااتوم المعزا ) - 200
 ويعمل على اقل سجال  المخاطر نلى المنصة الجدندة.

المكااتاب م  تقلال  الملااامح اإلاماائي باأن يكفال وصاان ماد لي    167وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 201
بمساااؤولياتهم ليما  تعل  باإلدارة الملكزاة للمتارل وأن يكفل ليام المكاتب التاضاااعة إلةااالاصهم بمواصااالة  

 تحد ث سجلج المتارل التاصة بها.

 ماتت الميزااية واأل اء واالمت ال والمااتت اإلدليمية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

(ل  صــــــــــــــتحـت الماـاـتت +Quantumبعـد ـبدء تشــــــــــــــ ـيل وفـدة المخـاطر قت اطـام كوااتوم المعزا ) - 202
بعد ذلك المااتت  القحرية تديل ســـــــجال  المخاطر الخاصـــــــة ب ا قت التحبيأل الجدند. وتتولى اســـــــتعراضـــــــ ا  

اإلدليمـية. وعملـية تقييم المخـاطر هت عملـية  نـنامـيةل ويتعين على المـااتت القحرية تحـدنا مخاطرها بااتطام.  
ومن يالل النطــامل ترقع نلى الماــاتــت اإلدليميــة المخــاطر التت ال تر  قت بيــااــا  الماــاتــت القحريــة المتعلقــة  

 بمدى تقبل المخاطر.

م  تقلال  باأن  ادرج الملااامح اإلامااائي صي النظااام الملكزي   190الفقلة  وأوصااااااااا  المجلس صي   - 203
الجد د لتت يط الموارد القائم  ل  الحوسااااااااابة الساااااااااحابية الوثائ ٍّ المتعلقة بتنفيذ اظام النهح المنسااااااااا   
  للتحوالج النقدية، وبأن  درج الملاامح اإلامائي صي يلأل النظام ضوابط وظييية لضمان المتثال للسياساج

 المتعلقة بالنهح المنس  للتحوالج النقدية.

 ماتت ن ارة الموار  المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :

ي ـــــتوشـــــف البراامت اإلامائت نماااية ن ماج  اشـــــحة الردابة الرئي ـــــية قت الن ت المن ـــــأل للتحويال   - 204
 النقدية قت اطام كوااتوم.

م  تقلال  بأن يساتكشاف الملاامح اإلامائي سامل وضاع ضاوابط   290وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 205
المياااااج صي المواباة الجاد ادة للباائعي  تكفال دقاة قوااة صي مجاال  دةاال المياااااج واليااج منتظماة لصااااااااايااااة  

 واكتمال وموثولية المياااج اللئيسية للبائعي .
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 وفدة يدما  المشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

بمطال  بوابة المور نن قت اطام كوااتومل ســياوإ لدى البراامت اإلامائت اطام مديال  دوي ســيمنع   - 206
اا واجية المور نن وياذل ا تمال البيااا  من يالل ضـــــــــــواب  وعمليا  تحقأل مدمجة. باإلضـــــــــــاقة نلى ذلكل  

بيااا  وفيدة للمور ننل بدال من دواعد البيااا  الالمركزيةل ســـــــــياوإ  ســـــــــيتحول البراامت اإلامائت احو داعدة 
 من األس ل ن ارت ا ومرادبت ا وصياات ا.

م  تقلال  الملاامح اإلامائي بتجنب اشاااال تفاصاااايل التصااااال   334وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 207
 و .التاصة بالموظفي  والتملان الستشاراي  صي اإل لااج ورلباج تقديم العل 

 وفدة يدما  المشتريا  وماتت ن ارة المعلوما  والتونولوجيا اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

نلوتروايا عاما لذريأل المشـــــــــــــتريا  قت اموذج طلت تقديم العحاءا   اشـــــــــــــأ البراامت اإلامائت بريدا  - 208
ــعيد عالمت.   قت ــتخدم اآلإ على صــــ ــتحت ت ــــ ــة الجدندة اليتيار المور نن قت اطام كوااتوم التت  صــــ المنصــــ

 ويرى البراامت اإلامائت  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.
  

 المتحدة للمشاراع اإلاتا ية صندو  األمم   -   ةامسا  
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 

 (14)2020األول/ديسممل  كااون  31
 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   10يعرض الجدول  - 209

__________ 

 (14) A/77/5/Add.2.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.2
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 10الجدول   
 اللئيسيةحالة تنفيذ التوصياج   
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
الشــــــــــــــدوإ          وماتـــــــت  اإل ارة 

 - 5 5 - - 5 المالية والخدما  اإل ارية
 - 5 5 - - 5 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   11ويعرض الجدول   - 210

 11الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
الشــــــــــــــدوإ          وماتـــــــت  اإل ارة 

 - 7 7 - - 7 المالية والخدما  اإل ارية
 - 7 7 - - 7 المجموع 

م  تقلال  بأن يقوم الصاااااندو  بجعل اإلبل     المتارل  زنا   28أوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 211
المنصاااااة  م  المنصاااااة القائمة وإاشاااااان الية ضااااامان تكفل تساااااجيل  ميع المتارل وتحد ثها بااتظام صي 

 المتصصة إلدارة المتارل.

 اإل ارة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 المخاطر وتحدن  ا بصورة منتطمة.يقوم الصندو  فاليا بماشاء اطام للرصد ليماإ ت جيل جميع   - 212

م  تقلال  بااأن  ااذك ِّل الصاااااااااناادو   ميع المااد لا  باادورهم   29وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 213
ومسااااؤولياتهم صي ساااايا  امويج ة وط الدصاع الثلثة ومسااااانلتهم     دارة المتارل صي المجالج التي 

 تندرج ضم  مجال مسؤوليتهم.

 رة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية اإل ا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 نتخذ الصندو  يحوا  لتذكير جميع المدنرين بدورهم وم دوليات م. - 214

ز   40وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 215 الصاندو  تقييم المتارل ياج الصالة بالمنب م  تقلال  بأن يعز ِّ
 صي  رار العملية المعتمدة لإلدارة الملكزاة للمتارل.

 اإل ارة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــلـــة بـــالمن  قت العمليـــة المتتعـــة لز ارة  - 216 نتخـــذ الصــــــــــــــنـــدو  يحوا  إل مـــاج المخـــاطر ذا  الصــــــــــــ
 للمخاطر. المركزية

م  تقلال  بأن  نق ِّب الصاندو  كييية  دارة وثائق  صي وحدة المنب  51وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 217
 دليل العملياج. المستقملية والمت لباج ياج الصلة صي

 اإل ارة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 ددم الصندو  متحلتا  منقحة نلى قريأل تنذيذ اطام كوااتوم التخاذ نجراءا  قت هذا الخصوص. - 218

دة إلدةال بياااج المنب   57وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 219 م  تقلال  بأن يجد الصاندو  وسايلة موحَّ
 بشكل كامل صي وحدة المنب المستقملية وإضفان ال ابع اللسمي  ل  هذا النهح.

 اإل ارة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية  الم دولتاإ: اإل ارتاإ

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 نتخذ الصندو  يحوا  إليجا  طريقة موفدة إل يال بيااا  المن  قت وفدة المن  الجدندة. - 220
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م  تقلال  بأن يقوم الصاااندو  بتحليل أو   القصاااور صي  لمة   63المجلس صي الفقلة وأوصااا   - 221
 تمواب اللصد والتقييم صي وحدة المنب وأن  تتذ التدابيل التصحيحية اللزمة.

 اإل ارة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

نتخذ الصــندو  يحوا  لتحليل  وجه القصــور قت عالمة تبويت الرصــد والتقييم قت وفدة المن  من   - 222
  جل اتخاذ تدابير تصحيحية.

او ياة م  تقلال  باأن يقوم الصااااااااانادو  بتحليال مادا اكتماال و   69وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 223
 المياااج المادةلة صي وحدة المنب وتعزاز استتدام وحدة المنب صي اإلدارة اليومية للمنب.

 اإل ارة وماتت الشدوإ المالية والخدما  اإل ارية  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــندو  متحلتا  منقحة نلى قريأل تنذيذ اطام كوااتوم إل ماج وفدة المن  مع وفدا   يرى   - 224 ددم الصــــــــ
قت النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار . ويرى الصـــندو   إ هذا الن ت ســـياذل ا تمال البيااا  و دت ا قت  

 وفدة المن  الجدندة.
 

 التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقةتنفيذ  - بان 
قت   - 225 المنت يـــــة  ــنـــــة  ال ــــــــــــ تقريره عن  قت مرقأل  المجلذ  األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دـــــدم    2021كـــــااوإ 

(A/77/5/Add.2موجزا  لحالة تنذيذ التوصــــــــــــيا  المتتقية من ال )  ذترة المالية ال ــــــــــــابقة. وعلى احو ما جرى
 تأ يده قت تقدنر المجلذل اذذ الصندو  جميع التوصيا  الت ع التت كاات متتقية من الذترة ال ابقة.

  
 منظمة األمم المتحدة لل فولة  -   سادسا  

تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  ألف  
 (15)2021ن األول/ديسممل كااو 31

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   12يعرض الجدول  - 226

__________ 

 (15) A/77/5/Add.3.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.2
https://undocs.org/AR/A/77/5/Add.3
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 12الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دملم  ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
عتة البيااا  والتحليال           شــــــــــُ

 - 2 2 - - 2 والتخحي  والرصد
ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم  

 - 1 1 2 - 3 اإل اري 
عـتة جمع التبرعـا  من   شــــــــــــــُ
وإدــــــامــــــة  الخــــــاص  القحــــــال 

 - 1 1 - - 1 الشرا ا  معه
 - 1 1 - - 1 مااتت متعد ة

 - 5 5 2 - 7 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   13ويعرض الجدول   - 227

 13الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
عتة البيااا  والتحليال           شــــــــــُ

 - 2 2 - - 2 والتخحي  والرصد
ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم  

 - 1 1 2 - 3 اإل اري 
 - 4 4 - - 4 ماتت برامت الحوارج 

ــا   ــدمــ للخــ ــالمت  العــ المركز 
 - 2 2 - - 2 المشتركة

عتة تونولوجيا المعلوما   شـــــُ
 - 1 1 - - 1 واالتصاال 

 - 1 1 - - 1 القحري لمواامبيألالماتت 
عـتة جمع التبرعـا  من   شــــــــــــــُ
وإدــــــامــــــة  الخــــــاص  القحــــــال 

 - 3 3 - - 3 الشرا ا  معه
 - 2 2 - - 2 ُشعتة اإلمدا ا 

لـجــنــوب   الـقــحــري  الـمــاــتـــــــت 
 - - - 2 - 2 ال و اإ

 - 1 1 2 - 3 مااتت متعد ة
 - 17 17 6 - 23 المجموع 
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تقلال  بأن تحصاال منظمة األمم المتحدة لل فولة )اليوايسااف( م     33أوصاا  المجلس صي الفقلة   - 228
  ل   ين محدد م  الجمعية العامة صي حالة اقتلا  األموال م  أي مصدر م  ةارج المنظمة.

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل الم ت دم:التاريت 

ســـــــتحصـــــــل اليواي ـــــــف على اإلذإ المحد  من الجمعية العامة دبل ادتراض  موال من  ي مصـــــــدر   - 229
 يارجت قت الم تقبل. وترى اليواي ف  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

ب لاقة صاارمة لألاظمة الحالية، م  تقلال  بأن تمتثل اليوايساف  34وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 230
 كلما استتدمت أدواج تموال لجمع األموال قد  نشأ  نها التزام مالي.

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

بحريقة صــــــــارمة لةاطمة الحالية كلما اســــــــتخدمت   وا  مالية لجمع األموال ســــــــتمت ل اليواي ــــــــف   - 231
 ننشأ عن ا التزام مالت. وترى اليواي ف  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا. دد

عبة المياااج والتحليلج والتت يط واللصاد  47وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 232 م  تقلال  بأن تضاع ةاا
لليوايساااااف تو يهاج بشاااااأن اقاط العمل اللزمة للمتابعة، بلية كفالة أن تكون اإل لاناج المتتذة التابعة 

 .eToolsأاجزج  ل  احو سليم صي اظام  قد

 ُشعتة البيااا  والتحليال  والتخحي  والرصد اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   الم ت دم:التاريت 

ت تعرض اليواي ف فاليا نجراءات ا وتوجي ات ا و  وات ا المتعلقة بم ارة الشرا ا  المنذذة لتوقير مزيد  - 233
 من الوضو  بشأإ اقاط العمل المتصلة بالمتابعا .

عبة المياااج والتحل 48وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 234 يلج والتت يط واللصاد م  تقلال  بأن تقوم ةاا
التابعة لليوايسااف بتقييم ما  يا كان  نبغي ةفض ليمة النفقاج غيل المسااتولية للشاالوط والمملغ  نها صي 
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اق ة  مل ما، ويلأل    رلا   هة التصاال للنهح المنساَّ  اإلقليمي للتحوالج النقدية، بما  تماةا  مع  
 السياسة العامة لليوايسف.

 عتة البيااا  والتحليال  والتخحي  والرصدشُ  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

تقوم اليواي ـــف فاليا بتنقي  نجراءات ا وتوجي ات ا و  وات ا المتعلقة بم ارة الشـــرا ا  المنذذة لتوقير مزيد   -   235
 األمور.  التوجي ية بشأإ النذقا   ير الم توفية للشروط وفاال  اضمحالل القيمة و ير ذلك من من المتا ج  

م  تقلال  بأن تتأكد اليوايسااااااف م  أن اإل لاناج التي  تتذها    49وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 236
مثقة م  أاش ة  المكتبان الق لاان لجنو  السودان واليم  تلا ي  ل  احو مناسب النتائح والتوصياج المن

 الضمان المغلقة.

 الماتتاإ الُقحلرياإ لجنوب ال و اإ واليمن اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

  2021ســـييـــمن الماتتاإ القحرياإ لجنوب ال ـــو اإ واليمن ييـــول  ي اقاط عمل   لقت قت عام  - 237
 وإ  إ نتم فل ا لمزيد من االســتعراض لتحدند اإلجراءا  المناســتة الســتر ا  المتالا ذا  الصــلة  و ت ــجيل ا  

 ضمن ق ة المتالا التت اضمحلت  يمت ا وققا ل ياسا  اليواي ف وإجراءات ا.

عبة  مع التمل اج م  الق اع التاص   60وصااااا  المجلس صي الفقلة وأ - 238 م  تقلال  بأن ت لب ةاااااا
وإقامة الشااااااالاكاج مع   ل  اللجان الورنية والمكاتب الق لاة تحساااااااي   دد التقارال المقدمة صي مو دها،  

 وصقا للجداول الزمنية لتقديم التقارال.

 الخاص وإدامة الشرا ا  معه  ُشعتة جمع التبرعا  من القحال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 تعمل اليواي ف مع اللجاإ الوطنية والمااتت القحرية على ضماإ تقديم التقارير قت مواعيدها. - 239
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عبة  مع التمل اج م  الق اع التاص  م  تقلال  بأن   74وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 240 تقوم ةاااااااا
وإقامة الشااااااالاكاج مع  بوضاااااااع ة ط للق اع التاص والمواصقة  ليها  ل  النحو الوا ب بالتنساااااااي  مع  

 المكاتب الق لاة وصقا للجدول الزمني المن م .

 ُشعتة جمع التبرعا  من القحال الخاص وإدامة الشرا ا  معه اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

تتخـذ اليواي ــــــــــــــف بـالذعـل يحوا  لتحقيأل االمت ـال للجـداول الزمنيـة إلعـدا  يح  القحـال الخـاص   - 241
 واستعراض جو ت ا والمواققة الن ائية علي ا بحلول ا اية اي اإ/ بريل من كل عام.

عبة  مع التمل اج م  الق اع التاص    75وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 242 م  تقلال  بأن تقوم ةاااااااا
وإقامة الشااااالاكاج مع  بوضاااااع وثائ  رسااااامية لل تما اج التي تعقد مع المكاتب اإلقليمية و/أو المكاتب 

 الق لاة، وتعميمها  ل  الجهاج المعنية.

 الخاص وإدامة الشرا ا  معه  ُشعتة جمع التبرعا  من القحال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 .2023ستنذذ اليواي ف هذه التوصية وققا لذلك بحلول الر ع ال اات من عام   - 243

اليوايسااف وتصااف رصااد األدوار المتضاااربة م  تقلال  بأن تعزز   85وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 244
 الموكلة  ندما  تعذر الفصل بينها، لضمان صعالية الياج اللقابة التعواضية.

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 اليواي ف ملتزمة بالرصد الدوري آلليا  الردابة التعوييية القائمة لدن ا. - 245

م  تقلال  بأن تكفل اليوايسااااف   لان اةتبار ةااااامل لسااااتعادة  93وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 246
القادرة  ل  العمال بعاد الكوارث واساااااااااتملارااة تصااااااااالا  األ ماال باااتظاام صي مجاال تكنولو ياا المعلومااج  
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أوصااااا  ب   والتصاااااالج، بما صي يلأل تمارا  المحاكاة اللزمة  ل  صتلاج زمنية محددة،  ل  النحو الذي 
 (.244، الفصل الثااي، الفقلة A/75/5/Add.3المجلس سابقا )ااظل:  

 ُشعتة تونولوجيا المعلوما  واالتصاال  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

عملـية ـكامـلة الســــــــــــــتعـا ة الـقدرة على العمـل بعـد الووار  بعـد اـقل مرا ز   2023ســــــــــــــتجرى قت عـام   - 247
 بيااا  مقر اليواي ف نلى قالن يا بمستاايا و ريندنزي بميحاليا.

م  تقلال  بأن  تتذ مقل اليوايساااف التلتيباج اللزمة م  أ ل   109وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 248
 عا يلها الدايا للتأهب وا تمادها.الحفاظ  ل  تحد ث ة  ها للتأهب لل وارئ وم

 ماتت برامت الحوارج  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ســــــتتخذ اليواي ــــــف الترتيتا  الالامة لتع د يحة المقر للتأهت لحاال  الحوارج ليــــــماإ  إ تووإ   - 249
 محد ة ومعتمدة.

م  تقلال  بأن تعزز اليوايساااف  ملية التت يط للتأهب لحالج   110وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 250
 ، م  أ ل توقع المتارل المحتملة.19-ال وارئ بالدروة المستفادة م  كوصيد

 ماتت برامت الحوارج  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 ستقوم اليواي ف بتعزيز عملية التخحي  للتأهت لحاال  الحوارج على النحو الموصى به. - 251

م  تقلال  بأن تساااتكمل اليوايساااف معا يل التأهب الدايا للمقل    125وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 252
 والمكاتب الميدااية اإلقليمية.

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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 ماتت برامت الحوارج  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 .2023ستيمن اليواي ف تحدنا معانير التأهت الدايا بحلول الر ع األول من عام  - 253

م  تقلال  بأن  وصل مقل اليوايسااف مزادا م  التدراب للمكاتب   126وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 254
 مي.الميدااية اإلقليمية بهد  تعزاز اللقابة وملالبة الجودة اللتي  يمارسهما المكتب الميدااية اإلقلي

 ماتت برامت الحوارج  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 .2023اليواي ف ملتزمة بتوقير التدريت للمااتت اإلدليمية بحلول الر ع األول من عام  - 255

م  تقلال  بأن  تتذ المكتب اإلقليمي لمن قة الشااال  األوساااط   137وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 256
ت واج التي وةمال أصلاقيا والمكتب الق لي لموزاممي  التلتيباج اللزمة م  أ ل المواصقة  ل  الوثائ  وال

تتاألف منهاا  ملياة التت يط للتاأهاب لحاالج ال وارئ واساااااااااتكماالهاا صي منهااج التاأهاب لحاالج ال وارئ صي 
 الوقت المناسب.

وشـــمال  قريقيا والماتت القحري    األوســـ الماتت اإلدليمت للشـــر    اإل ارتاإ الم دولتاإ:
 لمواامبيأل

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

تدكد اليواي ــــــــــف  إ المعلوما  دد فد ت واعتمد  قت يحة التأهت لحاال  الحوارج. وواقأل على  - 257
ــتاط/قبرانر   ــة بالماتت الُقحلري لمواامبيأل المم ُل القحري قت شــــ   2022يحة التأهت لحاال  الحوارج الخاصــــ

للشــــــــــــــر  األوســــــــــــــ   قت المـاـئة.  مـا يحـة الـتأهـت لحـاال  الحوارج للماـتت اإلدليمت   81وتبلا  رجـة الـتأهـت  
قت المائة. وترى   100وتبلا  رجة التأهت   2022وشـــــــــــــمال  قريقيا ققد تمت المواققة علي ا قت فزيراإ/نوايه 

 اليواي ف  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.
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م  تقلال  بأن ي م  المكتب الق لي لموزاممي  اساتعلا  رصاد    145وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 258
لمساااااتعملي  النهائيي  لإلمداداج التي يسااااالمها الشااااالكان المنفذون، بالتفا  مع   لان التشاااااغيل الموحد ا

 للمكتب الق لي لموزاممي  للصد المستعملي  النهائيي  لإلمداداج.

 الماتت القحري لمواامبيأل اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   الم ت دم:التاريت 

ــتنا ا نلى نجراء التشــــــــ يل الموفد و  وا   - 259 ســــــــيقوم الماتت الُقحلري لمواامبيأل برصــــــــد اإلمدا ا  اســــــ
 المتابعة الرسمية.

م  تقلال  بأن يضاع المكتب الق لي لجنو  الساودان، بالتنساي    146وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 260
ل  أصلاقيا والجنو  األصلاقي، الصيغة النهائية لستعلا   ملية رصد المستعملي   مع المكتب اإلقليمي لش

النهائيي  لإلمداداج وأن يعتمد   لان م  أ ل تعزاز رصااااااد المسااااااتعملي  النهائيي  لإلمداداج التي يقدمها 
 الشلكان المنفذون.

اإلدليمت لشــــر   قريقيا  الماتت القحري لجنوب ال ــــو اإ والماتت   اإل ارتاإ الم دولتاإ:
 والجنوب األقريقت

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــر   قريقيا   - 261 ــو اإ دامل بدعم من الماتت اإلدليمت لشــ ــف  إ الماتت القحري لجنوب ال ــ تدكد اليواي ــ
ــ يل  والجنوب األقريقتل ــتعملين الن ائيينل وعقد  بتنقي  نجراءا  التشــــ ــد الم ــــ ــد الميداات ورصــــ الموفدة للرصــــ

جل ــــــــة توجيه وإفاطة بشــــــــأإ اإلجراءا  التشــــــــ يلية الموفدة المنقحة لجميع المااتت المعنيةل ووضــــــــع دائمة  
مرجعية لرصـد الم ـتعملين الن ائيين واسـتخدام ا بشـال تجريبتل وتدريت مونذت الرصـد الميداايينل بمن قي م  

ــية ُاذِ،ذ  وتحلت  الشــــــركاء الم نذذوإل على القائمة المرجعية وإ ارة المخزوإ. وترى اليواي ــــــف  إ هذه التوصــــ
 نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن يقوم المكتب الق لي لجنو  الساااااودان بلصاااااد   154وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 262
  ية.ة ط اإلمداد التاصة ب  وتحد ثها بما  تماة  مع الحتيا اج الملاامج

 الماتت القحري لجنوب ال و اإ اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

 اشــأ الماتت الُقحلري لجنوب ال ــو اإ اطاما يقيــت برصــد وتحدنا يحة اإلمدا  الخاصــة به على  - 263
  واســــتعراضــــ ا وتحدن  ا قت فزيراإ/  2022 ســــاس قصــــلت. وتم رصــــد يحة اإلمدا  الخاصــــة بالماتت لعام 

وتحلت نلى بما نتماشـــــــى مع االفتياجا  البراامجية. وترى اليواي ـــــــف  إ هذه التوصـــــــية ُاذِ،ذ    2022 نوايه
   المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن  واصااااال قسااااام الملامح بالمكتب الق لي لجنو    155وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 264
 السودان، بد م م  قسم اإلمداداج، تعزاز رصد  لعملية الشلان.

 الماتت القحري لجنوب ال و اإ اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

اتخذ  اليواي ــف تدابير مختلذة لتعزيز رصــد عملية الشــراءل بما قت ذلك وضــع يحة نمدا  شــاملة   - 265
لجميع ال ـــلع األولية األســـاســـية لتجنت عدم االمت ال لتنذيذ البرامت. وترى اليواي ـــف  إ    2022-2021للذترة 

   تحلت نلى المجلذ ن الد ا.هذه التوصية ُاذِ،ذ  و 

عبااة اإلمااداداج م  أن الوثااائ     165وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 266 م  تقلال  بااأن تتحق  ةاااااااااا
المساااتتدمة لحساااا  تكلفة الساااتمدال الحالية تتسااا  مع منهجية حساااا  التكلفة الفعلية التي ساااتتكمدها 

 المنشأة لقتنان األصول صي تاراخ اإلبل .

 ُشعتة اإلمدا ا  الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 .2023تتخذ اليواي ف يحوا  لتنذيذ هذه التوصية بحلول الر ع األول من عام  - 267

عبة    166وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 268 اإلمداداج منهجيتها التي تمي  م  تقلال  بأن تسااااتكمل ةااااا
المعا يل الدايا والوثائ  الدا مة اللزمة كلما تقلر حساا  تكلفة الساتمدال الحالية م  ةلل مناقشااج مع  

  ةملان المنتجاج.
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 ُشعتة اإلمدا ا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 .2023تتخذ اليواي ف يحوا  لتنذيذ هذه التوصية بحلول الر ع األول من عام  - 269

م  تقلال  بأن  مت الملكز العالمي للتدماج المشاااااااااتلكة صي   177وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 270
 اليوايسف.رلباج التسواة المعلقة المقدمة م  أرلا  ثالثة وصقا لسياسة 

 المركز العالمت للخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

عت والمااتت المعنية على تختيض  ي  - 271 يعمل المركز العالمت للخدما  المشـــتركة بالتن ـــيأل مع الشـــُ
 م د ة  ير ضرورية.متالا  ير  

م  تقلال  بأن يحدد الملكز العالمي للتدماج المشتلكة األسبا    178وأوص  المجلس صي الفقلة   - 272
الكامنة وران المدصو اج الزائدة م   ااب المكاتب الق لاة وأن يساااتكشاااف حلول لتتييضاااها وزاادة الو ي 

لف الشاتصاية وال مساانلة    المبالغ المساتلدة لتجنب التساائل  لدا مكاتب اليوايساف تلأل بشاأن  دارة الساا
 المالية.

 المركز العالمت للخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

بمااتب ا القحريةل من  جل الحد من فاال  تقوم اليواي ـف باسـتوشـام الحلولل مع تعزيز االتصـال   - 273
 المدقوعا  الزائدة.
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  تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة - بان 
قت   - 274 المنت يـــــة  ــنـــــة  ال ــــــــــــ تقريره عن  قت مرقأل  المجلذ  األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دـــــدم    2021كـــــااوإ 

(A/77/5/Add.3.موجزا  لحالة تنذيذ التوصــــــيا  المتتقية من قترا  مالية ســــــابقة )    وتر    ااه معلوما  عن
وتر  المعلومــا    اــاه بــالترتيــت الــذي ُتعرض بــه   .ديــد التنذيــذالتوصــــــــــــــيــا  الخمذ التت درر المجلذ  ا ــا  

 التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  فتى فب/   حذ   14ويعرض الجدول   - 275

 14الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  الفتلاج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ بالكامل  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم م ت دمُفد،ِ  ل ا تاريت  ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
عتة اإل ارة المالية والتنطيم          شـــــــُ

 - 2 2 - - 2 اإل اري 
عتة تونولوجيا المعلوما   شــــــــــــــُ

 - 2 2 - - 2 واالتصاال 
 - 1 1 - - 1 مااتت متعد ة

 - 5 5 - - 5 المجموع 

 ( 16) 2019األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تعتمد اليوايساااااااف اهجا يقوم  ل  تحد د أهدا    72أوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 276
 واضحة لضمان التنفيذ النا ب والمعجل ألداة صياغة الميزااية.

 والتنطيم اإل اري ُشعتة اإل ارة المالية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

التعليأل اتيجـة  قت  عقـاب صــــــــــــــعو ـا  قت   اء   اة صــــــــــــــيـا ـة الميزاايـةل تم تعليأل تنذيـذ األ اة. وكـاإ   -   277
 الستعراض عمليا  تخحي  الميزااية والحاجة نلى وضع   اة ت  م قت جعل العملية  دل تعقيدا و ي ر استخداما. 

__________ 

 (16) A/75/5/Add.3.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.3
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م  تقلال  بأن تتتذ اليوايسف تدابيل  ل  سميل األولواة لتنفيذ   199وأوص  المجلس صي الفقلة  - 278
لاتيجية قد ا تاملج ضااااالورة حاسااااامة لمنان قا دة اساااااتلاتيجية لتتزا  المياااج، ل سااااايما وأن هذ  السااااات

  مستدامة روالة األ ل.

 ُشعتة تونولوجيا المعلوما  واالتصاال  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

  2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــتراتيجية لتخزين البيااا . و اشــــــــــ  مركز محوري جدند  - 279 ــة اســــــــ اات ت اليواي ــــــــــف من تحدند منصــــــــ
نتماشــى مع المنصــة االســتراتيجية لتخزين البيااا  لدعم لوفا  معلوما  اللقافا  الميــا ة لذيروس   للبيااا 
ض البيااا  واقل البيااا  من م ــــتو ل البيااا  الحالت  والعمل جاٍر فاليا على تعزيز ددرا  عر   .19- وقيد

 نلى المنصة الجدندة.

م  تقلال  بأن تتتذ اليوايسااااااااف ة واج إل لان المسااااااااتوا   204وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 280
المناااسااااااااااب م  اةتبااار الةتلا   ل  الت ميقاااج والشااااااااابكاااج الحل ااة التي يمك  الاادةول م  ةللهااا 

ةاااااااأن يلأل أن يساااااااا د  ل  تحد د الثغلاج األمنية وأن يفضاااااااي  ل  اتتاي   لاناج الت ميقاج، وم     ل 
  ا لة لمعالجتها.

 ُشعتة تونولوجيا المعلوما  واالتصاال  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

مرا ز بيااا  اليواي ـــف محمية بجدراإ وا ية ويدما   منية تقدم ا شـــركا  بائعة يارجية رائدة قت  - 281
مجال الخدما  األمنية. و صــــــدر  اليواي ــــــف نجراء  بشــــــأإ عمليا   من تونولوجيا المعلوما  واالتصــــــاال  

ااتتل نوصــت بوضــو   لتوقير توجي ا  بشــأإ نجراء ايتتارا  االيترا  قت جميع الم  2021المحلية قت عام  
بمجراء ايتتارا  ســــــــنوية لاليترا  قت المااتت الوبيرة متى  مان. وســــــــتنجز هذه العملية قت الر ع ال اات من  

 بعد اقل مرا ز بيااا  مقر اليواي ف نلى قالن يا و ريندنزي. 2023عام  

ن الية لمنع م  تقلال  بأن تسااتكشااف اليوايسااف  مكااية  اشااا  230وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 282
تقديم رلباج دصع متعددة لعملية الدصع افسااااااها صي  رار المنحة افسااااااها، وأن تتتذ ة واج إلكمال  ملية  
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تنقية المياااج م  ةلل وضاع اإل لاناج اللزمة بشاأن رلباج الدصع المعلقة التي لم  تم التحق  منها بعد 
  ل  سميل األولواة.

عتة اإل ارة اإل ارتاإ الم دولتاإ: عتة تونولوجيا المعلوما     شـُ المالية والتنطيم اإل اري وشـُ
 واالتصاال 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ل ـلدرء الخحر المتم ـل قت eZHACT 1.0ـدامـت اليواي ــــــــــــــف بتحـدـند ووضــــــــــــــع فلـيةل قت تحبيأل   - 283
فصــــــــــــــول الشــــــــــــــرـكاء المنـذذنن على ـمدقوعـا  ااـئدة. وتعـمل اليواي ــــــــــــــف فـالـيا على نطال  التحبيأل   نمـاااـية

eZHACT 2.0  ــتمارا  اإلذإ بالصـــرم ــرورية من اسـ ــتمارا  جدندة  ير ضـ ــاء اسـ ــيحول  وإ ناشـ ل الذي سـ
   اذا .وش ا ة اإل

 
 ( 17) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن  تتذ مقل اليوايسف تدابيل لتعزاز  ملية اإلغل    106أوص  المجلس صي الفقلة   - 284
صهم أصضااال  التقني للمنب المغلقة ماليا وتوصيل التدراب للمكاتب، حساااب القتضاااان، م  أ ل التوصااال  ل  

  لنظم المعلوماج وت ميقاتها.

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اليواي ف وتيرت ا الستعراض المن  ل رض اإل ال  التقنت من  ساس سنوي نلى ر ع سنويل  عدلت  - 285
و ســــــــــذر ذلك عن ن ال  المن  تقنيا على احو  ســــــــــرل مع ااخذاض عد  القيــــــــــايا المعلقة التت طال تأيرها  

 ومتابعت ا بصورة  و أل.

 
 

__________ 

 (17) A/76/5/Add.3.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
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 الفلس ينيي  صي الشل  األدا  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الل ئي    -  سابعا  
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 

 (18)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   15يعرض الجدول  - 286

 15الجدول   
 اللئيسيةحالة تنفيذ التوصياج   
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 - 1 2 ُشعتة يدما  الدعم المركزية        

 - 2 2 - - 2  ائرة الصحة
 - 1 1 - 1 2 ن ارة التمويل التالا الص ر

 - 3 3 - - 3 مااتت متعد ة 
 - 7 7 - 2 9 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   16ويعرض الجدول   - 287

 16الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ل ا تاريت م ت دمُفد،ِ   ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 1 1 3 ُشعتة يدما  الدعم المركزية       

 - 1 1 1 - 2 الماتت الميداات قت  زة
 - 3 3 - - 3  ائرة الصحة

والخـــــــدمـــــــا   اإل ـــــــا ـــــــة   ائرة 
 - 2 2 - - 2 االجتما ية

 - 2 2 - - 2  ائرة الموار  التشرية
 - 1 1 - - 1 التنذيذيالماتت 

 - 1 1 - - 1 ن ارة التخحي 
ــا   الــــــمــــــعــــــلــــــومـــــ ن ارة   ائــــــرة 

 - 3 3 - - 3 وتونولوجيا المعلوما 
 - 4 4 - 1 5 ن ارة التمويل التالا الص ر

 - 6 6 - - 6 مااتت متعد ة
 - 24 24 2 2 28 المجموع 

__________ 

 (18) A/77/5/Add.4.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.4
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األوالوا تعزاز   لاناج اللقابة الداةلية، م  تقلال  بأن تواصاااال  32وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 288
 مثل  دارة التتزا  والنقل، لتحسي  كفانة استتدام األغذية.

 ُشعتة يدما  الدعم المركزية اإل ارة الم دولة:

 لم ُتقَبل فالة التوصية:

 عالية األولوية:

   ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــال جيد. والوكالة ملتزمة ال تواقأل األواروا على هذه  - 289 التوصــــــــــيةل ألإ هذا المجال تدنره الوكالة بشــــــــ
ــم بالذعالية والوذاءة وت دم نلى ن ارة توايع األ ذية باذاءة  التزاما تاما باتتال عمليا  ن ارة المخزوإ التت تت ـــ

 ويم ل ااخذاض  يمة الخ ارة مدشرا على دوة ن ارت ا قت هذا المجال.  بأدل ددر من التلف.

م  تقلال  بأن تعزز األوالوا   لاناج  دارة الدصعاج للساااااااالد     45وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 290
المعلب وزات  باد الشاامس والسااكل الملوري األبيض    رلا  وضااع  لمة  ليها بوصاافها أصااناصا تدار 

وتساااااااااجيل المعلوماج اللزمة بدقة وبشاااااااااكل كامل وصي الوقت   REACHاظام   ل  ةاااااااااكل دصعاج صي 
مناساب، ويلأل لضامان الدقة صي تسالسال وقت اإلصادار لألغذية المو ودة صي المتزون و عل ة ط ةالان  ال

 األغذية وتوزاعها أكثل من قية.

 ُشعتة يدما  الدعم المركزية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــنام ال ال ة  اتخذ   - 291 ــتة لةصــ األواروا بالذعل نجراءا  تصــــحيحية لمنع نجراء معامال  جدندة بالن ــ
ــمن تاريت اات اء الصـــــالفية كحقل نلزامت. ــنام قت نطار رموا   التت ال تتيـــ وتم فطر عمليا  ادتناء األصـــ

ب دم   بوصـــذ ا  صـــناقا تدار على شـــال  قعا   REACHالموا  هذه وتم ناشـــاء رموا موا  جدندة قت اطام 
ــتقدم األواروا   اقل المخزواا  المتافة نلى رموا الموا  المدارة على شـــــال  قعا  التت تم ناشـــــاؤها فدن ا. وســـ

الو ائأل ذا  الصـــــلة نلى المجلذ يالل  ورة المراجعة المقبلة. وترى األواروا  إ هذه التوصـــــية ُاذِ،ذ  وتحلت  
 نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  باأن توزع األوالوا أصاااااااااناا  متزون األغاذياة  ل     54الفقلة  وأوصااااااااا  المجلس صي   - 292
 أساة المدن بإصدار السلع التي تنتهي صلحيتها أول، مع تقديم وثائ  مفصلة، لتحسي   دارة المتزون.

 الماتت الميداات قت  زة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

   ال ننحبأل  ت دم:التاريت الم

تدكد الوكالة  إ مبد  البدء بمصـدار ال ـلع التت تنت ت صـالفيت ا  وال يحبأل ويرادت من يالل اطام   - 293
SAP   الحالت. وســــــــــــتقدم الو ائأل الداعمة نلى المجلذ يالل المراجعة المقبلة التت يجري ا. وترى األواروا  إ

 هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن تساتعل  األوالوا دليل  دارة الممتلكاج وأن تحدث    60وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 294
 وصقا للحالة اللاهنة.

 ُشعتة يدما  الدعم المركزية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

تتخذ األواروا اإلجراءا  الالامة للحصــــــــول على الموار  المالية والتشــــــــرية على فد ســــــــواء لتحدنا   - 295
 الممتلوا . ليل ن ارة 

م  تقلال  بأن تتتذ األوالوا تدابيل لتعزاز  دارة اظام سااااالسااااالة    73وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 296
اإلمداد باألدواة بكامل ، ول ساااااايما ليما  تعل  باألدواة المنتهية الصاااااالحية، م  ال لب  ل  التوزاع  ل   

المتاح صي الوقت المناسب م  أ ل تجنب   الملاض، لضمان  زالة األدواة المنتهية الصلحية م  المتزون 
  صدار أدواة منتهية الصلحية لل ئي  تجنبا تاما.

  ائرة الصحة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 اإلمدا  لة وية واللقافا  عن طريأل تقييم العمليا .تتخذ األواروا يحوا  لتح ين ن ارة سل لة  - 297

م  تقلال  بأن تدمح األوالوا قوائم المتزون م  اللقاحاج   74وأوصااا  المجلس أيضاااا  صي الفقلة   - 298
( لتحقي  اإلدارة الموحادة وإدةاال ساااااااااجلج  e-Healthواألدوااة األةلا صي اظاام الصاااااااااحاة اإللكتلواياة )

صي الوقت المناسب وبصورة دليقة م  أ ل تسهيل   REACHيياج صي اظام  استتدام األدواة صي المستش
  تتبع الستهلك الفعلي لألدواة  ل  احو أوث  وأكثل كفانة.
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  ائرة الصحة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

  2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 األواروا يحوا  لتح ين ن ارة سل لة اإلمدا  لة وية واللقافا  عن طريأل تقييم العمليا .تتخذ  - 299

م  تقلال  بأن تكفل األوالوا أن  تتذ مكتمها الميدااي صي الضافة  81وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 300
كامل والحتفاظ بساجلج  الغلبية تدابيل لتعزاز  دارة األدواة المنتهية الصالحية، مع   داد تقارال المساب ال

  لكتلواية دليقة، وة ب ليم األدواة المتلفة أو المتملع بها لمؤسساج أةلا  ل  و   السل ة.

  ائرة الصحة وماتت اليذة ال ر ية الميداات اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

 تتخذ األواروا يحوا  لتح ين ن ارة األ وية واللقافا  عن طريأل تقييم العمليا . - 301

م  تقلال  بأن تصدر األوالوا مبادئ تو يهية محددة بشأن   لان    88وأوص  المجلس صي الفقلة   - 302
 تم   لان  ملياج ملا عة اصف سنواة لإلحالج   ملياج ملا عة لإلحالج ال مية واإلبل   نها لكفالة أن  

  ل  المستشيياج بااتظام وتوثيقها بشكل صحيب واإلبل   نها  ل  احو  يد.

  ائرة الصحة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

الوكالة فلية نجراء عمليا  مراجعة اصـــف ســـنوية لزفاال  نلى الم ـــتشـــتيا ل وســـتعمل  ت ـــتوشـــف   - 303
 مع المااتت الميدااية على تعزيز الرصد المنتطم لعمليا  اإلفاال  نلى الم تشتيا .

م  تقلال  بأن تمذل األوالوا  هودا للتصااال بالساال ة المتتصااة   94وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 304
لوماج مسااااتكملة    حالة العمالة ووضااااع معا يل محددة للسااااتبعاد م  المسااااا داج  للحصااااول  ل  مع

   الغذائية  ل  أساة العمل.
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  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 األواروا يحوا  لتنذيذ هذه التوصية عن طريأل استعراض العمليا .تتخذ  - 305

م  تقلال  بأن تمذل األوالوا مزادا م  الجهود لتوسااااايع ا ا    101وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 306
 التصالج وتعزاز المعلصة بتدمة التط الساة  بي  المستفيد   م  أ ل تحسي  استتدام التط الساة .

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية ة:اإل ارة الم دول

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 تتخذ األواروا يحوا  بشأإ تنذيذ هذه التوصية. - 307

بوكالة األمم م  تقلال  بأن تظل األوالوا  ل  اتصاااااااال وثي    108وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 308
 المتحدة بشأن المساهماج المستحقة القبض غيل المسددة وأن تسوي المسألة صي أقل  وقت ممك .

  ائرة الصحة والدائرة المالية اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

األواروا بأعمال المتابعة مع وكالة األمم المتحدة ذا  الصــلة لت ــوية المتالا الم ــتحقة القتض تقوم  - 309
  ير الم د ة.

م  تقلال  بأن تتحق  األوالوا م  المياااج المو ودة صي اظام  114وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 310
  للمياااج تسااااااتند  المعلوماج وأن تصااااااحب أي أة ان صي الوقت المناسااااااب لضاااااامان و ود أساااااااة دقي

 اإلدارة.  لي 

  ائرة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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 تقوم ن ارة األواروا باستعراض وتصحي  البيااا  التاريخية من  جل تنذيذ التوصية. - 311

م  تقلال  بأن تكفل األوالوا ليام مكتمها الميدااي صي الضااااافة    122وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 312
الغلبية ومكتمها الميدااي صي غزة بصياغة ة ط تدرامية ممكنة التحقي  والتعجيل بتنفيذها، ول سيما ة ط  

 التدراب اإللزامية، م  أ ل التحسي  المستمل لقدراج موظفيهما.

  ائرة الموار  التشرية الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 تتخذ األواروا يحوا  من  جل تنذيذ هذه التوصية. - 313

التفاقاج صي الوقت م  تقلال  بأن تصااااااادر األوالوا رساااااااائل    129وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 314
 المناسب باتباع صارم لدورة سنواة م  أ ل تعزاز اإلدارة وتيسيل تقييم األدان.

 الماتت التنذيذي اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

  2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

تقبل األواروا التوصــية بمصــدار رســائل االتذادا  ســنويا  وســتقوم بتنقي  شــال رســائل االتذادا  دبل  - 315
 .2023نصدار الرسائل لعام 

م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بتقييم دورة التت يط التشاااااااغيلي   130وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 316
 التقييم. ل  أساة  21السنواة وتحد ث التو ي  التنظيمي رقم 

 ن ارة التخحي  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

تجري األواروا تقييما لزطار الزمنت لدورة التخحي  التشــ يلت ال ــنوية الخاصــة ب ا وســتقوم بتحدنا   - 317
 تتعا لذلك. 21التوجيه التنطيمت ردم 
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م  تقلال  بأن تجلي األوالوا دراساااااااة  دوا إلدراج بند محدد   138وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 318
بوضااوح بشااأن التعواضاااج المق و ة صي  قود ةاالان البضااائع والتدماج لضاامان ت مي  بند التعواضاااج 

 المق و ة وصقا لدليل المشتلااج.

  زة وُشعتة يدما  الدعم المركزية الماتت الميداات قت اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

وج ت األواروا مقترفا  ايليا بشـــــــــــــأإ نجراء  راســـــــــــــة جدوى نلى جميع اإل ارا  المعنية إل راج بند  - 319
 عقو  شراء التيائع والخدما .محد  بوضو  بشأإ التعوييا  المقحوعة قت 

م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بتعزاز  دارة رلباج الشااااالان  139وأوصااااا  المجلس كذلأل صي الفقلة  - 320
 وتسلاع وتيلة التقدم المحلز صي التنفيذ للحد م  التأةيل صي التسليم.

 المركزيةالماتت الميداات قت  زة وُشعتة يدما  الدعم  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

وج ت األواروا نلى جميع اإل ارا  المعنية مقترفا  ايليا بشــــأإ نجراء  راســــة جدوى لوضــــع شــــرط   - 321
 والخدما .واض  الصيا ة بشأإ التعوييا  المقحوعة قت عقو  شراء ال لع  

م  تقلال  باأن تكفال األوالوا لياام مكتمهاا الميادااي صي غزة   145وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 322
 بإ لان تقييماج منتظمة ألدان البائعي  الحاليي  لتيسيل  دارة البائعي .

 الماتت الميداات قت  زة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

  2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

بد   األواروا عملية نعدا  نجراء تشــــــــــ يلت موفد محد  لتعزيز اليــــــــــواب  المذروضــــــــــة على نجراء  - 323
تقييما  منتطمة أل اء التائعين الحاليين. وســــيتم نطالل المااتت الميدااية على نجراء التشــــ يل الموفد وتقديم 

 التدريت ذي الصلة على  همية نجراء تقييما  منتطمة أل اء التائعين.
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م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بتنقيب وإصاااادار الةتصاااااصاااااج    153وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 324
الجد دة لمجلس اإلدارة صي  رار زمني محدد و قد ا تما اج مجلس اإلدارة حساااااب القتضاااااان لكي  ؤدي 

 ة بإدارة تكنولو يا المعلوماج والتصالج.مسؤوليات  المتعلق

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

ــا  جدندة للجنة التوجي ية  - 325 ــاصـــــ ــ ا على قريأل تم نعدا  ايتصـــــ ــتراتيجية التحول الردمت وعرضـــــ الســـــ
اإل ارة العليا الســـــتعراضـــــ ا. وســـــتحل اللجنة التوجي ية محل مجلذ ن ارة تونولوجيا المعلوما  واالتصـــــاال ل  

 على النحو الموض  قت االيتصاصا .

القائمة م  تقلال  بأن تواصاااال األوالوا تقييم النظم والت ميقاج   159وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 326
التي يمك  اقلها ودمجها صي السااااحابة واسااااتكمال اواتح اسااااتلاتيجية الحوساااابة السااااحابية بتلا ة رلا   

 للتنفيذ تتناسب مع صتلة التمس سنواج.

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   الم ت دم:التاريت 

 تجري األواروا استعراضا للنطم القائمة واستراتيجية الحوستة ال حابية وتعد يريحة طريأل للتنذيذ. - 327

م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بتصاااااااميم وتنفيذ تدراب للتو ية  164وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 328
 في دائلة  دارة المعلوماج والتكنولو يا.باستملاراة تصلا  األ مال لجميع موظ

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 األعمال.تقدم األواروا التدريت قت مجال استمرارية تصريف  - 329

م  تقلال  باأن تكفال األوالوا لياام مكتمهاا الميادااي صي غزة   171وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 330
بتسلاع وتيلة التقدم المحلز صي بنان المدارة، ووضع المدارة التي ةيدج حد ثا قيد الستتدام صي أقل   
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تفض اسابة الفصاول التي تضام  وقت ممك ، واساتتدام أسااليب ملاة صي تحد د أحجام الفصاول الدراساية ل
 رالبا. 40أكثل م   

 الماتت الميداات قت  زة و ائرة التر ية والتعليم اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

المتودع  إ   - 331 ــاء  ر ع مــــدارس ومن  بنــ ــا  ــاليــ ــالــــا من  يجري فــ ال ــ ــاء بحلول الر ع  البنــ ــال  تنجز  عمــ
 .2023 عام

م  تقلال  باأن تكفال األوالوا لياام مكتمهاا الميادااي صي غزة   177وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 332
بدراسااة أساابا  التأةيل، والمواصقة  ل  التمد د ليشاامل المتعاقد   صي الوقت المناسااب، وإصاادار المواصقاج 

 الفتلة الزمنية صي أقل  وقت ممك  أثنان الظلو  غيل المتوقعة أو ال ارئة أو بعدها. ل  تمد د 

 الماتت الميداات قت  زة و ائرة تحوير البنية التحتية والمخيما  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 تتخذ األواروا تدابير لتنذيذ تمدندا  العقو  قت الودت المناست. - 333

م  تقلال  توصايت  بأن تعمل األوالوا  ل  تتييض أساعار الفائدة   188وكلر المجلس صي الفقلة  - 334
األساااااسااااية الثلثة، مع  دراج ا تباراج التي تفلضااااها  دارة التموال البالغ الصااااغل  ل  منتجاج القلو   
 لتفض مصلوصاج التشغيل وتحسي   اتا يتها صي مجال القلو .

 ن ارة التمويل التالا الص ر   اإل ارة الم دولة:

 لم ُتقَبل فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــذة جاريةل و ناء على لم تواقأل األواروا على  - 335 ــية. وت ـــــتعرض اإل ارة  ســـــعار الذائدة بصـــ هذه التوصـــ
وســتقدم اإل ارة اســتعراضــ ا نلى المجلذ للنطر فيه يالل    اتائت االســتعراض تقيِ،م  ســعار الذائدة الخاصــة ب ا.

  ورة المراجعة المقبلة.
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ا ا  ةدماتها للوصااول م  تقلال  بأن تواصاال األوالوا توساايع   196وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 336
  ل  الل ئي  الشبا .

 ن ارة التمويل التالا الص ر اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 استوشام سبل ايا ة القروض نلى الشتاب.األواروا  تواصل  - 337

م  تقلال  بأن تعزز األوالوا المتثال لألدلة التشغيلية وأن تعزز    205المجلس صي الفقلة وأوص   - 338
 الضوابط المفلوضة  ل  الكفلن اإللزاميي  لضمان أل  تقدم للحصول  ل  قلو   ل العملن المؤهلي .

 ن ارة التمويل التالا الص ر اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

تعمل األواروا على تنذيذ هذه التوصــية عن طريأل تعزيز االمت ال لة لة التشــ يلية وتعزيز اليــواب    - 339
 المذروضة على الوذالء.

ماراة محددة م  تقلال  بأن تضاااااع األوالوا اساااااتلاتيجية اساااااتث 212وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 340
 للنقدية الزائدة صي  دارة التموال البالغ الصغل م  أ ل تعزاز كفانة استتدام األموال.

 ن ارة التمويل التالا الص ر   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 األواروا على تنذيذ استراتيجية است مارية محد ة.تعمل  - 341

م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بأتمتة وإدماج أداة حسا  التسائل   218وأوص  المجلس صي الفقلة  - 342
 الئتمااية المتوقعة صي اظام معلوماج  دارة القلو  م  أ ل تجنب األة ان اليدواة وتحسي  الكفانة.

 ن ارة التمويل التالا الص ر   الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 تعمل األواروا على تنذيذ استخدام   اة ف اب الخ ائر االئتمااية المتودعة لتجنت األيحاء اليدوية. - 343
 

 التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقةتنفيذ  - بان 
ــنة المنت ية قت  - 344   2021كااوإ األول/ ي ـــــــــــــمبر    31ددم المجلذ قت المرقأل األول لتقريره عن ال ـــــــــــ

(A/77/5/Add.4 موجزا  لحالة )وتر    ااه  تنذيذ التوصــيا  المتتقية من قترا  مالية ســابقة.ل الذصــل ال اات
وتر  المعلوما    ااه بالترتيت الذي    .ديد التنذيذالتت درر المجلذ  ا ا    21معلوما  عن التوصـــــــــيا  الــــــــــــــــــــــــ
 ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  فتى فب/   حذ   17ويعرض الجدول   - 345

 17جدول ال  
 حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  الفتلاج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ بالكامل  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 2 2 - - 2 المركزيةُشعتة يدما  الدعم        

والخـــــــدمـــــــا   اإل ـــــــا ـــــــة   ائرة 
 - 6 6 2 - 8 االجتما ية

 - - - 1 - 1  ائرة الموار  التشرية
ــا   الــــــمــــــعــــــلــــــومـــــ ن ارة   ائــــــرة 

 - 5 5 - - 5 وتونولوجيا المعلوما  
 - 1 1 - - 1 ن ارة التخحي 
 - 3 3 - - 3  ائرة الصحة

 - - - 1 - 1 ن ارة التمويل التالا الص ر
 - 17 17 4 - 21 المجموع 

 ( 19) 2016كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال المجلس  ل  توصااااااااايااة المجلس بااأن تقوم بمااا  لي:   31واصقاات األوالوا صي الفقلة   - 346
األصاول الثابتة المندرج التعجيل بتتصايم رقم تعلا  مادي لكل أصال م  األصاول المقيَّدة صي ساجل   )أ(

“، تسااهيل  لتعقب األصااول ورصاادهاو ) ( وضااع رمز تعلافي مادي صلاد  لبط اظام REACHصي اظام ”
”REACH  بالنظم األةلا وااستتدم لتسجيل األصول الثابتةو )ج( التعجيل بإ لان تسواة لعدد الملكباج “

 “ واظام  دارة أس ول الملكباج.REACHصي اظام ”

__________ 
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 ُشعتة يدما  الدعم المركزية   دولة:اإل ارة الم

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2017الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
  

قت ماتت ميداات وافدل    ديد التنذيذاطام الشــــذرة الشــــريحية متا  اآلإ لجميع المااتت الميدااية وهو   - 347
 و عد تنذيذه قت ذلك الماتتل ستعتبر جميع  جزاء التوصيا  منذذة.

 
 ( 20) 2017كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

 م  تقلال المجلس  ل  توصاااااااااياة المجلس باأن تقوم بماا  لي:  138واصقات األوالوا صي الفقلة   - 348
المتابعة    كثب مع كفلن المقتلضااي  الذ   لم يسااددوا قلوضااهم لسااتلداد القل  غيل المساادد منذ  )أ(

صتلة روالة، والتصاااااال بالمكتب القااواي للحصاااااول  ل  المشاااااورة القااواية، بما صي يلأل  افاي اإل لاناج 
لنو ) ( وإ لان تحليااال لألهلياااة قمااال منب القل  وتفاااادي منب قلو  لم   لااااد القاااااواياااة بح  الكف

القتلا  ولك  كفيلا   لصض تقاديم ماا  ثمات دةال الشاااااااااهلي، ويلاأل بلياة الحاد م  متاارل  ادم  مكاااياة  
المتعل     2012  التحصااااااايل صي حال تتلف المقتلضاااااااي     السااااااادادو )ج( وتعد ل الممدأ التو يهي لعام

مجتمعااج المحلياة باالئتماااااج الباالغاة الصاااااااااغل بحياث يعكس التغيل صي غلامااج التاأةل صي بملااامح د م ال
 صي المائة. 2صي المائة  ل   5م   السداد، 

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اعتبر المجلذ  إ الجز نن ) ( و )ج( من التوصية دد ُاذِ،ذا. واطرا للطروم االجتما ية واالدتصا ية  - 349
لجزء )ب(. ودد تجرى   ايل مجتمع قل حينل لم تبد  المذاوضا  بعد لتنذيذ ا القاسية قت الودت الراهن والتوتر

المذاوضـــا  بعد نجراء الدراســـة االســـتقصـــائية االجتما ية واالدتصـــا ية قت لبناإ وســـت ـــتند نلى اتائت الدراســـة 
 االستقصائية والتحدنا الجدند لبراامت شتاة األماإ االجتماعت.

__________ 
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توصااااااااايااة   ل   المجلس    م  تقلال  142وواص  مكتااب األوالوا المياادااي صي لمنااان صي الفقلة   - 350
المجلس باأن يكفال  دمااج  ميع التقاارال الهااماة الماذكورة صي العقاد صي اظاام معلومااج  دارة القلو  م   

 أ ل تحسي   دارة حاصظة القلو  التابعة لملاامح د م المجتمعاج المحلية بالئتماااج البالغة الصغل.

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2018الر ع األيير من عام    التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 .2022ستجري ن ارة التمويل التالا الص ر تقييما وتقدنرا للنطامل سينجز بحلول ا اية عام   - 351

 ( 21) 2018األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن تتتاذ األوالوا   لان  لتتييض النساااااااااباة المئوااة  84أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 352
لإل ازاج السانواة واإل ازاج السانواة المسابقة التي تمدأ قمل المواصقة  ليها، ول تسامب بحدوث هذ  الحالة 

يهي للموظفي   م  األمل التو   1-1 ل صي حااالج ةاااصااااااااااة، م  أ اال المتثااال للجزن األول م  المااادة  
 تصدر تعميماج و/أو ملاسلج وصقا  لذلأل.، وأن Rev.7/5 رقم

  ائرة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

لزيـــا ة امت ـــال المونذين لعـــدم  يـــذ   2022 و  2021اتخـــذ  األواروا نجراءا  متعـــد ة قت عـــامت   - 353
قت    76نجااا  ســــنوية وإجااا  ســــنوية م ــــتقة دبل الحصــــول على مواققة. وااخذض معدل عدم االمت ال من  

يشــــــــــــــير نلى ل ممـا  2022قت المـاـئة قت الر ع األول من عـام   59نلى    2021المـاـئة قت الر ع الـ اـلا من عـام  
قت المائة ليذ هدقا وادعيا للوكالة. واســـــتنا ا نلى األ اء   100و لوغ معدل تنذيذ ا ـــــبته   تح ـــــن معدل التنذيذ.

نل ترى األواروا  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.  المح َّ

__________ 
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 ( 22) 2019األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن تساااااااااتعل  األوالوا األدوار الحاالياة صي اظاام   64أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 354
معلوماج تساااااجيل الل ئي ، وتقي م ما  يا كاات األدوار الحالية واضاااااحة وضااااالوراة للكيان، وما  يا كاات  

 ت لح مشاكل متعلقة بالفصل الوظيفي بي  األدوار المسندة  ل  المستتدمي .

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية لة:اإل ارة الم دو 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يجري فاليا التحقأل من صــحة اســتعراض األ وار قت اطام ت ــجيل الالج ين قت فلقة عمل يشــار    - 355
 .2022قي ا مونذو الت جيل الميداات وسينجز االستعراض دبل ا اية عام 

م  تقلال  بأن تنشااااا  األوالوا مصااااافوصة م  األدوار لنظام معلوماج    65وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   -   356
 األدوار.   تنادا  ل  وظائف الموظفي  أو مهامهم، مما يمك   الوكالة م  ممارسة اللقابة  ل  تسجيل الل ئي  اس 

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األول من عام    التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

يجري فاليا التحقأل من صــحة اســتعراض األ وار قت اطام ت ــجيل الالج ين قت فلقة عمل يشــار    - 357
 .2022قي ا مونذو الت جيل الميداات وسينجز العمل دبل ا اية عام 

م  تقلال  باأن تجلي األوالوا تقييماا  لجميع األدوار المنفلدة   186وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 358
، وأن تلغي األدوار المنفلدة المسااااندة  ل  المسااااتتدمي   REACHالمسااااندة  ل  المسااااتتدمي  صي اظام 

 توث  الحالج التي سياعتمد صيها  سناد أدوار منفلدة. أو

 المعلوما  وتونولوجيا المعلوما     ائرة ن ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:
__________ 
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 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المنذر ة ت ـــــند نلى الم ـــــتخدمين. وقت تم تحدنا األ وار قت ســـــل ـــــلة اإلمدا  بحيا لم تعد األ وار   - 359
 هذا الصد ل تجري منادشا  فاليا مع اإل ارا  المعنية األيرى.

م  تقلال  بأن تحد ث األوالوا الساااياساااة المتعلقة ب لاقة   داع    201وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 360
 دارة وحماية المعلوماج،  المحفوظاج والتصل  صيها، وأن تحدد رلاقة و دول زمنيا للتصل  صيها حت  تتم  

 سيما المعلوماج السلاة، وصقا للمعا يل الحالية. ول

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

بعد نجراء اســتعراض نضــاقتل تقرر  إ تنذيذ هذه التوصــية ســيتحلت موار  نضــافيةل ســيتم طلب ا بناء   -   361
 . 2023 على ذلك. و النطر نلى الوضع المالت للوكالةل ال يمان تنذيذ هذه التوصية دبل الر ع األيير من عام 

د األوالوا القوا د التنظيمية السااااااراة  ل    202المجلس صي الفقلة وأوصااااا   - 362 م  تقلال  بأن توح 
 المقل ومتتلف المكاتب الميدااية.

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

بعد نجراء اسـتعراض نضـاقتل تقرر  إ تنذيذ هذه التوصـية سـيتحلت موار  نضـافيةل سـيتم طلب ا بناء   - 363
ــيــة دبــل الر ع   األيير من  على ذلــك. و ــالنطر نلى الوضــــــــــــــع المــالت للوكــالــةل ال يمان تنذيــذ هــذه التوصــــــــــــ

 .2023 عام
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 ( 23) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تساااتأاف األوالوا صاااياغة دليل الساااتجابة لحالج  47أوصااا  المجلس صي الفقلة  - 364
 ال وارئ وأن تعجل بنشل .

 ن ارة التخحي  اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

بد   الوكالة عملية تعب ة ددرا  نضـــــــــــافية من يالل براامت متحوعت األمم المتحدة لدعم وضـــــــــــع   - 365
ــتجابة لحاال  الحوارج اطرا ألاه قت فذار/مارس   ل ددمت متحوعة األمم المتحدة التت كاات  2022 ليل االســـ

 تدعم وضع الدليل استقالت ا.

تعد األوالوا ة ة متعددة السااانواج بشاااأن النشااال م  تقلال  بأن  53وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 366
 التدراجي لمنصة الع اناج اإللكتلواية صي المكاتب الميدااية.

 ُشعتة يدما  الدعم المركزية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المشــــــــــــــتريــــا  على   - 367 تــــدريــــت جميع مونذت  ــام    ملــــت األواروا  ــام    In-Tendاطــ ــاءا  )اطــ العحــ
ــل ـــلة من الحلقا  الدراســـية التوجي ية للمور نن الرئي ـــيين  اإللوترواية( قت جميع المااتت الميدااية وعقد  سـ
قت الميداإ بشـأإ كيتية الت ـجيل كمور  لةواروا قت بوابة األمم المتحدة العالمية للمشـتريا  وكيتية المشـاركة  

اطام العحاءا  اإللوترواية. وســــتواصــــل األواروا تقديم   قت نشــــعارا  المشــــتريا  وتقديم العحاءا  عن طريأل
الدعم الالام لمونذت المشــتريا  والمور نن. ودد اشــر  الوكالة اطام العحاءا  اإللوترواية بالوامل قت مقرها  
قت عم،اإ وقت ماتبي ا الميداايين قت الجم ورية العر ية ال ــورية واليــذة ال ر ية. و  ناء النشــر الوامل للنطام  
قت الماتبين الميـداايين قت لبنـاإ و زة ن ر  تحـديـا  تقنيـة تعزى نلى اقتقـار ق ـا  معينـة من المور نن نلى 
ــتمرة قت هذنن الماتبين   المعارم والم ارا  واأل وا  التقنيةل نلى جاات فاال  ااقحال التيار الو ر ائت الم ـــ

ة لتلقت العحاءا  نلوتروايا وور يا على  الميداايين. ومع ذلكل تواصــــــل األواروا تشــــــجيع وجو  صــــــي ة مختلح

__________ 
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ــال تدريجت على تقديم العحاءا  اإللوترواية. وفد   األواروا ا اية الر ع   ــنى للتائعين التعو  بشـ ــواء ليت ـ ال ـ
 كتاريت م ت دم للنشر الوامل لنطام العحاءا  اإللوترواية. 2023األول من عام 

 26أن تساااااااااتكمل األوالوا التو ي ٍّ التنظيمي رقم م  تقلال  ب 118وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 368
وساياساتٍّها المتعلقة بأم  المعلوماج صي الوقت المناساب لمواكبة المساتجداج صي بيئتها الحالية لتكنولو يا  

 المعلوماج والتصالج.

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

وال ـــياســـة المتعلقة بأمن المعلوما  وهما اآلإ   26تم وضـــع وتحدنا كل من التوجيه التنطيمت ردم  - 369
 ديد المواققة.

م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بتحد ث ة ط اسااتعادة القدرة  ل     124وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 370
العمل بعد الكوارث لمواكبة اةل ما اساااااتجد صي الهيكل التنظيمي والتدماج، وباساااااتعلا  ة ط اساااااتعادة 

عاد الكوارث بصاااااااااورة دورااة لجعلهاا متجااوباة مع بيئاة تكنولو ياا المعلومااج المتغيلة القادرة  ل  العمال ب
 باستملار.

  ائرة ن ارة المعلوما  وتونولوجيا المعلوما    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــتعا ة القدرة على العمل بعد الووار  ومن المتودع  إ   - 371 ــة باســــ ــتعراض الو يقة الخاصــــ يجري فاليا اســــ
اســـة الجدندة تصـــدر دريتا. وســـيتم تحدنا الخح  المتعلقة باســـتعا ة القدرة على العمل بعد الووار  وققا لل ـــي

 بمجر  نصدارها.

م  تقلال  بأن تتتذ األوالوا تدابيل لدمح ةاصااااية  دارة العلج   163وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 372
 واظام الصحة اإللكتلواية.  REACHصي المستشيياج مع اظام 

  ائرة الصحة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــت دم لالات اء من    2023العمل جار قت هذا الخصـــــــــوصل ودد فد   األواروا ا اية عام   -   373 كتاريت م ـــــــ
 . REACHالر   المقرر لنطام ن ارة العالج قت الم تشتيا  بنطام الصحة اإللوترواية وقت ا اية المحام بنطام  

الميادااياان صي األردن ولمناان  م  تقلال  باأن يجلي المكتباان    172وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 374
تقييما للنمويج التشااغيلي الحالي لملاامح د م العلج صي المسااتشاايياج وبأن يعجل بوضااع تعليماج تقنية  

 ميدااية صي ظل السيا  الحالي.

  ائرة الصحة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــلة بحلول ا اية عام   - 375 ــيقدم الماتتاإ الميدااياإ التعليما  المحد ة ذا  الصــــــــ وكاإ هنا     .2022ســــــــ
 تأيير ادتيته الحاجة نلى استعراض التعليما  التقنية قت ال يا  الحالت.

م  تقلال  باأن يجلي المكتباان الميادااياان صي األردن ولمناان    178وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 376
 مليااج تادقي  منتظماة لإلحاالج ال مياة وأن يقوماا بتجهيز اتاائح التادقي  وتحليلهاا صي الوقات المنااساااااااااب،  

 م  أ ل رصد مدا ملنمة اإلحالج ورصد  ودة الل اية ال مية التي تقدمها المستشيياج.

  ائرة الصحة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

سـييـحلع بأاشـحة التدديأل لزفاال  الحبية بعد تنذيذ األمر التقنت الخاص بالميداإل المقرر ناجااه  - 377
ــتعراض األوامر التقنية قت  2022بحلول الر ع األيير من عام   ــته الحاجة نلى اســــــ . وكاإ هنا  تأيير ادتيــــــ

 ال يا  الحالت.
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لوا باتتاي   لاناج تصاااحيحية، حيثما م  تقلال  بأن تقوم األوا 186وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 378
كان يلأل مناسابا ، لساتلداد اإل اااج المدصو ة للموظفي  صي  رار بلاامح ةابكة األمان ال تما ي، وتعزاز 
التحق  م  تساااااجيل الل ئي ، واساااااتبعاد م  ل يساااااتوصون المعا يل الم لوبة، ضااااامااا إلمكااية تساااااجيل  

   تلقي المسا دة.الل ئي  الذ   هم صي حا ة حقيقية  ل

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــتاة األماإ االجتماعت جميع مونذت األواروا الذنن تم تحدندهمل وذلك منذ  - 379 ــتُتِعد من براامت شــــــ اســــــ
ل وصــــــــــــدر  نلى المااتت الميدااية تعليما  مت ــــــــــــقة بالتودف عن ن راج مونذت  2021الر ع األول من عام  

ــجيل.   ــيا مع التعليما  الموفدة المتعلقة باألهلية والت ـــ ــتر ا  التحويال  األواروا قت البراامتل تماشـــ وتعذر اســـ
التت ددمت نلى مونذت األواروا المحد نن ب ـــــــــــبت صـــــــــــعو ا  كبيرةل من دبيل تدهور البي ا  االدتصـــــــــــا ية 
وارتذال معدال  التيـــــــــــــخم قت األر إ والجم ورية العر ية ال ـــــــــــــورية ولبناإ. ولم يان يحأل ألي من مونذت  

ــاملة التت ــاعدة ال ذائية الشــ ــول على الم ــ ــل األواروا تنذيذ 2021بد  طرف ا قت عام    األواروا الحصــ . وتواصــ
وال تتودع الوكالة نماااية بذل  ي   ســياســت ا التت تقيــت بعدم اســتذا ة  ي من مونذي ا من الم ــاعدة ال و ية.

 ج و   يرى الستر ا  التحويال . وترى األواروا  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن تقوم األوالوا بتحد ث اظام معلوماج تساااااااجيل    195صي الفقلة  وأوصااااااا  المجلس - 380
الل ئي  م  أ ل تحد د بياااج التسااجيل غيل الصااحيحة وحذصها وم  أ ل ضاامان دقة المياااج صي النظام 

 وسلمتها واكتمالها.

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية اإل ارة الم دولة:

   ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــنوية المتم لة قت نبحال ســــجال  الالج ين الذنن تتجاوا  عمارهم   - 381 ــل األواروا تنذيذ العملية ال ــ تواصــ
 اعمة نلى المجلذ قت هذا الصد ل نذا طلت من ا ذلك. وترى األواروا  عام وستقدم مرة  يرى معلوما     100

  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.
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م  تقلال  بأن يعقد مكتب لمنان الميدااي  لسااج لجنة ال عون   200وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 382
 بااتظام وصقا لألاظمة والقوا د ياج الصلة.

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية ولة:اإل ارة الم د 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام    التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

الراهن والتوتر  ايل المجتمع الذل ـحينتل  اطرا للطروم االجتما ية واالدتصـا ية القاسـية قت الودت  - 383
ــائية االجتما ية   ــتقصــــــ ــة االســــــ ــتنا ا نلى اتائت الدراســــــ ــا  اســــــ ــا  بعد. ودد تجرى المذاوضــــــ لم تبد  المذاوضــــــ
واالدتصــــــا ية التت ســــــتجرى قت لبناإ وتحدنا براامت شــــــتاة األماإ االجتماعت. وُيتود،ع تنذيذ هذه التوصــــــية  

 .2023بحلول الر ع ال اات من عام

م  تقلال  بأن تجلي األوالوا  ل  أساااااة منتظم اسااااتعلاضااااا    206وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 384
لللساااااوم اإلداراة المفلوضاااااة صي  رار بلاامح د م المجتمعاج المحلية بالئتماااج البالغة الصاااااغل، ويلأل 

 ضمااا للمتثال الكامل للمبادئ التو يهية للملاامح.

  ائرة اإل ا ة والخدما  االجتما ية  الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

وســــيجرى االســــتعراض بمجر  تعيين الخبير يجري فاليا تعيين يبير اســــتشــــاري لدعم االســــتعراضل   - 385
 االستشاري.

م  تقلال  بأن تجلي األوالوا  ل  أساااااة منتظم اسااااتعلاضااااا    227وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 386
 ألسعار الفائدة الم بقة  ل  منتجاتها الثلثة م  القلو  وأن تعمل  ل  تتييض أسعار الفائدة.

 التمويل التالا الص رن ارة  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام    التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :
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ــتعراض الذي  اجز قت عام   - 387 ــ ر    2021بينت اتائت االســـــــ  اه ليذ بمقدور ن ارة التمويل التالا الصـــــــ
وتواصــل األواروا اســتعراض  ســعار الذائدة بالن ــتة   يذض ســعر الذائدة على هذه المنتجا  ال ال ة ل ذا العام.

لل ــو  والمناق ــة كجزء من عمليات ا. وســتقدم الو ائأل الداعمة نلى المجلذ يالل مراجعته المقبلة للح ــابا .  
 إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.وترى األواروا  

  
 معهد األمم المتحدة للتدراب والبحث  -   ثامنا  
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 

 (24)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   18يعرض الجدول  - 388

 18الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
عتة التخحي  االســـــتراتيجت          شـــــُ

 - - - 3 - 3 واأل اء
 - - - 1 - 1 ُشعتة العمليا 
 - 2 2 - - 2 مااتت متعد ة

 - 2 2 4 - 6 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   19ويعرض الجدول   - 389

 19الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
عتة التخحي  االســـــتراتيجت          شـــــُ

 - - - 4 - 4 واأل اء
 - 4 4 1 - 5 ُشعتة العمليا 
 - 2 2 - - 2 مااتت متعد ة

 - 6 6 5 - 11 المجموع 

__________ 

 (24) A/77/5/Add.5.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.5
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م  تقلال  باأن يضاااااااااع معهاد األمم المتحادة للتادرااب والبحاث   34أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 390
 ل  بيع المياااج، مع ملا اة  وااب مثل األدواج )اليوايتار( سااااااياسااااااة رساااااامية للمشاااااااراع التي تن وي 

والنمايج التنظيمية التي  تعي  اساااااااتتدامها والمعا يل المحاسااااااامية التي  تعي  اتبا ها، وكييية ملنمتها 
  ل  الصعيد التشغيلي مع امويج المعهد.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء وُشعتة العمليا   اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ ة التوصية:فال

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ـــتدامـة ) 2019ـبد  قت عـام   - 391 ( من جـامعـة األمم المتحـدة نلى SCYCLEاـقل برـاامت اـلدورا  الم ــــــــــــ
من    2022كـااوإ ال ـاات/ننـانر    1من يالل مـذكرة نعالإ اوايـا. واقـل البراـامت بـالوـامـل اعتتـارا  من    اليوايتـار

ــل اليوايتار مع رئي ــــت ن ارة المالية واإل ارة القااواية بالجامعة   يالل اتذا  ااتقال. وقت الودت الحالتل نتواصــ
ل و شأإ ال ياسا  المالية والممارسا   للحصول على معلوما  بشأإ طر    اء عمل البراامت وطبيعة بياااته

المحـاســــــــــــــبيـة المنحتقـةل التت كـااـت دـائمـة عـندمـا كـاإ البرـاامت جزءا من الجـامعـة. واســــــــــــــتنـا ا نلى اـتائت هـذه 
ت تجيت  المشاورا ل ستجري ن ارة اليوايتار تقييما بشأإ  اوال ال ياسا  والصاو  النانمة التت من شأا ا  إ

 وايتار.على  قيل وجه لمتحلتا  الي

م  تقلال  باأن يحسااااااااا  اليوايتاار صااااااااايااغتا  للميزااياة ليماا  تعل     35وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   -   392
بمقتلحاج المشاااراع التي تن وي  ل  بيع المياااج، مع ملا اة  وااب مثل التقييم اللساامي للمياااج والمعلوماج  

 دصع الجهاج المااحة لإلافا   لي . التي  تعي  الكشف  نها صي الميزااية لإلةارة بوضوح  ل  ما ت 

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء وُشعتة العمليا   اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــية  - 393 ــار نليه  عاله قت الر  على التوصـــ ــاورا  مع الجامعةل على النحو المشـــ اســـــتنا ا نلى اتائت المشـــ
ــتة قت صـــــيا ة الميزاايا    34الوار ة قت الذقرة  من تقرير المجلذل ســـــتدمت ن ارة اليوايتار االعتتارا  المناســـ

واات م ل تقييم البيااا ( في ما  قت مقترفا  المشــاريع ليــماإ الشــذافية  مام الج ا  المااحة )بما قت ذلك ج
 تنحوي المنجزا  الم ت دقة للمشاريع على بيع البيااا .

م  تقلال  بأن يمضاااااااي اليوايتار قدما وصقا للمبادئ التو يهية   36وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 394
 تعل    للساااااااياسااااااااج العامة المتعلقة باتفاقاج قمول التمل اج ألغلا  محددة )”المنب المساااااااتلمة“( ليما

 باألرصدة غيل المستتدمة الحالية لهذ  المشاراع، مع ملا اة ممدأ الشفالية مع المااحي .
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 ُشعتة العمليا    اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

جميع المشـاريع المبينة قت تقرير المجلذ   لقت ماليال بعد  إ  ييـعت ألفاام ال ـياسـا  المتعلقة  - 395
 باألرصدة  ير المنذقة. ويرى اليوايتار  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

مساائل صي م  تقلال  بأن يضاع اليوايتار تدابيل لمنع وتصاحيب ال 48وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 396
اظام  دارة المناسااباج التي تساامب مشاااكل مثل: تكلار المسااتفيد  ، و دم تحد د اوع الجنس، و دم اإلبل   

    الجنسياج، و دم  صدار ةهاداج للمناسباج المتصلة بالتعلم.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ل  صـــدر المدنر التنذيذي لليوايتار مذكرة تتيـــمن توجي ا  بشـــأإ منع  2022فزيراإ/نوايه   21قت  - 397
وتصـحي  الم ـائل التت ت ـبت مشـا ل قت اطام ن ارة المناسـتا . وتتيـمن المذكرة توجي ا  تشـ يلية للمدنرين 

ماإ ا تمال و دة ســـجال  اطام ن ارة المناســـتا . ويرى اليوايتار  إ هذه التوصـــية والقائمين على التنطيم ليـــ
 ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

لياام الوحاداج الملااامجياة و/أو   م  تقلال  باأن يكفال اليوايتاار  49وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 398
الشااااعب بتسااااجيل المعلوماج المتعلقة بالمناسااااباج ب لاقة كاملة ودليقة وصي الوقت المناسااااب    رلا   

 التصد    ل  أن  ملية استعلا  لمياااج اإلبل  الفصلية قد أ لات.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء  اإل ارة الم دولة:

 ن الد اُطِلت   فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

من   48 عاله على التوصـــــــــــــــية الوار ة قت الذقرة  397نرجى الرجول نلى التعليـقا  الوار ة قت الذقرة  - 399
 تقرير المجلذ. ويرى اليوايتار  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن يضاااااي  اليوايتار ملحلة ملكزاة رسااااامية لللقابة  50وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 400
  ل  المعلوماج بلية تحسي  موثولية المياااج ولياساج المؤةلاج التي يقدمها المعهد.
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 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

من   48 عاله على التوصـــــــــــــــية الوار ة قت الذقرة  397نرجى الرجول نلى التعليـقا  الوار ة قت الذقرة  - 401
 تقرير المجلذ. ويرى اليوايتار  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

قابلة م  تقلال  بأن يقوم اليوايتار بتشاغيل قا دة بياااج موحدة و   58وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 402
للتنزال تحتوي  ل  معلوماج ياج صالة    الشالكان المنفذ  ، مثل: المشااراع والمبالغ المساندة، والنتائح 

 السابقة لتقد ل األدان العام ومعدل المتارل، م  ضم  أمور أةلا.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــاريع لوت توقر داعدة بيااا  موفدة ودابلة للتنزيل تحتوي على  - 403 ــية   اة تتتع المشـــــــــــ تم تنقي  ياصـــــــــــ
ــابقة لتقدنرا   ــندةل والنتائت ال ـــ ــاريع والمتالا الم ـــ ــركاء المنذذنن من دبيل المشـــ ــلة عن الشـــ معلوما  ذا  صـــ

 . ويرى اليوايتار  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.األ اء ومعدل المخاطر

م  تقلال  بأن يعد اليوايتار سااااجلج رساااامية    كييية تحد د    69وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 404
 مستوااج األتعا  وأن يحتفظ بها ألغلا  التشاور والشفالية.

 ُشعتة العمليا    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 جريت منادشـــــا   ولية مع مدنري البرامت الســـــتعراض الم ـــــائل العملية والتشـــــ يلية المتعلقة بايتية   - 405
 .2022تحدند م تويا  األتعاب. ووضعت يح  و د  تنذيذ هذه التوصية قت  نلول/سبتمبر  

م  تقلال  بأن  نفذ اليوايتار ضاااوابط رسااامية، مثل وضاااع ةااالط    70وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 406
ود مذكلة أو اسااتمارة موق عة م  المد ل المكلف بالتعيي  تشاالح الكييية التي حددج بها األتعا ، بحيث لو 

 تقدم  ل  وحدة الموارد البشلاة مشفو ة ب لب التملة التار ية أو اتفا  التدمة التاصة المهنية.
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 ُشعتة العمليا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 توسحةم األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

من   69 عاله على التوصـــــــــــــــية الوار ة قت الذقرة  405نرجى الرجول نلى التعليـقا  الوار ة قت الذقرة  - 407
 تقرير المجلذ.

م  تقلال  بأن يحساااااا  اليوايتار مسااااااتوا المتثال ليما  تعل    82وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 408
 بإكمال الدوراج التدرامية اإللزامية.

 ُشعتة العمليا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــ يلية المرتتحة بالحذا  على  وجه  تجري  -   409 ــائل التشـــ ــتعراض الم ـــ منادشـــــا   ولية مع مدنر البرامت الســـ
  الم ــــــــــــــاءـلة ورصــــــــــــــد  وجـه االمتـ ال المتصـــــــــــــــلة ـبالـتدرـيت اإللزامت. ووضــــــــــــــعـت يح  لـبدء التنذـيذ قت  نلول/ 

 . 2022 سبتمبر 

م  تقلال  بأن  نفذ اليوايتار الية لللصاااد والملالبة بشاااأن  كمال   83وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 410
الاادوراج التاادراميااة اإللزاميااة بليااة التتيي  م  متااارل  اادم المتثااال للتزاماااج الموظفي  هااذ  ب لاقااة 

 وقائية، مما يشجع  ل  مشاركة  ميع مستوااج اإلدارة.

 عمليا ُشعتة ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

من   82 عاله على التوصـــــــــــــــية الوار ة قت الذقرة  409نرجى الرجول نلى التعليـقا  الوار ة قت الذقرة  - 411
 تقرير المجلذ.

 
 ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقةتنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس  - بان 

قت   - 412 المنت يـــــة  ــنـــــة  ال ــــــــــــ تقريره عن  قت مرقأل  المجلذ  األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دـــــدم    2021كـــــااوإ 
(A/77/5/Add.5.موجزا  لحالة تنذيذ التوصــيا  المتتقية من قترا  مالية ســابقة )وتر    ااه  ل الذصــل ال اات

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.5
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وتر  المعلوما    ااه بالترتيت الذي ُتعرض   .ديد التنذيذمعلوما  عن التوصــــــــــــيتين اللتين درر المجلذ  ا ما 
 به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  فتى فب/   حذ   20ويعرض الجدول   - 413

 20الجدول   
 ج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ بالكاملحالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  الفتلا  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا  لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 - 1 1 - - 1 ُشعتة العمليا         

 - 1 1 - - 1 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء 
 - 2 2 - - 2 المجموع 

 ( 25) 2017كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

قائمة تلبط تقييماج أدان التملان    م  تقلال  بأن يضااااااع اليوايتار 44أوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 414
 الستشاراي  بمجالج ةملة كل منهم.

 ُشعتة العمليا    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ل وُاطم ـتدرـيت للمـدنرين قت  ـيار/مـانو  2021اـذذ اليوايـتار   اة للتونيف اإللوتروات قت فذار/مـارس   - 415
. وقت ودت الفألل  جر  وفدة الموار  التشــــرية عدة مشــــاورا  مع الشــــركة التت طور    اة التونيف  2021

اإللوتروات لتحدند الخيارا  التت يمان تحويرها لر   تقييم الخبراء االسـتشـاريين بقائمة المرشـحين التت تنشـ  ا  
ــبت جائحة كوقيد ــرول ب ـــــــــ ــه19-األ اة. وفد  تأيير قت المشـــــــــ ل  علن البراامت اإلامائت . وقت الودت اذ ـــــــــ

االاتقال من النطام المركزي الحالت لتخحي  الموار  نلى اطام يقوم على الحوســــــــــتة ال ــــــــــحابية ندعى كوااتوم  
. وقت نطار التحييرا  للنطام الجدندل  جرى اليوايتار سل لة من المشاورا   2022تموا/نوليه   1اعتتارا من  

ــلة اإلمدا . ويالل مرفلة ايتتار توامل النطامل بد  نماااية مع الذريأل التقنت الم ـــدول عن وفدة ن ا رة ســـل ـ
ن ماج الخبراء االســــــــتشــــــــاريين وقرا ى المتعاددنن قت النطامل نلى جاات التقييما ل واعدة لل اية. واســــــــتعرض  
الذريأل مختلف اســــــــــــــتـمارا  وإجراءا  التقييم الخـاصــــــــــــــة ـباليوايـتار لتحـدـند كيتـية ن ـماجـ ا قت النطـام المركزي  
الجـدـند لتخحي  الموار . واســــــــــــــتـنا ا نلى المعلوـما  التت تم الحصــــــــــــــول عليـ ا قت تـلك المرفـلةل ـبدا  إ الحـل 

__________ 

 (25) A/73/5/Add.5.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.5
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المقتر  باســتخدام اطام كوااتوم هو  ا ــت الحلول. ومن المتودع يالل مرفلة ايتتار مدى دبول الم ــتخدم  إ  
ــيلزم نجراء المزيد من عمليا  الت ي ة. وقت الودت  اذ ـــــــهل  تيحت للمدنرين المعلوما   نتيـــــــ  ما نذا كاإ ســـــ

المتعلقة بتقييما  وتقدنرا  الخبراء االســتشــاريين وقرا ى المتعاددنن على مشــ ،ل مشــتر  لتماين م من الرجول 
وكـاإ هنـا  مزيـد من التـأيير قت ااتقـال البراـامت اإلامـائت نلى اطـام    نلى األ اء ال ـــــــــــــــابأل واتخـاذ نجراءا .

وايتار تاريخا م ـــــــــــــت دقا منقحا لتنذيذ هذه التوصـــــــــــــية هو الر ع األول من   وااتومل وقت ضـــــــــــــوء ذلك فد  الي
 .2023 عام

 ( 26) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يحتفظ المعهد بأرةااااااي  صاااااايغاج وثائ   23أوصاااااا  المجلس أيضااااااا  صي الفقلة  - 416
التتبع إلتاااحااة تتبع التغييلاج و/أو التعااد لج التي أدةلتهااا وحاادة التفاااقاااج صي اظااام اساااااااااتعلا  أداة  

 الشلاكاج وتعمئة الموارد ووحدة المالية والميزااية ومد ل الملاامح ةلل  ملية الستعلا .

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت واأل اء اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ل اـــادشــــــــــــــــت ن ارة اليوايتـــار الت ييرا  التت كـــااـــت الامـــة من منطور تونولوجيـــا 2021يالل عـــام   - 417
ــلــة بـذلـك قت الميزاايــة البراـامجيــة للذ . واات ــت ن ارة 2023-2022ترة  المعلومـا  و  رجـت التوــاليف المتصــــــــــــ

ــأاه مع وفدا   ــا   ايلية بشـــ ــية وهت تجري فاليا منادشـــ ــتجابة ل ذه التوصـــ ــميم اطام لالســـ اليوايتار من تصـــ
 تونولوجيا المعلوما  ذا  الصلة.

  
 صناد   التمل اج التي  د لها مفو  األمم المتحدة السامي لشؤون الل ئي   -  تاسعا  

 كااون األول/   31الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساااباج    الساانة المنتهية صي  تنفيذ التوصااياج    
 ( 27) 2021ديسممل  

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   21يعرض الجدول  - 418

__________ 

 (26) A/76/5/Add.5.ل الذصل ال اات 

 (27) A/77/5/Add.6.ل الذصل ال اات 
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 21الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
 - 3 3 - - 3 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري        

 - 2 2 - - 2 ُشعتة الموار  التشرية
 - 3 3 - - 3 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت

 - 1 1 - - 1 التحويل والت يير ائرة 
 - 1 1 - - 1 الُشعتة المعنية بالمرواة والحلول

  1 1 - - 1 ُشعتة العالدا  الخارجية
  1 1 - - 1  ائرة التقييم

 - - - 1  1 ُشعتة الحوارج واألمن واإلمدا 
  1 1 - - 1 براامت التحول المدس ت

 - 13 13 1 - 14 المجموع 

 .2022موجزا  لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   22ويعرض الجدول   - 419

 22الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
 - 15 15 - - 15 ُشعتة الموار  التشرية       

 - 13 13 1 - 14 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت
 - 7 7 - - 7 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري 

 - 4 4 1 - 5 ُشعتة الحوارج واألمن واإلمدا 
 - 4 4 - - 4 الُشعتة المعنية بالمرواة والحلول

 - 3 3 - - 3 المدس تبراامت التحول 
 - 1 1 - - 1 ُشعتة اطم المعلوما  واالتصاال 

 - 1 1 - - 1 ُشعتة العالدا  الخارجية
 - 1 1 - - 1  ائرة التقييم

 - 1 1 - - 1 ماتت المذتش العام
 - 1 1 - - 1  ائرة التحويل والت يير

 - 51 51 2 - 53 المجموع 
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م  تقلال  بأن تتابع مفوضااااية األمم المتحدة السااااامية لشااااؤون   27أوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 420
الل ئي  )المفوضاااااية( أثل وتكالي  اإلصااااالح المتعل  باللملكزاة والهيكلة اإلقليمية م  ةلل اساااااتكمال 

ن اللملكزااة  بشاااااااااأ 2019تقييم ةاااااااااامال لتحاد اد ماا  يا كاااات النتاائح المتوةااة صي القلاراج اإلراارااة لعاام  
 والهيكلة اإلقليمية قد تحققت.

  ائرة التقييم اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2024الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ُ  رج تقييٌم شــــامل لزصــــال  المتعلأل بالالمركزية وال يالة اإلدليمية ضــــمن براامت عمل  ائرة التقييم   - 421
تقريٌر بشــــــــأإ المشــــــــورة   2021. وكمجراء مددت للتقييمل ُ اجز قت تشــــــــرين األول/  تو ر  2024-2023للذترة 

 اإل ارية  عد بتوليف من المذوضية مع ماتت يدما  الردابة الدايلية.

م  تقلال  بأن تلصاد المفوضاية    كثب تنفيذ منهجية التت يط    28وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 422
السااااااتلاتيجي للقوة العاملة وأثلها  ل  تعزاز الو ود الق لي صي ضااااااون األهدا  المتوةاة م  اإلصاااااالح  

 المتعل  باللملكزاة والهيكلة اإلقليمية.

 ُشعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

بتقييم    2024-2023تقوم المذوضـــــــــية يالل االســـــــــتعراض الجاري الســـــــــتراتيجيات ا ويحح ا للذترة  - 423
والماـاـتت اإلدليمـية والعملـيا  القحرـية  التوـاليف والذواـئد المترتـتة على نعـا ة توايع مختلف الونـائف بين المقر  

 من  جل تحقيأل  يمة مياقة م لى وضماإ االت ا  اإل اري.

م  تقلال  بأن تلتم المفوضاية الوثائ  الحالية صي  رار رسامي   37وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 424
ل ة وط التسالسال  واحد للمساانلة يحدد األدوار والسال اج والمساؤولياج صي المنظمة ب لاقة  لزامية واشام

 اإلداري والسل اج.

  ائرة التحويل والت يير اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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دامت المذوضـية بتنقي  الو ائأل المتعلقة باأل وار والم ـدوليا  وال ـلحا  للمااتت القحرية والمااتت   - 425
. وعالوة على ذلكل وضــعت   وار وم ــدوليا  وســلحا  محد ة 2019اإلدليمية التت صــدر   صــال قت عام  

عت والويااا  التابعة للمقر. ومع مراعاة االســـــتعراض الجاري ألطر الم ـــــاءلة ا لذي تجريه وفدة التذتيش  للشـــــُ
ــلحا  و يرها من التوجي ا   ــدوليا  وال ـــ ــية التوجي ا  المتعلقة باأل وار والم ـــ ــتركةل ســـــتدمت المذوضـــ المشـــ

 المعيارية قت نطار وافد سيشال نطار الم اءلة الرسمت للمنطمة.

دة  م  تقلال  باأن تعزز المفوضاااااااااياة تتبعٍّ التوصااااااااايااج الوار   44وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 426
التقارال الساااااتشااااااراة ومتابعتٍّها بشااااافالية، وأن تقوم بذلأل أيضاااااا    رلا   درا ها صي أدواج التتبع  صي

 الداةلية القائمة.

 ماتت المذتش العام اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 اشــأ  المذوضــية بالذعل   اة مدتمتة شــاملة لتتتع التوصــيا  الصــا رة عن هي ا  المراجعة الدايلية   - 427
وســــتواصــــل المذوضــــية اســــتوشــــام ال ــــبل التت يمان من    والخارجية و وائر التقييم ووفدة التذتيش المشــــتركة.

 يالل ا تعزيز تتتع التوصيا  الوار ة قت التقارير االستشارية ومتابعت ا.

م  تقلال  بأن تعيد المفوضاية تشاكيل تو يهاتها المتعلقة باإلدارة    74وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 428
القائمة  ل  النتائح م  أ ل كفالة   ادة التو ي  المتوةاة للتت يط السااااااااتلاتيجي وأن تلكز  ل  التحول 

لجد د، والتت يط المتعدد الم لو  صي امط التفكيل صااااااااو  تحقي  القيمة المضاااااااااصة المل وة م  النهح ا
 .COMPASSالسنواج، والتنفيذ العملي ألداة 

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

ل بما قت ذلك  COMPASSصـممت المذوضـية عملية متعد ة ال ـنوا  للتحول الوامل المتويى من   اة   -   429
التوجه احو التخحي  االســـتراتيجت المتعد  ال ـــنوا . و  يلت المذوضـــية بالذعل عدة تح ـــينا  لتت ـــي  التوجي ا   

ــلة  عم العمليا  الُقحلرية قت ت 2022لعام   ــين العمليا  والَن تل ومواصـــــــ عزيز جو ة يحح ال بما قت ذلك  ل وتح ـــــــ
عن طريأل االرتقاء بالتدريت. وســت ــتمر عمليتا وضــع التوجي ا  وإعا ة تعدنل ا اســتنا ا نلى التعليقا  التت تر  قت  
ــنتين األوليين من التنذيـذل مع ننالء التركيز على العمليـا  والنطـام لزيـا ة تشـــــــــــــجيع العمليـا  على وضـــــــــــــع   ال ـــــــــــ

 د  ال نوا . وستدرج التوجي ا  قت  ليل البرامت الذي يجري نعدا ه فاليا. استراتيجيات ا من منطور متع 
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بتاصاياج   COMPASSم  تقلال  بأن تساتكمل المفوضاية أداة   85وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 430
 وظييية معززة لإلبل  تستند  ل  احتيا اج المستتدمي  المحددة.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

تقوم المذوضـــــــــية فاليا بتحوير الخاصـــــــــيا  الونيتية لزبالغل التت تشـــــــــمل   اة لتحليل المعلوما    - 431
و ماشاء تقارير مخصصة   COMPASSالمتعلقة باألعمال ست م  بمجراء تحليل شامل ومذصل لبيااا    اة  

 .2023لتلبية افتياجا  محد ة. ويتودع  إ تتا  هذه الخاصيا  الونيتية قت  وائل عام  

م  تقلال  بأن تواصااال المفوضاااية تعزاز ساااهولة اساااتتدام أداة    87وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 432
COMPASS  .وةاصياتها الوظييية وقدراتها التشغيلية 

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  الم ت دم:التاريت 

وتعزيزهال فيذة قت االعتتار على وجه   COMPASSما برفت المذوضــية تعمل على تح ــين   اة  - 433
الخصـــوص الدروس الم ـــتذا ة التت تم جمع ا من يالل  راســـة اســـتقصـــائية عالمية وفلقا  عمل  جريت قت  

يقا  الم ـتخدمين الن ائيين وتحدند مجاال  التح ـينل  . ودد  تا  ذلك للمنطمة الحصـول على تعل2021عام  
التت تتركز باألســـــــاس على األ اء واالســـــــتقرار وتجر ة الم ـــــــتخدمين وددرا  اإلبالغ. ويالل الر ع األول من  

ل ور   من م ـــــــــتخدمين ا ائيين تعليقاٌ  نيجابية قت مجالين رئي ـــــــــيين هما الميزاة وإ ارة النتائت 2022عام  
  2022 يلت قت مجال تي ـــــــــير االســـــــــتخدام. ويتودع  إ تتا  قت الر ع األيير من عام  بشـــــــــأإ تح ـــــــــينا   

تح ـــــينا  ونيتية و يرى قت مجال نعدا  التقارير قت ياصـــــية ن ارة الونائف. وتر  التح ـــــينا  المتتقية قت  
 .2023ومن المتويى ناجااها بحلول الر ع ال الا من عام   COMPASSاحا  عمل مشرول نعا ة مواءمة 

م  تقلال  بأن تعزز المفوضاااية  ملية التمليغ وأن تد م القدراج  97وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 434
المتصلة بمفهوم اللصد والتقييم صي  رار النهح الجد د لإلدارة القائمة  ل  النتائح وأن تكفل التسا   ل   

 ا ا  المنظمة.

 تُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائ اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

بذلت المذوضـــــية ج و ا لتعزيز القدرا  وايا ة التجااذ قت مجال الرصـــــد والتقييمل بما قت ذلك من   - 435
ل 2022يالل فلقة عمل مخصــــــصــــــة مع امالء ندليميين قت مجال الرصــــــد والتقييم عقد  قت فزيراإ/نوايه 
امالء من    وفلقا   راسـية شـتاية تدريبية مخصـصـةل وتوسـيع شـتاة الممارسـين قت مجال الرصـدل التت تيـم

عت والويااا  التابعة لمقر المذوضيةل من  جل توقير منصة ي  ل  العمليا  الميدااية والمااتت اإلدليمية والشـُ
الوصــول نلي ا لتتا ل الممارســا  الجيدة والموار  المذيدة. وتعتزم المذوضــية مواصــلة تعزيز القدرا  قت مجال  

توجي ا  و  وا  بشـــأإ جواات الرصـــد والتقييم قت الن ـــخة  الرصـــد والتقييم وتحقيأل التجااذ عن طريأل ن راج 
 المنقحة المقبلة لدليل البرامت.

م  تقلال  بأن تبساااط المفوضاااية لياة النتائح الملاامجية      101وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 436
واظااام اإلبل        CashAssistرلا  اللبط بي  المعلوماااج الق ااا يااة المتاااحااة صي اظم أةلا، مثاال  

 ، وهي األداة الجد دة لإلدارة COMPASS(، إلدةالها صي أداة  PROMSالمشاااراع وملاقمتها ورصاادها )
 القائمة  ل  النتائح.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

تقوم المذوضـية من يالل تن ـيأل  ائرة البيااا  العالمية واإلشـرام الذي يقوم به المجلذ االسـتشـاري   - 437
ــ يلية  ــتوفد البيااا  البراامجية والتشــــ ــتراتيجيت ا للتحول قت مجال البيااا ل التت ســــ األعلى للبيااا  بتنذيذ اســــ

ل ل رض التحليـــل CashAssistو    PROMSبتجميع ـــا من اطم وتحبيقـــا  مختلذـــةل بمـــا قت ذلـــك اطـــامـــا  
واإلبالغ الشـــاملين لعدة دحاعا . وســـي ـــاعد تواقر هذه البيااا  الموفدة قت تت ـــي   ياس النتائت البراامجيةل 

 على النحو الذي  وصى به المجلذ.

م  تقلال  بأن تع ي المفوضاااية األولواة لساااتتدام المؤةااالاج   111وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 438
النواتح وأن تشااجع  ل  السااتتدام المناسااب للمؤةاالاج المتعلقة بالممارساااج السااليمة األساااسااية لألثل و 

 والمؤةلاج التي يحددها المستتدمون م  أ ل ضمان تقديم تقارال متسقة وقابلة للتجميع.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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تقوم المذوضـية فاليا برصـد اسـتخدام المدشـرا  المتعلقة بالممارسـا  الجيدة والمدشـرا  التت يحد ها  - 439
الم ــــــــتخدموإ لذ م الويتية التت تم ب ا اســــــــتخدام هذه الخاصــــــــية المراةل فيذة قت االعتتار  إ ذلك كاإ  فد  

الرســـمية من العمليا  الميدااية قت الودت الذي كاإ يجري فيه وضـــع النطام الجدند لز ارة القائمة  المتحلتا  
على النتائت. وسـيصـت ذلك قت ج و  المذوضـية الرامية نلى ايا ة تت ـي  ن ارة المدشـرا  قت الم ـتقبل وسـيتم  

 ن راجه قت  ليل البرامت.

أن تواصاااال المفوضااااية اسااااتعلا  ورصااااد اةتيار م  تقلال  ب 112وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 440
واسااتتدام مؤةاالاج المتل اج، بلية النظل صي وضااع مجمو ة صل ية م  مؤةاالاج المتل اج ياج الصاالة  

 م  أ ل تجميعها واإلبل   نها  ل  الصعيد العالمي.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

سـتقوم المذوضـية برصـد ايتيار واسـتخدام مدشـرا  المخرجا  كجزء من اسـتعراض المدشـرا  المتعلقة   -   441
ــام الخيارا  المتافة لتجميع مجموعة   ــتوشــــ ــتخدموإل و اســــ ــرا  التت يحد ها الم ــــ ــا  الجيدة والمدشــــ بالممارســــ

 مدشرا  المخرجا . وستدرج التذاصيل المتعلقة بمدشرا  المخرجا  هذه قت  ليل البرامت. ص يرة من 

م  تقلال  بأن تساااااااتعل  المفوضاااااااية بعناية  مكااية مقاراة   117وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 442
 المؤةلاج المتوة   لضها  ل  الصعيد العالمي وأن تكفل تواصل بياااج ةط األساة.

 ُشعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ليــماإ نماااية مقاراة بيااا  المدشــرا  األســاســيةل ســتبذل المذوضــية ج و ا ليــماإ مراعاة الم ــائل  -   443
على النحو المالئم. وت ـــــــتعرض المذوضـــــــية فاليا مدى تواقر بيااا  ي  األســـــــاس  الخاصـــــــة ب ـــــــيادا  محد ة 

للمدشـرا  األسـاسـيةل على  سـاس ق م مد اه  اه مع الت ـليم بأإ المدشـرا  األسـاسـية تقترإ بمن جية محد ةل قمإ 
  ا المحلت.  ل عملية من عمليا  المذوضية تحد  وسيلة التحقأل قت يحت ا للرصد والتقييمل استنا ا نلى سياد 

م  تقلال  بأن تسااااااتعل  المفوضااااااية بدقة أو   التلابط بي   136وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 444
المشاااااااراع المقملة وتواراخ بدن التشااااااغيل المتوةاة م  أ ل تجنب التكالي  اإلضااااااالية وغيل الضاااااالوراة  

التكلفاة  ل  مجاالس  دارتهاا صي المتلتباة  ل  اإلدمااج وإ اادة الموانماة، وأن تملغ    الفعاالياة م  حياث  
 حالة حدوث مزاد م  حالج التأةيل والتغييلاج.
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 براامت التحول المدس ت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

تجري ا إل ارة المشـــاريعل وقت اجتماعا  اللجنة تقوم المذوضـــية يالل االســـتعراضـــا  الشـــ رية التت  - 445
التنذيذية المعنية بالمشـــــاريع التابعة ل ال باســـــتعراض  ديأل أل اء ميزااية براامت التحول المدســـــ ـــــت وعناصـــــر  
ــا  منتطمة أل اء ميزااية  ــتعراضـــ ــية نجراء اســـ ــل المذوضـــ ــتواصـــ ــ يل. وســـ  يرىل بما قت ذلك تواريت بدء التشـــ

 ل بما قت ذلك تواريت بدء التش يلل وألوجه التراب  بين النطم.البراامت ومختلف العناصر

م  تقلال  بأن تضاع المفوضاية ساياساة  امة وتو يهاج محاسامية    146وأوصا  المجلس صي الفقلة   -   446
ةااملة بشاأن المعالجة المحاسمية لتكنولو ياتها القائمة  ل  الحوسبة السحابية والمعاملج المتصلة بملاامح  

 مؤسسي،  ل  أن تلا ي هذ  السياسة العامة والتو يهاج المعا يل المذكورة أ ل . التحول ال 

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســياســة بشــأإ األصــول  ير الملموســة وهت بصــد  تنقي  تلك ال ــياســة لتشــمل لدى المذوضــية بالذعل   -   447
ــية مخححا   ــعت المذوضـــــ ــوإ ذلكل وضـــــ ــحابية. وقت  يـــــ معلوما     ر تحدندا فيما نتعلأل بالتونولوجيا  ال ـــــ
 لت ل ل القرارا  للم اعدة قت تحدند الحاال  التت استخدمت قي ا التونولوجيا ال حابية والتت دد تتحلت رسملة. 

م  تقلال  باأن تعزز المفوضاااااااااياة وتاد م ملاقمتهاا للتكاالي    161وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 448
المتصاالة بنفقاج بلاامح التحول المؤسااسااي    رلا  كفالة و ود تعليماج ومعا يل واضااحة صي ما  تعل   

 باستتدام المعلصاج الفلادة صي النظام الملكزي لتت يط الموارد.

 امت التحول المدس تبرا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

  2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

وضـــــعت المذوضـــــية فليا  لتتتع ورصـــــد جميع التواليف المتصـــــلة بالبرامت على النحو ال ـــــليم لول  - 449
 المعرقا  الذريدة لةصنام استخداما مت قا وصحيحا.مركز تولذة ولول مشرولل وستواصل كذالة استخدام  
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م  تقلال  بأن تساااااتعل  المفوضاااااية مصااااالوصاتها المتصااااالة   162وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 450
ة حد ثا وأن تكفل القيام صي الدوراج  بملاامح التحول المؤسسي صي ضون السياسة العامة والتو يهاج المعدَّ

 نا  التي تستوصي تعلا  األصول غيل الملموسة.المحاسمية المقملة بلسملة األص

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

المناست وققا لل ياسة المتعلقة باألصول تواصل المذوضية كذالة رسملة تواليف البرامت على النحو  - 451
  ير الملموسة.

م  تقلال  بأن تكفل المفوضاااية اساااتيفان مت لباج لجنة العقود   173وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 452
صي ماا  تعل  باالوثاائ  الادا ماة الكااملاة والتي  تعي  تقاديمهاا مسااااااااابقاا، ويلاأل صي حاالج تماد اد التفااقااج 

المنتهية الصاااااالحية م  حيث المحتوا أو العمل  ند ةاااااالان ةدماج  ضااااااالية دون الدةول صي اإلراراة 
 .  لاناج تقديم الع اناج

 ُشعتة الحوارج واألمن واإلمدا   اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ممارســــة ال تمد  بموجب ا االتذادا  اإلطارية أل  ر من يمذ ســــنوا . نال  إ هنا  تعتمد المذوضــــية   -   453
فاال  تووإ قي ا التمدندا  مبررة بشــال وجيهل م ل التمدند لج ا  التوريد االفتواريةل وقت تلك الحاال  تجد  

 ت نلى المجلذ ن الد ا. قت ال الت االتذادا  اإلطارية باستمرار. وترى المذوضية  إ هذه التوصية ُاذِ،ذ  وتحل 

م  تقلال  بأن تعزز المفوضااااااااية  ملياتها الملكزاة المتعلقة   181وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 454
د لإلحالة صي الحالج التي تحصاااال صيها المسااااتود اج بصااااورة   بالمسااااتود اج    رلا   دراج   لان موحَّ

 للمستود اج.متكلرة  ل  تصنيفاج موسومة باللون األحمل إلدارتها العامة 

 ُشعتة الحوارج واألمن واإلمدا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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ــد قت شــــــــال لوفا  متابعة وتقيم اتصــــــــاال  منتطمة بمونذت   - 455 ــية مدشــــــــرا  للرصــــــ تعتمد المذوضــــــ
اإلدليميينل اـلذنن يقوموإ ـبدورهم ـبالتن ــــــــــــــيأل مع العملـيا  القحرـية لتحـدـند الـتدابير التصــــــــــــــحيحـية اإلمـدا ا   

ــية المزيد من فليا  اإلفالة للمااتت الُقحلرية التت توســــــم بعالما  تحذنرية من   وتنذيذها. وســــــتيــــــع المذوضــــ
 يالل لوفا  المتابعة.

تاحساااا ِّ  المفوضااااية صهلة المنود للعملياج وأن م  تقلال  بأن  190وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 456
تامك ِّنهاا م  اةتياار المعل ِّصااج المنااساااااااااباة للمنود لمتتلف أاواع المتزون لتعكس القيماة الادليقاة للمتزون  

 المتاح ومصلوصاج التوزاع.

 ُشعتة الحوارج واألمن واإلمدا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــية بتشـــــــــايل اطام ا المركزي الجدند لتخحي  الموار  القائم على  - 457 ــية هذه التوصـــــــ ــتعالت المذوضـــــــ ســـــــ
ــتخدام البنو   ــتة ال ـــــحابية بحيا يشـــــمل ق ا  واضـــــحة من البنو  المختلذة ويقلل نلى   اى فد من اســـ الحوســـ

 يـوإ ذلكل سـتصـدر المذوضـية تعميما  ايليا رسـميا تحلت فيه نلى المشـترين تويت المزيد من  العامة. وقت 
 الحرص قت ايتيار  ا ت معرقا  البنو .

ر المفوضاااية تو يهاج مؤساااساااية رسااامية    197وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 458 م  تقلال  بأن تاصااادِّ
ي اقل ملكيتها وألاواع المساااتنداج التي لتوضااايب النهح المحاسااامي للمنود التي  تمثل غلضاااها األصااالي ص
 تاعتمل كالية وضلوراة إلثباج اقل الملكية صي متتلف الحالج.

 ُشعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســـــــتصـــــــدر المذوضـــــــية مزيدا من التعليما  لتوضـــــــي  الن ت المحاســـــــبت و اوال الم ـــــــتندا  الالامة  - 459
 والمناستة إل تا  اقل ملوية األصول.

م  تقلال  بأن تاحسااا ِّ  المفوضاااية الياتها لتتبلع ال لباج الكميلة   208وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 460
المتصااااالة بتكنولو يا المعلوماج صي النظام الملكزي الجد د لتت يط م  المنود المتتب عة بأرقام متسااااالسااااالة  

 الموارد، وأن تعزز امتثال العملياج الميدااية للسياسة المتعلقة بالمنود المتتب عة بأرقام متسلسلة.
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 ُشعتة اطم المعلوما  واالتصاال  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
  

دامت المذوضــية بشــراء كميا  كبيرة من المعدا  اســتجابة الفتياجا  العمل عن بعد يالل جائحة  - 461
. وســــــــاهم تأ ير الجائحة على ســــــــل ــــــــلة اإلمدا  العالمية والقيو  التت قرضــــــــت ا مختلف البلداإ قت  19- وقيد

عدا  من ج ا  التصـــــــــنيع وتوايع األصـــــــــنام على مختلف الموادع الميدااية. فاال  تأيير قت اســـــــــتالم الم
وإضــــاقة  نلى ذلكل ب ــــبت  ســــلوب العمل عن بعدل كاإ تواقر المونذين الم ــــدولين عن االســــتالم قت الموادع  

ن لتتتع األصــول قت النطام المركزي الجدند  الميدااية محدو ا. وت ــتوشــف المذوضــية ســبل تصــميم اطام مح ــَّ
 خحي  الموار  القائم على الحوستة ال حابة.لت

م  تقلال  توصاااايت  بأن تكفل المفوضااااية  مكااية تحد د  ناصاااال    217وكلر المجلس صي الفقلة  - 462
التكالي  لألصاول غيل الملموساة بشاكل منفصال لتمكي  اللساملة المنفصالة لألصاول غيل الملموساة حيثما 

،  A/76/5/Add.6تقتضاااي  المعا يل المحاسااامية الدولية للق اع العام )كان يلأل مناسااابا وممكنا وحسااابما  
 (.163الفصل الثااي، الفقلة  

 براامت التحول المدس ت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــل لتماين   -   463 ــال منذصــ ــة بشــ ــول  ير الملموســ ــية بالذعل نجراء  ياذل تحدند تواليف األصــ ــعت المذوضــ وضــ
الرســــملة المنذصــــلة ل ذه األصــــول وققا لمتحلتا  المعانير المحاســــبية الدولية للقحال العام. وســــتوذل المذوضــــية  إ  

باسـتمرار  اشـحَة المشـاريع اسـتنا ا نلى مخح  ت ـل ـل القرارا  الذي توقره شـعتة اإل ارة  ي ـتعرض مدنرو المشـاريع  
 المالية والتنطيم اإل اري من  جل كذالة تحدند مختلف عناصر األصول  ير الملموسة واإلبالغ عن ا بشال  قيل. 

حا صي  رار م  تقلال  بأن تدرج المفوضاااااية رلب تأكيد صااااالا  224وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 464
اإلبل      قفال الحسااااااباج صي اهاية السااااانة يا لب بمو ب   ل  المكاتب المعنية بالشااااالاكاج مع الق اع  
التاص التي تض لع بأاش ة  مع األموال  ل  المستوا المحلي أن تؤكد لشعبة العلقاج التار ية و ود 

 ل اج المااحي .أو  دم و ود اتفاقاج وتعهداج موقعة  ل  الصعيد المحلي بشأن تم

 شعتة العالدا  الخارجية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.6
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سُتدِرج المذوضية طلت تأ يد نضافيا قت تعليما  ندذال الح ابا  قت ا اية ال نة التت ستوال على  - 465
ــحة لجمع األموالل وال ســـيما المااتت  المااتت  ــحلعت بأاشـ ــيحلت بموجته نلى المااتت التت اضـ الميداايةل وسـ

ــرا ا  مع القحال الخاصل  إ تدكد  إ جميع االتذادا  والتع دا    ــحة قت نطار شــــــــ ــحلعت بأاشــــــــ التت اضــــــــ
لت على جِ، النحو الواجت   المبرمة على الصــــعيد المحلت دد ُ بل ت على النحو الواجت نلى مقر المذوضــــية وســــُ

 قت النطام المتوامل.

م  تقلال  بأن تعجل المفوضااية بإ لاناج  اهان التدمة للتقليل  234وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 466
  ل  أدا  حد م   دد الحالج التي تستمل  ل  ما بعد اهاية العام.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

سـت ـل،  المذوضـية اليـوءل يالل الدورة التدريبية المقبلة قت مجال الموار  التشـرية الردمية التت تقام  - 467
يمان قي ـا تعزيز  لذـائـدة مـدنري الموار  التشــــــــــــــريـة عبر ماـاتب ـا قت جميع  احـاء العـالمل على المجـاال  التت  

 ناجاا نجراءا  الموار  التشرية قت الودت المناست.

م  تقلال  بأن تكفل المفوضااااية ال تلا  صي الوقت المناسااااب    235وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 468
بماادل الوظااائف التاااص والزاااادة صي الملتباااج بعااد التلليااة  ل  صئااة أ ل  م  صئاااج الموظفي  صي النظااام 

 د لتت يط الموارد.الملكزي الجد 

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

الذقرة   - 469 التعليقــــا  قت  نلى  الذقرة    467نرجى الرجول  ــة الوار ة قت  ــيــ التوصــــــــــــ من   234 عاله على 
 المجلذ. تقرير

م  تقلال  بأن تكفل المفوضاااية تساااجيل مدصو اج الملتباج صي   241وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 470
الفتلة المالية المناساابة    رلا   دماج  ميع  ناصاال كشااو  الملتباج األةلا صي دصتل األسااتاي الفل ي  

صتل اليومياة  العاالمي لكشاااااااااو  الملتبااج صي النظاام الملكزي الجاد اد لتت يط الموارد م  أ ال تجناب قيود د
 المتصلة بالموظفي  صي حساباج دصتل األستاي العام.
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 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــد  االاتقال نلى اطام مركزي جدند لتخحي    - 471 ــية بصــــــ ــُتدَمت فيه جميع اإلجراءا   المذوضــــــ الموار  ســــــ
ا فيه التشـ يل اآللت لقيو   قتر اليومية  المحاسـبية المتعلقة باشـوم المرتتا  قت  قتر األسـتاذ الذرعت وسـُيعزَّ
ــتقبل  ــت  فلية قت الم ـــ ــتصـــ ــال ندوي. وهذه العملية التت ســـ ــلة باشـــــوم المرتتا  التت تجرى فاليا بشـــ المتصـــ

لمرتتا  قت الذترة المالية المناســتة عن طريأل تعزيز  دة وا تمال اســتحقادا   ســتدعم كذلك ت ــجيل مدقوعا  ا
 ا اية ال نة فيما نتعلأل باشوم المرتتا .

م  تقلال  بأن تكفل المفوضااااية  تاحة التاصااااية ادلية لتعد ل    247وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 472
الموارد للتتيي  م  احتمااال وقوع    حساااااااااااباااج الملتباااج بااأثل ر عي صي النظااام الملكزي الجااد ااد لتت يط

 األة ان اليدواة.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــد  االاتقال نلى اطام مركزي جدند لتخحي  الموار . ويتي   - 473 ــية بصـــــ ــة المذوضـــــ النطام الجدند الذرصـــــ
إل ماج جميع اإلجراءا  المحاســــبية المتعلقة باشــــوم المرتتا ل بما قت ذلك التشــــ يل اآللت للح ــــابا  ذا  
األ ر رجعت قت  قتر األســـتاذ الذرعت لوشـــوم المرتتا ل كما نتي  الذرصـــة لتعزيز التشـــ يل اآللت لقيو   قتر  

اليا بشـاٍل ندوي. لذلك من المتودع التختيف بشـال كبير من  اليومية المتصـلة باشـوم المرتتا  التت تجرى ف
 افتمال ودول األيحاء اليدوية من يالل هذه الخاصيا  المعزاة.

م  تقلال  بأن تكفل المفوضاية أن تشايل قساائم الدصع  ل  تاراخ   255وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 474
 اإلصدار م  أ ل تعزاز الشفالية.

 الموار  التشرية شعتة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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ــدار قت  - 475 ــية النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار  بحيا ُنذَكر تاريت اإلصــــــــ ــمم المذوضــــــــ ــتصــــــــ ســــــــ
 الدقع. د ائم

تقدم المفوضااااية معلوماج مسااااتكملة صي دليلها  م  تقلال  بأن  259وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 476
 المتعل  بإدارة ةؤون الموظفي  وتنظيمهم وصي األدلة أو النظم المقملة.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

المذوضــــــــــــية تنذذ اطاما مركزيا جدندا لتخحي  الموار  من  جل ن ارة الموار  التشــــــــــــرية اطرا نلى  إ   - 477
‘( الـذي من المقرر  إ نبـد  العمـل بـه قت الر ع األيير من  Digital HR)اطـام الموار  التشــــــــــــــريـة الردميـة  

ل محل الدليلل ل ســيتم نيقام العمل بالدليل. وســيتا  قت اطام الموار  التشــرية الردميةل الذي ســيح2022 عام
ــا  والعمليا  الجدندة  ــياسـ ــاعدة على العمل التت تلخا ال ـ ــ يل الموفدة و  وا  الم ـ عد  من نجراءا  التشـ

 المتصلة بالموار  التشريةل نلى جاات التعليما  اإل ارية الجدندة  و المنقحة.

بياااتها م  أ ل م  تقلال  بأن تحسااااا  المفوضاااااية مصاااااادر    273وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 478
اإلبل     الموظفي  صي الفتلاج الفاصالة بي  المهام وأن تساتتدم المياااج الصاحيحة المساتمدة م  اظام 

 كشو  الملتباج كأساة للمعلوماج.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســــــتتخذ المذوضــــــية تدابير لتت ــــــي  مصــــــا ر البيااا  المتعلقة بالمونذين قت الذترا  الذاصــــــلة بين  - 479
 الم ام وستقدم المعلوما  بحريقة تلبت افتياجا  عدة جماهير م ت دقة.

أحكامها القائمة والممارساة  م  تقلال  بأن تساتعل  المفوضاية  274وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 480
 الحالية ليما  تعل  بأ زان الملتباج التي تادصع للموظفي  الذ   هم صي   ازة ةاصة بأ ل كامل.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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تج ،ز المذوضـــــــية المرتتا  والبدال  للمونذين الذنن هم قت نجااة ياصـــــــة بأجر كامل وققا للقواعد   - 481
ــأإ ن ارة شــــدوإ   ــدر و يقة توجي ية بشــ ــتصــ ــابل ســ ــتحقادا  الصــــحيحة قت الح ــ المنحتقة. ولوذالة ن راج االســ

 ييــا ف ــاب مرتتا  المونذين الذنن هم قت نجااة ياصــة  المونذين قت الذترا  الذاصــلة بين الم امل تشــمل 
 بأجر كامل.

م  تقلال  بأن تتتذ المفوضااااااااية قلارا واضااااااااحا بشااااااااأن اقل   280وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 482
احتيارياج التأمي  القديمة  ل  صااندو  أاشاا ة التموال الذاتي لألساا ول العالمي وأن تسااتعل  مسااتوا  

 ا الصندو .أسعار التأمي  التي يفلضه

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

المذوضــــــــية بصــــــــد  وضــــــــع نطار بشــــــــأإ اقل افتياطيا  التأمين نلى الصــــــــندو  الجدند ألاشــــــــحة  - 483
 الذاتت. التمويل

م  تقلال  باأن تحاد ِّث المفوضاااااااااياة اساااااااااتلاتيجيتهاا ومباادئهاا   286وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 484
التو يهية المتعلقة بإدارة المتارل المالية، وأن تجلي تحد ثاج  ل  أسااااة منتظم، وأن تحدد صي المبادئ 

الئتمان ومتارل السايولة ومتارل الساو   التو يهية كييية ليام المفوضاية بتقييم ورصاد وتتيي  متارل  
 )ول سيما متارل أسعار الصل  ومتارل أسعار الفائدة(  ل  مستوا األصلاد والحاصظاج.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــيولة  - 485 ــية للخزااة )ال ــ ــاســ ــتراتيجية والمتا ج التوجي ية المتعلقة باإل ارة األســ ــية االســ ــتحدِ،  المذوضــ ســ
ــلة المتعلقة بم ارة  ــتخدامه من المن جيا  والتقييما  ذا  الصـ ــت مارا ( وما نتعين اسـ والعمال  األجنبية واالسـ

 مخاطر الخزااة.

تقلال  بأن تصااامم المفوضاااية مؤةااالاج أدان أسااااساااية الية م     294أوصااا  المجلس صي الفقلة  - 486
 ضاالية يمك  حساابها بشاكل موضاو ي اساتنادا  ل  المياااج المساجلة صي النظام الملكزي الجد د لتت يط 

لة للمعلوماج المستتدمة صي توليد بيان اللقابة الداةلية.  الموارد وتكون مكم ِّ
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 لتنطيم اإل اري شعتة اإل ارة المالية وا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

ســتحدِ،  المذوضــية بيــعة من مدشــرا  األ اء التت يمان ف ــاب ا اســتنا ا نلى البيااا  الم ــجلة قت  - 487
اليــــواب . وســــُت ــــتخدم تلك المدشــــرا  الســــتومال  النطام والتت يمان  إ تووإ ذا   همية لتقييم   اء مختلف  

المعلومـا  التت نتم جمع ـا من يالل اســــــــــــــتبيـاإ الردـابـة الـدايليـة المعتمـد ذاتيـال كجزء من عمليـة نعـدا  بيـاإ  
 الردابة الدايلية.

م  تقلال  بأن تكفل المفوضااااية ليام العملياج الق لاة بوضااااع   306وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 488
 ائية لتفاقاج الشلاكة قمل بدن المشلوع.الصيغة النه

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــول على النتائت قت  - 489 ــدار  مر ن اري بعنواإ ”الحصــ ــية من يالل نصــ ــية هذه التوصــ عالجت المذوضــ
. 2022: التخحي  للتنذيذ ال ـــــــــنوي“ كاإ من المقرر نصـــــــــداره قت الر ع ال الا من عام COMPASSاطام  

األ اة البرامجية ل عند تو يع اتذادا  شـرا ة جدندة. ومع تنذيذ  2023وسـتنذذه العمليا  الميدااية قت بداية عام 
ــدها ) ــاريع ومرادبت ا ورصـــــ ــ د  2023يالل النصـــــــف ال اات من عام    (PROMSلزبالغ عن المشـــــ ــتشـــــ ل ســـــ

عملياُ  تو يع اتذا يا  الشـــــــرا ة مزيدا من التت ـــــــي . وألســـــــتاب تشـــــــ يليةل دد ياوإ من  ير الممان وضـــــــع  
ليما  على  إ تو ِ،أل العملية ذا  الصلة الصي ة الن ائية لجميع االتذادا  دبل تاريت بدء التنذيذ. وستنا التع

  ي نروم است نائية من هذا القبيل.

م  تقلال  بأن تساتعل  المفوضاية العملية المحاسامية التاصاة   310وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 490
الحا ة بالشاااالكان المنفذ   ليما  تعل  بالتشااااغيل ادلي والتبساااايط اللذ   يجعلن التدةل اليدوي زائدا     

 تقلابا صي النظام الملكزي الجد د لتت يط الموارد.

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:
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المشـــــــاريع ومرادبت ا ورصـــــــدها التت نتودع  إ  المذوضـــــــية بصـــــــد  تنذيذ األ اة البرامجية لزبالغ عن   - 491
تحقأل التشـــــــــــ يل اآللت للعمليا  الرئي ـــــــــــية المتصـــــــــــلة بم ارة الشـــــــــــرا ا  و إ تحد من التديل اليدوي قت ديد 

 المعامال  المالية.

م  تقلال  بأن تعزز المفوضااااية الصاااالة بي  اسااااتعلا  األدان   318وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 492
اط اإلضااالية وأن تتيب توثي  السااتعلا  صي األداة الملامجية المقملة لإلبل      وصاال  مدصو اج األقساا 

 المشاراع وملاقمتها ورصدها.

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــتعراض األ اء والتحقأل المالتل مما   ى نلى تقديم طلتا   - 493 ــلة بين اسـ ــينا للصـ ــية تح ـ  جر  المذوضـ
للحصــول على  د ــاط جدندة. والقصــد هو  إ تووإ عملية طلت األد ــاط فلية ضــمن األ اة البرامجية لزبالغ 

ا بشــــــــال كبير ن ا رة الشــــــــرا ا  قت  عن المشــــــــاريع ومرادبت ا ورصــــــــدها. وعملية التشــــــــ يل اآللت هذه ســــــــتعزِ،
 المجال. هذا

م  تقلال  بأن تسااتتدم المفوضااية األدواج المتاحة لتتاي مزاد   322وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 494
 م  الت واج لتحسي  المتثال للموا يد النهائية التي تحددها ليما  تعل  بالتقارال المالية للشلكان.

 والنتائتشعتة التخحي  االستراتيجت  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــة بالشــــركاء قت نطار األ اة  - 495 ــ يل اآللت لعملية تقديم التقارير المالية الخاصــ ــية التشــ ــتعتمد المذوضــ ســ
المتودع  إ تعزا عملية التشـ يل اآللت هذه االمت ال البرامجية لزبالغ عن المشـاريع ومرادبت ا ورصـدها. ومن  

 لمتحلتا  تقديم التقارير المالية الخاصة بالشركاء وتنقيح ا قت الودت المناست.

م  تقلال  بأن تكفل المفوضاااااية  دم توليع أي اتفا  ةااااالاكة    327وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 496
د، أو أن يا لب م  الشااالكان، صي الحالج التي كان الحساااا  المصااالصي المساااتقل للشااالاأل غيل مو و   يا

تاساتٍّتدم صيها الحساباج الجما ية، تمكي  المفوضية م  الوصول  ل  المعلوماج المصللية بنفس ال لاقة 
التي  تم بها يلأل بالنسااابة لحساااا  مصااالصي مساااتقل للمشااالوع، وأن  تسااان  تحد د المعاملج المعنية صي 

 غضون وقت معقول.
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 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت الم دولة:اإل ارة 

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

تنا اتذادا  الشــرا ة الخاصــة بالمذوضــية على  إ اســتخدام الح ــابا  المصــرفية الجما ية ممان   - 497
قت الحاال  التت ياذل قي ا الشـريك  إ تووإ المحاسـتة المتعلقة بالتبرعا  شـذاقة ودابلة للتتتع والمراجعة لول  

ذوضـية. والمذوضـية على  معاملةل ومتافة للمذوضـية وألي كياإ فير مأذوإ له ف ـت األصـول من جاات الم
علم بحاال  دليلة لم نتمان قي ا شـركاء اسـتخدموا ف ـابا  مصـرفية جما ية من نتافة الوصـول نلى البيااا  
المصـــرفية المجمعة  و لم ياواوا را بين قت ذلك قت البدايةل ولون ا كاات اســـت ناءا . ودد اعتبر  المذوضـــية  

ردت نلى هذه الم ـــــألة قت األمر اإل اري المعنوإ ”الحصـــــول   إ المخاطر ذا  الصـــــلة يمان التحام ب ا وتح
: التخحي  للتنذيـــذ ال ــــــــــــــنوي“ل الـــذي صــــــــــــــــدر قت الر ع ال ـــالـــا من  COMPASSعلى النتـــائت قت اطـــام  

 . وترى المذوضية  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.2022 عام

ن تسااااتعل  المفوضااااية رميعة التفاقاج المملمة م  تقلال  بأ  333وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 498
مع الشالكان المنفذ   لتحد د التفاقاج التي ل تندرج صي صئة افقاج الشالكان المنفذ   وإ ادة تصاني  تلأل  

 النفقاج  ل  صئاج تناسب مضمون التدماج المتلقاة.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ســتقي،م المذوضــية المحاســتة المتعلقة بنذقا  مختلف  اوال الشــركاء المنذذنن والمور نن فالما يصــدر  - 499
 المعيار المحاسبت المنحبأل الجاري تحويره.

ع المفوضاية ا ا  تو يهاتها بشاأن تصاميم م     347وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 500 تقلال  بأن توسا 
الو ود الميادااي    رلا   دراج اقااط مل عياة وباارامتلاج موصااااااااا  بهاا لتحاد اد الحاد األدا  الم لو  م   

 مستوااج الملك الوظيفي صي بلامح التدةلج القائمة  ل  المسا داج النقدية.

 ة والحلولالشعتة المعنية بالمروا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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ــرية معلوما    - 501 ــعتة الموار  التشـ ــدره شـ ــتصـ ــميم الوجو  الميداات الذي سـ ــتِر  قت الدليل المتعلأل بتصـ سـ
ببرامت التديال  القائمة على الم ــــــاعدا   تذصــــــيلية عن الم ام المحلو ة على الصــــــعيد الميداات فيما نتعلأل  

النقدية. وستواصل المذوضية تحدند رتت الونائف من يالل نجراء تقييم وتصنيف وصف الونائف باستخدام 
 من جية المعيار الرئي ت للجنة الخدمة المداية الدولية.

اإلدراج الموثَّ  م  تقلال  بأن تزاد المفوضااااااااية التلكيز  ل     356وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 502
لسااااتلاتيجياج التلوج ليما  تعل  بملامح التدةلج القائمة  ل  المسااااا داج النقدية حيثما أمك  يلأل صي 

 ضون السيا  التشغيلي.

 الشعتة المعنية بالمرواة والحلول اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســـــتيـــــيف المذوضـــــية نلى نجراءا  التشـــــ يل الموفدة الم ـــــتوملة المتعلقة ببرامت التديال  القائمة  - 503
على الم ـــــــاعدا  النقدية قرعا نتناول اســـــــتراتيجيا  الخروج المحتملةل مع مراعاة تعقيدا  كل من ال ـــــــيادا   

 الذريدة ويصائص ا.

م  تقلال  بأن تلتم المفوضاااااااية الدروة المساااااااتفادة م    363فقلة  وأوصااااااا  المجلس صي ال - 504
 ملياج ةلوج بلامح التدةلج القائمة  ل  المسااا داج النقدية وتسااليم هذ  الملامح للسااتفادة منها  ل   

 أصضل و   صي سيناراوهاج التلوج اللحقة.

 الشعتة المعنية بالمرواة والحلول اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســتلخا المذوضــية الدروس الم ــتذا ة من تجر ت ا األييرةل وســتشــد  على  إ عمليا  الت ــليم هذه  - 505
ميـــــيذةل  ســـــتطل محد ة ال ـــــيا  بشـــــال كبير من فيا  ا ا ســـــتووإ مرتتحة بأمور من ا ســـــياســـــا  البلداإ ال

 واألطر التنطيميةل وددرا  البرامت الوطنية للحماية االجتما يةل والموار  المالية المتافة.

م  تقلال  بأن تواصل المفوضية توسيع ا ا  تحليل التجاهاج    370وأوص  المجلس صي الفقلة  - 506
 التوزاع  ند القتضان. م  سنة  ل  أةلا صي لوحاج المتابعة والتقارال التاصة باللصد صي ملحلة ما بعد

 الشعتة المعنية بالمرواة والحلول اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســــــتواصــــــل المذوضــــــية تحليل االتجاها ل بما قت ذلك نماااية نجراء مقاراا  دحرية من ســــــنة نلى  - 507
ــد قت مرفلة ما بعد التوايع مع االعترام بأإ المقاراة دد ال تووإ   ــة بالرصـــــــ  يرى قت لوفة المتابعة الخاصـــــــ
ممانة  ائما ألإ الخصــــــــائا المتعلقة بالبراامت وال ــــــــيا  دد تختلف ايتالقا كبيرا من ســــــــنة نلى  يرى ومن  

 مودع ج راقت نلى فير.

 8ن تضااااع المفوضااااية الصاااايغة النهائية للفصاااال  م  تقلال  بأ  375وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 508
المحدَّث م  دليل المفوضاااااااية، بشاااااااأن  دارة اإلمداداج، وأن تنشااااااال ، لكفالة التساااااااا  مع قوا د وأاظمة 

 المشتلااج التاصة بالمفوضية.

 شعتة الحوارج واألمن واإلمدا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

المحدَّ  من  ليل المذوضـية بشـأإ ن ارة  8دحعت المذوضـية شـوطا كبيرا قت عملية صـيا ة الذصـل   - 509
ــل بحلول الر ع ال الا من   ــتريا  من الذصـــــــــ ــدار الجزء المتعلأل بالمشـــــــــ اإلمدا ا . ومن المتودع  إ نتم نصـــــــــ

ــيأل التوريد بحلول ا اية عام 2022 عام ــتية 2022ل والجزء المتعلأل بتن ـــــ ل والجزء المتعلأل بالخدما  اللوج ـــــ
 .2023والمخزوإ بحلول ا اية الر ع األول من عام 

م  تقلال  بأن تقوم المفوضاااااية بتحد ث وتجميع ساااااياسااااااتها    380وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 510
بلصاد مشااراع التشاييد وتوثيقها وإ لان  ملياج المحاسابة التاصاة  ومبادئها التو يهية القائمة ليما  تعل  

 بها للوصول  ل  استتدام مؤسسي للنمايج والتقارال الملحلية.

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

التوجي ا  المتعلقة بمشـاريع التشـييد متافة فاليا قت و ائأل مختلذة. وتعتزم المذوضـية جمع كل هذه  - 511
التوجي ا  بحريقة موفدة قت نطار الدليل البراامجت الجدند الذي يجري نعدا ه فاليا. ومن المتودع  إ ت ـــــ م  

ا  ومواءمة الممارسا  المتعلقة بت جيل ورصد  عمال التشييد الجارية هذه التوجي ا  الموفدة قت تح ين ات 
 قت جميع العمليا  الميدااية.
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م  تقلال  بأن تقوم المفوضااااية بتٍّتبلع وتوحيد النفقاج المتعلقة   386وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 512
  ضاالورة اسااتعلا   بشاالكاج التدماج السااتشاااراة التي تعمل بصاافة تو يهية أو اسااتشاااراة، واشاادد  ل

 تصني  معل ِّصاج المنود التاصة بها وأوصا  المنود ياج الصلة.

 شعتة الحوارج واألمن واإلمدا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

معرقا  البنو  قت النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار  سـت ـتعرض المذوضـية تصـنيف و وصـام   - 513
 الذي يجري تنذيذه.

م  تقلال  توصااااايت  بأن تضاااااع المفوضاااااية اساااااتلاتيجية ةااااااملة    395وكلر المجلس صي الفقلة  - 514
( وةااادد  ل  ضااالورة أن  288الثااي، الفقلة ، الفصااال A/76/5/Add.6ألغلا  التت يط للقوة العاملة )

د اإلرار الستلاتيجي كييية تقييم التجاهاج.  يحد ِّ

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2024الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ا َج ـا المتعلأل ـبالتخحي  للقوة العـامـلة فيمـا نتعلأل   2022و   2021جر،ـ ت المذوضـــــــــــــــية يالل عـامت   - 515
بتعض الونائف والمااتت الرئي ـــــــــــيةل وســـــــــــتجري تعدنال عليه في ما ادتيـــــــــــى األمر وســـــــــــتواصـــــــــــل تنذيذه قت  

 . وسُي َترَشد بذلك الفقا قت نطار التخحي  للقوة العاملة األوسع احادا وسيشال عنصرا م ما منه. 2023 عام 

م  تقلال  توصااااااااايت  بأن تضاااااااااع المفوضاااااااااية مجمو اج أدواج    401س صي الفقلة وكلر المجل - 516
(، وةاادد  ل  أن  296، الفصاال الثااي، الفقلة  A/76/5/Add.6لسااتعلا  ملك الموظفي  وأن تنشاالها )

 عياة تتبع المجاالج الوظييياة الثماااياة مجمو ااج األدواج هاذ   نبغي أن تتضااااااااام  مؤةااااااااالاج للنقااط المل 
 لقياة الحتيا اج م  الملك الوظيفي بصورة كمية.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.6
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.6
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مَّم عدٌ  من المجاال   - 517 ــَ ــية بالذعل اقاَطه المرجعية الونيتية و بَلا عن ا على صـ الونيتية قت المذوضـ
احا  واسـع. وسـتواصـل المذوضـية العمل من  جل وضـع مجموعة شـاملة وكلية من النقاط المرجعية الونيتية  

 التت تأيذ قت الح تاإ مختلف  اوال العمليا  وسيادات ا.

ل بأن تدرة المفوضاااية ما  يا كاات ساااتضاااع امايج م  التقلا  405وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 518
م  مؤةااااااااالاج األدان التي يمك  اساااااااااتتادامهاا ألغلا  اللصاااااااااد وتكييفهاا مع احتياا ااج كال  ملياة م   

 الوظيفي. الملك

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســـتيـــع المذوضـــية اماذَج لمدشـــرا  األ اء األســـاســـية من  جل م ـــاعدة العمليا  على رصـــد تنذيذ   - 519
 يح  عمل ا المتصلة بالموار  التشرية.

م  تقلال  بأن تعيد المفوضااية النظل صي منهجية تحد د الحجم   410وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 520
 موارد البشلاة صي العملياج.المناسب ألصلقة ال

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 ست تعرض المذوضية ا َج ا قت ضوء المالفطا  الوار ة قت تقرير مراجعة الح ابا . - 521

ــَند ب ا   وار    417و وصــــى المجلذ قت الذقرة   - 522 ــية الويتية التت ُت ــ ــتعرض المذوضــ من تقريره بأإ ت ــ
مرا تة الديول نلى النطام نلى األ وار الونيتية قت المذوضـــــــــــية لتشـــــــــــجيع المزيد من المشـــــــــــاركة والمديال   

 قت ا اية المحام.  COMPASSوتح ين او ية المعلوما  المديلة قت اطام  

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:
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ســت ــتعرض المذوضــية   وار مرا تة الديول نلى النطام التت تتصــل بم ام الشــركاء قت الموار  التشــرية  -   523
 وماهية تلك التحدن ا .   COMPASSوستحد  ما نذا كاات هنا  فاجة نلى نجراء تحدن ا  قت اطام 

ارد البشلاة م  تقلال  بأن تعزز المفوضية دور الشلكان صي المو   418وأوص  المجلس صي الفقلة   - 524
 وأن تجعل مشاركتهم صي  ملية استعلا  الميزااية والملامح السنواة أكثل بلوزا.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم:

ــية على بناء ددرا    - 525 ــرية قت مجال تعمل المذوضــ ــركاء قت الموار  التشــ ــرية والشــ مونذت الموار  التشــ
التخحي  للقوة العاملةل على م ــــــــــــتوى العمليا  الميدااية والمااتتل ب دم تحقيأل مشــــــــــــاركة    ر قعالية من  
جااب م قت عملية التخحي . وســُييــذى الحابع الرســمت على مشــاركة الشــركاء قت الموار  التشــرية قت عملية  

ــنوي للبرامت قت الدليل البراامجت والتعليما  اإل ارية المقبلة المتعلقة  اســـــــتعراض ا ــتعراض ال ـــــ لميزااية واالســـــ
 بالتخحي  المتعد  ال نوا .

 
 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  

ــة قت   - 526 المنت يــ ــة  ــنــ ال ــــــــــــ تقريره عن  المجلذل قت مرقأل  م  ــد، ــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــ   2021كــ
(A/77/5/Add.6  ــابقة. وتر ــيا  المتتقية من قترا  مالية سـ ــل ال اات(ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـ ل الذصـ

ذ. وتر  المعلوما    ااه التت اعتبر المجلذ  ا ا نما ديد التنذيذ  و لم ُتنذَّ   24  ااه معلوما  عن التوصيا  الـ  
 بالترتيت الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   23ويعرض الجدول   - 527

 23الجدول   
ذ بالكامل     حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  صتلاج سابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّ

 )عد  التوصيا (

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
 – 1 1 – – 1 شعتة الحوارج واألمن واإلمدا        

 – 10 10 1 – 11 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري 
 – 2 2 – – 2 شعتة الموار  التشرية

 – 5 5 1 – 6 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت
 – 1 1 – – 1  ائرة البيااا  العالمية

 – 1 1 – – 1 الشعتة المعنية بالمرواة والحلول
 – 2 2 – – 2 شعتة اطم المعلوما  واالتصاال 

 – 22 22 2 – 24 المجموع 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.6
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 ( 28) 2020كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تواصااال المفوضاااية اساااتعلا  األثل المتلتب  ل    89وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 528
كفاانة اإلدارة م   لان التغييلاج صي هيكال ميزاايتهاا، وتحليال صوائاد التغييلاج المقتلحاة، واإلبل     اتاائح  

 تحليل، وتقديم ضمان بأن هيكل الميزااية المقتلح يفي بمت لباج الشفالية والجودة.ال

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2025الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2025الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــة هيال ميزاايت ا المعدل يالل  ورا  الميزااية المقبلةل ب دم نبالغ  - 529 ــية  راســـــ ســـــــتواصـــــــل المذوضـــــ
وال ــــــــــــــتعين   الحــــــا يــــــة  قت  ورت ــــــا  اللجنــــــة  لقرار  وققــــــا  ــامت  ال ـــــــــــــــــ المذوض  لبراــــــامت  التنذيــــــذيــــــة  اللجنــــــة 

(ل الــذي  نــد نجراء اســــــــــــــتعراض أل ر الت ييرا  قت هياــل الميزاايــة وقترات ــا على  A/AC.96/1209 )ااطر
الوذاءة اإل ارية وددرة المذوضـية على تنذيذ والنت ال بغية نجراء  ي تنقيحا  نذا لزم األمرل لتقديمه نلى اللجنة 

 .ل مع نجراء استعراضا   ولية ف ت الحاجة2025قت موعد ال نتجاوا عام 

  2022ل واققـت اللجنـة التنذيـذيـة على الميزاايـة البراـامجيـة لعـام  2021وقت تشــــــــــــــرين األول/  تو ر   - 530
(A/AC.96/1213/Rev.1 م الميزاايــة (ل وهت  ول ميزاايــة تعاذ نطــار النتــائت العــالمت الجــدنــد. وســــــــــــــتقــدَّ

ــتتي  تلك    2023ام  البراامجية لع كت ت ــــتعرضــــ ا اللجاإ ذا  الصــــلة التابعة لةمم المتحدة والمذوضــــية. وســ
االسـتعراضـا  قرصـة جدندة لتقييم ما نذا كاات لدى الدول األعيـاء  ي شـوا ل بشـأإ هيال الميزااية الجدندل  

 بما قت ذلك شذاقيته وجو ته.

تقلال ، بتحليل وتبسيط  دارة الوقود صي العملياج م     171وأوص  المجلس المفوضية، صي الفقلة   - 531
الق لاة،  ند القتضااااااان واإلمكان، ووضااااااع تو يهاج، بما صي يلأل بشااااااأن التتزا  والتسااااااواة والتوثي ، 

 وامايج موحدة إل لاناج التشغيل الموحدة إلدارة الوقود  ل  أساة المبادئ التو يهية.

 التنطيم اإل اري شعتة اإل ارة المالية و  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

__________ 

 (28) A/76/5/Add.6.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/AC.96/1209
https://undocs.org/ar/A/AC.96/1213/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.6
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ــتنديا إل ارة الودو  قت  2021قت عام   - 532 ــا م ـــــــ ــتعراضـــــــ ــية اســـــــ عملية. و  د هذا    21ل  جر  المذوضـــــــ
ــية. وتوجد بالذعل مجموعة موفدة  ــتعراض الحاجة نلى مواءمة وتوفيد هيا ل ن ارة الودو  قت المذوضـــــــــ االســـــــــ

بير  عن االيتصــاصــا  المتعلقة بخ  2022لتقديم العحاءا  فيما نتعلأل بشــراء الودو . و ُعِلن قت اي ــاإ/ بريل 
ــاري لشــــــدوإ ن ارة الودو  وا نين من مونذت الدعمل وعملية االيتيار هت قت المرفلة الن ائية. ويجري   ــتشــــ اســــ
فاليا نعدا   مر ن اري بشأإ ن ارة الودو . وسيلزم ن راج استنتاجا  وتوصيا  الخبير االستشاري إل ارة الودو   

التنذيذ نلى ما بعد التاريت المقدر  صـــــال الذي نتي  قت األمر اإل اري المقبلل األمر الذي ادتيـــــى تمدند قترة 
 للخبير االستشاري ناجاا العمل.

م  تقلال  بأن تنفذ المفوضااية تدابيل لتيساايل رصااد  دارة الوقود    172وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 533
   صي صي العمليااج الق لااة. وامك  للمكااتاب اإلقليمياة أن تؤدي دورا صي تحاد اد وتساااااااااوااة حاالج التباا

 الكمياج وال تلا  بالمصلوصاج المتعلقة بالوقود.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المذوضية بصد  صيا ة  مر ن اري بشأإ ن ارة الودو . وسيوض  هذا األمر اإل اري الجدند األ وار   - 534
والم ـدوليا  المتعلقة برصـد ن ارة الودو  على الم ـتويين المحلت واإلدليمت وعلى م ـتوى المقر. وسـيتم التأ يد 

اجا  الم ـتخلصـة من الدراسـة بشـال ياص على  ور وم ـدوليا  المااتت قت هذا الصـد ل بناء على االسـتنت
 .2021االستقصائية المتعلقة بالودو  التت  جريت قت عام 

رل قت نجراء  راســـة تجريبية لقياس/مرا تة مخزوإ الودو  قت نفدى العمليا  القحرية باســـتخدام  - 535 وشـــُ
 راسة التجريبية.تونولوجيا جدندة لرصد م توى الودو . وسَت َترِشد الدراسة األوسع احادا بنتائت هذه الد

م  تقلال  بأن تساااتعل  المفوضاااية بياااج المورد   الحاليي   187وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 536
و ملية تسااااجيل المورد   والتغيلاج اللحقة صي المياااج م  أ ل  ضاااافان ال ابع الملكزي  ل  األقل  ل   

 تفعيلها صي النظم.ة واج المواصقة بلية تحسي  او ية بياااج المورد   التي تم 

 شعتة الحوارج واألمن واإلمدا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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عملـيات ـا الحـالـية إل ارة بـياـاا  الـتائعينل وتقييم اموذج تـقديم تقوم المذوضـــــــــــــــية فـالـيا ـباســــــــــــــتعراض   - 537
الخــدمــا  الــذي ســــــــــــــينتت عنــه عمليــة    ر كذــاءة وردــابــة. وقت نطــار تنذيــذ النطــام الجــدنــد للتخحي  المركزي  

 للموار ل ستحد  المذوضية  ييا معانير لترفيل بيااا  التائعين الصالحة نلى النطام الجدند.

م  تقلال  بأن تقوم المفوضااااية بدمح وإكمال المواد التو يهية    231س صي الفقلة  وأوصاااا  المجل - 538
المتعلقة بتنفيذ  ملياج  دارة ةااالاكاج التنفيذ صي مساااتودع ةاااامل واحد  نبغي أن  تضااام  أيضاااا األاظمة 

 التي تستجيب لتوصياج ملا عي الحساباج السابقة.

 االستراتيجت والنتائتشعتة التخحي    اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

بمصــدار و يقة توجي ية مدمجة بشــأإ تنذيذ عمليا    2022تعتزم المذوضــية القيام بحلول ا اية عام   - 539
ن ارة الشــــــــــــــرا ـا . ومع ذلـكل و ـالنطر نلى الت ييرا  الجـاريـة التت تم تصــــــــــــــميم ـا قت نطـار براـامت التحول  
المدســــ ــــتل تم تأجيل بدء العمل بالدليل البراامجت الجدند وال ــــياســــة الجدندة المتعلقة بم ارة الشــــرا ا  فتى 

 ا ي تلزم تنقي  التاريت الم ت دم لتنذيذ هذه التوصية.ل مم2023منتصف عام 

م  تقلال  بأن تتوة  المفوضاية قدرا أكمل م  الوضاوح صي تحد د    268وأوصا  المجلس صي الفقلة   -   540
 الجد د.  الحالج التي  ن م  صيها استتدام المسمياج الوظييية الجد دة للمنتسمي  صي  رار األمل اإلداري 

 شعتة الموار  التشرية ة:اإل ارة الم دول

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

تدريجت. تعمل المذوضـــــــية على ت يير الم ـــــــميا  الونيتية للمنت ـــــــبينل ف ـــــــت االدتيـــــــاء و ن ت  - 541
ذـلكل من  ير المتودع تحبيأل الم ــــــــــــــمـيا  الونيتـية الموفـدة على ـما ا ــــــــــــــبـته ـماـئة قت المـاـئة من القوة   ومع

العاملة المنت ــتة. ومع تنذيذ اطام الموار  التشــرية الردمية الجدندل ســيتعين تحدند الم ــمى الونيف للمنت ــبين  
يار الم ـــــــمى الونيذت من ق رس الونائف  ن منشـــــــ  الحلت من ايتقت ودت ناشـــــــاء طلت الونيذةل مما يما، 

الخاص بالمذوضــــيةل الذي ســــيتيــــمن دائمة بجميع الم ــــميا  الونيتية الموفدة. ودد  رج  موعد بدء العمل  
 ل مما   ى نلى تأيير قت تنذيذ هذه التوصية.2022بالنطام الجدند نلى الر ع األيير من عام  
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أن تواصاااال المفوضااااية تحسااااي  اسااااتتدام التحليل  م  تقلال  ب  279وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 542
المعزز للمياااااج صي  راار تقاارال لوحااج المعلومااج اإلضاااااااااالياة و مليااج تحليال المياااااج، األمل الاذي م   
ةاأا  تيسايل تحليل تت يط الموارد البشالاة. ولذلأل،  نبغي للمفوضاية أن تحدد مؤةالاج رئيساية. وهذا م   

ية للقوة العاملة بي  العملياج، وأن يعزز المعلصة بشااأن ما  يا كاات  ةااأا  أن يساامب بوضااع معا يل مل ع
 متتلف الفئاج الوظييية مزودة بالعدد الكاصي م  الموظفي  مقاراة بالفئاج الوظييية صي العملياج األةلا.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

مع بدء العمل بنطام الموار  التشـــرية الجدندل ســـياوإ من الممان بالن ـــتة للمذوضـــية نعدا   راســـا   - 543
التشـرية. وسـتوضـع االفتياجا  التحليلية للتخحي  للقوة العاملة  تحليلية متقدمة إلجراء تحليال  شـاملة للموار   

قت جميع مرافـل التنذيـذل بمـا قت ذلـك تـدريـت المونذين المنـاســــــــــــــبين على كيتيـة ناتـاج ـا قت النطـام الجـدنـد. 
ولتحدند المدشـــرا  الرئي ـــيةل ســـتصـــدر المذوضـــية معانير مرجعية ذا  صـــلة بالمنطما  اإلا ـــااية الدولية.  

 ش را من بدء العمل بالنطام الجدند. 18دع  إ تووإ التحليال  المتقدمة متافة بعد احو  ومن المتو 

م  تقلال  بأن تتتذ المفوضاااااية تدابيل لضااااامان ليام العملياج   311وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 544
م  حياث كمياة واو ياة قيود   FleetWaveباالتحق  باااتظاام م  صاااااااااحاة المياااااج المو ودة صي اظاام  

المياااج. واجب تحد د أسااابا  الاحلاصاج، واجب تصاااحيب المياااج التارئة. وانبغي أن ي م  هذا أيضاااا  
  ل  تسجيل المياااج صي سجلج الملكباج حت   تم الستعاضة    العملية بوظيفة  لكتلواية.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــجلة قت اطام   - 545 ــماإ جو ة البيااا  الم ــــ ــية تدابير مختلذة ليــــ . قعلى FleetWaveاتخذ  المذوضــــ
ل يقدم د م التنقل وال يا ل األساسية على الصعيد العالمت  2021سبيل الم الل اعتتارا من كااوإ ال اات/ننانر  

ــأإ البيااا  المو  ــ رية بشـــ ــعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري تحدن ا  شـــ   FleetWaveجو ة قت اطام  قت شـــ
نلى جميع العمليا  من يالل المااتت اإلدليمية ويحلت من ا التعاوإ الســتعراض التحدن ا  واإلشــارة نلى  ي  
يلل. وقت الودت اذ ــهل تتابع الشــعتة بشــال اســتتادت العمليا  الذر ية المتعلقة بم يال البيااا  التت تنحرم  

يحا  وضــــــماإ اتخاذ نجراءا  تصــــــحيحية ف ــــــت االدتيــــــاء. عن المعانير المحد ةل للحصــــــول على توضــــــ
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. وينذذ FleetWaveل اسُتحد  م ار جدند للعمليا  من  جل تحدند وتصحي  بيااا  اطام 2022عام  وقت
ــار العملـيا  الجـدـند من يالل نفـدى الج ـا  المـقدمـة للخـدـما . وتم االات ـاء من المشــــــــــــــرول التجريبت  م ــــــــــــ

 ال جال  اإللوترواية وتحبيقا  الودو  قت  ال  عمليا .المتعلأل باستخدام 

و جر  شـــعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اريل قت شـــرا ة مع الج ة التت تقدم ل ا الخدما ل  راســـة  - 546
للودوم على ســـــبت اجا  بعض العمليا  قت توقير البيااا     ر من  يرها. ودد اســـــترشـــــد مقتر  المشـــــرول  

بنـتائت هـذه اـلدراســــــــــــــة. ويتـناول المقتر   ييــــــــــــــا التـعدنال    FleetWaveن بـياـاا  اطـام  الرامت نلى تح ــــــــــــــي
ــيبد  تنذيذ المشــــــرول بمجر  من  عقد   التونولوجية قت اطام ن ارة  ســــــحول المركتا  من  جل  عم ال دم. وســــ

 نلى مقدم الخدمة الذي تم تحدنده قت اآلواة األييرة.

قلال  بأن تقوم المفوضاية، بالتعاون مع الجهة المزودة لنظام م  ت   312وأوصا  المجلس صي الفقلة   -   547
FleetWave  بتحسي  أداة ،FleetWave   .لتجنب التسجيل التار  للمياااج وتعزاز  مكااية استتدامها 

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــية تجري منذ عام   - 548 ل ت ييرا   FleetWaveل بالتعاوإ مع مزو  يدمة اطام  2019ما قت ت المذوضـــ
مت نلى مجلذ مراجعت الح ــــــــــابا    ناء عملية مراجعة الح ــــــــــابا  دائمٌة   وتح ــــــــــينا  كبيرة قت األ اة. وُددِ،
بالتح ــــــــينا  ومخحٌ  اا ــــــــيابت لتحليال  ال ــــــــجال  الخاط ة و  لة جدندة للم ــــــــتعملين. وكما هو مبين قت  

من تقرير    311يـة الوار ة قت الذقرة   عاله المتصــــــــــــــلـة بـالتوصــــــــــــــ  546و    545التعليقـا  المبينـة قت الذقرتين  
المجلذل سـُتجرى مشـاريع تجريبية  يرى مع مراعاة الدروس الم ـتذا ة من المشـاريع التجريبية ال ـابقةل وسـيتم  

مع النطام    FleetWaveتنذيذ مقتر  مشــــــــــــرول إلجراء مزيد من التح ــــــــــــينا . وجرى النطر قت ن ماج اطام  
 ن اعتبر  اه  ير ممان.المركزي الجدند لتخحي  الموار ل ولو

م  تقلال  بأن تنم المفوضااية بوضااوح  ل   دةال تحساايناج   313وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 549
ضاااام  اسااااتلاتيجية األساااا ول  ل  الصااااعيد العالمي   FleetWaveقابلة للقياة صي او ية بياااج اظام 

 م  ةلل تحد د مستوااج التقدم للسنواج المقملة. 2025-2021للفتلة 

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  إل ارة الم دولة:ا

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :



A/77/322/Add.1  

 

22-22172 113/259 

 

  2025- 2021ســـُتدرج المذوضـــية قت اســـتراتيجية األســـحول على الصـــعيد العالمت الخاصـــة ب ا للذترة  -   550
ــأإ التقدم المحرا قت جو ة البيااا  قت اطام  ــاقة نلى التقرير المتعلأل  FleetWaveمعالم باراة بشـــــــــ . و اإلضـــــــــ

دليل من الشـــــــركاء بم يال ل  ســـــــ م األذإ لعد  2022بالمشـــــــرول التجريبت الذي تم االات اء منه قت فذار/مارس  
بـدعم من الج ـة المقـدمـة للخـدمـةل قت ايـا ة الوميـة اإلجمـاليـة   2021قت عـام    FleetWaveالبيـااـا  قت اطـام  

ــقولة   ــتخدام النحا  المعدل والتحبيقا  المصـ ــاريع تجريبية جدندة باسـ ــتجرى مشـ ــجلة قت النطام. وسـ للبيااا  الم ـ
التجريبت األولت. و اإلضـاقة نلى ذلكل نتيـمن مقتر  مشـرول جدند   اسـتنا ا نلى الدروس الم ـتذا ة من المشـرول 

ــينا  المقرر ن يال ا على جو ة وكمية بيااا  اطام  ــية للتح ـ ــاسـ ــرا  األ اء األسـ ــذوقة  لمدشـ .  FleetWaveمصـ
وت حت المدشـــرا  المقترفة كل جاات تشـــ يلت )الودو ل والخدمة واإلصـــال ل والتقا مل واالســـتخدام(ل ودد ُفدِ،   

 سنوا .  األهدام المقترفة ذا  الصلة مع نجراء تح ينا  تدريجية على مدى قترة  ال  
 

 ( 29) 2019كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تتتار المفوضاااااية  ملية مبسااااا ة لقيد األصاااااول  36أوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 551
 تسوااج اهاية الشهل اليدواة صي ااتقان الحل الجد د للتت يط الملكزي للموارد.وتتييض الحا ة  ل  

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

سـُتعاَلت م ـألة تنذيذ التوصـية من يالل ن ماج الخاصـية الونيتية الالامة قت تصـميم النطام الجدند  - 552
ــبيل   ــي  االعترام باألصـــــول قت النطام الجدند. قعلى ســـ ــيتم نلى فد كبير تت ـــ للتخحي  المركزي للموار . وســـ

بعتتة الرسملة فلية  بحام القاعدة. ودد ُصمِ،م النطام إلجراء ت جيل جماعت    الم الل ستصت  المحاستة المتعلقة
ــتحقة الدقع. ودد اق  التاريت  ــابا  الم ــ ــولل بأدل ج د ندويل ااحالدا من بيااا  الح ــ ــملة األصــ لعمليا  رســ

 ركزي للموار .الم ت دم ل ذه التوصية لياوإ متمشيا مع التواريت المتودعة لتنذيذ النطام الجدند للتخحي  الم

م  تقلال  بأن تساااتكشاااف المفوضاااية ةياراج للتساااجيل التلقائي   40وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 553
 لتكالي  الملحلة الثااية م  النقل  ند ااتقان اظام  د د للتت يط الملكزي للموارد.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :
__________ 

 (29) A/75/5/Add.6.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.6
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سـُتعاَلت م ـألة تنذيذ التوصـية من يالل ن ماج الخاصـية الونيتية الالامة قت تصـميم النطام الجدند  - 554
َمت بالذعل  للتخحي    المركزي للموار . ودد بد   المذوضــية بالذعل منادشــا  بشــأإ تصــميم النطام الجدندل وُددِ،

 قوار لتت ـي  من جية توايع تواليف اقل األصـول. وقت فين سـُتتخذ القرارا ل ف ـت االدتيـاءل يالل مرفلة  
نقي  التاريت الم ــــــــت دم لتنذيذ التصــــــــميمل ســــــــيبد  التنذيذ بعد بدء تشــــــــ يل النطام الجدندل ودد اســــــــتلزم ذلك ت

 التوصية. هذه

م  تقلال  بأن تاحساا ِّ  المفوضااية الضااوابط  ل  متزون الوقود،  64وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 555
 ويلأل  ل  سميل المثال    رلا  معاملة الوقود المحتفٍّظ ب  لدا العملياج بكمياج كميلة كمتزون.

 اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري شعتة  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يقوم د ـــــــم ن ارة األســـــــحول العالمت قت شـــــــعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري بماشـــــــاء وفدة إل ارة   - 556
الودو ل ستووإ متمركزة قت الميداإ وتتم ل م مت ا الرئي ية قت تحدند مواطن اليعف قت الممارسا  الحالية 

نلى تلك النتائت. ومن المتودع  إ   وادترا  ا ت من جت لشــــراء الودو  وتخزينه وتوايعه قت المذوضــــيةل اســــتنا ا
ت ــــــ م الوفدة قت تعزيز اليــــــواب  المذروضــــــة على ن ارة الودو  على احا  المنطمة و إ تعزا فليا  رصــــــد 

 عاله فيما نتعلأل بالتوصــية   531الودو . وســُتعاَلت هذه التوصــية  ييــا من يالل اإلجراءا  المبينة قت الذقرة 
ــنـــة المنت يـــة قت  من تقرير    171الوار ة قت الذقرة     2020كـــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31المجلذ عن ال ــــــــــــ

(A/76/5/Add.6.) 

م  تقلال  بأن تساتكشاف المفوضاية ةيار  ملية تفواض للسال ة   88وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 557
مال العملياة  ميع وحاداج التت يط الملكزي للموارد ب لاقاة  لكتلواياة متكااملاة صي النظاام. وانبغي أن تشااااااااا 

 وأن تضم  الفحم الشامل لتضار  األدوار  ل  صعيد مجمل هيكل التت يط الملكزي للموارد.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2024الر ع األول من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

  رجت المذوضــــية بالذعل هذه الخاصــــية قت تصــــميم اليــــواب  المتعلقة بالوصــــول والعمليا  اآللية   - 558
ــينا  كبيرة قت هذا   ــم  بم يال تح ــ ــي ــ ــلحة قت النطام الجدند للتخحي  المركزي للموار ل مما ســ لتذويض ال ــ

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.6
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مت    المجال. وتدكد المذوضــــية  إ هذا المجال التالا األهمية ال نزال يشــــال جزءا من احا  التصــــميم. ودد ُددِ،
نلى المجلذ و ائأل التصـميم التأسـي ـية المتعلقة بيـواب  الديول واليـواب  المالية قت النطام الجدند للتخحي   
المركزي للموار ل وســـــــــــيتم تنذيذها عند تاريت بدء العمل بالنطام الجدند. ووققا لذلكل ُاق  التاريت الم ـــــــــــت دم  

 ع التاريت المتودع للتنذيذ.لتنذيذ هذه التوصية لياوإ متمشيا م

م  تقلال  بأن تلبط المفوضاية تفواض السال ة صي  ملية الشالان  89وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 559
المتكاملة بالوظائف  وضاااااا     صلادا األةاااااتاص، ويلأل رهنا  بالتقدم المحلز صي المشااااالوع المتواصااااال 

 لموانمة التوصيفاج الوظييية.

 اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري شعتة  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 عاله فيما نتعلأل بالتوصـــــــــية   558ســـــــــتعالت هذه التوصـــــــــية من يالل اإلجراءا  المبينة قت الذقرة  - 560
. واتيجة لذلكل تم تنقي  التاريت الم ـت دم للتنذيذ ليتمشـى مع التاريت المجلذمن تقرير   88الوار ة قت الذقرة 

 الم ت دم لتلك التوصية.

ن تساااتعل  المفوضاااية الوظائف المؤقتة المحددة  م  تقلال  بأ  158وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 561
الساايا  والملئمة للساايا  وأن تت ط لسااتتدامها بكفانة، ويلأل أيضااا بالنظل  ل  ما  و د م  ثغلاج صي 

 القدراج صي ةط الدصاع األول.

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 توسحةم األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

قت نطار عملية الالمركزية وال يالة اإلدليميةل اعتمد  المذوضية ا جا موفدا لتج يد األ وار  ايل  - 562
محــد ة قت التعليمــا  اإل اريــة  اإلطــار التنطيمت عن طريأل القيــام بشــــــــــــــاــل من جت بــم راج وصــــــــــــــف   وار  

الصــــــــــلة. ويتمشــــــــــى هذا الن ت مع ونائف الويااا  التنطيمية المعنية قت جميع  احاء المنطمة. وعالوة   ذا 
ــع  طر    2022على ذلكل توقِ،ر التعليماُ  المتعلقة بتخحي  الميزااية لدورة عام  ــأإ وضـ ــا ا  للعمليا  بشـ نرشـ

ــتراتيجي ــيا  قت نطار اســــــ ــا اإلجراءاُ  اتائت محد ة ال ــــــ ــ مت  ييــــــ ت ا المرتتحة بمطار النتائت العالمت. و ســــــ
من تقرير المجلذل التت اعتبر    141و   126و    118األيرى المبينة قت الر و  على التوصــــــيا  قت الذقرا  
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ل الذصـــــــل ال ااتل المرقأل( قت االســـــــتجابة A/77/5/Add.6المجلذ  ا ا منذذة  و تجاوات ا األفدا  )ااطر  
ل ذه التوصــــية. واطرا نلى اإلجراءا  التت اتخذ  بالذعلل ترى المذوضــــية  إ هذه التوصــــية دد ُاذِ،ذ  وتحلت  

 نلى المجلذ ن الد ا.

ل  بأن تضع المفوضية اموي ا تجميعيا للصد المشاراع م  تقلا 194وأوص  المجلس صي الفقلة  - 563
القائم  ل  المتارل  لتم اهح اللصااد المتعل  بجميع اتفاقاج الشاالاكة وااحدد أولواات  صي  ملية ق لاة 

 ما وصي المن قة التي تقع تحت  ةلا  المكتب المعني.

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــدها )اطام   - 564 ــاريع ومرادبت ا ورصـ ــد  تنذيذ   اة اإلبالغ عن المشـ ــية بصـ ــتقلل  PROMSالمذوضـ (. وسـ
هذه األ اة بشـــــــال كبير من اعتما  المنطمة الحالت على األ وا  الور يةل بما قت ذلك   وا  الرصـــــــد الحالية 

الشــــتات الجدند اموذجا  القائمة على تقييم بالمخاطر. وت ــــعى المذوضــــية بنشــــاط نلى  إ تدرج قت هذا النطام 
ــاريع   ــاريع القائم على تقييم المخاطر. ومن المقرر بدء العمل بأ اة اإلبالغ عن المشــــــــ تجميعيا لرصــــــــــد المشــــــــ

. و ناء على ذلكل اق  تاريت التنذيذ الم ــت دم ل ذه 2023ومرادبت ا ورصــدها يالل النصــف ال اات من عام 
 الغ عن المشاريع ومرادبت ا ورصدها.التوصية لياوإ متمشيا مع تاريت تنذيذ   اة اإلب

م  تقلال  بأن تضاع المفوضاية ة ة للتنفيذ المساتمل لتفاقاج   238وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 565
الشالاكة المتعددة السانواج وتمد دها )تشامل الهد  المالي( للسانواج المقملة. وانبغي أن تشامل تلأل الت ة 

 وملا عة الحساباج. وصلج تحيل  ل  دوراج الميزااية واللصد

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المذوضــية بصــد  اســتعراض وتحدنا ال ــياســا  والممارســا  المتعلقة باالتذادا  المتعد ة ال ــنوا   - 566
قت ضــــــوء نصــــــالفا  التخحي  المتعد  ال ــــــنوا  الجارية كجزء من بدء العمل بالنطام الجدند لز ارة القائمة  

. 2022المنادشـا  يالل عام على النتائت. واطرا للحابع المعقد ل ذه المجاال ل من المقرر نجراء المزيد من  
واتيجة للمشـــــاورا  التت جر  فتى اآلإل ســـــيتواصـــــل تحدنا اماذج اتذادا  الشـــــرا ة المتعد ة ال ـــــنوا  قت  
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لتأيذ قت االعتتار  ورا  الميزااية التت ت حي ا االتذادا  والمتحلتا  المتعلقة بالرصــــــد والتدديأل.    2022 عام
  بما نراعت القيو  المتصــــلة بتمويل المااحين والحاجة نلى اإلبالغ ويجري تصــــميم االتذادا  المتعد ة ال ــــنوا

 عن النذقا  ذا  الصلة سنويا.

ــدها و يرها   - 567 ــاريع ومرادبت ا ورصــ ــية يعتمد على تنذيذ   اة اإلبالغ عن المشــ و ما  إ تنذيذ هذه التوصــ
‘( التت Cloud ERP   من برامت التحول المدســـــــــــ ـــــــــــت )و براها اطام التخحي  المركزي ال ـــــــــــحابت للموار 

ــيا مع تواريت تنذيذ 2023ســــت ــــتمر فتى عام   ــية لياوإ متمشــ ــت دم لتنذيذ هذه التوصــ ل ققد ُاقِ،  التاريت الم ــ
 النطم الجدندة.

م  تقلال ، باأن تقادم المفوضاااااااااياة اماايج لتعاد لج اتفااقااج    240وأوصااااااااا  المجلس، صي الفقلة   - 568
اقاج  ل  الساانة الثااية. وانبغي أن توصل هذ  النمايج المعلوماج الشاالاكة المتعددة الساانواج لمواصاالة التف

 اللزمة، مثل معلوماج الميزااية وة ط األقساط المستكملة صي ةكل مو ز.

 شعتة التخحي  االستراتيجت والنتائت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــيةل   - 569 ــلة قت المذوضـ ــعت  يرى ذا  صـ ــاور مع شـ ــتراتيجت والنتائتل بالتشـ ــعتة التخحي  االسـ تعمل شـ
على اســـتعراض وتحدنا ال ـــياســـا  والممارســـا  المتعلقة باالتذادا  المتعد ة ال ـــنوا  قت ضـــوء نصـــالفا   

ى النـتائت. ويجـت  التخحي  المتعـد  ال ــــــــــــــنوا  الجـارـية كجزء من ـبدء العمـل ـبالنطـام الجـدـند لز ارة الـقائمـة عل
تحوير اماذج جدندة لجميع  اوال اتذا يا  الشـــــرا ةل بما قت ذلك اتذا يا  الشـــــرا ة المتعد ة ال ـــــنوا ل للنطام  

. وت تنم المذوضـــية هذه الذرصـــة إليجا  تمييز  وضـــ   2023ال ـــحابت الجدند الذي ســـياوإ جاهزا يالل عام  
ة والشـــــــروط واألفاام المتذاوض علي ا لل ـــــــنة المالية بين اتذادا  التعاوإ/الشـــــــرا ة على مدى ســـــــنوا  متعد 

المتاشــرة. وســتتيــمن االتذادا  المتعد ة ال ــنوا   فااما تيــذت الوضــو  على عملية التذاوض بشــأإ ال ــنة 
ال ااية وال ــــــــــــنوا  الالفقة من التعاوإ وكيتية االاتقال من ســــــــــــنة نلى  يرى. واطرا لمحدو ية العمر المتتقت 

ركزي للموار  الحـالتل لن ت ــــــــــــــت مر المذوضـــــــــــــــية ـددرا كبيرا من الوـدت والموار  قت ن يـال لنطـام التخحي  الم
 تعدنال  على اماذج اتذادا  الشرا ة المتعد ة ال نوا  المندرجة قت ذلك النطام.

ل المفوضاية بتنفيذ أداة  دارة اظام المساا دة   244وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 570 م  تقلال  بأن تعج 
 ضمان تبسيط التوثي  واللصد والتسوااج صي  ملية المسا دة النقدية.النقدية ل

 الشعتة المعنية بالمرواة والحلول اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:



 A/77/322/Add.1 

 

118/259 22-22172 

 

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــية ج و ها الرامية نلى بدء العمل بنطام   - 571 ل المذوضــــ ــِ قت   بر عد  ممان من    Cash Assistُتواصــــ
بلدال وتم تدريت   40قت   Cash Assistالعمليا  التت تنذذ برامت الم ـــــــــاعدة النقدية. وُي ـــــــــتخدم فاليا اطام 

قت عمليات م اليومية. و د  منذ عام    Cash Assistبلدا نضـــــــــافيال وهم بصـــــــــد  تنذيذ اطام    20المونذين قت 
  CashAssistواطام   proGresالتشــــــــــــ يل الوامل لقناة توامل البيااا  بين اإلصــــــــــــدار الرابع لنطام    2017

قت العملية(. واُتخذ   ييـــــا نجراءا  م مة لتح ـــــين  للمدقوعا  النقدية    CashAssist) لما اســـــُتخدم اطام  
ــال بين مقدمت الخدما  المالية واطام   ــية الوار ة   CashAssistاالتصـ ــتجابة للتوصـ كما هو موضـــ  قت االسـ

اـلـذـقرة   ـقت    205ـقت  ــة  اـلمــنـت ـيـــــ ــة  ــنـــــ ال ــــــــــــ عـن  اـلمـجــلذ  ـتـقرـير  ــمــبر    31ـمن  األول/ ي ــــــــــــ ــاـاوإ    2020كـــــ
(A/76/5/Add.6  (ل التت اعتبر المجلذ  ا ا دد ُاذذ  )ااطرA/77/5/Add.6  .)ل الذصــــــل ال ااتل المرقأل

 ييــــا قت االســــتجابة    2020من تقرير عام    205و   203وســــت ــــ م اإلجراءا  المتخذة اســــتجابة للتوصــــيتين  
 ومقدمت الخدما  المالية.  CashAssistوتعزيز استقرار منصة الدقع والت وية بين اطام ل ذه التوصيةل 

قت األمر اإل اري   CashAssistوســـتوضـــ  المذوضـــية المعانير والشـــروط المتعلقة باســـتخدام اطام   - 572
 المقبل بشأإ اإل ارة المالية للم اعدا  النقدية.

ل  بأن  و   كل ممثلي العملياج الق لاة  ل  المكاتب م  تقلا  343وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 573
 .proGresاإلقليمية والمقل وثيقة تحمل توليع كل منهم تؤكد ول ٍّ تشغيل اإلصدار الثالث م  اظام 

  ائرة البيااا  العالمية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ  فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

تعمل المذوضــية على وضــع  مر ن اري ســياوإ    ر شــموال للجواات ال ــياســاتية واإلجرائية األيرى  - 574
المتصـــلة بالنطام المتوامل لت ـــجيل ال ـــااإ وإ ارة ال ويا . وســـتصـــت  التوجي ا  المقدمة بداية  للعمليا  قت  

لت التوصـــــــــية الوار ة قت  )التت تناو   proGresفيما نتعلأل بودف العمل باإلصـــــــــدار ال الا لنطام    2020عام  
( (A/75/5/Add.6)  2019كااوإ األول/ ي ـمبر   31من تقرير المجلذ عن ال ـنة المنت ية قت   342الذقرة 

تت  عنصرا منذصال قت هذا األمر الجدند وستشير نلى الحرائأل التت نتعين من يالل ا  إ نودف كل من الماا
والمقر العمل بذلك اإلصدار. ويجري التشاور مع د م ال جال  والمحذونا  من  جل اقل الن ت االفتياطية 

.  proGresبشــــــال فمن أل راض األرشــــــذة دبل ودف العمل بالحاال  التت ت ــــــتخدم اإلصــــــدار ال الا لنطام 
إ وضـــع صـــي ت ا الن ائية قت    ى ذلك نلى تمدند عملية وضـــع األوامر اإل اريةل التت من الم ـــت دم اآل ودد

. وقت الودت اذ ـــــهل يجري العمل للحصـــــول على اإليحار الالام بودف تشـــــ يل  2022الر ع ال الا من عام 
 من العمليا  القحرية.  proGresالحاال  التت ي تخدم قي ا اإلصدار ال الا لنطام 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.6
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 ( 30) 2018كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تنق ِّب المفوضااية  ل  صاااصي األصااول واإلصصاااح  20أوصاا  المجلس صي الفقلة  - 575
 نها صي المياااج المالية، بحيث ياضاام   دم اسااتتدام المعلوماج المتعلقة بمحاساابة الصااناد    ل بالقدر  

 الذي يحق  غل  تكملة مت لباج المعا يل المحاسمية الدولية الساراة.

 شعتة اإل ارة المالية والتنطيم اإل اري  الم دولة: اإل ارة

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 التنذيذ جارٍ  التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــية فاذا   ا ا تنطر قت   - 576 ــحت المذوضـــ ــية. و وضـــ ــية على هذه التوصـــ تنقي  عرض  لم تواقأل المذوضـــ
صـــــــاقت األصـــــــول عند اشـــــــر المعيار المحاســـــــبت الدولت للقحال العام الجدند المتعلأل باالعترام باإلنرا ا . 
وتتودع المذوضـــــية  إ ند ي المعيار المحاســـــبت الجدند نلى عرض    ر ناصـــــاقا لصـــــاقت األصـــــول. وال تزال 

ــاقت األصـــول نوقر معلوما    ــية ترى  إ ا ج ا الحالت قت عرض صـ ــية عن عناصـــر  المذوضـ ــاسـ ــافية  سـ نضـ
 صاقت األصول قت نطار المعيار المحاسبت الحالتل ولذلك تحلت نلى المجلذ ن ال  هذه التوصية.

م  تقلال  بأن تضاااااااااع المفوضاااااااااية معا يل  لزامية دايا ألم     343أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 577
 المعلوماج والتصالج صي أقل  وقت ممك .المعلوماج  ل  ا ا  المفوضية صي  رار حوكمة تكنولو يا 

 شعتة اطم المعلوما  واالتصاال  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المذوضـــية بصـــد  نعدا  ســـياســـت ا المتعلقة بأمن المعلوما  التت ســـتتيـــمن شـــروطا بشـــأإ المعانير   - 578
. وادتيــى  2022الدايا ألمن المعلوما . ومن المتودع  إ تصــدر هذه ال ــياســة بحلول الر ع األيير من عام  

 ـياسـة الجدندة وقت سـيا   التأيير قت تنذيذ هذه التوصـية اتيجة للمشـاورا  الواسـعة النحا  المحلو ة إلعدا  ال
 النطم الجدندة القائمة على الحوستة ال حابية التت يجري تنذيذها فاليا قت نطار براامت التحول المدس ت.

م  تقلال  باأن تعزز المفوضاااااااااياة وظيفاة رئيس موظفي أم   365وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 579
ا. وبلياة ضاااااااااماان هذ  الوظيفاة، أوصااااااااا  المجلس تكنولو ياا المعلوماج وأن تزاد التفاا ل مع اإلدارة العليا 

__________ 

 (30) A/74/5/Add.6.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.6
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المفوضااااااية بإ ادة تحد د وبيان دور رئيس موظفي أم  تكنولو يا المعلوماج ومهام  صي مبادئ تو يهية 
د المت لباج اإل باراة والضاااوابط ومساااؤولياج  ميع الجهاج صااااحبة    لزامية وةااااملة ألم  المعلوماج تحد 

لتو يهية اإللزامية أيضااااااا للئيس موظفي أم  تكنولو يا المعلوماج المصاااااالحة. وانبغي أن توصل المبادئ ا
 تسلسل  داراا يمكن  م  الوصول  ل  هيئة استشاراة مكلفة باإلبل  تشمل أ ضان م  اإلدارة العليا.

 شعتة اطم المعلوما  واالتصاال  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

عي،نت المذوضــية رئي ــا لمونذت  من تونولوجيا المعلوما  قت شــعتة اطم المعلوما  واالتصــاال ل  - 580
وهو م ـــــــــدول  مام الم ـــــــــدول األول عن شـــــــــدوإ المعلوما . ويقدم رئيذ مونذت  من تونولوجيا المعلوما   

ــت   من ال ــاس منتطمل ودد  صــــــــــ معلوما  اآلإ  بالذعل تقارير عن  من المعلوما  نلى القيا ة العليا على  ســــــــــ
ف  ور وم ام رئيذ مونذت  من   موضـوعا اصـف سـنوي مدرجا قت جدول  عمال لجنة اإل ارة العليا. وسـُيوصـَّ

. وادتيــى  2022تونولوجيا المعلوما  قت ال ــياســة الجدندة ألمن المعلوما  المقرر نصــدارها دبل ا اية عام  
نحا  المحلو ة إلعدا  ال ـياسـة الجدندة وقت سـيا   التأيير قت تنذيذ هذه التوصـية اتيجة للمشـاورا  الواسـعة ال

 النطم الجدندة القائمة على الحوستة ال حابية التت يجري تنذيذها فاليا قت نطار براامت التحول المدس ت.
  

 صندو  بلاامح األمم المتحدة للميئة  -  اةلا   
السااااااانة المنتهية صي تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج      - ألف 

 (31)2021كااون األول/ديسممل  31
 .2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   24يعرض الجدول  - 581

 24الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم التنذيذديد  ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 6 6 – – 6 شعتة الخدما  المدس ية        

 – 2 2 – – 2 شعتة البرامت وال ياسا 
 – 8 8 – – 8 المجموع 

__________ 

 (31) A/77/5/Add.7.ل الذصل ال اات 
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 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   25ويعرض الجدول   - 582

 25الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 16 16 – – 16 شعتة الخدما  المدس ية        

 – 5 5 – – 5 شعتة البرامت وال ياسا 
 – 3 3 – – 3  مااة اتذا ية التنول البيولوجت

 – 1 1 – – 1 الماتت التنذيذي 
 – 25 25 – – 25 المجموع 

سااياساااج م  تقلال  بأن يضااع الملاامح تو يهاج مؤسااسااية صي   28وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 583
اللصاد التاصاة ب  بشاأن توقيت وكييية  مع المياااج ياج الصالة م  أ ل وضاع ة وط األسااة لمؤةالاج 

 بلاامح العمل.

 شعتة البرامت وال ياسا   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية  األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  :التاريت الم ت دم

ــياســـة الرصـــد واإلبالغل ســـيعتمد البراامت على  قيـــل الممارســـا  الم ـــتمدة من  قت  - 584 نطار وضـــع سـ
ــع   ــتذا ة من تجار  ا لوضــــــ ــيما كيااا  األمم المتحدة األيرىل وعلى الدروس الم ــــــ المنطما  األيرىل وال ســــــ
نرشــــــــا ا  مدســــــــ ــــــــية بشــــــــأإ موعد وكيتية جمع البيااا  ذا  الصــــــــلة لوضــــــــع يحوط  ســــــــاس لمدشــــــــرا   

 العمل. براامت

م  تقلال  بأن يعزز الملاامح رصاد وضاع ة ط العمل وأن يصاو    35وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 585
ممدأ تو يهيا بشاأن وضاع ة ط  مل ياج ةالوط محددة ليما  تعل  بالشاكل والمضامون والجداول الزمنية،  

 ضم  أمور أةلا.

 الماتت التنذيذي اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  :التاريت الم ت دم
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يعاف البراامت فاليا على تعزيز رصــــــد عملية وضــــــع يح  العمل وعلى صــــــيا ة اماذج توجي ية   - 586
 لوضع يح  العمل من  جل ضماإ تقديم تقارير ذا  او ية جيدة قت الودت المناست.

م  تقلال  بأن تعجل أمااة اتفالية التنوع الميولو ي بوضاااع أداة    44الفقلة  وأوصااا  المجلس صي   - 587
تتبع المقلراج والدليل صي صايغتهما النهائية لفائدة مساتتدمي األداة وإاشاان الية للساتفادة م  المعلوماج 

 وإبقائها محدثة.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت  اإل ارة الم دولة:

 تنذيذديد ال فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

بذلت  مااة اتذا ية التنول البيولوجت ج و ا كبيرة يالل األشــ ر الماضــية من  جل وضــع   اة صــنع  - 588
القرار و ليل الم ــتخدم قت صــي ت ما الن ائيةل وهت ســتقدم ما نلى األطرام للنطر قي ما قت مدتمر األطرام  

 ريالل كندا.تاقت مو  2022كااوإ األول/ ي مبر   19نلى  7قت االتذا ية المقبل قت الذترة من  

م  تقلال  بأن يضااااااع الملاامح ة ة لتعزاز رصااااااد المؤةاااااالاج   50وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 589
 المتعلقة بالملامح الفل ية وتحسي  المعدل المستهد  لإلاجاز صي اهاية صتلة السنتي . غيل

 شعتة البرامت وال ياسا   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

نتخذ البراامت بالذعل يحوا  لتعزيز رصــد المدشــرا   ير المتعلقة بالبرامت الذر ية. وســيتم بحلول  - 590
االات اء من نعدا  يحة مذصـلة لزيا ة تعزيز الرصـد وتح ـين األ اء. وسـتشـمل هذه الخحة    2022ا اية عام 

 تتع الذصلت وتنمية القدرا  لذائدة ج ا  التن يأل المعنية بالمدشرا .الت

م  تقلال  بأن تمذل أمااة اتفالية التنوع الميولو ي  هودا لحشااد  59وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 591
لتكالي  التمل اج لتحسااااي  مسااااتوا التموال الكاصي والذي يمك  التنمؤ ب  والذي  تساااام بالفعالية والكفانة 

 الد م الملاامجي م  أ ل الض لع بأاش تها اإلداراة.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم
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اجحــت  مــااــة اتذــا يــة التنول البيولوجت قت فشــــــــــــــــد التبرعــا  الجتمــاعــا  الذريأل العــامــل المذتو   - 592
ــأإ اإلطار العالمت للتنول البيولوجت لما بعد عام   ــوية بشــــــ الذي عقد قت جنيف قت فذار/مارس    2020العيــــــ

لصــــــــــــــلــة. ل نلى جــااــت االجتمــاعــا  وفلقــا  العمــل األيرى ذا  ا2022وايرو ت قت فزيراإ/نوايــه    2022
ريال توت ـــعى  مااة االتذا ية بنشـــاط  ييـــا نلى التماس التبرعا  لمدتمر األطرام المقبل المقرر عقده قت موا

ــمبر   19نلى   7قت الذترة من   ــين الحالة المتعلقة بتمويل 2022كااوإ األول/ ي ــــ ــاعد على تح ــــ ــي ــــ ل مما ســــ
 تواليف الدعم البراامجت من  جل االضحالل باألاشحة اإل ارية.

مٍّ وما لم ياصاااال  م    65وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 593 م  تقلال  بأن يسااااتعل  الملاامح ما تقادٍّ
تحوالج الساالف  ل  الشاالكان المنفذ    ل  أساااة كل حالة  ل  حدة وتسااواة الساالف المعلقة بالتنسااي  

 مع مكتب األمم المتحدة صي ايلوبي.

 شعتة الخدما  المدس ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية: فالة

 عالية  األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

سـلف ب دم    110يجري البراامت اسـتعراضـا لول من ال ـلف الم ـتحقة منذ قترة طويلة التالا عد ها   - 594
 ت ويت ا.

بالتنسااي  مع مكتب األمم المتحدة  م  تقلال  بأن يقوم الملاامح،    71وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 595
صي ايلوبي، باالتحقي  صي المنود التي تشااااااااايل  ل  اساااااااااتثنااناج ليماا  تعل  باالمادصو ااج والباالغ  اددهاا 

 بندا والقيام صي الوقت المناسب بتسواة المدصو اج التي تم  يقاصها. 147

 شعتة الخدما  المدس ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ب دم    147يقوم البراامتل باالشترا  مع ماتت األمم المتحدة قت ايرو تل باستعراض الحاال  الـــــــ  - 596
 ت ويت ا.

الميولو ي بنشااط مع م  تقلال  بأن تتواصال أمااة اتفالية التنوع  78وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 597
 الجهاج المااحة صي الوقت المناسب وأن تعجل بعملية تسواة األرصدة غيل المسددة م  المنب المغلقة.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة   األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ما قت ت  مااة اتذا ية التنول البيولوجت تتواصـــل بنشـــاط مع الج ا  المااحة ب دم ت ـــوية األرصـــدة  - 598
 .2022 ير الم د ة من المن  الم لقة وت دم نلى ناجاا ذلك بحلول ا اية عام 

ةااااالاكا    57اتفاقا مع  143م  تقلال  بأن يساااااتعل  الملاامح   86وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 599
 دولر. 200 000ساة كل حالة  ل  حدة، امتثال للعتبة البالغة منفذا  ل  أ

 شعتة الخدما  المدس ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية  األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

 ب دم معالجة التوصية. 143يجري البراامت استعراضا لول اتذا  من االتذادا  الـ  - 600

م  تقلال  بأن يكفال الملاامح القياام  ل  النحو الساااااااااليم وصقا  94وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 601
 لسياساج الملاامح بإ لان التحليل المقارن المقلر.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

اـذذ   مـاـاة األمم المتحـدة بواـبة للشــــــــــــــرا ـا  التنذـيذـية قت اطـام  وموجـا ب رض تنطيم عملـية ايتـيار  - 602
  الشــــــــــــــركـاء المنذــذنن والمواققــة علي م. و ـد  العمــل بـالوفـدة المعنيــة بـم ارة الج ــا  المــااحــة قت كـااوإ األول/

وتتواصل عملية التنذيذ لدى الشركاء كجزء من اعتما  النطام بشال عام. وسيواصل البراامت  ل  2018 ي مبر 
بذل العناية الواجتة فيما نتعلأل بالشـركاء وسـيدرج اسـتعراضـين مقاراين لشـرياين نضـاقيين على األدل قت وفدة 

 الج ا  المااحة قت اطام  وموجا.

بأن يساااتعل  الملاامح الثغلة المعلوماتية بي  اظام م  تقلال   101وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 603
 معلوماج وإدارة الملامح واظام أومو ا ووضع ة ة للتت يط واللصد واإلبل   ل  احو متكامل.

 شعتة البرامت وال ياسا   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022عام  الر ع األيير من   :التاريت الم ت دم
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ل اات ى البراامت من االســــتعراض وفد،  فيه ت ــــع   را  معلوماتية فرجة. 2022قت فزيراإ/نوايه  - 604
  ووضــــــعت شــــــعتة البرامت وال ــــــياســــــا  يحة بشــــــأإ معالجة هذه ال  را  ســــــيتم تنذيذها بحلول كااوإ األول/

لمعلوماتية التال ة األهمية التت ل عندما يقدم مدنرو المشـــــــــاريع تقارير عن مجاال  ال  را  ا2022 ي ـــــــــمبر 
 تحدندها. نتم

م  تقلال  بأن يعدل الملاامح دليل  دارة الملامح والمشااااااااااراع   108وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 605
لتوصيل التو ي  المؤسااااااسااااااي بشااااااأن كييية تحد د حالة المشاااااالوع تمشاااااايا مع الفئاج الجد دة صي الوحدة 

   وتوضيب المسانلة م  حيث متتلف الت واج صي دورة المشلوع.المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل

 شعتة البرامت وال ياسا   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

البرامت   - 606 ن ارة  نعـــــدا   ليـــــل  االات ـــــاء من  المتودع  األول/من  كـــــااوإ  بحلول  المنق   ــاريع   والمشــــــــــــــــ
. وهو سـيتيـمن التوجيه المدسـ ـت بشـأإ كيتية تحدند فالة المشـرول تمشـيا مع الذ ا  الجدندة 2022  ي ـمبر

 قت الوفدة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ وتوضي  الم اءلة عن مختلف الخحوا  قت  ورة المشرول.

م  تقلال  بأن يضااااع الملاامح ة ة للصااااد المعلوماج المالية   113الفقلة وأوصاااا  المجلس صي  - 607
 كوسيلة لتنمي  مد لي المشاراع  ند حدوث متارل مالية محتملة.

 شعتة البرامت وال ياسا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

البراامت بصــد  تنذيذ اطام لرصــد المعلوما  المالية من شــأاه  إ ننته مدنري المشــاريع عند فدو   - 608
. وســــيتلقى كل مدنر  2022 نلول/ســــبتمبر    30مخاطر مالية محتملة. ومن المتودع بدء العمل بالنطام بحلول 

ــال لوفة معلوما  تط ر الميزااية التت تم ناذاد ا و  ــ رية قت شــــــــ ــت ر   مشــــــــــرول لمحة عامة شــــــــ الودت الم ــــــــ
ــت قت   ــرول يميـ ــتخدام رموا األلواإ إلبراا ما نذا كاإ المشـ ــيتم اسـ ــرول. وسـ ــتة للمشـ ــحة الماتملة بالن ـ واألاشـ
ل   ــَ ــُيرســـ ــاقة نلى ذلكل ســـ ــار الصـــــحي   و يحتاج نلى مزيد من االهتمام  و نتحلت تديل اإل ارة. و اإلضـــ الم ـــ

تيـــمن لمحة عامة عن فالة مشـــاريع ال بما قت ذلك  تقرير شـــ ري نلى الشـــعت واألداليم المشـــمولة بالبراامت ن
 المشاريع التت تتحلت تديال من جاات اإل ارة.

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح بتحد ث المشااراع النشا ة بملفاج   120وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 609
د أدواج  دارة دوراج التنفياذ الادا ماة صي الوحادة المتكااملاة للتت يط واإلدارة واإلبل ، وأن يساااااااااتعل  واوحا 

 المشاراع بوصفها مكمل لهذ  الوحدة.
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 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ســـــيصـــــدر البراامت مجموعة من المتا ج التوجي ية ليـــــماإ  إ تووإ عملية ن راء وإاشـــــاء مشـــــاريع   - 610
مرقأل البي ة العالمية قت الوفدة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ    ر ات ادا وتن يقا. وستصدر التوجي ا  

. وســي ــعى البراامت نلى 2022مبر  المدســ ــية المتعلقة بمشــاريع مرقأل البي ة العالمية بحلول ا اية  نلول/ســبت
بــم راج الجزء األ بر من فــاقطتــه الحــاليــة لمرقأل البي ــة العــالميــة على احو    2023القيــام بحلول فذار/مــارس  

  ديأل قت الوفدة.

م  تقلال  بأن  نشاا  الملاامح الية داةلية للتنمي  والسااتعلا     127وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 611
 ذ مشاراع ملص  الميئة العالمية.واإلبل  بشأن بطن تنفي

 شعتة الخدما  المدس ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية  األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

لزشـــارة نلى ســـي ـــتخدم البراامت   وا  رصـــد المشـــاريعل والتقارير المرفليةل وتقارير تنذيذ المشـــاريع   - 612
المشـــاريع ذا  األ اء اليـــعيف واتخاذ تدابير تصـــحيحية. ويواصـــل براامت األمم المتحدة للبي ة كذالة الرصـــد 
الــدديأل لنذقــا  مرقأل البي ــة العــالميــة قت ضــــــــــــــوء ميزاايــا  المشـــــــــــــــاريع واات ــاج اإل ارة التويتيــة للمشـــــــــــــــاريع  

 الحاجة. ف ت

  بأن  تتذ الملاامح   لاناج صعالة للتعجيل بأاشااااا ة م  تقلال   133وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 613
قمل المدن ليما  تعل  بالمشاااااااراع المشااااااتلكة بي  الصااااااندو  األةضاااااال للمنا  والملاامح وتعزاز تنفيذ  ما

 المشاراع المعتمدة.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم
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ــير التنذيذ   - 614 ــحة ما دبل البدءل من  جل تي ـــ ــدر البراامت مزيدا من التوجي ا  فيما نتعلأل بأاشـــ ــيصـــ ســـ
ــاركة  طرام  ال ة. ولذلك   ــارة نلى  إ بعض  اشــــــحة ما دبل البدء تتحلت مشــــ المعجل. ومع ذلكل تجدر اإلشــــ

 سيحرة البراامت.تووإ هنا  عناصر يارجة عن   دد

م  تقلال  بأن يسااتتدم الملاامح أدواج رصااد المشاااراع للتنمي    139وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 615
 ل  المشاااااراع المشااااتلكة بي  الملاامح والصااااندو  األةضاااال للمنا  التي تتساااام بأدان ضااااعي  وأن يقدم  

 تو يهاج إل ادتها  ل  مسارها الصحيب.

 الخدما  المدس يةشعتة  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة   األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  :التاريت الم ت دم

ســـــي ـــــتخدم البراامت   وا  رصـــــد المشـــــاريع والتقارير المرفليةل لزشـــــارة نلى المشـــــاريع ذا  األ اء   - 616
كذالة الرصد الدديأل لنذقا  الصندو  األيير للمناخ  اليعيف واتخاذ تدابير تصحيحية. وسيواصل البراامت 

قت ضــــوء ميزاايا  المشــــاريع واات اج اإل ارة التويتية للمشــــاريع ف ــــت الحاجةل بغية الحد من النقا الوبير  
 قت اإلاذا  على المشاريع التت يمول ا الصندو  األيير للمناخ.

الملااامح اإل لان التقني لنظاام المعلومااج م  تقلال  باأن  تبع   148وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 617
 بشأن اللصد وأن يجلي اةتباراج واستعلاضاج دوراة لعملياج وقدراج النظام صي مجال اللصد.

 شعتة الخدما  المدس ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية  األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ــتعرض عمليا  النطام وددراته قت  - 618 ــي ــ يعمل البراامت على وضــــع يحة إلجراء ايتتارا   وريةل وســ
 مجال الرصد.

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح بصياغة ة ة  يقا  تشغيل الت ميقاج،    156وأوص  المجلس صي الفقلة   -   619
 تغييلاج.   ند حدوث   Uniteاج  والتعجيل بعملية تكامل النظام، وتحد ث معلوماج النظام صي ت ميق 

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم
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ــم الحلول المركزية التابع  - 620 ــلة ود ــــ بد   الج ا  القائمة على األعمال المتعلقة بالتحبيقا  ذا  الصــــ
واطام معلوما  وإ ارة البرامت.   Anubisللبراامت صــــيا ة يحة نيقام التشــــ يلل وال ســــيما بالن ــــتة لمنصــــة 

بحيا تيــــــــحلع   Uniteبيقا  واتتع الن ت الالمركزي قت التحدن ا  المتعلقة بمعلوما  النطم المديلة قت تح
 ب ا الذر  الذنية ذا  الصلة قت المنطمة من  جل تي ير التحدنا الذوري للت ييرا .

م  تقلال  بأن يعزز الملاامح رصااد الوظائف الشاااغلة المعتمدة   163وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 621
الحا ة  ل  ملن الوظائف، حسااااب  والممولة وأن يساااادي المشااااورة  ل  المد لا  المكلفي  بالتعيي  بشااااأن  

 القتضان، مع ملا اة تواصل التموال و ملياج تجميد التوظي .

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  :التاريت الم ت دم

ــع البراامت لوفة متابعة  -   622 لتحليل المعلوما  المتعلقة باألعمال فيما نتعلأل بمال  المونذين وإ ارة وضــــــــــ
الونائفل ودد عزا  لوفة المتابعة هذه عملية رصــــــــده للونائف الشــــــــا رة المعتمدة والممولة. و اإلضــــــــاقة نلى  

 ائف الشا رة. ذلكل نوجه البراامت رسائل تذكيرية  ورية نلى كتار المدنرين إلسداء المشورة نلي م بشأإ فالة الون 

م  تقلال  بأن  تتذ الملاامح تدابيل لتحسااااااااي  كفانة  ملية  169وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 623
 وما لملن الوظائف، م  وقت  صاادار   لن الوظيفة الشاااغلة   120السااتقدام، وصقا للمعيار المحدد بااااااااااا 

 حت  ملحلة الةتيار.

 شعتة الخدما  المدس ية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ لة التوصية:فا

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال الا من عام  :التاريت الم ت دم

ــ  - 624 من يالل لوفة   120عزا البراامت رصـده لمدشـر األ اء األسـاسـت الذي يشـير نلى مدة األيام الـــــــــــــ
ه رســـائل تذكيرية  ورية نلى  مااتت التونيف ليـــماإ  معلوما  متاشـــرة لتعقت التونيف وفالة الونيذة. وتوجَّ

 االمت ال للجداول الزمنية للتونيف.

م  تقلال  بأن يعزز الملاامح  دارة التملان الساتشااراي  وصلادا    178وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 625
 المتعاقد   واإلةلا   ليهم    رلا  تعزاز استتدام  ملية التحق .

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 
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 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

وضــــــــــــــع البراــامت لوفــة متــابعــة لتحليــل المعلومــا  المتعلقــة بــاألعمــال من  جــل تتتع عــد  الخبراء   - 626
ذلكل يقوم البراامت  االســـــــتشـــــــاريين وقرا ى المتعاددنن ذوي العقو  ال ـــــــارية وقترا  عقو هم. و اإلضـــــــاقة نلى 

بتنقي  نجراءا  التشــــــــ يل الموفدة المتعلقة بالخبراء االســــــــتشــــــــاريين وقرا ى المتعاددنن من  جل تعزيز عملية  
 التحقأل بشأإ مدة العقو .

م  تقلال  بأن  لصد الملاامح  ملية ةلان المقتنياج المنتفضة    184وأوص  المجلس صي الفقلة  - 627
 اظمة والقوا د ياج الصلة.القيمة لضمان التقيد باأل 

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

بد  البراامت رصـد اسـتخدام عملية شـراء المقتنيا  المنخذيـة القيمة ب دم توفيدها قت عقو  في ما  - 628
 مان ذلك. ووضعت لوفة متابعة لتي ير عملية الرصد. وست تخدم لمواصلة توفيد الشروط كلما وفي ما كاإ  

قيمة قت صـــــي ت ا الن ائيةل ذلك مناســـــتا. ويجري وضـــــع لوفة المتابعة المتعلقة بم ارة المقتنيا  المنخذيـــــة ال
 .2022وسيتم ناجااها بالوامل دبل ا اية عام 

م  تقلال  بأن  وضااااب الملاامح مسااااؤولياج األرلا  المعنية،   191وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 629
وأن يصاو  ة ة الشالان صي الوقت المناساب، وأن يسات لع بنشااط الفلص المتاحة صي  رار  صالح سالسالة  

 اإلمداد صي األمم المتحدة لتحسي   دارة مشتلاات .

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

يجري تنذيذ التخحي  للشــراء قت نطار اشــر   اة تخحي  ســل ــلة اإلمدا  التابعة لةمااة العامة لةمم  - 630
واتذأل البراامت مع األمااة العامة لةمم المتحدة على  إ احا    اة تخحي  سـل ـلة اإلمدا  ال نتمشـى  المتحدة. 

تخحي  اســتنا ا نلى و ائأل ن  ــل الوار ة والتت  مع الحرائأل التشــ يلية للبراامت. وعليهل نتاشــر البراامت بتنذيذ ال
 .نتم تحليل ا قت األ اة 
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م  تقلال  بأن يكفل الملاامح اإلدةال الصااحيب والكامل للعوامل   197وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 631
 األساسية  ند  اشان رلباج الشلان.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ذديد التنذي فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

 ي،ر البراامت النموذج التشــــــ يلت لذريأل ن ارة ســــــل ــــــلة اإلمدا  قت العام الماضــــــت. قبدال من متابعة  - 632
والمشــــــــــترين  من مقدمت الحلتا  والمشــــــــــترينل درر الذريأل تقليا عد    وار مقدمت الحلتا     200   ر من  

الم ــــــَندة. وهذا يعنت  اه ســــــيركز على عد  محدو  من األ وار لول كياإ من كيااا  البراامت. وســــــياذل هذا  
النموذج نماـــاايـــة تركيز الموار  المحـــدو ة للذريأل على التوجي ـــا  المتعلقـــة بمخرجـــا  مجموعـــة من مقـــدمت  

 الحلتا  يمان ن ارت ا بشال  قيلل وتح ين او ية هذه المخرجا .
 

 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  
ــة قت   - 633 المنت يــ ــة  ــنــ ال ــــــــــــ تقريره عن  المجلذل قت مرقأل  ــدم  ــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــ   2021كــ

(A/77/5/Add.7ل موجزا عن فا)لة تنذيذ التوصـــــــــــيا  المتتقية من قترا  مالية ســـــــــــابقة.  ل الذصـــــــــــل ال اات
التت اعتبر المجلذ  ا ا نما ديد التنذيذ  و لم ُتنذَّذ. وتر  المعلوما     27  ااه معلوما  عن التوصيا  الـ  وتر 

   ااه بالترتيت الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   26ويعرض الجدول   - 634

 26الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  صتلاج سابقة التي ا تامل أاها لم تنفَّذ بالكامل  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم م ت دمُفد،ِ  ل ا تاريت  ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 5 5 1 – 6 شعتة الخدما  المدس ية        

 – 1 1 1 – 2 شعتة البرامت وال ياسا 
 – 3 3 2 – 5  مااة اتذا ية التنول البيولوجت

 – – – 1 – 1 ماتت التقييم 
 – 2 2 – – 2  مااة اتذا يا  باال وروتر ام واستو ولم 

 – 9 9 2 – 11 مااتت متعد ة 
 – 20 20 7 – 27 المجموع 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.7
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 ( 32) 2015كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح باستعلا  القيمة المتبقية واأل مار   67وأوص  المجلس صي الفقلة   - 635
األرقام الممينة م   د د بعد أن يكون الناصعة لجميع األصاول، وأن يكفل تحد ث ساجل األصاول لكي يعكس 

 المقل قد أكمل تحليل الممتلكاج والمنشآج والمعداج.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2016الر ع األيير من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 ننحبألال  التاريت الم ت دم المنق :

هذه التوصــــية ديد التنذيذ من جاات ن ارة االســــتراتيجيا  وال ــــياســــا  اإل ارية وم ــــائل االمت ال قت  - 636
مقر األمم المتحدة. وسُي تخَدم احاُ  األعمار الناقعة الموصى به المحد،  استنا ا نلى الن ت المتعد  الوكاال   

النـاجمـة عن ذلـك قت األعمـار النـاقعـة افتيـاجـا  المنطمـة. و بل ـت   نقحـة ااحال  لوذـالـة  إ تلبت الت ييرا   
ــتديل فيز التنذيذ قت   ــتتم مركزيا وســـــــ اإل ارة المجلَذ بأإ عملية تحدنا األعمار الناقعة قت اطام  وموجا ســـــــ

. ولن ياوإ البراـامت جزءا من عمليــة اســــــــــــــتعراض وتحــدنـا األعمــار النــاقعــة. 2023 ـااوإ ال ــاات/ننــانر   1
 رى البراامت  إ هذه التوصية دد تجاوات ا األفدا  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. مل ن ومن
 

 ( 33) 2018كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يجلي الملاامح تقييما لملك الموظفي  ليما  تعل   41وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 637
المشااااالوع والمشااااال   ل  المشااااالوع. وامك  أن يكون يلأل التقييم متصااااال بتوزاع العمل بوظيفتي مد ل  

احتيا اج الساااااااتقدام أو اقل الموظفي  وتدرامهم، أو أي تقييم اةل مناساااااااب لتحد د التدابيل الم لوبة  أو
 لضمان رصد األدان واإلبل   ن  بالشكل المناسب.

 شعتة البرامت وال ياسا شعتة الخدما  المدس ية و  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

__________ 

 (32) A/71/5/Add.7.ل الذصل ال اات 

 (33) A/74/5/Add.7.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.7
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.7
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نرى البراامت  إ هذه التوصـية ال تتحلت اسـتعراضـا كامال لمال  المونذين. وسـُيدرج قت  ليل ن ارة  - 638
ــبت المشـــرم ومدنر المشـــرول قت نطار توايع العمل. ودد بد  تنقي   ــاريع تقييم العالدة بين منصـ البرامت والمشـ

ــبتمبر  ــا  مع اموذج التنذيذ2021الدليل قت  نلول/ســـــ ــماإ االت ـــــ الجدند الخاص بالبراامتل   . ومع ذلكل ليـــــ
ل بمجر  بدء 2022الذي ال تزال تذاصـــــــــــيله ديد المنادشـــــــــــةل تقرر االات اء من نعدا  الدليل بحلول ا اية عام  

 العمل بالوامل بنموذج التنذيذ الجدند.

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح بتنظيم وظيفة المشااال ، مع النم   43وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 639
تزامااج والمساااااااااؤوليااج المنوراة بشاااااااااااغلهاا صي الادليال الملااامجي التااص بملااامح الميئاة، وصقاا   ل  الل

 الملاامح. يكل  لما

 شعتة البرامت وال ياسا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

تنقي   ليل ن ارة البرامت والمشـاريع الخاص بالبراامتل فيا تم تحدنا    2021بد  قت  نلول/سـبتمبر   - 640
األ وار والم ـــــدوليا . ومع ذلكل ليـــــماإ االت ـــــا  مع اموذج التنذيذ الجدندل تقرر االات اء من نعدا  الدليل 

 ل بمجر  بدء العمل بالوامل بنموذج التنذيذ الجدند.2022بحلول ا اية عام 

م  تقلال  بأن  نفذ الملاامح اسااااتعلاضااااا وتجميعا لكل مشاااااراع  79الفقلة وأوصاااا  المجلس صي  - 641
بلاامح الميئة الحالية الممولة م  ملص  الميئة العالمية، مع توصيل ما  لزم م  معلوماج لضاامان المسااانلة  

 وإدارة الملامح بالشكل الملئم.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يجري تنذـيذ عملـية نعـدا  ـداعـدة بـياـاا  وافـدة وموفـدة بشـــــــــــــــال تلـقائت تتيــــــــــــــمن معلوـما  عن ـكل  - 642
مشــرول من مشــاريع مرقأل البي ة العالمية. ويتيــمن اطام  وموجا المعلوما  المالية المتعلقة بجميع المشــاريع  

ــلة بمرقأل البي ة العالمية اعتتارا من   ــمبر    31النشـــحة المتصـ ــمل  2021كااوإ األول/ ي ـ ل ومن المتودع  إ يشـ
ــاريع. وعملـية ن راج   تعزيز الوفـدة المتوـامـلة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ المعلومـا  البرـاامجـية المتعلـقة ـبالمشــــــــــــ
المشــــاريع جارية فيما نتعلأل بحاقطة مرقأل البي ة العالميةل ومن المتودع االات اء من ا بحلول الر ع األيير من  
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ــحة بالوامل قت األ اة المتواملة للتخحي   . ومن المتودع  اه بم2022عام   ــاريع النشـ جر  اســـتومال جميع المشـ
 واإل ارة واإلبالغل ستتا  التقارير ذا  الصلة بشأإ المشاريع.

م  تقلال  بأن  تتذ الملاامح تدابيل لت مي  اهح  دارة المعلوماج  80وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 643
 لاامح.وتحسين ، لضمان المتثال ألهدا  الم

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يجري تنذـيذ عملـية نعـدا  ـداعـدة بـياـاا  وافـدة وموفـدة بشـــــــــــــــال تلـقائت تتيــــــــــــــمن معلوـما  عن ـكل  - 644
مشــرول من مشــاريع مرقأل البي ة العالمية. ويتيــمن اطام  وموجا المعلوما  المالية المتعلقة بجميع المشــاريع  

ــلة بمرقأل البي ة العالمية اعتتارا من   ــمبر    31النشـــحة المتصـ ــمل  ل  2021كااوإ األول/ ي ـ ومن المتودع  إ يشـ
ــاريع. وعملـية ن راج   تعزيز الوفـدة المتوـامـلة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ المعلومـا  البرـاامجـية المتعلـقة ـبالمشــــــــــــ
المشــــاريع جارية فيما نتعلأل بحاقطة مرقأل البي ة العالميةل ومن المتودع االات اء من ا بحلول الر ع األيير من  

 .2022عام  
 

 ( 34) 2019كااون األول/ديسممل    31لسنة المنتهية صي  تقلال المجلس    ا   

م  تقلال  باأن  نسااااااااا   الملااامح مع المكتاب اإلقليمي ألملاكاا   98وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 645
اللتينية ومن قة البحل الكارامي والمكتب اإلقليمي ألصلاقيا م  أ ل اتتاي تدابيل للتواصاال مع المؤسااساااج  

 المشارِّكة صي تنفيذ المشاراع، بهد  تحسي  كفانة  ملية تنفيذ المشاراع.التار ية 

شــــــعتة الخدما  المدســــــ ــــــيةل والماتت اإلدليمت ألمرياا الالتينية   الم دولة: ا اإل ار 
 ومنحقة التحر الواريبتل والماتت اإلدليمت ألقريقيا

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

سـياسـة وإجراءا  براامت البي ة المحدَّ ة   2020صـدر  قت مرفلة تجريبية قت تشـرين األول/  تو ر   - 646
بشــأإ الشــرا ا ل وذلك بالن ــتة لشــعت مختارة ومااتت ندليمية و مااا  اتذادا  بي ية متعد ة األطرام. وكاإ من 

__________ 

 (34) A/75/5/Add.7.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.7
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.  2021فب/   ــــــــــــــحذ   31ولون تم تمـدـندهـا فتى   2021المقرر  إ تنت ت المرفـلة التجريبـية قت فذار/مـارس  
ناشـــاء مودع نلوتروات مخصـــا للدعوا  من  واذِ،ذ  بعض جواات ال ـــياســـة المحدَّ ة تنذيذا ااجحال من دبيل  

 جـل تقـديم مقترفـا . وُجِمعـت تعليقـا  ومـديال  مختلذـة قت ا ـايـة المرفلـة التجريبيـة. وعمـل البراـامت على  
 إ هذا العمل   توليف التعليقا  الوار ةل ب دم وضـــع ال ـــياســـة قت صـــي ت ا الن ائية والتحيـــير إلطالد ا. نال

لمرادت المالت باألمااة العامة لةمم المتحدة باســتحدا  ســياســة لةمم المتحدة تودف مددتا ب ــبت  يام ماتت ا
بشـــــــــأإ الشـــــــــركاء المنذذنن و وابة للشـــــــــركاء. وشـــــــــار  البراامت قت جميع االجتماعا  المتعلقة بوضـــــــــع هذه  

ض  المتا را ل ولذلك ققد  ودف مددتا وضـع الصـي ة الن ائية ل ـياسـة البراامت من  جل ضـماإ عدم وجو  تناد
 مع اإلطار واإلجراءا  ال ياساتية المشتركة المقترفة.

م  تقلال  بأن  نساا  الملاامح مع صلا  أومو ا لتحسااي  هيكل   109وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 647
تساااااجيل المعلوماج صي اظام أومو ا ليما  تعل  بالمشااااااراع اإلقليمية التي تقوم بت وال أاشااااا ة صي  دة  

 سمب بالتصني  حسب الملد صي النظام.بلدان صي المن قة، مما ي

شـــــــعتة البرامت وال ـــــــياســـــــا ل والماتت اإلدليمت ألمرياا الالتينية   اإل ارا  الم دولة:
ومنحقــة التحر الوــاريبتل والماتــت اإلدليمت ألقريقيــال وشــــــــــــــعتــة 

 الخدما  المدس ية

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  الم ت دمالتاريت 

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

يعمـل البراـامتل قت األجـل القصــــــــــــــيرل من يالل النطـام المعزا لمعلومـا  وإ ارة البرامت من  جـل  - 648
لمتواملة  تح ـــــــين بيااا  جميع المشـــــــاريع واقل ال وســـــــيعتمد قت األجل الحويل على وفدة اإلبالغ قت األ اة ا

للتخحي  واإل ارة واإلبالغ. واتذأل المجلذ مع البراـــامت على  إ األ اة المتوـــاملـــة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ 
تتيــــــمن ياصــــــية ونيتية تذصــــــل معلوما  المشــــــاريع ف ــــــت البلد. ولذلكل نرى البراامت  إ هذه التوصــــــية  

 ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. دد

م  تقلال  بأن  نشااااا  الملاامح التواصااااال المناساااااب بي  مقل    170المجلس صي الفقلة  وأوصااااا    - 649
واألميناة التنفياذياة لتفاالياة التنوع الميولو ي والملوتوكولي  الملحقي  بهاا م  أ ال التفاا   ل  اإل لاناج 

ل  مؤتمل  والمساااااااااؤوليااج التي  تعي   ل  كال كياان الضااااااااا لع بهاا ليماا  تعل  بتقاديم ةادمااج األمااااة  
 األرلا  صي اتفالية التنوع الميولو ي، بما صي يلأل الجوااب المتصلة بالوظائف غيل اإلداراة.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت وشعتة القااوإ  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:
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 2021الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

األ وار والم ــــــــــــــدوليــا  محــد ة قت الترتيتــا  اإل اريــة المنقحــة بين البراــامت و مــااــة اتذــا يــة التنول  - 650
البيولوجت. ومع ذلكل تتودع  مااة االتذا يةل بالتن ــــــيأل مع البراامتل الشــــــرول قت وضــــــع اتذا  على م ــــــتوى  

 .2022الخدمة بمجر  عقد مدتمر األطرام قت الر ع األيير من عام  

م  تقلال  بأن  تواصاااال الملاامح مع األمينة التنفيذية لتفالية  171  المجلس صي الفقلة وأوصاااا  - 651
التنوع الميولو ي لتقاديم مقتلح  ل  مؤتملاج األرلا  صي اتفاالياة التنوع الميولو ي والملوتوكولي  الملحقي   

المتعلقة بقيام الملاامح    بها با تماد مذكلة تفاهم. وسااايشااامل هذا الصاااأل، صي حال التفا   لي ، التلتيباج
بتوصيل وظائف األمااة، ويلأل بهد   اشان  رار تنظيمي يحدد مسؤولياج واضحة واتيب الشفالية والتو ي  

 والمسانلة ليما بي  األرلا  والدول األ ضان.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت وشعتة القااوإ  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

تر    وار البراـــامت و مـــااـــة اتذـــا يـــة التنول البيولوجت قت الترتيتـــا  اإل اريـــة المنقحـــة بين مـــا. ودـــدم  - 652
يض ال ـــلحة وإطار اإل ارة فيما نتعلأل بم ارة االتذادا  البي ية المتعد ة البراامت مزيدا من الو ائأل لتوضـــي  تذو 

األطرام. ومع ذلكل تتودع  مااة االتذا يةل بالتن ـــيأل مع البراامتل الشـــرول قت وضـــع اتذا  م ـــتوى الخدما   
 .2022بمجر  عقد مدتمر األطرام قت الر ع األيير من عام  

تقلال  الملاامح بأن تصاااادر أمااة اتفالية التنوع الميولو ي  م    185وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 653
التقلال الذي تعد  بشااأن  دارة اتفالية التنوع الميولو ي بما  تماةاا  مع األاشاا ة المعل   نها صي بلاامح  

  ملها، وأن تعل  تلأل األاش ة وصقا لميزاايتها وتنفيذها.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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ت ير شـــال التقرير اصـــف ال ـــنوي ألمااة اتذا ية التنول البيولوجت بشـــأإ ن ارة االتذا ية ليتواقأل   - 654
التوصـــــــــية. ودد اســـــــــُتخدم اإلطار الجدند للميزاة القائمة على النتائت إلعدا  و يقة ميزااية الذترة  مع هذه  

 .2022ل التت من المقرر تقديم ا نلى مدتمر األطرام قت الر ع ال الا من عام 2024- 2023

لميولو ي  م  تقلال  بأن يساااا د الملاامح أمااة اتفالية التنوع ا  186وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 655
وأن  نساااا  معها م  أ ل توحيد  ملياج اإلبل  التي تقوم بها األمااة، بهد   دراج المؤةاااالاج ووسااااائل  

 التحق  والنتائح والتقييم لكل اشاط وارد صي بلاامح العمل.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت وشعتة القااوإ  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

من    24 شــــــار   مااة اتذا ية التنول البيولوجت نلى  ا ا تقدم تقارير نلى مدتمر األطرام وققا للما ة  - 656
بالم ـــــــــــــائل البراامجية والم ـــــــــــــائل المتعلقة بمعدا  التقارير من المدتمر.  االتذا يةل وت ـــــــــــــتمد، والنت ا المتعلقة  

ذـلكل تم نعـدا  نطـار جـدـند للميزـاة الـقائمـة على النـتائت نتيــــــــــــــمن مدشــــــــــــــرا  األ اء والنـتائت التت نتعين   ومع
امـةل  رصـــــــــــــــدهـا وتقييم ـا وققـا لمعـانير األمم المتحـدةل بغيـة توفيـد عمليـا  اإلبالغ التت تقوم ب ـا األمـااـة العـ

سـيحل محل التقرير اصـف ال ـنوي. ومن المقرر تقديم هذا اإلطار الجدند نلى مدتمر األطرام قت الر ع   وهو
 .2022ال الا من عام  

م  تقلال  باأن يقيِّ م الملااامح المنب المقيادة صي صااااااااانادوليا    199وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 657
 واصححها.  BXLو   BHLالستئماايي  

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 فرا   مـاـاة اتذـا يـة التنول البيولوجت تقـدمـا كبيرا قت ندذـال المن  المـدرجـة قت نطـار الصـــــــــــــــندودين  - 658
ل الرصــــيد المتتقت نلى الصــــندو  االســــت ماات الرئي ــــت بعد تقديم  االســــت ماايين وال نزال العمل جاريا. وســــيحوَّ

 ادترا  نلى مدتمر األطرام بشأإ التصرم فيه واستخدامه.
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م  تقلال  باأن  نسااااااااا  الملااامح مع أمااااة اتفاالياة التنوع   209وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 659
الميولو ي لتتااي التادابيل اللزماة للمتثاال إل اداد  راار اساااااااااتلاتيجي كاامال رواال األ ال لمناان القادراج بعاد 

 قديم  وصقا لمت لباج مؤتمل األرلا .، لكي يجلي ت2020  ام

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت وشعتة القااوإ  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

بـناء على طـلت األطرامل تم ت يير اســــــــــــــم اإلطار االســــــــــــــتراتيجت الحويل األجل لبـناء الـقدرا  بـعد  - 660
نلى اإلطار االســـــــــتراتيجت الحويل األجل لبناء القدرا  وتنميت ا لدعم تنذيذ اإلطار العالمت للتنول   2020 عام

ــر اإلطار   . و عد   مااة اتذا ية التنول البيولوجت و يقة2020البيولوجت لما بعد عام   ــرول عناصـ ــمن مشـ تتيـ
االســــــــــــتراتيجت الحويل األجل. ومن المتودع اعتما ه يالل الجزء ال اات من مدتمر األطرام قت الر ع األيير  

 .2022من عام 

م  تقلال  بأن يساااا د الملاامح أمااة اتفالية التنوع الميولو ي    219وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 661
مؤتمل األرلا  صي التفالية م  أ ل تعد ل بلاامح العمل ومشاالوع الميزااية، واتواصاال معها للتنسااي  مع 

 بهد  تقييم وتنفيذ ة ة  مل لألمااة تكون أكثل واقعية وصقا للموارد المتاحة.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت وشعتة القااوإ  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــأإ ن ارة االتذا ية ليتواقأل مع   - 662 ــنوي ألمااة اتذا ية التنول البيولوجت بشــ ــال التقرير اصــــف ال ــ ت ير شــ
نعالميـة عن المواءمـة الالامـة بين الموار  و راـامت العمـل.  هـذه التوصــــــــــــــيـة. ودـد  َعـد   مـااـة اتذـا يـة و يقـة  

 إ صـــــــي ة كل من براامت العمل والميزااية هت ديد االســـــــتخدام بالذعلل نرى البراامت  إ هذه التوصـــــــية  و ما
 ُاذِ،ذ ل ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. دد

اتفالية التنوع الميولو ي   م  تقلال  بأن يساااا د الملاامح أمااة  220وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 663
واتواصاااال معها للتنسااااي  مع مؤتمل األرلا  إلدراج التمل اج صي مشاااالوع الميزااية ب لاقة تعكس الموارد 

 اللزمة لتنفيذ مقلراج مؤتمل األرلا .
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  مااة اتذا ية التنول البيولوجت اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

تقدم  مااة اتذا ية التنول البيولوجت معلوما  عن التبرعا  قت و يقة ميزاايت ا. وت ــــــــــــــتخدم الميزااية   - 664
ل على  2019-2018صــي ة الميزااية البراامجية لبراامت البي ة للذترة   2024-2023البراامجية لذترة ال ــنتين 

ــي ة 14/37النحو الذي طلته مدتمر األطرام قت مقرره   ــترط هذه الصــــــــ ــرول  . وتشــــــــ ن راج التبرعا  قت مشــــــــ
الميزااية بحريقة تعاذ الموار  الالامة لتنذيذ مقررا  مدتمر األطرام. و ما  إ صـــــي ة كل من براامت العمل  
 والميزااية هت ديد االستخدام بالذعلل نرى البراامت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ ل ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن يساااا د الملاامح أمااة اتفالية التنوع الميولو ي    221وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 665
واتواصاااااااال معها للتنسااااااااي  مع مؤتمل األرلا  صي التفالية م  أ ل التفا   ل  تنفيذ الية أكثل صعالية 

 لحشد الموارد لألمااة.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــد الموار   - 666 ــيقت متاشـــــر فيما نتعلأل ب لية فشـــ ــيحا يذيد بأاه ال ييـــــحلع بدور تن ـــ تلقى البراامت توضـــ
ألمااة التنول البيولوجت. ولذلك قمإ هذه التوصـــــــــــية  ير دابلة للتنذيذ. وســـــــــــيقدم البراامت األ لة المحلو ة نلى 

لتوضـــــــــي     2022  تو ر  مجلذ مراجعت الح ـــــــــابا  يالل المراجعة المددتة للح ـــــــــابا  قت تشـــــــــرين األول/
 األمر. وترى المذوضية  إ هذه التوصية دد تجاوات ا األفدا  وتحلت نلى المجلذ ن الد ا. هذا

م  تقلال  بااأن يكفاال الملاااامح أن تتضااااااااام  العقود  ميع   256وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 667
والتملان السااااااااتشاااااااااراي  وصلادا المتعاقد   الذ   المعلوماج اللزمة لتحد د اإلدارة التي توق ع  ل  العقد 

  وظَّفون صي أمااة اتفالية التنوع الميولو ي.

  مااة اتذا ية التنول البيولوجت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:
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 2021الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 
  

اذ،ذ   مااة اتذا ية التنول البيولوجت   اة مخصـــصـــة  ايلية من  جل ضـــماإ افتواء العقو  على جميع  -   668
ــاريين   ــتشـــــ ــة بالخبراء االســـــ المعلوما  الالامة لبياإ  إ تووإ  مااة االتذا ية هت الج ة التت تودع العقو  الخاصـــــ

 ددنن المعيَّنين. ومع ذلكل قمإ هذه األ اة ندويةل و مااة االتذا ية تنطر قت تنذيذ   اة فلية. وقرا ى المتعا 

م  تقلال  بأن يعيد الملاامح تنشاايط صلا  تكنولو يا المعلوماج   369وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 669
ا تما اج ملتي  صي السااانة،  ل   والتصاااالج أو اللجنة المحلية لتكنولو يا المعلوماج والتصاااالج بعقد 

، 2015النحو الممي  صي اةتصااااااصااااااج لجنة تكنولو يا المعلوماج والتصاااااالج، المنشاااااأة صي أيار/ما و 
 والمتثال ألحكام اشلة األمي  العام بشأن مجلس تكنولو يا المعلوماج والتصالج.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ُ طِلع من أل البراامت الذرعت للتحول الردمت على م و ة نطار الحوكمة الردميةل ودد ور   تعليقا   - 670
ــاريع   ــيا ة هياله للمشــــ ــاعدة قت صــــ ــتة للم ــــ ــأا ا. ويعمل البراامت مع مركز األمم المتحدة الدولت للحوســــ بشــــ

ومن المتودع  إ تقر    2022الردمية وإطار فوكمت ا. ومن المتودع  إ ننت ت هذا المشــــرول قت  نلول/ســــبتمبر 
 .2022ن ارة البراامت اإلطار العام للحوكمة الردمية بحلول ا اية عام 

 
 ( 35) 2020كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن  تعااون الملااامح مع مكتاب األمم المتحادة صي   83وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 671
ايلوبي لتحساااااي   دارة المنب بإصااااادار التقارال المالية النهائية  ل  الجهاج المااحة صي الوقت المناساااااب 

 لكفالة اإلغل  المالي للمنب المغلقة م  الناحية التشغيلية.

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال الا من عام  األصلت:  الم ت دمالتاريت 

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
__________ 

 (35) A/76/5/Add.7.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.7
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ندكد البراامت  إ هنا  نجراء معموال به للقيام على  ســـــــــاس ر ع ســـــــــنوي باســـــــــتعراض المن  المعدة  - 672
ــأإ المن    ــِدر ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت بصــــــــــورة روتينية بيااا  الج ا  المااحة بشــــــــ لز ال . وُيصــــــــ

  القيمة نجراء تشــــ يلت موفد بشــــأإ عمليا  الشــــحت وتختييــــا  2021الم لقة. وصــــدر قت  نلول/ســــبتمبر  
بشـــــــــأإ اإل ال     2021والمحالتا  النطريةل ويشـــــــــير هذا اإلجراء نلى نجراء التشـــــــــ يل الموفد المحدَّ  لعام 

 المالت للمن  من جاات ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت.

م  تقلال  بأن تواصاال أمااة اتفالياج بازل وروتلدام واسااتكهولم   94وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 673
نمة تقارالها واساااتعلا  تواتل اشااال التقارال  ل  موقعها الشااابكي لكفالة  رلع األرلا   ل   توحيد وموا

 احو كا   ل  التقدم المحلز صي استتدام الموارد وتنفيذ بلاامجها، مع ملا اة التكلفة والفوائد.

  مااة اتذا يا  باال وروتر ام واستو ولم اإل ارة الم دولة:

 ذديد التنذي فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــبت الرئي ــــــت للتأيير الحاصــــــل قت تنذيذ هذه التوصــــــية هو براامت العمل الما ف ألمااة  - 674  اإ ال ــــ
اتذا يا  باال وروتر ام واسـتو ولمل ب ـبت عدة اجتماعا  رئي ـية تقرر عقدها تتاعا اتيجة للتأجيال  الناجمة  

ــيعقد ق19-عن جائحة كوقيد   2023ت  يار/مانو  . واألعمال التحيـــــــــــــيرية لمدتمر األطرام المقبل الذي ســـــــــــ
ــ يل الموفد   ــية  يرى. وتقوم  مااة االتذا يا  فاليا بتحدنا نجراء التشـ ــتق ا عدة اجتماعا  رئي ـ ــت ـ جارية وسـ
المتعلأل بمعدا  وتحدنا يح  عمل ا لتنقي  تواتر التحدنا والنشـــر على المودع الشـــتات ألوجه الت ار قيـــال  

ــورة  عن اول المعلوما  المقدمة. وعالوة على ذلكل تقو  ــتعراض جميع المعلوما  المنشـــ م  مااة االتذا يا  باســـ
 فاليا على مودع ا الشتات الخاص بأوجه الت ار ليماإ تلبية افتياجا  األطرام قت هذه االتذا يا .

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح بالتعجيل صي تسااااااواة المشاااااااكل    168وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 675
 غل  المشاراع المتأةلة صي أقل  وقت ممك .القديمة واستكمال   لاناج  

 شعتة البرامت وال ياسا  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

جرى تحدنا معلوما  المشــــاريع قت اطام معلوما  وإ ارة البرامت وإ ال  المشــــاريع  ير النشــــحة.   - 676
وتم تح ــين منصــا  بيااا  البراامت من يالل االاتقال من اطام معلوما  وإ ارة البرامت نلى األ اة المتواملة  
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ــتخدام األ اة المتواملة للتخحي   الجدندة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ. و ما  إ البراامت قت طور االاتقال ن لى اسـ
واإل ارة واإلبالغ بالن ـــــــتة لجميع المشـــــــاريع الجارية الممولة من يارج الميزاايةل ق و يعتبر  إ هذه التوصـــــــية 

 اذذ  ويحلت المجلذ ن الد ا. دد

م  تقلال  باأن  تتاذ الملااامح تادابيل متتلفاة لزااادة تغ ياة   174وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 677
قييماج المشاااراع واسااتعلاضاااج المشاااراع لدا  اجاز المشاااراع، والنظل صي تحقي  توازن لمتتلف أاواع ت

 المشاراع  ند استتدام الموارد المتاحة لتقييم المشاراع.

 ماتت التقييم اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

الت ييرا  التت   يلــت   2021فزيراإ/نوايــه    7اــادش قريأل اإل ارة العليــا قت اجتمــاعــه المعقو  قت   - 678
.  2025-2022على ا ت ماتت التقييم قت ســــــــــيا  اإلعدا  لتنذيذ االســــــــــتراتيجية الجدندة المتوســــــــــحة األجل 

بت حية    ر تواااا. وتقتيـــت ســـياســـة التقييم الجدندة والدليل البراامجت   2021االات اء من تقييما  عام   وتم
اريع التت لم يقع علي ا االيتيار إلجراء تقييم م ـــــــتقل  الجدند الصـــــــا ر عن البراامت  إ تخيـــــــع جميع المشـــــــ

الســـــتعراض شـــــامل بقيا ة اإل ارة عندما تصـــــل نلى مرفلة اإلاجاا. وتشـــــك اإل ارة قت  إ قرض ا ـــــتة م وية 
صــارمة من جاات الج ا  المااحة/شــركاء التمويلل على النحو الذي ادترفه المجلذل  مر ذو م زى قت هذا  

د  تقييما  مشـــــاريع الصـــــندو  األييـــــر للمناخ ســـــيز ا  بشـــــال كبير قت الم ـــــتقبل ال ـــــيا ل ال ســـــيما  إ ع
دد ياوإ الحال بالن ـــــتة لتقييما  المشـــــاريع ذا  مصـــــا ر التمويل األيرى( وســـــيتعين على البراامت  إ   ) ما

ومع  ياذل  إ تم ل عينة التقييم جميع المواضـــــــــــــيع والبرامت الذر ية ومصـــــــــــــا ر التمويل والمناطأل الج رافية. 
ــاريعل يعتبر البراامت  إ هذه التوصــــــــــية دد اذذ  ويحلت نلى  اتخاذ هذه التدابير لزيا ة ت حية تقييما  المشــــــــ

 المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  باأن تساااااااااتعل  أمااااة اتفااليااج باازل وروتلدام    192وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 679
 رلا  لستعلاضها وتنقيحها.واستكهولم القوا د المالية وأن تقدم تحد ثاج  ل  مؤتمل األ

  مااة اتذا يا  باال وروتر ام واستو ولم اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :
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تقوم  مااة اتذا يا  باال وروتر ام واســـــــتو ولم فاليا باســـــــتعراض القواعد المالية لتلك االتذا يا  من   - 680
ــية  ــتعراضـــــ ا وتنقيح ا. ومع ذلكل ال يمان النطر قت  ي توصـــ  جل تقديم تحدن ا  نلى مدتمر األطرام الســـ

 .2023ده قت  يار/مانو  بتعدنل القواعد المالية نال قت االجتمال المقبل لمدتمر األطرام المقرر عق

م  تقلال  بأن يعمل الملاامح بصااورة حثيثة لسااتكشااا  تدابيل    198وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 681
ممكنة  مليا للصاااااد اللتزام بالجداول الزمنية صي تنفيذ مشااااااراع ملص  الميئة العالمية وتمد د المشااااااراع،  

 لزم األمل.  يا

 مدس ية والشعت الم دولةشعتة الخدما  ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

الفظ المجلذ  إ الخاصـــــــــــــية الونيتية الجدندة لزبالغ قت نطار األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة  - 682
ــاريع واإلبالغ عن ا. وإ راج فاقطة مرقأل البي ة العالمية   ــد فالة المشــ ــر رصــ ــيا  تي ــ ــمن ياصــ واإلبالغ تتيــ

هــذه العمليــةل نتودع  إ  ل وفــالمــا توتمــل  2022جــاٍرل ومن المتودع  إ ياتمــل بحلول الر ع األيير من عــام  
 تي ر األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ تتتع معدال  تنذيذ مشاريع المرقأل وتمدندها.

م  تقلال  بأن يسااااااااتكمل الملاامح   لاناج اإلغل  المتأةل   204وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 683
 التشغيلية صي أقل  وقت ممك .لمشاراع ملص  الميئة العالمية التي أاجزج م  الناحية 

 شعتة الخدما  المدس ية والشعت الم دولة اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

. ومع ذلــكل توجــد 2021و    2020 جرى البراــامت عمليــة ما ذــة إل ال  المن  المنجزة قت عــامت   - 684
ضـــــمن فاقطة مرقأل البي ة العالمية مشـــــاريع منجزة نما  ا ا تشـــــال جزءا من مشـــــرول جامع  و جزءا من من   

لةل وهت ُتحلل اآلإ قت نطار المرفلة ال ااية من عملية اإل ال .  مركتة  و من  ُمرف،

م  تقلال  بأن يقوم الملاامح باسااتعلا  وتحد ث دليل  التاص    210وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 685
بإدارة الملامح والمشااااااراع ليما  تعل  بالملص  وبالساااااتعاضاااااة    اظام المعلوماج المتقدم لقا دة بياااج 

ة اتساااا  محتوا الدليل ةاااعبة ةاااؤون الملص  باألداة المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل ، صضااال    كفال
 مع الظلو  اللاهنة.
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 شعتة الخدما  المدس ية وشعتة البرامت وال ياسا  والشعت الم دولة  اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال الا من عام  األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يعاف البراامت فاليا على استعراض  ليله الخاص بم ارة البرامت والمشاريع فيما نتعلأل بمرقأل البي ة   - 686
العالمية و االســــــــتعاضــــــــة عن اطام المعلوما  المتقدم لقاعدة بيااا  شــــــــعتة شــــــــدوإ المرقأل باأل اة المتواملة  

 وموجا.للتخحي  واإل ارة واإلبالغ قت اطام  

م  تقلال  بأن يضااااع الملاامح ة ة اسااااتلاتيجية للقوة العاملة   216وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 687
ةاااهلا أو أكثل صي اظام   24وة ة تشاااغيلية للقوة العاملة وأن يساااتعل  الوظائف التي ظلت ةااااغلة لمدة 

 المملراج المناسبة.أومو ا لتتاي قلار بشأن اإلبقان  ليها أو  لغائها، مع تقديم 

 شعتة الخدما  المدس ية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال الا من عام  األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المتعلقة باســـــــــتراتيجية تخحي  القوة العاملة بما نتمشـــــــــى مع  ي ـــــــــتعرض البراامت فاليا االفتياجا   - 688
 عملية استعراض مال  المونذين.

  
 صندو  األمم المتحدة للسكان  - حادي  شل 

تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 
 (36)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   27يعرض الجدول  - 689

__________ 

 (36) A/77/5/Add.8.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.8
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 27الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 1 1 1 – 2 شعتة ال ياسا  واالستراتيجيا        

جم وريــــــة  قت  القحري  الماتــــــت 
 – 1 1 – – 1 الووا و الديمقراطية

 – 4 4 – – 4 مااتت متعد ة
 – 6 6 1 – 7 المجموع 

 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   28ويعرض الجدول   - 690

 28الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
ــة          جـمـ ـوريـــــ قـت  الـقـحـري  الـمـاـتـــــــت 

 – 6 6 – – 6 الووا و الديمقراطية
 – 2 2 1 – 3 شعتة الخدما  اإل ارية
 – 2 2 – – 2 شعتة الموار  التشرية

 – 1 1 1 – 2 شعتة ال ياسا  واالستراتيجيا 
 – 2 2 – – 2 الماتت القحري قت كولومبيا

 – 15 15 – – 15 مااتت متعد ة
 – 28 28 2 – 30 المجموع 

م  تقلال  باأن يعزز الصااااااااانادو    لاناتا  المتعلقاة باالتت يط    26وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 691
لجميع وحداج العمل بهد  تمكي  العملية م     ان لمحة    myResultsواللصااااااااد واإلبل   ل  ت مي  

  امة دليقة والملهنة  ل  المسانلة ليما  تعل  بهد  المؤةل.

 شعتة ال ياسا  واالستراتيجيا  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل :التاريت الم ت دم
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اتخذ الصــــــــــــندو  بالذعل نجراءا  لتنذيذ هذه التوصــــــــــــية بمضــــــــــــاقة ياصــــــــــــيا  ونيتية قت تحبيأل   - 692
myDashboard     الخاص به للقيام بأاشـــــــــحة المتابعة مع وفدا  األعمال وتنبي  ا عندما ال تووإ دد بد

منه (  و ال تووإ دد اات ت myResultsالتخحي  والرصــــــــــــــد واإلبالغ قت اطام المعلوما  االســــــــــــــتراتيجية )
 عندما تتأير قت ناجااه. ويرى الصندو   إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.  و

م  تقلال  بأن تنفذ المكاتب اإلقليمية للصااااندو    لاناج رصااااد    27وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 693
المكتب اإلقليمي المعني بعد صعالة وصي الوقت المناسااااااب م  أ ل الحصااااااول  ل  تصاااااالاب بالمواصقة م   

 استعلا  ضمان الجودة.

 شعتة ال ياسا  واالستراتيجيا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

لل ــــــــما  للمااتت   myDashboardطلبت ن ارة الصــــــــندو  نضــــــــاقة ياصــــــــية ونيتية قت تحبيأل   - 694
 اإلدليمية المعنية بمتابعة ضماإ الجو ة والمواققة قت الودت المناست على التقارير ال نوية للمااتت القحرية.

وراة م  تقلال  بأن يعزز المكتب الق لي للصااااااااندو  صي  مه  38وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 695
الكواغو الديمقلارياة والمكتاب دون اإلقليمي لمن قاة البحل الكاارامي   لاناتهماا المتعلقاة بتحميل مؤةااااااااالاج 

وصقاا لماا  لد صي وثيقاة الملااامح دون اإلقليمي م  أ ال تنفياذ  ملياة    myResultsالنواتح  ل  ت مي   
 موضو ية تسمب بتتبع النتائح.

قت جم وريـة الووا و الـديمقراطيــة والماتــت  وإ    الماتــت القحري  اإل ارتاإ الم دولتاإ:
 اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ــة التحر  - 696 ــت  وإ اإلدليمت لمنحقـ ــة والماتـ ــديمقراطيـ ــة الووا و الـ ــت القحري قت جم وريـ ــذ الماتـ اتخـ
  2022الواريبت نجراءا  لمواءمة جميع مدشــــرا  البرامت القحرية على ســــبيل األولوية قت تخحي  اتائت عام  

ــدها واإلبالغ عن ا قت تحبيأل  ــع البرامت القحرية عل  myResultsورصـــــــ ــبيل  ومواءمة مدشـــــــــرا  وضـــــــ ى ســـــــ
 .2022األولوية قت جميع يح  عمل عام  

م  تقلال  بأن يقوم الصندو  بوضع   لاناج لتسجيل المعلوماج   47وأوص  المجلس صي الفقلة   - 697
مة لتحد د معدلج الشااااواغل وإتاحة  مكااية الوصااااول  ليها  األساااااسااااية التي تسااااتند  ليها التقد لاج المقد 

وارد المدر ة صي الميزااية لتغ ية تكالي  الموظفي  بفعالية وكفانة،  بسااااااااهولة، بلية كفالة اسااااااااتتدام الم
 وكفالة توصيل الموظفي  المناسمي  لتنفيذ الملامح واألاش ة المقلرة.
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 شعتة الموار  التشرية وشعتة الخدما  اإل ارية اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :الم ت دمالتاريت 

ــأإ التواليف الموفدة للونائف لتوقير معلوما    - 698 ــا ية بشــ ــتومال المذكرة اإلرشــ ــندو  باســ ــيقوم الصــ ســ
 ســــاســــية عن من جية ف ــــاب التواليف الموفدة للونائفل بما قت ذلك تقدنرا  معدل الشــــ ور الميــــمنة قت  

من  جل نل اء    2022ة لتنقية الونائف قت الر ع ال اات من عام  تلك التواليف. وايتتم الصــندو  عملية اشــح
الونـائف التت لم تعـد هـنا  فـاجـة نلي ـال ممـا   ى نلى ااخذـاض كبير قت معـدل الشــــــــــــــ ور على الم ــــــــــــــتوى 

 المدس ت. وستجرى هذه العملية  وريا.

ام    كثب م  تقلال  بأن  واصااال الصاااندو  رصاااد مدة الساااتقد 56وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 699
وأن  تتذ التدابيل المناساااابة صي  رار ة ة القوة العاملة لكفالة اقتلابها م  الهد  الذي يحدد  الصااااندو  

 صي اظام المعلوماج الستلاتيجية.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ــتقدام المونذين ددرها   - 700 ــاطا قت ناذاذ مدة ملتزم ب ا لعمليا  اســـــــ ــندو     ر اشـــــــ ــتووإ ن ارة الصـــــــ ســـــــ
. وقت نطـار تعزيز النطـام المركزي الجـدـند  2025-2022نوـما تقويمـيا وقـقا لخحت ـا االســــــــــــــتراتيجـية للذترة  90

ه نلى مااتت التونيف التت تقترب لتخحي  الموار ل ســـييـــع الصـــندو  تشـــايال  للمراســـال  اآللية التت ســـتوجَّ
 التخاذ نجراءات ا الذورية. 90من مدة األيام الـ 

م  تقلال  باأن يعزز المكتاب الق لي للصااااااااانادو  صي كولوممياا   65وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 701
المتعلقاة بااللقااباة الاداةلياة م  أ ال التت يط والمكتاب دون اإلقليمي لمن قاة البحل الكاارامي   لاناتهماا  

إلكمال  ميع الموظفي  الدوراج التعليمية اإللزامية وكفالة ليامهم بذلأل صي غضون صتلة الثلثة أةهل التي 
 تلي التحاقهم بالمنظمة.

 الماتت القحري قت كولومبيا والماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم
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ــد وتتتع فـاـلة  - 702 يعمـل الماـتت القحري قت كولومبـيا على تعزيز رـدابـته اـلدايلـية بتعيين مونف لرصــــــــــــ
 ومتابعة ن مال الدورا  اإللزامية.ن مال الدورا  التعليمية اإللزامية لجميع المونذين قت  يوإ  ال ة  ش ر  

ويقر الماـتت  وإ اإلدليمت لمنحـقة التحر الوـاريبت ـبالتوصـــــــــــــــية اـلدا ـية نلى تعزيز نجراءا  الرـداـبة   - 703
الدايلية لوذالة ن مال المونذين للدورا  اإللزامية قت  يـوإ  ال ة  شـ ر. وتن ـأل ن ارة الماتت مع المونذين  

بم مال الدورا  اإللزامية قت  يـــــــــــوإ الموعد الن ائت المحد  قت  ال ة  شـــــــــــ ر.  لوذالة  يام المونذين الجد  
وســــــــــــــيتم تحـدـنا الموار  التوجي ـية للمونذين الجـد  لتشــــــــــــــمـل كذـاـلة  إ ياوإ جميع المونذين على علم ب ـا.  

دوإ  وسيحلت من المونذين القيام على النحو الواجت بتو يأل ن مال الدورا  اإللزاميةل وستقوم ج ة تن يأل لش
 الموار  التشرية برصد ومتابعة ن مال الدورا .

م  تقلال  بأن يعيد الصاااااندو  تصاااااميم اظام اللقابة وأن يعزز    66وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 704
لة، بلية كفالة تحد ث اظام  اإلةاااااالا  المتصاااااال بالدوراج اإللزامية، ول ساااااايما ليما  تعل  بالمياااج الملح 

 لوماج دليقة وموثوقة ومتاحة.”تاليو“ بال تماد  ل  مع

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

الصـندو  بصـد  االاتقال فاليا نلى اطام مركزي جدند لتخحي  الموار  )بما قت ذلك اقل اطام ن ارة  - 705
التعلم من اطـام ”تـاليو“ نلى ” ورا ـل“(. وإتـافـة المعلومـا  المتعلقـة بـالتـدريـت اإللزامتل وإماـاايـة الوصــــــــــــــولل  
وت ـــجيل الخاصـــيا  الونيتية واإلبالغ عن ا هت  ولويا  دصـــوى. وتعاف شـــعتة الموار  التشـــرية فاليا على  

 رة التعلم على الصعيد اإلدليمت.تعيين ستة محللين من الشركاء قت مجال الموار  التشرية سيدعموإ ن ا

م  تقلال  بأن يحد ث الصااندو  ة ة أاشاا ة الضاامان صي الوقت   77وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 706
المناسااااب وب لاقة دليقة، باسااااتتدام المعلوماج المتعلقة بتصااااني  الشاااالكان المنفذ   م  حيث المتارل  

 الواردة صي اظام ضمان الشلكان المنفذ  .

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

 جرى الصـــندو  اســـتعراضـــا شـــامال لتصـــنيذا  المخاطر الوار ة قت اطام ضـــماإ الشـــركاء المنذذنن  - 707
للتأ د من  دت ال وصـــح  التناديـــا  التت تم الع ور علي ال وتأ د من  إ جميع  اشـــحة اليـــماإ المقررة قت  

 ت تند نلى معلوما    يقة ومحد ة فيما نتعلأل بتصنيف المخاطر. 2021يحة اليماإ لعام 
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وتم تحدنا تصـــــــــنيذا  المخاطر من  جل  مت المخاطر المتعلقة بال ـــــــــيا  وتم ايتتارها للتأ د من   - 708
قت النطام بحلول    2022 دت ا. ومن المتودع  إ تووإ التصــنيذا  التت ســيتم اســتخدام ا لخحة اليــماإ لعام 

النذقا  التت  بلا  ل وســـــــــــيتم تخحي   اشـــــــــــحة اليـــــــــــماإ وققا لذلك اســـــــــــتنا ا نلى م ـــــــــــتوى 2022ا اية عام 
 الشركاء. عن ا

م  تقلال  بأن يعزز الصااندو  ة ة أاشاا ة الضاامان وأن يضااع    78وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 709
 ضوابط وقائية صي  ملية صياغة تقييم الشلكان المنفذ  .

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل :التاريت الم ت دم

عالت ماتت فلول تونولوجيا المعلوما  المشــــــــــالة الذنية قت اطام ضــــــــــماإ الشــــــــــركاء المنذذنن قت  - 710
ــنيذا  المخاطر الوار ة قت وفدة التقييم الجزئت مدرجة 2022فذار/مارس   . و صـــــــــتحت  ي ت ييرا  قت تصـــــــ

. وُ يذ  تصــــنيذا  2022م ايتتار ذلك قت تموا/نوليه  اآلإ بشــــال صــــحي  قت التخحي  لليــــمااا ل ودد ت
بددة من وفدة التقييم الجزئتل و جري مزيد من التعدنل علي ا    2022المخاطر الوار ة قت يحة اليـماإ لعام 

اسـتنا ا نلى مخاطر ال ـيا   و اعتتارا  نضـافية تتعلأل بالمخاطر. ويرى الصـندو   إ هذه التوصـية دد ُاذِ،ذ  
 مجلذ ن الد ا.ويحلت نلى ال

م  تقلال  باأن يكفال المكتباان الق لااان للصااااااااانادو  صي لمناان    90وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 711
و مهوراة الكواغو الديمقلارية المواصقةٍّ  ل  التفاقاج المملمة مع الشااالكان المنفذ   و ل  تعد لتها قمل 

 السلع. تنفيذ ة ة العمل والاتقال  ل  ملحلة تحوال األموال وتسليم

 الماتتاإ القحرياإ قت جم ورية الووا و الديمقراطية ولبناإ اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ــيتي  لوفدة العمل  - 712 ــريك منذذ ســـــــ ــال  مع شـــــــ نتذأل الماتت القحري قت لبناإ على  إ نبرام اتذا  صـــــــ
ــلع. وي دم الماتت القحري   ــليم ال ـــــــ ــلة التحويال  النقدية وت ـــــــ معلوما  كافية لوضـــــــــع يحة عمل ومواصـــــــ

حي  قت  باستمرار نلى تعزيز عملية ن ارة يحة العمل وضماإ  إ ننعاذ المركز القااوات للصندو  بشال ص
جميع طرائأل التعادد. وســــــيا ،ف الماتت القحري ج و ه لوضــــــع المزيد من نجراءا  الردابة للتأ د من صــــــحة  
ــتوملة   ــركاء المنذذنن وإبقاء جميع االتذادا  م ــ ــد الدوري التذادا  الشــ ــمل ذلك تعزيز الرصــ ــيشــ االتذادا . وســ

ــرين ال اات ــركاء األمم المتحدة. ومنذ تشـــــ ــركاء  2021اوقمبر /و  يقة قت نطار بوابة شـــــ ل كاإ لدى جميع الشـــــ
المنذــذنن اتذــادـا  صـــــــــــــــالحــة بموجـت اطــام ن ارة المعلومـا  المتعلقــة بـالشــــــــــــــركـاء. و ـاإلضـــــــــــــــاقـة نلى ذلـكل  
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دائمة مرجعية لعملية ن ارة يحة العملل و  يمت  ورا  تدريبية للشـــــــركاء ومونذت البرامت ليـــــــماإ   وضـــــــعت
 االمت ال الوامل.

ي قت جم ورية الووا و الديمقراطية علما ب ذه التوصـية. وهو سياذل  إ تووإ  ويحي  الماتت القحر  - 713
اتذادا  الشـركاء المنذذنن والتعدنال  مواققا علي ا وم ـتوملة دبل التو يع على يحة العمل. وسـيتم ذلك كجزء  

ــا مزيدا من نجراءا  الردابةل ب ما قت  من االســـتعراض التشـــ يلت لخحة العمل. وســـييـــع الماتت القحري  ييـ
 ذلك تعزيز الرصد الدوري التذادا  الشركاء المنذذنن وإبقاء جميع االتذادا  م توملة و  يقة.

وت ــلم ن ارة الصــندو  بالحاجة نلى تعزيز رصــد اتذادا  الشــركاء المنذذنن وســتصــدر مذكرة  ايلية  - 714
التو يع على يحة عمل طوال  تذكر المونذين بيــــــرورة كذالة وجو  اتذا  صــــــال  مع الشــــــركاء المنذذنن دبل 

ــركاء   ــا لوفة متابعة التذادا  الشـ ــتراتيجيا   ييـ ــعتة ال ـــياســـا  واالسـ ــحة يحة العمل. وســـتنشـــ  شـ مدة  اشـ
 المنذذننل وستجري المااتت القحرية استعراضا   ورية للوفة المتابعة من  جل كذالة االمت ال.

مكتباان الق لااان للصااااااااانادو  صي لمناان  م  تقلال  باأن يكفال ال  91وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 715
و مهوراة الكواغو الديمقلارية تعزاز اللصااااااد الدوري للتفاقاج المملمة مع الشاااااالكان المنفذ   وضاااااامان  

 تحد ثها ودقتها صي اظام  دارة المعلوماج المتعلقة بالشلكان.

 بناإالماتتاإ القحرياإ قت جم ورية الووا و الديمقراطية ول اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

الذقرتين   - 716 نلى الر  الوار  قت  ــة الوار ة قت   714و    712نرجى الرجول  ــيــ ــالتوصــــــــــــ بــ المتعلأل   عاله 
 من تقرير المجلذ. 90 الذقرة

تقلال  بأن يعزز المكتبان الق لاان للصاااااااندو  صي لمنان م    102وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 717
و مهوراة الكواغو الديمقلارية والمكتب دون اإلقليمي لمن قة البحل الكارامي  ملية رصااااااد التقدم المحلز  
صاااااو  تنفيذ األاشااااا ة الواردة صي ة ة العمل م  أ ل اساااااتعلا  التقارال الملحلية    ة ط العمل صي 

 قة.أوااها وب لاقة أكثل د

الــــديمقراطيــــة ولبنــــاإ  اإل ارا  الم دولة: القحريــــاإ قت جم وريــــة الووا و  الماتتــــاإ 
 والماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم
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ــد  اشــــــحة  يحي  الماتت القحري قت لبناإ علما   - 718 ــيةل وهو يعمل على تعزيز عملية رصــــ ب ذه التوصــــ
 يحة عمل الشركاء المنذذنن من  جل استعراض التقرير المرفلت لخحة العمل قت الودت المحد .

ويحي  الماتـت القحري قت جم وريـة الووا و الـديمقراطيـة علمـا ب ـذه التوصــــــــــــــيـة ودـد اتخـذ بـالذعـل  - 719
ُفد   قت مراجعة الح ــــــــــابا . وســــــــــينطم الماتت القحري  ييــــــــــا   نجراءا  لمعالجة مواطن اليــــــــــعف التت

اسـتعراضـا قصـليا لخح  عمل الشـركاء المنذذنن لوذالة التنذيذ ال ـليم لةاشـحة و دة اإلبالغ. وسـيعزا الماتت  
القحري متابعة تنذيذ هذه التوصــــية يالل االجتماعا  البراامجية األســــبو ية من  جل ضــــماإ تنذيذ التوصــــية 

 .2022كااوإ األول/ ي مبر   31حلول بالوامل ب

ويحي  الماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت علما بالتوصــــية. ولتعزيز رصــــد يح  العملل   - 720
نتعاوإ مونذو العمليا  البرامت تعاواا قعاال بشــــــــأإ اتخاذ تدابير ليــــــــماإ القيام قت الودت المناســــــــت بتقديم 

لعمل واالســتعراض الدديأل ل ال بما قت ذلك تدريت الشــركاء المنذذنن على  المديال  للتقارير المرفلية لخحة ا
 ناجاا التقارير المرفلية لخحة العمل قت الودت المناست.

م  تقلال  بأن يكفل المكتبان الق لاان للصااااااااندو  صي لمنان  103وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 721
سااااااتعلاضاااااااج صي أوااها قمل المواصقة  ل  التقلال  و مهوراة الكواغو الديمقلارية   لان موظف الملامح ال

الملحلي    ة ة العمل واسااتماراج اإلين بالصاال  وةااهادة اإلافا  المتصاالة بها م  أ ل حماية الموارد 
 التي يستتدمها الشلاأل المنفذ.

 الماتتاإ القحرياإ قت جم ورية الووا و الديمقراطية ولبناإ اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ــتعراض   - 722 ــد واســـــــــ ــية وهو يعمل على تعزيز رصـــــــــ يحي  الماتت القحري قت لبناإ علما ب ذه التوصـــــــــ
ــتعراضـــا  قت الودت  المناســـت دبل التقارير المرفلية لخحة عمل الشـــركاء المنذذنن من  جل كذالة نجراء االسـ

المواققة على اســتمارة اإلذإ بالصــرم وشــ ا ة اإلاذا . وتم نيحار جميع مونذت البرامت والعمليا ل وُج ِ،ز  
 جميع الق ائم قت اطام البرمجة العالمت بعد المواققة على تقرير يحة العمل.

ودــد بــد  بــالذعــل   ويحي  الماتــت القحري قت جم وريــة الووا و الــديمقراطيــة علمــا ب ــذه التوصــــــــــــــيــة - 723
ــد والتقييم من ماتت دحري فير.   تنذيذها. وُاطِ،مت لمونذت البرامت  ورة تعلمل ي ــــــرها امالء قت مجال الرصــــ
ــتعراض للتقرير المرفلت عن يحة العمل دبل المواققة على   د  قت تلك الدورة على  همية نجراء اســـــــــــ ــُ ودد شـــــــــــ

ت القحري متابعة هذا األمر يالل االســتعراضــا   اســتمارة اإلذإ بالصــرم وشــ ا ة اإلاذا . وســيواصــل المات
الذصلية لخح  العمل مع الشركاء المنذذنن قت اجتماعا  البراامت األسبو ية ليماإ التنذيذ الوامل للتوصية 

 .2022كااوإ األول/ ي مبر   31بحلول 

وراة م  تقلال  بأن يقوم المكتب الق لي للصااااااندو  صي  مه 114وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 724
الكواغو الديمقلارية بتعزاز  ملية تساجيل أوامل الشالان م  أ ل اساتلم التدماج أو السالع بعد  صادار أمل  

 الشلان، لضمان تسجيل العملية صي أوااها وصي  رار معا يل تكفل التحق  م  الميزااية.
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 الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ســــــــيقوم الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطيةل بدعم من وفدة ن ارة ســــــــل ــــــــلة اإلمدا ل  - 725
العمليـة قت  بوضــــــــــــــع نجراءا  تشــــــــــــــ يـل موفـدة لتعزيز عمليـا  الشــــــــــــــراء من  جـل ت ــــــــــــــجيـل جميع مرافـل  

 المناست. الودت

م  تقلال  بأن يكفل المكتب الق لي للصاااااااندو  صي كولومميا    123وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 726
اساااتتدام  ميع معا يل الشااافالية صي  ملياج الشااالان المحلية  ل  احو  تسااام بالكفانة وحسااا  التوقيت، 

 ها  ميع الجهاج صاحبة المصلحة.لضمان أن تكون  ميع المعلوماج محددة بوضوح وأن ت  لع  لي

 الماتت القحري قت كولومبيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

وإاذــاذ  دـام الماتــت القحري قت كولومبيــا  ورا  تـدريبيــة قت مجــال المشــــــــــــــتريـا  لت قيف المونذين   - 727
الم ــاءلة على جميع الم ــتويا  لوذالة االســتخدام ال ــليم لنماذج الشــراء الصــحيحةل وضــماإ  إ تووإ جميع  
المعلوما  محد ة بوضــــو  و إ تح،لع علي ا جميع الج ا  صــــافتة المصــــلحة. و اإلضــــاقة نلى ذلكل ســــيقوم  

ــ ي ــع نجراءا  تشـ ــلة اإلمدا ل بوضـ ــل ـ ل موفدة لتعزيز عمليا  الشـــراء الماتت القحري بدعم من وفدة ن ارة سـ
 باستخدام النماذج الصحيحة اللتماس العروض والتقييم.

م  تقلال  بأن يعزز المكتب الق لي للصاااااااندو  صي كولومميا    124وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 728
اظام والمكتب دون اإلقليمي لمن قة البحل الكارامي  ملية الشاااالان المحلي بحيث يصاااادر أمل الشاااالان صي 

أرلس قمل  بلام  قد التدماج المهنية مع المورد  ، ويلأل لضااااامان  تمام  ملية الشااااالان صي  رار معا يل  
 تكفل التحق  م  الميزااية.

ــة  اإل ارتاإ الم دولتاإ: لمنحقــ ــت  وإ اإلدليمت  ــا والماتــ القحري قت كولومبيــ ــت  الماتــ
 التحر الواريبت

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم
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يقوم الماتـت القحري قت كولومبيـا بتنذيـذ فليـة ن اريـة جـدنـدة ليــــــــــــــمـاإ عـدم التو يع على  ي و يقـة  - 729
ــدار  مر الشــــراء والمواققة عليه والتحقأل من ميزاايته قت اطام  طلذ. ودد تم تنذيذ هذه اآللية   تعاددية دبل نصــ

. وســــــــيقوم الماتت القحريل بدعم من وفدة ن ارة ســــــــل ــــــــلة اإلمدا ل بوضــــــــع  2022 يار/مانو   1بالوامل منذ 
 نجراءا  تش يل موفدة لتعزيز عمليا  الشراء من  جل ضماإ نصدار  وامر الشراء قت الودت المناست.

ويحي  الماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت علما ب ذه التوصـــــــــــية. ولوذالة التنذيذ ال ـــــــــــليم  - 730
لعمليا  الشــــــــــراء المتعلقة بالخدما  الم نيةل ســــــــــتقوم الموار  التشــــــــــريةل بدعم من وفدا  العمليا  األيرىل  

ام عمليـة الشــــــــــــــراء لجميع عقو   بـماشـــــــــــــــاء وتنذيـذ اطـام للردـابـة الـدايليـة للقيـام على النحو الواجـت بتو يأل نتمـ
الخدما  الم نية. وســيقوم الماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبتل بدعم من وفدة ن ارة ســل ــلة اإلمدا  
ــ يل موفدة لتعزيز عمليا    والماتت اإلدليمت ألمرياا الالتينية ومنحقة التحر الواريبتل بوضـــــــع نجراءا  تشـــــ

 قت الودت المناست.  الشراء ليماإ نصدار  وامر الشراء 

م  تقلال  بأن تعمل المكاتب الق لاة للصاااااندو  صي كولومميا    141وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 731
و مهورااة الكواغو الاديمقلارياة ولمناان والمكتاب دون اإلقليمي لمن قاة البحل الكاارامي  ل  تحساااااااااي  دقاة 

ند اسااااتلم المنتجاج وإ لان  ملية  وحساااا  توقيت تسااااجيل وتحد ث المعلوماج صي أداة تتبع الشااااحناج  
 التفتير وإتمامها.

الماـــاتـــت القحريـــة قت جم وريـــة الووا و الـــديمقراطيـــة وكولومبيـــا   اإل ارا  الم دولة:
 ولبناإ والماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

نواقأل الماتت القحري قت لبناإ على ضـرورة الت ـجيل الدديأل قت الودت المناسـت للواام البرامت قت  - 732
  اة تتتع الشــحنا ل وإعدا  اســتمارة الت ــليمل وت ــجيل عمليا  الت ــليم نلى الشــركاء المنذذنن بعد التو يع على  

ــليم. واســـتعرض   ــيمة الت ـ ــية التت د ـ الماتت القحري نجراءاته المتعلقة بم ارة المخزوإل وفد  المجاال  الرئي ـ
تحتاج نلى تح ــــينل ويصــــا موار  نضــــافية من المونذين للذريأل الم ــــدول عن ن ارة لواام البرامت. وعالوة  

  قت  على ذلكل اذذ الماتت القحري  اشــحة و  وا  ردابية نضــافية لتجنت التأيير وضــماإ ت ــجيل المعامال
الودت المناســـــت قت   اة تتتع الشـــــحنا . ودد  ضـــــذى الماتت القحريل تحت م ـــــدولية رئيذ الماتتل طابعا  
ــليم والمت ـــــأل   رســـــميا على يحة لتح ـــــين عملية ن ارة المخزوإ وإجراءا  تشـــــ يل موفدة ليـــــماإ التنذيذ ال ـــ

 لجميع  اشحة ن ارة المخزوإ.

ا - 733 ــة  قت جم وريـــ القحري  الماتـــــت  ــذ  اتخـــ ــد  نلت: ودـــ ــا  مـــ نجراءا  من يالل  ــة  ــديمقراطيـــ الـــ لووا و 
تخصــــــيا موار  نضــــــافية من المونذين وتوســــــيع فجم قريأل الماتت القحري الم ــــــدول عن ن ارة اللواام   ) (

البراامجية وتحدنا ســــــــــجال  تتتع الشــــــــــحنا ؛ و )ب( تعزيز عملية نعدا  و ائأل الت ــــــــــليم المودعة وجمع ا؛  
األقردة التت تدنر مختلف عناصـــــــر ســـــــل ـــــــلة اإلمدا  للمااتت القحرية.    )ج( تعزيز االتصـــــــال الدايلت بين و
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ــين عملية ن ارة  ــميا على يحة لتح ــــ ــدولية رئيذ الماتتل طابعا رســــ ــذت الماتت القحريل تحت م ــــ ــييــــ وســــ
 المخزوإ وإجراءا  تش يل موفدة ليماإ التنذيذ ال ليم والمت أل لجميع  اشحة ن ارة المخزوإ.

لقحري قت كولومبيا نجراءا  لتعيين من ــــــأل لتتتع الشــــــحنا ل ياوإ م ــــــدوال عن  ودد اتخذ الماتت ا - 734
الت ـجيل الدديأل وقت الودت المناسـت للمعامال  ورصـد  رصـدة المخزوإ قت   اة تتتع الشـحنا . وعالوة على  
ذلكل عين الماتت القحري ج ا  تن ــيأل للوج ــتيا  والمشــتريا  من  جل مواصــلة تعزيز رصــد وتتتع اللواام  
البراامجية. وسـييـذت الماتت القحريل تحت م ـدولية رئيذ الماتتل طابعا رسميا على يحة لتح ين عملية 

 ن ارة المخزوإ وإجراءا  تش يل موفدة ليماإ التنذيذ ال ليم والمت أل لجميع  اشحة ن ارة المخزوإ.

ــ - 735 ــين ت ــــ ــتومال   اة وما قت  الماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت يعمل على تح ــــ جيل واســــ
تتتع الشـــــحنا  عن طريأل معالجة الذجوة قت الموار  التشـــــرية قت هذه العملية. و ضـــــيذت ج ة تن ـــــيأل جدندة 
لم اعدة مااتت االتصال قت تع د   اة تتتع الشحنا . وسيتعاوإ مونذو العمليا  والبرامت إلاشاء فلية رصد 

م معلوما  م ـــــتوملة وتصـــــويتا  دبل الموعد الن ائت للتحقأل من المعلوما  المتصـــــلة بتتتع الشـــــحنا  وتقدي
للتحقأل من تتتع الشــحنا  بودت كام. وســتنطم  ورا  تدريبيةل بالتعاوإ مع الوفدة القااواية المعنية باإلبالغ 
ــماإ ت ـــــــجيل لواام البرامت   ــحنا  من  جل ضـــــ قت المقرل لتعزيز ددرة المونذين قت مجال نجراءا  تتتع الشـــــ

 مناست.بددة وقت الودت ال

ــدنأل على  - 736 ــتل  إ العملية الدورية للتصـــــ ــ ـــــ ــعيد المدســـــ ــندو  من جدندل على الصـــــ وتدكد ن ارة الصـــــ
المخزوإ التت تنذذ كعنصر ردابت من الدرجة ال اايةل توذل ت جيل جميع المعامال  قت ا اية المحام يالل  

ــدة المخزوإ على النحو الواجت. ويحدَّ  توات ــلة وتحدند  رصــــــــ ــنة ذا  الصــــــــ ــدنأل على  ال ــــــــ ر عمليا  التصــــــــ
المخزوإ )عمليتاإ  و    ر قت ال ــــــــــنة التقويمية( لول ماتت ميداات اســــــــــتنا ا نلى  يمة شــــــــــراء لواام البرامت  

 بدوالر الواليا  المتحدةل وتصنيذا    اء المااتت الميداايةل والتعقيد من النافية التش يلية.

ــندو  وضـــع واســـتعراض يحة تح ـــين - 737 ــتدعم ن ارة الصـ عملية ن ارة المخزوإ وإجراءا  التشـــ يل  وسـ
ــليم لجميع  اشـــــحة ن ارة المخزواا ل   ــاء كل ماتت دحريل من  جل التنذيذ ال ـــ الموفدةل تحت م ـــــدولية رؤســـ

 قت ذلك القيام قت الودت المناست بماجاا عمليا  التذتيش عند االستالم وت جيل اإليصاال .  بما

قلال  بأن تكفل المكاتب الق لاة للصاااااندو  صي كولومميا  م  ت  142وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 738
و مهورااة الكواغو الاديمقلارياة ولمناان والمكتاب دون اإلقليمي لمن قاة البحل الكاارامي   اداد اساااااااااتماارة 

 التسليم وتسجيل  ملياج التسليم  ل  الجهة المتلقية  ند اقل اإلةلا   ل  السلع.

القحريـــة قت جم وريـــة الووا و الـــديمقراطيـــة وكولومبيـــا  الماـــاتـــت   اإل ارا  الم دولة:
 ولبناإ والماتت  وإ اإلدليمت لمنحقة التحر الواريبت

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ــا    737نلى    732نرجى الرجول نلى الر نن قت الذقرتين   - 739 ــة الوار ة قت  عاله فيمـ ــيـ ــالتوصــــــــــــ نتعلأل بـ
 من تقرير المجلذ. 141 الذقرة
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م  تقلال  بأن يعزز المكتبان الق لاان للصاااااااندو  صي لمنان   155وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 740
وكولوممياا اإل لاناج اللامياة  ل   دارة ة اة التوزاع وتحميلهاا  ل  اظاام الملمجاة العاالمي والحفااظ  ل   

الوثائ  الدا مة لكل منها، وتساااليم اإلمداداج بعد التوليع  ل  ة ط العمل، وتحميل سااايل العملية بتوصيل 
 ة ة التوزاع بوصفها وثيقة تكميلية.

 الماتتاإ القحرياإ قت لبناإ وكولومبيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ســــــــيقوم الماتتاإ القحرياإ قت كولومبيا ولبناإ بمعدا  يح  التوايع واســــــــتعراضــــــــ ا والمواققة علي ا   - 741
وتتتع ال ووضـع عملية لرصـد تنذيذها ومحابقت ا مع عمليا  الت ـليم الذعليةل تمشـيا مع المذكرة التوجي ية التت 

اإ القحرياإ ن راج يح  التوايع كو ائأل توميلية لخح  العمل بالن ـتة سـيعدها مقر الصـندو . وسـياذل الماتت
 للشركاء المنذذنن الذنن من المقرر  إ نتلقوا اإلمدا ا  البراامجية للصندو .

و اإلضــاقة نلى اإلجراءا  الخاصــة بالماتبين القحريين المبينة  عالهل ســييــع مقر الصــندو  مذكرة  - 742
توايعل ستوقر اماذج موفدة لجمع المعلوما  م ل اول وكميا  اللواام البراامجية توجي ية بشأإ نعدا  يح  ال

ــليم   ــيل المتلقينل ومحابقت ا مع عمليا  الت ــ ــليم المقررة وتذاصــ المقرر توايع ال والجدول الزمنت لعمليا  الت ــ
 ذكرة التوجي ية.الذعلية. وستقدم فلقة  راسية على اإلاترات نلى جميع المااتت القحرية بمجر  نصدار الم

م  تقلال  بأن يعزز المكتبان الق لاان للصااندو  صي  مهوراة  156وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 743
الكواغو الاديمقلارياة وكولوممياا  ملياة   اداد واساااااااااتعلا  ة اة التوزاع م  أ ال تنفياذ  ملياة تتوانم مع  

 ة ة العمل أو مع غيلها م  وثائ  الملامح الملئمة.

 الماتتاإ القحرياإ قت جم ورية الووا و الديمقراطية وكولومبيا الم دولتاإ:اإل ارتاإ 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

بــــمعــــدا  يح    -   744 الــــديمقراطيــــة وكولومبيــــا  القحريــــاإ قت جم وريــــة الووا و  التوايع ســــــــــــــيقوم الماتتــــاإ 
واســتعراضــ ا والمواققة علي ا وتتتع ال ووضــع عملية لرصــد تنذيذها ومحابقت ا مع عمليا  الت ــليم الذعليةل تمشــيا  
مع المذكرة التوجي ية التت ـسيعدها مقر الـصندو . وـستوذل المااتت القحرية ن راج يح  التوايع كو ائأل توميلية 

 ن المقرر  إ نتلقوا اإلمدا ا  البراامجية للصندو . لخح  العمل بالن تة للشركاء المنذذنن الذنن م 

و اإلضـاقة نلى اإلجراءا  الخاصـة بالماتبين القحريين المبينة  عالهل سـتيـع ن ارة الصـندو ل على  - 745
الم ـتوى المدسـ ـت مذكرة توجي ية بشـأإ نعدا  يح  التوايعل سـتوقر اماذج موفدة لجمع المعلوما  م ل اول 

المقررة وتـذاصـــــــــــــــيل المتلقينل   وكمـيا  اللواام البرـاامجـية المقرر توايع ـال والجـدول الزمنت لعملـيا  الت ــــــــــــــليم
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ومحابقت ا مع عمليا  الت ـليم الذعلية. وسـتقدم فلقة  راسـية على اإلاترات نلى جميع المااتت القحرية بمجر  
 نصدار المذكرة التوجي ية.

م  تقلال  بأن يكفل المكتبان الق لاان للصااااااااندو  صي لمنان  157وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 746
 وكولومميا تسليم السلع  ل  الشلكان المنفذ   وصقا لت ة التوزاع.

 الماتتاإ القحرياإ قت كولومبيا ولبناإ اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

بـالحـاجـة نلى ر   يحـة العمـل بخحـة التوايع. و نـاء على ذلـكل  ي ــــــــــــــلم الماتـت القحري قت لبنـاإ   - 747
اســـــــــــــتعرض الماتت القحري نجراءا  الردابة الدايلية الخاصـــــــــــــة به المتعلقة بم ارة المخزوإ وفد  المجاال   
الرئي ــية التت نتعين تعزيزها. وقت ودت الفألل وضــع الماتت القحري اموذجا لخحة التوايع ييــام بموجب ا  

ــم النشـــــاط وي ــاقة نلى ذلكل تم تعزيز   وا  التوايع الحالية ليـــــماإ  اســـ تم ر حه بتوايع لواام البرامت. و اإلضـــ
رصــــــــــد وتوايع اإلمدا ا  البراامجية باذاءة. وســــــــــيقوم الماتت القحري بمعدا  يح  التوايع واســــــــــتعراضــــــــــ ا  

ذعليةل تمشيا مع المذكرة  والمواققة علي ا وتتتع ال ووضع عملية لرصد تنذيذها ومحابقت ا مع عمليا  الت ليم ال
ــركاء  ــلع نلى الشـ ــليم ال ـ ــياذل الماتت القحري مواءمة عمليا  ت ـ ــندو . وسـ ــيعدها مقر الصـ التوجي ية التت سـ
ل اموذج يحة التوايع على النحو الذي  وصــــــــــــى به المجلذ   المنذذنن والم ــــــــــــتذيدنن مع يح  التوايع. وُعدِ،

اف الماتت القحري فاليا على وضــع داعدة بيااا  لوذالة  ليشــمل األموال واألاشــحة. و اإلضــاقة نلى ذلكل يع
 رصد لواام البرامت وتوايع ا باذاءة.

وســـــــيقوم الماتت القحري قت كولومبيا بمعدا  يح  التوايع واســـــــتعراضـــــــ ا والمواققة علي ا وتتتع ال   - 748
ة التوجي ية التت سـيعدها  ووضـع عملية لرصـد تنذيذها ومحابقت ا مع عمليا  الت ـليم الذعليةل تمشـيا مع المذكر 

مقر الصــندو . وســياذل الماتت القحري مواءمة عمليا  ت ــليم ال ــلع نلى الشــركاء المنذذنن والم ــتذيدنن مع  
 يح  التوايع.

م  تقلال  بأن  نفذ المكتب الق لي للصاااااااندو  صي  مهوراة   158وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 749
تعلاضاااااا لت ط التوزاع والمواصقة  ليها صي اظام الملمجة  الكواغو الديمقلارية  ملية رصاااااد تتضااااام  اسااااا 

العالمي واإلةااااااااالا   ل  تنفيذها م  أ ل الحفاظ  ل  سااااااااايل العملية بتوصيل الوثائ  الدا مة لكل منها،  
 وتسليم اإلمداداج بعد التوليع  ل  ة ط العمل، وتحميل ة ة التوزاع بوصفها وثيقة تكميلية.

 قحري قت جم ورية الووا و الديمقراطيةالماتت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم
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سيقوم الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطية بمعدا  يح  التوايع واستعراض ا والمواققة   - 750
ــيا مع المذكرة  علي ا وتتتع ال ووضــــــــــع عملية   ــليم الذعليةل تمشــــــــ ــد تنذيذها ومحابقت ا مع عمليا  الت ــــــــ لرصــــــــ

 التوجي ية التت سيعدها مقر الصندو .

وسياذل الماتت القحري ن راج يح  التوايع كو ائأل توميلية لخح  العمل بالن تة للشركاء المنذذنن  - 751
 الذنن من المقرر  إ نتلقوا اإلمدا ا  البراامجية للصندو .

م  تقلال  بأن يعمل المكتبان الق لاان للصاااااااندو  صي لمنان   164وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 752
وكولومميا بشاكل وثي  مع المقل لتوحيد المعلوماج الواردة صي ة ة التوزاع مع التقيد بالمواصافاج اللزمة  

 المحددة صي السياسة.

 كولومبيا ولبناإالماتتاإ القحرياإ قت   اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ســــــــــيعمل الماتت القحري قت لبناإ عن ك ت مع الماتت اإلدليمت ومقر الصــــــــــندو  بشــــــــــأإ توفيد  - 753
 ج التوجي ية التت ســــييــــع ا  اموذج يحة التوايع. وســــييــــع الماتت القحري يححه للتوايع تمشــــيا مع المتا

 مقر الصندو .

وســييــع الماتت القحري للصــندو  قت كولومبيا  ييــا يححه للتوايع تمشــيا مع المتا ج التوجي ية   - 754
   التت سييع ا مقر الصندو .

و اإلضــاقة نلى اإلجراءا  الخاصــة بالماتبين القحريين المبينة  عالهل ســييــع مقر الصــندو  مذكرة  - 755
توجي ية بشأإ نعدا  يح  التوايعل ستوقر اماذج موفدة لجمع المعلوما  م ل اول وكميا  اللواام البراامجية 
ــليم   ــيل المتلقينل ومحابقت ا مع عمليا  الت ــ ــليم المقررة وتذاصــ المقرر توايع ال والجدول الزمنت لعمليا  الت ــ

  ت القحرية بمجر  نصدار المذكرة التوجي ية.الذعلية. وستقدم فلقة  راسية على اإلاترات نلى جميع الماات

م  تقلال  بأن يقوم المكتب الق لي للصااااااندو  صي  مهوراة   165وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 756
الكواغو الديمقلارية بإرصا  الوثائ  المتعلقة بتسااااااليم اإلمداداج )ة ة التوزاع، وتسااااااليم  مداداج الملامح،  

لة لضاااامان  مكااية تتبع  ميع وتقلال صاااال  المتزون( باسااااتتدام ا فس رموز تعلا  األصاااانا  المسااااج 
  اإلمداداج التي  تم تسليمها.

 الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم
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مقر الصــــندو ل ســــيقوم الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطية بوضــــع نجراء و دعم من   - 757
ــندو  توجي ا   ــيدرج مقر الصـ ــتخدام معرقا  البنو  الموفدة قت جميع النطم والو ائأل. وسـ ــ يلت موفد السـ تشـ

الو ـائأل  بشـــــــــــــــأإ مواءمـة األســــــــــــــمـاء التجـاريـة للبنو  واألســــــــــــــمـاء العـامـة للبنو  المقـابلـة ل ـا قت جميع النطم و 
الت ـليم ويح  التوايع( الم ـتخدمة لتو يأل ت ـليم لواام البرامت نلى الشـركاء المنذذنن والم ـتذيدننل   )اسـتمارا 

ــدنأل على المخزوإ لعام   ــتدرج قت  ليل التصـــــ ــرط على جميع المااتت  2022والتت ســـــ . وســـــــيعرض هذا الشـــــ
 بشأإ ن ارة المخزواا .الميدااية كجزء من الحلقا  الدراسية الشتاية لتجدند المعلوما  

م  تقلال  بأن يعزز المكتبان الق لاان للصااندو  صي  مهوراة  175وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 758
الكواغو الديمقلارية وكولومميا ساالمة  ملية   داد اسااتماراج التسااليم حسااب رميعة المعاملة، وبأن يشاالصا  

تساااااليم أو اتفاقاج توزاع  مداداج الملامح أو  ل   اجاز مهمة تساااااليم السااااالع  ما    رلا   يصاااااالج ال
 التوزاع. قوائم

 الماتتاإ القحرياإ قت جم ورية الووا و الديمقراطية وكولومبيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

القحريـاإ قت جم وريـة الووا و الـديمقراطيـة وكولومبيـا بشــــــــــــــاـل و يأل مع مقر  ســــــــــــــيعمـل الماتتـاإ   - 759
الصـــــــندو  لتنذيذ هذه التوصـــــــية. وير  ر  اإل ارة ويحة عمل ا فيما نتعلأل ب ذه التوصـــــــية قت الر   عاله على  

 من تقرير المجلذ. 141التوصية الوار ة قت الذقرة 

ن يعمل المكتب الق لي للصاااااااندو  صي كولومميا  م  تقلال  بأ  176وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 760
بشااااااااكل وثي  مع المقل إلدراج تصااااااااني  اوع وثيقة التسااااااااليم )اتفاقاج توزاع  مداداج الملامح، والتوزاع 

 المباةل، وإيصالج التسليم( صي النظام الملكزي الجد د لتت يط الموارد.

 الماتت القحري قت كولومبيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

  2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ــيةل على  - 761 ــندو  على تنذيذ هذه التوصـــ ــيعمل الماتت القحري قت كولومبيا عن ك ت مع مقر الصـــ ســـ
 من تقرير المجلذ. 141النحو الموض  قت الر   عاله المتعلأل بالتوصية الوار ة قت الذقرة 

م  تقلال  بأن يعزز المكتاب الق لي للصاااااااااندو  صي  مهوراة    186وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   -   762
 الكواغو الديمقلارية  ملية   داد واستعلا  متتلف التقارال المتصلة بعناصل  ملية ضمان الميل األةيل. 



 A/77/322/Add.1 

 

158/259 22-22172 

 

 الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ ة:فالة التوصي

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ســــيقوم الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطيةل بدعم من قريأل ضــــماإ الميل األيير التابع  -   763
مدار العام. وســياذل  لمقر الصــندو ل بوضــع نجراء تشــ يل موفد وجدول امنت نوجزاإ كيتية تنذيذ العملية على 

 الماتت القحري توقير التدريت الواقت لمونتيه وشركائه المنذذنن بشأإ متحلتا  عملية ضماإ الميل األيير. 

وعمال باإلجراءا  الخاصــــــة بالماتت القحري المبينة  عالهل ســــــينق  مقر الصــــــندو  احا  عمليا   - 764
للتصـــــــــدنأل على فالة مختلف األاشـــــــــحة والمعالم  التصـــــــــدنأل على المخزواا  لتشـــــــــمل دائمة مرجعية نلزامية  

المتصـــــــــلة بعملية ضـــــــــماإ الميل األيير واالمت ال ل ا. وعالوة على ذلكل ســـــــــيتم تحدنا المذكرا  التوجي ية 
ــلة بلواام البرامت من   ــلة اإلمدا  والتقارير المتصـ ــل ـ ــماإ الميل األيير والنماذج المتعلقة بخرائ  سـ المتعلقة بيـ

 صية. جل معالجة هذه التو 

م  تقلال  بأن يعد المكتب الق لي للصااااااااندو  صي  مهوراة   187وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 765
الكواغو الديمقلارية ة ة  مل تشاااتلط   داد متتلف التقارال المحددة صي كل  نصااال م   ناصااال  ملية  

 ضمان الميل األةيل.

 الديمقراطيةالماتت القحري قت جم ورية الووا و   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ســــــــــــــيعمــل الماتــت القحري قت جم وريــة الووا و الــديمقراطيــة بشــــــــــــــاــل و يأل مع المقر لتنذيــذ هــذه  - 766
الر   عاله على التوصـــــــية الوار ة قت  التوصـــــــية. وير  ر  اإل ارة ويحة عمل ا فيما نتعلأل ب ذه التوصـــــــية قت  

 من تقرير المجلذ. 186الذقرة 

م  تقلال  بأن يعمل المكتب الق لي للصاااااندو  صي  مهوراة   188وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 767
الكواغو الديمقلارية بشاكل وثي  مع المقل م  أ ل تحساي  ملحلة اللصاد، بهد  تحد د أو   القصاور صي 

 زاز تنفيذ السياسة المتعلقة بضمان الميل األةيل.العناصل التمسة وتع

 الماتت القحري قت جم ورية الووا و الديمقراطية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم
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الــديمقراطيــة بشــــــــــــــاــل و يأل مع المقر لتنذيــذ هــذه ســــــــــــــيعمــل الماتــت القحري قت جم وريــة الووا و   - 768
التوصـــــــية. وير  ر  اإل ارة ويحة عمل ا فيما نتعلأل ب ذه التوصـــــــية قت الر   عاله على التوصـــــــية الوار ة قت  

 من تقرير المجلذ. 186الذقرة 

م  تقلال  بأن يحساا   الصااندو  سااياسااات  وإ لانات  وبملا عة    196وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 769
ز لتتاي القلاراج المتعلقة بال تلا  بالمعاملج  ا تفاقات  المتعلقة بالمساااهماج م  أ ل وضااع أساااة معزَّ

 م  المعا يل المحاسمية الدولية للق اع العام. 23غيل التبادلية بما  تماة  مع المعيار 

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــياســـــة المحاســـــبية للصـــــندو  بشـــــأإ اإلنرا ا  المتأتية من    2022ســـــيجري قت عام  - 770 اســـــتعراض لل ـــ
من المعانير المحاسبية الدولية للقحال العام. وسيتم قت   23المعامال   ير التتا لية ليماإ امت ال ا للمعيار  

وستدمت    الماضيةل 12ال ياسة المحد، ة األيذ بالدروس الم تذا ة من تنذيذ ال ياسا  على قترة ال نوا  الــــــــــ 
م التوجي ا  التشــــــ يلية   قيــــــل الممارســــــا  التت اعتمدت ا صــــــنا نأل األمم المتحدة و رامج ا األيرىل وســــــتقدَّ
ــيتم االات اء من   ــاعدته قت تحليله لمختلف  اوال االتذادا . وســـــــــ واألم لة نلى قريأل االعترام باإلنرا ا  لم ـــــــــ

ــ ــبية المحد ة قت ســ ــة المحاســ ــياســ ــيتم تحبيأل ال ــ ــتعراضل وســ ــير للبيااا  المالية لعام  االســ   2022يا  التحيــ
 .2023بحلول ا اية فذار/مارس  

 
 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  

ــة قت   - 771 المنت يــ ــة  ــنــ ال ــــــــــــ تقريره عن  المجلذل قت مرقأل  ــدم  ــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــ   2021كــ
(A/77/5/Add.8  .ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـــــــــــيا  المتتقية من قترا  مالية ســـــــــــابقة)ل الذصـــــــــــل ال اات

اعتبر المجلذ  ا ا ديد التنذيذ. وتر  المعلوما    ااه بالترتيت     ااه معلوما  عن التوصـيا  ال ـت التت وتر 
 الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا  للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   29ويعرض الجدول   - 772

 29الجدول   
 ملحالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  صتلاج سابقة التي ا تامل أاها لم تنفَّذ بالكا  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 1 1 – – 1 الماتت القحري قت مواامبيأل        

 – 4 4 – – 4 شعتة الخدما  اإل ارية
 – 1 1 – – 1 وفدة ن ارة سل لة اإلمدا  

 – 6 6 – – 6 المجموع 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.8
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 ( 37) 2019كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يقوم الصاااااااندو  ومكتبا  الق لاان صي موزاممي    76أوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 773
بدقة، ويلأل لتجنب  دم  ومياامار بتحد ث المعاملج المتعلقة بالمتزوااج صي الوقت المناساااب وتساااجيلها 

 دقة اإلبل  المالي م  أ ل اتتاي القلاراج اإلداراة.

 الماتت القحري قت مواامبيأل اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يعمل الماتت القحري قت مواامبيأل على تح ــــــــين عملياته الدايلية الســــــــتومال المعامال  المتعلقة  - 774
بــالمخزوإ قت الودــت المحــد . و در المجلذ بــأإ الماتــت القحري قت ميــاامــار دــد اذــذ الجزء الخــاص بــه من  

 التوصية. هذه

م  تقلال  بأن تدمح المكاتب الق لاة للصااااااااندو  صي  ثيوبيا    165الفقلة وأوصاااااااا  المجلس صي  - 775
وموزاممي  ومياامار صي اظام المعلوماج أدواج معززة تتصااااااال بعملية  دارة السااااااافل، م  أ ل زاادة صعالية 

 وكفانة تلأل العملية.

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 در المجلذ بــالج و  التت تبــذل ــا الماــاتــت القحريــة للصــــــــــــــنــدو  قت ن يو يــا ومواامبيأل وميــاامــار   - 776
 المعلوما  لتح ين عملية ن ارة ال ذر.نتعلأل بمعدا    وا  معزاة قت اطام   فيما

وتشــــــــــــــاـل وفـدة ال ــــــــــــــذر العـالمـية الجـدـندة جزءا من التنذـيذ الجـاري للنطـام المركزي الجـدـند لتخحي    - 777
ل من المتودع  إ نتم 2023الموار . واطرا لتـــأجيـــل نطال  النطـــام المركزي لتخحي  الموار  نلى  وائـــل عـــام  

 .2023ول من عام  تنذيذ اموذج ال ذر بحلول الر ع األ
 

__________ 
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 ( 38) 2020كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يقوم الصااااااندو  بتحد ث تصاااااانيفاج الشاااااالكان  41وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 778
دليقة، ويلأل المنفذ   م  حيث المتارل صي اظام ضاامان الشاالكان المنفذ   صي الوقت المناسااب وب لاقة 

   لوضع أاش ة الضمان المقلرة بدقة وتجاوز القيود المفلوضة صي اظام ضمان الشلكان المنفذ  .

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2022الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

من يالل ما نلت: ) ( تورار    2021عالجت ن ارة الصـــــندو  هذه الم ـــــألة قت يحة اليـــــماإ لعام   - 779
توجـيه اإلرشــــــــــــــا ا  نلى المـااـتت لتجنُـّت الحـاال  القليـلة التت نتم قيـ ا تحمـيل التقييـما  التت  جرـيت قت عـام  
معين بعد قوا  األواإل بحيا نتعذر النطر قي ا ضـــــــــمن يحة اليـــــــــماإ الُمدتمتة لذلك العام؛ و )ب( نجراء 

ــنيذا  مخاطر التقييم  الجزئت قت اطام ضـــــماإ الشـــــركاء المنذذنن من  جل تصـــــحي  اســـــتعراض شـــــامل لتصـــ
األيحاء التت دد ُتوجد قت ن يال البيااا ؛ و )ج( نعا ة تصميم بياإ المخاطر ذي الصلة بالشركاء المنذِ،ذننل  

   فيا ياوإ تصنيف مخاطر التقييم الجزئت  فد عوامل النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار .

ذلكل ُفلت المشــالة التقنية قت اطام ضــماإ الشــركاء المنذذنن لوذالة  دة تصــنيذا   و اإلضــاقة نلى - 780
. وتم تحدنا تصــــنيذا  المخاطر  2022مخاطر الشــــركاء المنذذنن قت النطام اســــتعدا ا لخحة اليــــماإ لعام 

صــــــــــنيذا  من  جل  مت المخاطر المتعلقة بال ــــــــــيا  وتم ايتتارها للتأ د من  دت ا. ومن المتودع  إ تووإ الت
قت النطام بحلول ا اية العامل وســيتم تخحي   اشــحة اليــماإ وققا لذلك    2022المتعلقة بخحة اليــماإ لعام 

 استنا ا نلى م توى النذقا  التت  بلا عن ا الشريك.

م  تقلال  بأن  درج الصاااندو  ضاااوابط الية صي النظام الملكزي  42وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 781
وارد، بهد  تحد د الشاااالكان المنفذ   الذ   يتضااااعون ألاشاااا ة الضاااامان اإللزامية صي الجد د لتت يط الم

 الوقت المناسب وب لاقة دليقة.

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع ال اات من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

__________ 
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ُوضـعت بالذعل المواصـذا  ذا  الصـلة ألتمتة عملية االيتيار المتصـلة باليـماإ. وسـتعمل اإل ارة   - 782
 بالتعاوإ مع قريأل التخحي  المركزي للموار  لدمت المواصذا  قت النطام الجدند للتخحي  المركزي للموار .

م  تقلال  بأن يحسا  الصاندو   مليت  المتعلقة بلصد اإلمداداج   88المجلس صي الفقلة وأوصا   - 783
 ل  صاااااااعيدي اإلدارة اإلقليمي والق لي، بهد  الكشاااااااف    وحداج األ مال التي تحتاج  ل  د م لتعهد 

 معلوماج دليقة وصي الوقت المناسب     مداداج الكيان وتسليم المتزون  ل  الشلكان المنفذ  .

 وفدة ن ارة سل لة اإلمدا   ارة الم دولة:اإل

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :

ــتوى المااتت القحريةل   - 784 ــد على م ــــ ــلة اإلمدا  قريقا للدعم والرصــــ ــل ــــ ــم الوفدة الجدندة إل ارة ســــ تيــــ
سـييـم  يصـائيين ندليميين قت مجال ن ارة سـل ـلة اإلمدا  لتقديم الدعم نلى المااتت القحرية ورصـد   ائ ا قت  

  .2023لول فزيراإ/نوايه ن ارة سل لة اإلمدا . ومن المتودع  إ نتم تشايل الذريأل بالوامل وتش يله بح

وقت  عقاب درار االايــــــــــمام نلى شــــــــــرا ة ” وااتوم“ بدال من تنذيذ اطام مركزي منذصــــــــــل لتخحي    - 785
الموار ل سـيواصـل الصـندو  اسـتعراض ضـواب  المخزواا  والشـحن الممانة قت النطام المشـتر  لتحدند  ا ـت 

 الحلول إل ارة لواام برامت المااتت القحرية.

م  تقلال  بأن  درج الصااندو  ضااوابط وقائية تتصاال بالمعلوماج   89وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 786
المتعلقاة باالمتزون صي النظاام الملكزي الجاد اد لتت يط الموارد، بالياة تقاديم تنميهااج مبكلة صي كال ملحلاة  

 م  ملاحل  ملية اإلمداد.

 شعتة الخدما  اإل ارية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ :فالة التوصية

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   األصلت:  التاريت الم ت دم

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :

ســـــــــتقوم ن ارة الصـــــــــندو  بتصـــــــــميم وتنذيذ مزيت مالئم من م ام التج يز اآللت واليـــــــــواب  الودائية  - 787
المركزي الجدند لتخحي  الموار  من  جل تح ـــــــين تتتع الشـــــــحنا  والقيام على  وضـــــــواب  التحري قت اطام ا  

احو  ديأل بت ـــــجيل المعامال  المتعلقة بالمخزواا  قت الودت المناســـــتل قيـــــال عن اإلبالغ و ير ذلك من  
ضـواب  التحري التت سـتدعم تح ـين الرصـد من جاات قريأل الدعم والرصـد التابع للماتت القحري الذي سـُينَشأ 

 قت نطار الوفدة الجدندة إل ارة سل لة اإلمدا .
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وقت اإلصــــــــــــــــدار األولت المقرر للنطــام المركزي الجــدنــد لتخحي  الموار  قت كــااوإ ال ــاات/ننــانر  - 788
ل لن يقــدم الصــــــــــــــنــدو  وفـدة  للمخزوإ إل ارة لواام البرامت من جـااـت الماــاتـت القحريـة. وليــــــــــــــمــاإ  2023

ن ارة لواام البرامت من جاات المااتت القحرية عن طريأل اطام  طلذ    اســــــتمرارية األعمالل ســــــيتواصــــــل تع د
ــدار التالت  ــة بالمااتت القحرية متافةل نما قت اإلصــ ــت  وفدة المخزواا  الخاصــ ــحنا  نلى  إ تصــ لتتتع الشــ

 للنطام  و من يالل فل يارجت مخصا.

ا  قت النطام المركزي الجدند وتتودع ن ارة الصــــــــندو  تح ــــــــينا  عامة قت ددرت ا على ن ارة العملي - 789
لتخحي  الموار . و عد التحول من اطام مار،س ياص بالصـندو  نلى اطام ” وااتوم“ المشـتر ل سـيتعين على  
ــع   ــندو ل ومن المتودع  إ تنت ت من وضـــــــ ــة بالصـــــــ اإل ارة نعا ة تقييم ييارات ا فيما نتعلأل بالعمليا  الخاصـــــــ

 .2023نوايه /يريحة طريأل لنطام ” وااتوم“ بحلول فزيراإ
  

 بلاامح األمم المتحدة للمستورناج البشلاة   -   ثااي  شل 
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  - ألف 

 (39)2021كااون األول/ديسممل  31
 .2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   30يعرض الجدول  - 790

 30الجدول   
 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 4 4 – – 4 ماتت المدنر التنذيذي        

 – 7 7 – – 7  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال
 – 11 11 – – 11 المجموع 

 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   31ويعرض الجدول   - 791

 31الجدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياج  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
 – 4 4 – – 4 ماتت المدنرة التنذيذية       

 – 17 17 – – 17  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال
 – 2 2 – – 2 شعتة البرامت اإلدليمية

__________ 
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 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
ــة          ــارجيــــــة  شــــــــــــــعتــــ الخــــ ــا   العالدــــ

 6 6 – – 6 واالستراتيجية والمعارم واالبتوار
– 

 – 1 1 – – 1 وفدة التقييم
 – 30 30 – – 30 المجموع 

م  تقلال  بأن  واصال موئل األمم المتحدة    ان األولواة لحشاد  25واوصاي المجلس صي الفقلة  - 792
ااتلاط صلا  اإلدارة العليا لموئل األمم المتحدة صي د م  األموال المتصااصااة لألاشاا ة األساااسااية، وتشااجيع 

 المد لة التنفيذية صي هذا الصدد.

 ماتت المدنرة التنذيذية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

نعحاء األولوية لحشـــد الموار  من األموال األســـاســـية. وســـتدرج تعب ة  ســـيواصـــل موئل األمم المتحدة  - 793
الموار  قت يحة العمل ال ـنوية لذريأل اإل ارة العليا مع اشـتراط اإلبالغ المنتطم. وسـتوضـع يحة عمل محد ة 

 لحشد الموار  من  جل  عم تنذيذ استراتيجية لتعب ة الموار .

ل  بأن يعد  موئل األمم المتحدة تقلالا منتظما    األموال  م  تقلا  26وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 794
  المتصصة لألاش ة األساسية لزاادة الشفالية وتحسي  المسانلة تجا  الجهاج المااحة.

 ماتت المدنرة التنذيذية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

 سييع موئل األمم المتحدة تقريرا منتطما عن األموال األساسية وسيحلع الج ا  المااحة عليه. - 795

م  تقلال  بأن يعد  موئل األمم المتحدة تقلالا  بنان  ل  الدراسااج   27وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 796
ألموال المتصااصااة لألاشاا ة األساااسااية، سااوان الجهاج السااتقصااائية والتصااالج مع الجهاج المااحة ل

 المااحة السابقة أو الحالية أو المحتملة، لتحد د الفار  بي  توقعاج الجهاج المااحة والوضع القائم.

 ماتت المدنرة التنذيذية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

سيجري موئل األمم المتحدة  راسة استقصائية ت ت دم الج ا  المااحة ال ابقة والحالية والمحتملةل  - 797
وســيعقد اجتماعا   نائية مع ا. وســيقوم  ييــا بمعدا  تقرير يعرض اتائت الدراســة االســتقصــائية واالجتماعا   

 ال نائية وسيحلع الج ا  المااحة عليه.

م  تقلال  بأن  واصال موئل األمم المتحدة بذل الجهود، بالتنساي   32وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 798
مع مكتب األمم المتحدة صي ايلوبي، لساتعلا  اللصايد النقدي للمنب بااتظام وتساواة حالة المنب المغلقة  

 بلصيد اقدي مو ب.

  ال ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

سـين ـأل موئل األمم المتحدة مع ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت السـتعراض األرصـدة النقدية للمن   - 799
 بااتطام وت وية فالة المن  الم لقة برصيد اقدي موجت.

م  تقلال  باأن يقوم موئال األمم المتحادة، باالتعااون مع مكتاب   39المجلس صي الفقلة  وأوصااااااااا    - 800
األمم المتحادة صي ايلوبي، بتعزاز   لاناج اللقااباة الاداةلياة بماا  تيب اللصاااااااااد والساااااااااتعلا  المنتظمي  

 لضمان دقة السجلج المحاسمية.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــيتعاوإ موئل األمم المتحدة مع ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت لزيا ة تعزيز اليـــــــواب  الدايلية   - 801 ســـــ
 للقيام برصد واستعراض منتطمين لل جال  المحاسبية.

م  تقلال  بأن  تواصاااال موئل األمم المتحدة بااتظام مع الجهاج  45الفقلة وأوصاااا  المجلس صي  - 802
المااحة بشااااأن  مكااية العودة  ل  تحصاااايل التمل اج المسااااتحقة القبض ول ساااايما ليما  تعل  بالمنب صي 

 حالة  غل ، وأن  مدأ  ملية الش ب أو التفض صي الوقت المناسب  ند استيفان الشلوط.
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :التاريت الم ت دم

ســــــــــــيقوم موئل األمم المتحدة برصــــــــــــد واســــــــــــتعراض متالا التبرعا  الم ــــــــــــتحقة القتض المتقا مةل   - 803
نماااية تحصـيل التبرعا  المتأيرة الم ـتحقة القتضل وال سـيما  وسـيتواصـل بااتطام مع الج ا  المااحة بشـأإ 

ــتحقة القتض المتقا مة  ير   ــحت  و يذض التبرعا  الم ــــــ فيما نتعلأل بالمن  قت فالة ن ال ل وســــــــيقوم بشــــــ
 القابلة للتحصيل.

  2023م  تقلال  باأن يعادل موئال األمم المتحادة ميزااياة  اام    54وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 804
   ملية ملا عة الميزااية لضمان اتسا   ميع الميزااياج صي المستقمل وتجااسها. واحس 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   :التاريت الم ت دم

ويح ـــــن عملية مراجعة الميزااية ليـــــماإ  إ تووإ    2023ســـــيعدل موئل األمم المتحدة ميزااية عام   - 805
 جميع الميزاايا  قت الم تقبل مت قة ودابلة للمقاراة.

م  تقلال  بأن يعد موئل األمم المتحدة ة ة  مل تقشايية ةااملة    65وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 806
  صعال لمعالجة حالة النقم المالي المستملة.واضم  تنفيذها تنفيذا 

 ماتت المدنرة التنذيذية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــاقرة لتعب ة الموار ل يحة   - 807 ــاقة نلى ج و ه المتيـــــ ــيعد موئل األمم المتحدةل باإلضـــــ ــتية ســـــ عمل تقشـــــ
 شاملة م توملة وسياذل تنذيذها تنذيذا صارما.

م  تقلال  بأن يساااااااتعل  موئل األمم المتحدة توزاع الوظائف   66وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 808
وةاااااااؤون الموارد البشااااااالاة بااتظام لتعزاز التحليل ألولوااج التوظي  ولتوزاع الموارد، ولتيسااااااايل  ملية  

  ال اللزم.الةتيار  ند توصل التمو 
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ســــــــي ــــــــتعرض موئل األمم المتحدة توايع الونائف والموار  التشــــــــرية لديه بااتطام لمواصــــــــلة تحليل  - 809
  ولويا  التونيف لديه.

م  تقلال  بأن يصو  موئل األمم المتحدة ة ة سنواة للتعاقد مع   78 وأوصا  المجلس صي الفقلة - 810
األصلاد م  غيل الموظفي ، بما صي يلأل  اجاز تحليل لل لب وإ داد ة ة للتعيي  لضمان تعزاز اللقابة  ل   

 األصلاد م  غيل الموظفي .

 رة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال ائ اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــيتخذ المزيد من   - 811 ــنوية للتعادد مع األقرا  من  ير المونذين وســـ ــيعد موئل األمم المتحدة يححا ســـ ســـ
 الردابة على األقرا  من  ير المونذين.اإلجراءا  الالامة ليماإ تعزيز 

م  تقلال  بأن يكفل موئل األمم المتحدة، بالتنسااااااي  مع مكتب  83 وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة - 812
األمم المتحدة صي ايلوبي، أل تتجاوز العقود المملمة مع التملان السااااتشاااااراي  وصلادا المتعاقد   الحدود 

 .ST/AI/2013/4ددة صي األمل اإلداري القصوا لفتلاج الستعااة بهم المح

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

المتحـدةل ـبالتن ــــــــــــــيأل مع ماتـت األمم المتحـدة قت ايرو تل ـبم ارة العقو   ير ســــــــــــــيقوم موـئل األمم   - 813
المتعلقة بالمونذين فيما نتعلأل بالخبراء االســــــتشــــــاريين وقرا ى المتعاددنن لوذالة  ال تتجاوا الحدوَ  القصــــــوى  

 لذترا  االستعااة ب م.

األمم المتحادة بوا بااتا  ليماا  تعل  م  تقلال  باأن يقوم موئال    93  وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة - 814
بإدارة التملان الساتشااراي  وصلادا المتعاقد   لكفالة   لان التقييماج الشااملة ألدائهم صي الوقت المناساب  

 وتحسي  توثي  السجلج الوثيقة الصلة بتقييمهم.

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــاملة أل اء   - 815 ــماإ نجراء تقييما  شــــــــ ــيتخذ موئل األمم المتحدة اإلجراءا  والخحوا  الالامة ليــــــــ ســــــــ
 الصلة.الخبراء االستشاريين وقرا ى المتعاددنن قت الودت المناستل وسيح ن تو يأل سجال  التقييم ذا  

م  تقلال  بأن  زاد موئل األمم المتحدة م  توضااااااايب الحدود    102 وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة - 816
الزمنياة للعقود وا اا  الساااااااااتحقااقااج وإرساااااااااان الياة إلدارة األصلاد م  غيل الموظفي  المعيني     رلا   

 صي مقل األمم المتحدة.الملاامح اإلامائي ومكتب ةدماج المشاراع، بالتشاور مع اإلداراج المعنية 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــي    - 817 ــاور مع اإل ارة المعنية قت المقرل بزيا ة توضـــ ــيقوم موئل األمم المتحدةل بالتشـــ الحدو  الزمنية  ســـ
للعقو  واحـا  االســــــــــــــتحقـادـا  وإاشـــــــــــــــاء فليـة إل ارة األقرا  من  ير المونذين المعينين عن طريأل البراـامت 

   اإلامائت وماتت األمم المتحدة لخدما  المشاريع.

م  تقلال  بأن  نشاااا  موئل األمم المتحدة الية لتجميع بياااج    109 وأوصاااا  المجلس صي الفقلة - 818
األصلاد م  غيل الموظفي  وسجلج تعيينهم وللتحق  منها، امتثال لمت لباج األمااة العامة األكثل وضوحا،  

 مع   لن ال تبار الوا ب لممدأ الحصول  ل  أصضل ما يمك  أن يشتلا  الثم  المدصوع.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ذيذديد التن فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

 سينش  موئل األمم المتحدة اآللية الالامة وسيتخذ اإلجراءا  الالامة لتنذيذ توصية المجلذ.  - 819

المتعلقة م  تقلال  بأن يساتكمل موئل األمم المتحدة المعلوماج   120 وأوصا  المجلس صي الفقلة - 820
بالمشااااااراع ”المنقولة“ وأن يحدث معلوماج المشااااااراع صي األداة المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل   ل   

  النحو السليم وصي الوقت المناسب.
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   :الم ت دمالتاريت 

ســــــــــيقوم موئل األمم المتحدة باســــــــــتعراض المشــــــــــاريع المنقولة وتحدنا المعلوما  المتعلقة ب ا ددر   - 821
اإلمااإ. وسـيقوم  ييـا بتحدنا معلوما  المشـاريع قت األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ على النحو  

  المناست.ال ليم وقت الودت  

م  تقلال  بأن  لصاد موئل األمم المتحدة اكتمال واو ية بياااج    121  وأوصا  المجلس صي الفقلة - 822
المشااراع المدر ة صي األداة المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل   ل  مساتوا الكيان واجعل رصاد وتحد ث 

 تقييم أدان مد لي المشاراع.التقدم المحلز صي المشاراع صي هذ  األداة أحدٍّ  ناصل 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

واإل ارة واإلبالغ ليـماإ  سـينشـ  موئل األمم المتحدة عملية رصـد منتطمة لة اة المتواملة للتخحي    - 823
ا تمال وجو ة بيااا  المشــــاريع. وســــتدرج قت تقييما    اء مدنري المشــــاريع م ــــدولية رصــــد وتحدنا التقدم 

  المحرا قت المشاريع  ايل النطام.

م  تقلال  باأن يعزز موئال األمم المتحادة رصااااااااااد المنجزاج    129  وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة - 824
لمشاراع صي األداة المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل  وأن يحتفظ بوثائ  واضحة  المستهدصة  ل  مستوا ا

 وةاملة    اللصد.

 شعتة البرامت اإلدليمية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــيعزا موئل األمم  - 825 ــاريع قت األ اة المتواملة سـ ــتوى المشـ ــت دقة على م ـ ــد المنجزا  الم ـ المتحدة رصـ
 للتخحي  واإل ارة واإلبالغ و إ يحتذظ بو ائأل واضحة وشاملة عن الرصد.

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة، تمشاااااايا مع المبادئ  135 وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة - 826
رة الملكزاة المتارل، بتعزاز  دارة المتارل    رلا  استكمال امويج ة ة  التو يهية المتعلقة بتنفيذ اإلدا
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معالجة المتارل وموا هتها وساجل المتارل المتصالة بالمشااراع، وتحميل وثائ  المشااراع هذ  صي األداة 
 المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل  ليتسن  رصد المتارل المتصلة بالمشاراع بااتظام.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال ولة:اإل ارة الم د 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ـــيا مع المـتا ج التوجي ـية المتعلـقة بتنذـيذ اإل ارة   - 827 ســــــــــــــيعزا موـئل األمم المتحـدة ن ارة المخـاطر تمشــــــــــــ
وســُيحَلت من مدنري المشــاريع ن مال يحة معالجة المخاطر ومواج ت ا وســجل المخاطر  المركزية للمخاطر.  

 المتصلة بالمشاريع وسيتم تحميل و ائأل المشاريع تلك قت األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ.

وأن  م  تقلال  بأن يعد موئل األمم المتحدة ة ط تقييم كاملة  141 وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة - 828
  نشلها  ل  ةبكت  الداةلية صي الوقت المناسب لتعزاز الشفالية والمسانلة.

 وفدة التقييم اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

 الشتاة الدايلية قت الودت المناست.سيعد موئل األمم المتحدة يح  التقييم وسينشرها على  - 829

م  تقلال  بأن يسااتعل  موئل األمم المتحدة سااياساات  المتعلقة   153 وأوصاا  المجلس صي الفقلة - 830
بالشاااااالكان المنفذ   وإ لاناج التشااااااغيل الموحدة لةتيار هؤلن الشاااااالكان لكفالة امتثال  ملياج اةتيارهم 

المالي والقوا د المالية لألمم المتحدة وهي اإلاصا  والنزاهة والشفالية  للمبادئ العامة المحددة صي النظام  
والتناصس الفعلي، وأن يفل  أن ياشاااااافع كل   فان بمملراج منها المملراج الملاامجية والمالية وأن تاساااااالد  

 بالتفصيل الظلو  الستثنائية المو بة ل .

 ال ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

سيقوم موئل األمم المتحدة باستعراض وتحدنا سياسته المتعلقة بايتيار الشركاء المنذذنن وإجراءا   - 831
 التش يل الموفدة لتنذيذ توصية المجلذ.
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م  تقلال  باأن  تتاذ موئال األمم المتحادة اإل لاناج اللزماة،    154  الفقلةوأوصااااااااا  المجلس صي   - 832
صي يلأل  ل  سميل المثال ل الحصل استعلا  السياسة المتعلقة بالشلكان المنفذ   وإ لاناج التشغيل  بما

 الموحدة لةتيار هؤلن الشلكان لتجنب تقسيم العقود.

   واالمت ال ائرة اإل ارة واالستشارا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

سيقوم موئل األمم المتحدة باستعراض وتحدنا سياسته المتعلقة بايتيار الشركاء المنذذنن وإجراءا   - 833
 التش يل الموفدة لتنذيذ توصية المجلذ.

م  تقلال  بأن  نشاا  موئل األمم المتحدة واتعهد قا دة بياااج    162 المجلس صي الفقلةوأوصاا   - 834
   الشالكان المنفذ   المفلوزا   ل  النحو السليم تتاح لموئل األمم المتحدة بلمت  لتيسيل  ملية اةتيار 

ل المياااااج     الشااااااااالكاان المنفاذ  ، وأن  لب هاا بوحادة  دارة الشااااااااالكاان المنفاذ   صي أومو اا لتعزاز تبااد
 الشلكان المنفذ  .

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

المتحدة ف ـــــــــــــت  ســـــــــــــين ـــــــــــــأل موئل األمم المتحدة مع ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت ومقر األمم  - 835
االدتيــــــاء الســــــتعراض وتحليل جدوى ناشــــــاء داعدة بيااا  عن الشــــــركاء المنذذنن المذرواين م ــــــتقا ور ح ا  

 بوفدة ن ارة الشركاء المنذذنن قت  وموجا.

م  تقلال  بأن يحسااااا  موئل األمم المتحدة   لاناج التشاااااغيل   170 وأوصااااا  المجلس صي الفقلة - 836
لمنفذ      رلا  وضاع تو يهاج لةتيار الشلكان المنفذ   المحتملي  وتحد د  الموحدة لةتيار الشالكان ا

 در ة دايا لقمول الموص  بأن يصبحوا ةلكان منفذ  .

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم
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سيقوم موئل األمم المتحدة باستعراض وتحدنا سياسته المتعلقة بايتيار الشركاء المنذذنن وإجراءا   - 837
 التش يل الموفدة لتنذيذ توصية المجلذ.

م  تقلال  بأن  لصااااد موئل األمم المتحدة حساااا  توقيت  مل   175  وأوصاااا  المجلس صي الفقلة - 838
الشاالكان المنفذ   واكتمال  واو يت ، بما صي يلأل تقييم األدان ورصااد  وتقديم التقارال  ن ، وأن  درج هذ  

 المهمة ضم   ناصل تقييم أدان مد لي المشاراع.

 شعتة البرامت اإلدليمية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

سـيتخذ موئل األمم المتحدة اإلجراءا  الالامة ليـماإ ف ـن توديت عمل الشـركاء المنذذنن وا تماله   - 839
   واوعيتهل وستدرج الم ام قت تقييم   اء مدنري المشاريع.

واضاااحا لحشاااد م  تقلال  بأن يضاااع موئل األمم المتحدة هدصا   184 وأوصااا  المجلس صي الفقلة - 840
ع مصاادر تموال  ع بنان  لي  ة ة  مل معقولة، وم  ثم  توساَّ الموارد حساب اوع الجهة المااحة حت  توضاٍّ

  موئل األمم المتحدة امتثال لسياساج األمم المتحدة.

 شعتة العالدا  الخارجية واالستراتيجية والمعارم واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

 سيتخذ موئل األمم المتحدة اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصية. - 841

لياة   م  تقلال  بأن  نتهي موئل األمم المتحدة م  وضااااع ة ة   192  وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  -   842
 . 2023- 2020الوقت المناسب لضمان تنفيذ الت ة الستلاتيجية  األدان والنظام الداةلي لقياة األدان صي  

 شعتة العالدا  الخارجية واالستراتيجية والمعارم واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

ــيتخذ موئل األمم المتحدة  - 843 ــية وققا لذلك. ودد تأير ناجاا يحة  ســــــــ اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصــــــــ
  ياس األ اء والنطام الدايلت لقياس األ اء ألستاب مختلذة من ا  وراإ المونذين قت الوفدة الم دولة.
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م  تقلال  بأن يكفل موئل األمم المتحدة اإلةااااارة بوضااااوح  ل    198وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 844
دان المتوقع والمنجزاج المسااتهدصة وتسااجيلها بدقة وتملالها  ل  النحو السااليم، وأن يسااتعل   مقا يس األ

 بااتظام أدان العمل.

 شعتة العالدا  الخارجية واالستراتيجية والمعارم واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

  سيتخذ موئل األمم المتحدة اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصية. - 845

م  تقلال  بأن  تعهد موئل األمم المتحدة موقع  الشابكي، بسامل   206 وأوصا  المجلس صي الفقلة - 846
الشااااافالية والمساااااانلة  منها تحد ث المعلوماج، وأن  لصاااااد صعالية الموقع  ل  أسااااااة منتظم، لتحساااااي   

 ومواصلة تيسيل  اجاز أ مال .

 شعتة العالدا  الخارجية واالستراتيجية والمعارم واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

 اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصية.سيتخذ موئل األمم المتحدة  - 847

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحد ث اساااااتلاتيجيت     212  وأوصااااا  المجلس صي الفقلة - 848
 .2023-2020لتكنولو يا المعلوماج والتصالج وصقا للت ة الستلاتيجية للفتلة 

 واالستراتيجية والمعارم واالبتوارشعتة العالدا  الخارجية  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم

 سيتخذ موئل األمم المتحدة اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصية. - 849

المتحدة بقدر أكمل قوا د م  تقلال  بأن  وضاااااااب موئل األمم   221 وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة - 850
ومعا يل تتصاااايم الحواساااايب المحمولة/الحواساااايب م  أ ل تحسااااي  المشااااتلااج والتتصاااايصاااااج م   

 الحواسيب المحمولة/الحواسيب الشتصية  ل  أقص  حد ممك  وةفض التكالي  التشغيلية ياج الصلة.
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 بتوارشعتة العالدا  الخارجية واالستراتيجية والمعارم واال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   :التاريت الم ت دم
  

 سيتخذ موئل األمم المتحدة اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصية. - 851
 

 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة - بان 
ــة قت   - 852 المنت يــ ــة  ــنــ ال ــــــــــــ تقريره عن  المجلذل قت مرقأل  ــدم  ــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــ   2021كــ

(A/77/5/Add.9  ــابقة. وتر ــيا  المتتقية من قترا  مالية سـ ــل ال اات(ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـ ل الذصـ
تت اعتبر المجلذ  ا ا نما ديد التنذيذ  و لم ُتنذَّذ. وتر  المعلوما    ااه ال  49  ااه معلوما  عن التوصيا  الـ  

 بالترتيت الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   32ويعرض الجدول   - 853
 

 32الجدول   

ذ بالكامل حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  صتلاج سابقة التي      ا تمل أاها لم تنفَّ

 )عد  التوصيا (

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 43 43 – – 43  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال       

واالستراتيجية  ُشعتة العالدا  الخارجية 
 – 1 1 – – 1 والمعارم واالبتوار

 – 2 2 – – 2 الماتت اإلدليمت آلسيا والمحي  ال ا ج 
الماتت اإلدليمت ألمرياا الالتينية  

 – 1 1 – – 1 ومنحقة التحر الواريبت
 – 2 2 – – 2 وفدة التقييم 

 – 49 49 – – 49 المجموع 
  

 ( 40) 2015األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  باأن يقوم موئال األمم المتحادة بماا  لي: )أ( تحاد اد    54أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 854
المتارل التي قد تؤثل  ل  تنفيذ المشااااراع قمل ملحلة التنفيذ للحد م  اثار التأةيل السااالمية  ل  الفوائد 

 وة للمجتمعاااج المعنيااةو ) ( التت يط لعمليااة التوظي  وإدارتهااا ليمااا  تعل  بااالتملان صي المكتااب المل 
 الميدااي لكفالة توصل الموظفي  صي الوقت المناسب وبالعدد الكاصي م  أ ل تحسي  أدان المشاراع.

__________ 

 (40) A/71/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال الم دولة: ةاإل ار 

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2017الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ُوضـــــــــــــع  ليل جدند إل ارة مخاطر المشـــــــــــــاريع نوقر متا ج توجي ية بشـــــــــــــأإ كيتية ن ارة المخاطرل   - 855
التونيف و تخلُّف الشـــركاء المنذذنن عن التنذيذ. ومن المتودع  إ تواقأل  ذلك المخاطر المتعلقة بعملية   قت بما

ــايل اللجنة قت الر ع   ــاءلة قت مجال المخاطر. ومن المتودع نعا ة تشــــــ على الدليل لجنة معنية بالردابة والم ــــــ
 الستعراض  ليل ن ارة مخاطر المشاريع والمواققة عليه. 2022الرابع من عام  

 ( 41) 2016األول/ديسممل   كااون   31نة المنتهية صي  تقلال المجلس    الس   

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بما  لي: )أ(   لان تدراب   13أوصا  المجلس صي الفقلة   - 856
صي مجااال التو يااة باااإلدارة الملكزاااة للموارد لتمكي  موظفي المكاااتااب الق لاااة م  اكتسااااااااااا  المهاااراج  

لتنفيذ اإلدارة الملكزاة للمتارل بشااااااااكل صعالو ) (   داد سااااااااجل للمتارل وصقا لمبادئ والمعار  اللزمة  
موئال األمم المتحادة التو يهياة المتعلقاة بااإلدارة الملكزااة للمتاارل ووضاااااااااع مو ز بجميع المتاارل الهااماة  

 واستلاتيجياج التصدي للتتيي  م  حدة المتارل صي تنفيذ المشاراع.

 ة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال ائر  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2017الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ن ارة المخاطرل  ُوضـــــــــــــع  ليل جدند إل ارة مخاطر المشـــــــــــــاريع نوقر متا ج توجي ية بشـــــــــــــأإ كيتية   - 857
ذلك المخاطر المتعلقة بعملية التونيف و تخلُّف الشـــركاء المنذذنن عن التنذيذ. ودد بد   عملية نعدا    قت بما

 سجل المخاطرل ومن المتويى  إ تنَجز بحلول التاريت الم ت دم المنق .

تنفيذ المشاااااراع م  تقلال  بأن يعزز موئل األمم المتحدة رصااااد   74وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 858
الممولة بمو ب اتفاقاج مشاالورة لضاامان تحصاايل   لاداج بعد اسااتيفان الشاالوط وةفض مملغ اللتزاماج 

 صي المياااج المالية.

__________ 

 (41) A/72/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال الم دولة: ةاإل ار 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2017الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســـيرصـــد موئل األمم المتحدة االلتزاما  المشـــروطة على  ســـاس اصـــف ســـنوي بالتن ـــيأل مع ماتت  - 859
 األمم المتحدة قت ايرو ت من  جل تعزيز رصد تنذيذ المشاريع الممولة بموجت اتذادا  مشروطة.

 
 ( 42) 2017األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يكفل موئل األمم المتحدة ليام الفلا  السااتشاااري   19أوصاا  المجلس، صي الفقلة  - 860
التموال، للمشااراع باساتعلا  الجوااب الفنية والمالية لوثائ  المشااراع والمواصقة  ليها قمل توليع اتفاقاج 

  ل  النحو الم لو  صي سياسة موئل األمم المتحدة المتعلقة باإلدارة القائمة  ل  المشاراع.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2018الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســــــيواصــــــل موئل األمم المتحدة كذالة اســــــتعراض الجواات الذنية والمالية لو ائأل المشــــــاريع والمواققة   - 861
علي ا من جاات لجنة اسـتعراض المشـاريع )التت كاات سـابقا الذريأل االسـتشـاري للمشـاريع( دبل تو يع اتذادا   
التمويلل على النحو الذي تقتيـــيه ســـياســـة اإل ارة القائمة على المشـــاريع الخاصـــة بموئل األمم المتحدةل التت 
فلت محل ا اآلإ المتا ج التوجي ية للجنة اســــتعراض المشــــاريع. وســــيتم وضــــع التوجي ا  والشــــروط المتعلقة  

 باالست ناءا  وإبالغ المونذين ب ا.

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بما  لي: )أ( ضااامان أن  32الفقلة وأوصااا  المجلس صي  - 862
 تم صاااااال  األموال للشاااااالكان المنفذ   صي الوقت المحدد بحيث يمك   اجاز األاشاااااا ة المقلرة صي الفتلة 
المقلرةو ) ( وضاااع  ملية ممنية  ل  دراساااة المتارل تتعل  باإل لان السااالاع للدصع للملدان التي تشاااهد  

الجمهورااااة  حاااال صي  الق لي  المكتاااب  اقتلحااا   الاااذي  النحو  العاااالياااة،  ل   األولوااااة  ياج  أو  ج روارئ 
 السوراة. العلبية

__________ 

 (42) A/73/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال الم دولة: اإل ارة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2018الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســــي ــــتعرض موئل األمم المتحدة اطام الدقع للشــــركاء المنذذنن ليــــماإ ن راج شــــروط ســــدا  وادعية  - 863
ــا وققا   ــتعالت  ييـــــ ودابلة للتحقيأل قت االتذادا . ويرى موئل األمم المتحدة  اه بمجر  نجراء االســـــــتعراضل ســـــ

 العالية. تواج  ا البرامت القحرية المرتتحة بحاال  الحوارج والبرامت القحرية ذا  األولويةلذلك التحديا  التت  

م  تقلال  باأن يقوم المكتاب اإلقليمي ألملاكاا اللتينياة ومن قاة  51وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 864
 األساسية.البحل الكارامي بوضع ة ة  مل لكفالة اض لع الموظفي  باألاش ة 

 الماتت اإلدليمت ألمرياا الالتينية ومنحقة التحر الواريبت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

األمم المتحـدة علمـا بتوصــــــــــــــيـة المراجعـة. ويقو  جميع األقردـة اإلدليميـة اآلإ مونذوإ  فـاط موئـل   - 865
م الدعم من  قرا  من  ير المونذين ف ــــت الحاجة. وســــيقدم موئل   م ــــدولوإ عن األاشــــحة األســــاســــيةل ويقدَّ

 األمم المتحدة نلى المجلذ   لة نضافية على عقو  المونذين.

 ( 43) 2018األول/ديسممل   كااون   31ة صي  تقلال المجلس    السنة المنتهي   

م  تقلال  باأن يقوم موئال األمم المتحادة باإ لان تحليال كاامال   21أوصااااااااا  المجلس، صي الفقلة   - 866
للساااجلج المتصااالة بالمنب، وتحد دا للحالج التي لحظها المجلس. وصي  رار هذا التحليل،  نبغي لموئل 

الحالي للمبالغ المسالمة  ل  الشالكان المنفذ   والواردة    رلا  التفاقاج األمم المتحدة أن يحدد الوضاع 
المشالورة، وأن يجلي اساتعلاضاا لمساألة امتثال التفاقاج الموقعة، وحساب القتضاان، أن ي لب رد الموارد 

صلج صي  رار تلأل التفاقاج، وأن يصحب سجلج المعاملج المحاسمية.  التي وا

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال الم دولة:اإل ارة 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

__________ 

 (43) A/74/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــجال   - 867 ــيجري موئل األمم المتحدة تحليال كامال لل ــــ ــلة بالمن ل بما قت ذلك الحاال  التت ســــ المتصــــ
الفط ا المجلذل وذلك بغية تحدند الوضــع الحالت للمتالا الم ــلمة نلى الشــركاء المنذذنن والوار ة عن طريأل  
االتذادا  المشـــــــروطة. وســـــــُيجرى  ييـــــــا اســـــــتعراض لم ـــــــألة امت ال االتذادا  المودعةل وســـــــُيحلتل ف ـــــــت  

 ل وسُتصحَّ  القيو  المحاسبية.االدتياءل ر  الموار  التت ُوقر 

م  تقلال  موئلٍّ األمم المتحدة بتقييم اا با  أحكام اضاااااامحلل  22وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 868
 القيمة  ل  حساباج السلف.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 سيعمل موئل األمم المتحدة مع ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت لتنذيذ هذه التوصية. - 869

ةاالا   ل  المشاااراع  م  تقلال  موئل األمم المتحدة بتحسااي  اإل  23وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 870
واللقابة الداةلية  ليها صي الساياساة العامة لموئل األمم المتحدة التاصاة بالشالكان المنفذ   م  أ ل منع 

 سلاان منب لم تجل صي  رارها معاملج محاسمية لفتلة روالة.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســــيقوم موئل األمم المتحدة بتح ــــين اإلشــــرام على المشــــاريع والردابة الدايلية علي ا قت ال ــــياســــة   - 871
الخاصة بالشركاء المنذذنن من  جل منع سرياإ من  لم تجر قت نطارها معامال   العامة لموئل األمم المتحدة  

ــاريع نلى  ــتحد  موئل األمم المتحدة فلية نبالغ تما،ن من تنبيه مدنري المشــــــ ــي ــــــ ــبية لذترة طويلة. وســــــ محاســــــ
ــ ــياسـ ــاملين لل ـ ــتعراض والتحدنا الشـ ــية قت نطار االسـ ــتنذذ هذه التوصـ ــحين. وسـ ــركاء المنذذنن  ير النشـ ة الشـ

 العامة لموئل األمم المتحدة الخاصة بالشركاء المنذذنن وإجراءا  التش يل الموفدة.
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م  تقلال  بوضااع  رار ومنهجية لسااتلداد التكالي  بالكامل وصقا   42وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 872
يكواان قابلي  للت مي  صي  ميع الوحداج التاابعاة للكيان وبأن  واصي ملاكز    67/226لقلار الجمعياة العاامة 

 ومكاتب  بمعلوماج بشأن هذا الت مي .

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ليــــــــــماإ  إ تمول   67/226 ســــــــــيعيد موئل األمم المتحدة التأ يد على جواات درار الجمعية العامة - 873
جميع المشــــــاريع تواليذ ا المتاشــــــرة تمويال كامال وضــــــماإ  ال تدعم الميزااية األســــــاســــــية لموئل األمم المتحدة 

  اشحة المشاريع.

م  تقلال  بأن  درج موئل األمم المتحدة صي اظام المحاساااااااابة    62وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 874
نتصااااااف المدة و/أو تقييماج اهاية المشاااااالوع بالنساااااابة  والسااااااتحقاقاج التاصااااااة بالمشاااااااراع تقييماج م

 مشاراع . لجميع

 وفدة التقييم اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــيا  التقييم جرى   2016موئل األمم المتحدة قت عام  طلأل   -   875 ــتاة اإلاترات لتتتُّع توصـــــــــ اطاما على شـــــــــ
ا ـــخة    2019 مجه مع اطام المحاســـتة واالســـتحقادا  الخاصـــة بالمشـــاريع. و طلأل موئل األمم المتحدة قت عام 

الوفدة ســير العمل     ااية من اطام المحاســتة واالســتحقادا  الخاصــة بالمشــاريع تيــمنت وفدة تقييم. ودد ف ــنت 
فيمـــا نتعلأل بتخحي  التقييم وتنذيـــذه واإلبالغ عنـــه. وتتي  الوفـــدة تحميـــل تقييمـــا  موئـــل األمم المتحـــدة المقررة  

 والمنجزةل بما قت ذلك تقييما  منتصف المدة والتقييما  الن ائيةل كما تتي  تعدنل ا وترتيب ا قت دوائم وقراها. 

م  تقلال  موئلٍّ األمم المتحدة، بالنظل  ل  أا   د ل مشاراع  ل     63وأوص  المجلس صي الفقلة  - 876
م  ساااياساااة اإلدارة  19الصاااعيد العالمي، بتحساااي  الضاااوابط المتعلقة بتقارال التقييم، المحددة صي الفقلة 

 القائمة  ل  المشاراع.

https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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 وفدة التقييم اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

  عالهل يقوم موئل األمم المتحدة باتخاذ اإلجراءا  الالامة لتنذيذ التوصية. 875 ما ذكر قت الذقرة  - 877

تقلال  باأن يقوم موئال األمم المتحادة باإ لان اساااااااااتعلا  م     77وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 878
 للمصلوصاج المتعلقة بالمشاراع التي يقودها أو  د مها التملان الستشاراون.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

فد  ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت مشـالة تواليف سـذر الخبراء االسـتشـاريين المصـنذة يحأ تحت  - 879
تح ينا  على  . وشرل المقر قت ن يال 2018ق ة تواليف المونذين و طلع مقر األمم المتحدة علي ا قت عام 

ــألـــة. ققـــد ُر حـــت جميع الرفال  الجـــدنـــدة التت جر  بعـــد      نلول/  1اطـــام  وموجـــا وتم تصــــــــــــــويـــت الم ــــــــــــــ
 بذ ة المصروقا  الصحيحة. 2019 سبتمبر

وســــي ــــتعرض موئل األمم المتحدة اذقا  ال ــــذر لتحدند  ي مصــــاريف  ير صــــحيحة قت ق ة ســــذر   - 880
 ندوية بغية االستجابة الواملة لتوصية مراجعت الح ابا . المونذينل وسيديل علي ا وققا لذلك تصحيحا 

م  تقلال  بأن ي لب موئل األمم المتحدة، صي  رار السااتعلا ،    78وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 881
   ادة تصني  افقاج السفل وتصحيب سجلج المعاملج المحاسمية.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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 من تقرير المجلذ. 77تم تناول هذه التوصية  عاله قت الر  على التوصية الوار ة قت الذقرة  - 882

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتعزاز التدابيل اللامية    79المجلس صي الفقلة  وأوصاااااااا   - 883
  ل  تحد د المصلوصاج وإ ادة تصنيفها وتحد د ا ا  وتواتل  ملياج الملالبة بوضوح.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 ةمتوسح األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 من تقرير المجلذ. 77تم تناول هذه التوصية  عاله قت الر  على التوصية الوار ة قت الذقرة  - 884

مسااتوا م  المسااتوااج اإلداراة م  تقلال  بأن  وضااع  ل  كل   107وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 885
لموئل األمم المتحدة صهلة متارل ةااااااااامل، وصقا للمبادئ التو يهية لتنفيذ اإلدارة الملكزاة للمتارل التي 

 وضعتها المنظمة.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   الم ت دم األصلت:التاريت 

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اطرا للصــــــــــــــعو ــا  المــاليــة التت واج  ــا موئــل األمم المتحــدةل كــااــت القــدرا  المتواقرة قت الوفــدة  - 886
قمإ اإل ارة المركزية للمخاطر ووضـــــع  التنطيمية الم ـــــدولة عن اإل ارة المركزية للمخاطر محدو ة. ومع ذلكل 

ســــــــــــجل للمخاطر هما من  ولويا  موئل األمم المتحدة. ودد بد   عملية وضــــــــــــع ق رس المخاطر وســــــــــــجل  
 المخاطر على الم توى المركزيل وسيتتع ذلك وضع الذ ارس لول م توى ن اري.

المتحدة بتيسيل   داد كل مكتب م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم   108وأوص  المجلس صي الفقلة   - 887
م  مكاتب  اإلقليمية للوثائ  المتعلقة بالمتارل والتحق  منها، مما  تيب رؤاة أةاااامل للصااااعوباج و وامل 

 الت ل التي تؤثل  ل  المنار  والسمل الكفيلة بالحد م  المتارل المحلية.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ وصية:فالة الت

 متوسحة األولوية:
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 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 من تقرير المجلذ. 107تم تناول تنذيذ هذه التوصية  عاله قت الر  على التوصية الوار ة قت الذقرة  - 888

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحساي  رصاد اإل ازاج    127الفقلة  وأوصا  المجلس صي   - 889
 السنواة للموظفي  لضمان أن تا لب  ميع اإل ازاج واواص   ليها المشلصون قمل أةذها.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

بد  موئل األمم المتحدة بمجراء رصـــــد  وري ليـــــماإ تقديم المونذين لحلتا  الحصـــــول على نجااة  - 890
المتحدة مع كل من ماتت األمم المتحدة ســــــــــــــنوية ومواققة المدنرين علي ا دبل  يذهم ل ا. ويعمل موئل األمم  

 قت ايرو ت ومقر األمم المتحدة ليماإ تواقر   وا  نبالغ قعالة تما،ن من رصد المواققا  على اإلجااا .

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة باساتعلاضااج دوراة صي   128وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 891
اإل ازاج لتحد د اللياباج والقيام،  ند القتضاااااااان، بتصااااااام مبالغ مقابلة لها م   الوقت المناساااااااب لنظام 

 الملتباج الشهلاة للموظفي .

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يعمل موئل األمم المتحدة مع كل من ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت ومقر األمم المتحدة ليــــماإ   - 892
ــنوية  و اإلجااا   تواقر   وا  نبالغ قعالة تما،ن من الع ور على  ي فاال  يحد  قي ا تجاوا لزجااا  ال ــ

 وتقتيت استر ا   موال.المرضية 



A/77/322/Add.1  

 

22-22172 183/259 

 

 ( 44) 2019األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يضااع موئل األمم المتحدة ضااوابط كالية للتفاقاج  19أوصاا  المجلس صي الفقلة  - 893
تصااااابب صيها هذ  القابلة لإلافاي قااواا لكي تاحساااااب التمل اج بشاااااكل صاااااحيب ةلل السااااانة افساااااها التي  

 التفاقاج ملزمة.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

األمم المتحدة وماتت األمم المتحدة قت ايرو ت ضــــــواب  ت دم نلى كذالة ت ــــــجيل توجد لدى موئل  -   894
االتذادا  المتعلقة بالم ـــــاهما  قت ال ـــــنة المالية التت تصـــــت  قي ا دابلة لزاذاذ دااواا. وســـــيعيد موئل األمم  

مم المتحدة المتحدة النطر قت هذه اليــــــواب  نلى جاات ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت. ويتواصــــــل موئل األ
بااتطام مع القائمين على ذلك قت المشــــــــــــاريع لتقديم تأ يد بأإ جميع االتذادا  المودعة فتى ا اية قترة معينة 

ُيصــــــــــــــصــــــــــــــت ل ـا من  واقأل علي ـا ماـتت األمم المتحـدة قت ايرو ت و إ اإلنرا ا  ـدد تم ت ــــــــــــــجيل ـا قت   ـدد
 الصحيحة. الذترة

تقلال  بأن تكفل المكاتب الق لاة صي أصغااسااااتان و مهوراة م   57وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 895
لو الديمقلارية الشاااعمية والفلمي ، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي دسااايا والمحيط الهادئ، الوصان بالموا يد 
النهائية لتحقي  المنجزاج المساااتهدصة،  ل   ااب دصع األقسااااط صي الوقت المحدد، م  أ ل تحساااي  تنفيذ 

 مع الشلكان المنفذ  ، كما هو مت ط. المشاراع

 الماتت اإلدليمت آلسيا والمحي  ال ا ج اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ن يال تعدنال  بالتن ــــــيأل مع الشــــــركاء المنذذننل بما قت ذلك ما نتعلأل بخح  العمل وتقديم يجري  - 896
 التقارير المنتطمة نلى الج ا  المااحة.

__________ 

 (44) A/75/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9


 A/77/322/Add.1 

 

184/259 22-22172 

 

م  تقلال  بأن  تتذ المكتب الق لي صي سااااااااالي لاكا والمكتب  58وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 897
للمواصقة السااليمة  ل  المدصو اج المسااددة للشاالكان المنفذ   وصقا  اإلقليمي دساايا والمحيط الهادئ تدابيل  

 للشلوط اإللزامية للتفا ، والتي  نبغي تلقيها قمل تقديم رلباج الدصع أو  ند تقديمها.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــد موئل األمم المتحدة المدقوعا  وققا لةفاام والشـــــــروط الوار ة قت االتذادا  والنطام المالت  - 898 نرصـــــ
ـبالمعـانير المحـاســــــــــــــبـية اـلدولـية للقحـال الـعام. وـ دعم من  والقواعـد المـالـية لةمم المتحـدة ومـبد  اإلاجـاا الخـاص  

الماتت اإلدليمتل اتخذ الماتت القحري قت ســري الاوا تدابير تشــمل الشــرول قت نعدا  صــحيذة تتتع ليــماإ  
 اتخاذ نجراءا  قت الودت المناست وتجنت التأير قت الدقع قت الم تقبل.

 تتذ المكتب الق لي صي الفلمي  والمكتب اإلقليمي  م  تقلال  بأن 77وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 899
دسايا والمحيط الهادئ، مع مقل موئل األمم المتحدة، التدابيل اللزمة لضامان ملا عة الحد األقصا  لمبالغ 

 التفاقاج التي تملم مع المجتمع المحلي وتحد دها بوضوح صي صأل رسمي.

 واالستشارا  واالمت ال ائرة اإل ارة  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــى لالتذادا  التت  - 900 ــمت على الحد المالت األدصـــ ــذت موئل األمم المتحدة الحابع الرســـ ــييـــ ُتبَرم مع  ســـ
 المجتمعا  المحلية.

م  تقلال  بأن يكفل موئل األمم المتحدة أن يجلي حساا  العمل  150وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 901
والتعليماج  UNON/IC/2015/07اإلضااااااااصي كإ ازة تعواضاااااااية وأ ل  ضااااااااصي وصقا للتعميم اإل لمي  

 الساراة األةلا، والمتثال لجدول العمل اللسمي الذي يضع  ملكز  مل ايلوبي.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:
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 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

الحاال  المبلا عن ا وكذالة عمل موئل األمم المتحدة مع ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت لتصحي   - 902
 االمت ال عند نجراء الح ابا  قت الم تقبل.

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة باساااتعلا  وتصاااحيب   151وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 903
حالج الحساااباج التارئة ليما  تعل  باإل ازة التعواضااية، وأ ور العمل اإلضاااصي المحسااوبة وص   داول 

 ة، واأل ور التي تتجاوز المعدلج المقلرة.غيل صحيح

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

الذقرة   - 904 الوار ة قت  ــا   التعليقــ نلى  الوار ة قت   902نرجى الرجول  ــة  ــيــ ــالتوصــــــــــــ بــ نتعلأل  ــا  فيمــ  عاله 
 من تقرير المجلذ. 150 الذقرة

م  تقلال  بأن  نظم موئل األمم المتحدة وقت اسااااتلاحة الغدان   152وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 905
 بغل  ضمان حسا  العمل اإلضاصي  ل  النحو الصحيب.صي أيام الجمعة 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

الذقرة   - 906 الوار ة قت  ــا   التعليقــ نلى  الوار ة قت   902نرجى الرجول  ــة  ــيــ ــالتوصــــــــــــ بــ نتعلأل  ــا  فيمــ  عاله 
 من تقرير المجلذ. 150 الذقرة

م  تقلال  باأن يساااااااااتعل  موئال األمم المتحادة كمياة العمال   153وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 907
ساا ة، وأن يشاتلط    40لمساموح ب  وهو اإلضااصي صي الشاهل، مع التلكيز  ل  الكمياج التي تتجاوز الحد ا

 الحصول  ل  مواصقة استثنائية صي كل ملة يجلي صيها تجاوز هذا الحد األقص .
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

  150 عاله فيما نتعلأل بالتوصـــــــية الوار ة قت الذقرة   902نرجى الرجول نلى التعليقا  الوار ة قت الذقرة  -   908
 من تقرير المجلذ. 

م  تقلال  بأن يحدد موئل األمم المتحدة تفواضااااااج السااااال ة   175وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 909
، ST/SGB/2019/2للموظفي  م  ةلل الموابة اإللكتلواية لتفواض السل ة،  مل  بااااانشلة األمي  العام 

 صي األدوار المسندة صي اظام أومو ا. وأن يقوم بتسواة أي اةتل   الحظ

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

موئل األمم المتحدة اسـتعراضـا لجميع تذوييـا  ال ـلحة ال ـارية وكذل  إ نتم نصـدار األ وار   اجز   - 910
ــارية دد ُ ل يت  و اات ت  ــا   ير ال ـ ــلة بجميع التذوييـ ــحيحة قت اطام  وموجا و إ تووإ األ وار المتصـ الصـ

 صالفيت ال ف ت االدتياء.

يقوم موئال األمم المتحادة بتحاد اث المعلومااج م  تقلال  باأن    195وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 911
الواردة صي تقلال اظااام أومو ااا    المعااداج وصقااا لاادلياال الساااااااااتعلا  العااام إلدارة الممتلكاااج صي اظااام 

 ، مع تحد د الموقع و/أو المستتدم المسؤول لكل بند.SC119 أومو ا

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ توصية:فالة ال

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
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لت من النطام القديم نلى  - 912 ســـــــيواصـــــــل موئل األمم المتحدة ن راء بيااا  األصـــــــول األصـــــــلية التت ُفوِ،
  وموجا. اطام

م  تقلال  بأن يكون الموظف المكلف بالمساؤولية    المعداج   196وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 913
 التشغيلية موظفا صي موئل األمم المتحدة.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020األيير من عام  الر ع  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 سياذل موئل األمم المتحدة  إ ياوإ  مناء األصول من مونتيه. - 914

م  تقلال  بأن  تتذ مقل موئل األمم المتحدة تدابيل للصاااااااااد    207وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 915
الممتلكاج والمنشااآج والمعداج والتصاال  صيها، ا تبارا م  الوقت الذي التسااجيل السااليم للسااملة أصاانا  

يساااااااتلم لي  الكيانا األصاااااااول ووصقا للمعلوماج الممينة صي مذكلة التساااااااليم المقابلة أو  ند المواصقة  ل   
 التصل  صيها.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســـي ـــتحد  موئل األمم المتحدة فلية لرصـــد الت ـــجيل ال ـــليم لرســـملة  صـــنام الممتلوا  والمنشـــ     - 916
ــرم قي ال اعتتارا من  ــول ووققا للمعلوما  المبينة قت  والمعدا  والتصــــــ ــتلم فيه الوياُإ األصــــــ الودت الذي ي ــــــ

 مذكرة الت ليم المقابلة  و عند المواققة على التصرم قي ا.

م  تقلال  بأن  نظل موئل األمم المتحدة صي اساااتهلك أصاااول    208وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 917
اإلاجااز الوارد صي دليال األمم المتحادة التو يهي للمعاا يل  نادماا تصااااااااابب  ااهزة للساااااااااتتادام،  مل بممادأ 

م  المعا يل المحاساااامية   17م  المعيار   71المحاساااامية الدولية للق اع العام بشااااأن ممدأ اإلاجاز والفقلة 
 الدولية للق اع العام.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــتخدامل   - 918 ــت  جاهزة لالسـ ــوله عندما تصـ ــت ال   صـ ــتحد  موئل األمم المتحدة فلية للنطر قت اسـ ــي ـ سـ
األمم المتحدة التوجي ت للمعانير المحاســـــــــبية الدولية للقحال العام بشـــــــــأإ  عمال بمبد  اإلاجاا الوار  قت  ليل 

 من المعانير المحاسبية الدولية للقحال العام. 17من المعيار   71مبد  اإلاجاا والذقرة  

م  تقلال  بأن  نساااااا  موئل األمم المتحدة مع المقل بشااااااأن   215وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 919
جية التكلفة القياساااية وموانمة المحاسااابة مع مت لباج المعا يل المحاسااامية الدولية اإلاهان التدراجي لمنه

 للق اع العام لتقييم أصول الممتلكاج والمنشآج والمعداج.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 2023من عام   األولالر ع  التاريت الم ت دم المنق :

ــية  - 920 ــأإ نماااية اإلا اء التدريجت لمن جية التولذة القياســــ ــأل موئل األمم المتحدة مع المقر بشــــ ســــــين ــــ
ــبية الدولية للقحال العام   ــتة مع متحلتا  المعانير المحاسـ ــ    ومواءمة المحاسـ ــول الممتلوا  والمنشـ لتقييم  صـ

 والمعدا .

م  تقلال  بأن  نساااااااا  موئل األمم المتحدة مع المقل إل لان   226وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 921
استعلا  منتظم للقيم المتبقية لألصول بو    ام وألصول  المستهلكة بالكامل التي ل تزال قيد الستتدام  

لنحو المناسااااب  ملها الناصع وليمها المتبقية،  ل  النحو المقلر   ل  و   التصااااوص، وأن يحدد  ل  ا
 م  المعا يل المحاسمية الدولية للق اع العام. 17صي  رار المعيار  

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020األيير من عام  الر ع  التاريت الم ت دم:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســين ــأل موئل األمم المتحدة مع المقر إلجراء اســتعراض منتطم للقيم المتتقية لةصــول بوجه عام   -   922
وألصـــــــوله الم ـــــــت لوة بالوامل التت ال تزال ديد االســـــــتخدام على وجه الخصـــــــوصل وســـــــيحد  على النحو 
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ــبية  من المعاني  17المناســـــت عمرها الناقع و يم ا المتتقيةل على النحو المقرر قت نطار المعيار   ر المحاســـ
 الدولية للقحال العام. 

م  تقلال  بأن يعزز موئل األمم المتحدة رصاااد   لاناج الدصع،   247وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 923
 ويلأل لتجنب تعلي  المدصو اج بسمب  دم و ود الوثائ  المحددة بوصفها ةلورا مسبقة.

 واالمت ال ائرة اإل ارة واالستشارا   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســيعزا موئل األمم المتحدة رصــد نجراءا  الدقعل وذلك لتجنت تعليأل المدقوعا  ب ــبت عدم وجو   - 924
ــي ـــــتعرض موئل األمم المتحدة اطام ج ا  التن ـــــيأل المعنية  ــتقة. وســـ ــذ ا شـــــروطا م ـــ الو ائأل المحدَّ ة بوصـــ

 بالمدقوعا  من  جل تح ين اطام الدقع.

م  تقلال  بأن يقوم المكتب الق لي للفلمي  والمكتب اإلقليمي  258وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 925
لساااامي  ل  اسااااتتدام أماك  العمل التي توصلها منظمة األغذية دساااايا والمحيط الهادئ بإضاااافان ال ابع ال

 والزرا ة لألمم المتحدة.

 الماتت اإلدليمت آلسيا والمحي  ال ا ج اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

ســيقوم موئل األمم المتحدة بمضــذاء الحابع الرســمت على اســتخدام  ما ن العمل التت توقرها منطمة   - 926
 األ ذية والزراعة لةمم المتحدة.

م  تقلال  باأن يعقاد موئال األمم المتحادة ا تماا ااج اللجناة   292وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 927
المعنية بتكنولو يا المعلوماج والتصاااااالج دوراا م  أ ل تحقي  األهدا  والمقاصاااااد المحددة صي اشااااالة  

 ةتصاصاج اللجنة.وا ST/SGB/2003/17األمي  العام 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/17
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 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 .2023المعنية بتونولوجيا المعلوما  واالتصاال  اجتماعات ا قت عام من المتودع  إ تبد  اللجنة  - 928

 ( 45) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتصااايية المنود المفتوحة   24أوصااا  المجلس صي الفقلة   - 929
المنب المغلقااة م  الناااحيااة التشاااااااااغيليااة وأن يكفاال  غلقهااا المااالي صي الوقاات واللتزاماااج المفتوحااة صي  

 المناسب، م  أ ل تعزاز الفعالية المالية للمنظمة وتحسي  دقة المياااج المالية.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

سـي ـتعرض موئل األمم المتحدة جميع التحويال  التت تتم نلى الشـركاء المنذذنن والح ـابا  الم ـتحقة   -   930
بذلت ج و  قت هذا الصـد ل وسـيجري اسـتعراض للبنو  الدقع على جميع المن  وسـيتخذ اإلجراءا  الالامة. ودد 

المعلقة. ويجري الرصـد المنتطم لتي ـير المواققة قت الودت المناسـت على ال ـلف المقدمة نلى الشـركاء المنذذننل  
 وإ ال   و تصتية الح ابا  الم تحقة الدقع قت الودت المناستل وإ ال  المن  قت الودت المناست. 

م  تقلال  بأن يعدل موئل األمم المتحدة مملغ التصااوم المقت عة  29المجلس صي الفقلة وأوصاا   - 931
دولرا    رلا  تساااااجيل  مقابل المنب الممنوحة، وبأن  لصاااااد   64  637,69م  كشاااااو  الملتباج البالغ 

 لقة.بااتظام حالة تنفيذ المنب للتأكد م   دم اقت اع أي ةصوم أةلا م  كشو  الملتباج صي المنب المغ

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

__________ 

 (45) A/76/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
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التعدنال  الموصــــى ب ا فيما نتعلأل بتواليف كشــــوم المرتتا   ســــياذل موئل األمم المتحدة معالجة   - 932
ــا فلية رصـــــــد ليـــــــماإ عدم ادتحال  ي تواليف  يرى من كشـــــــوم المرتتا  قت   للمنحتينل وســـــــييـــــــع  ييـــــ

 الم لقة. المن 

م  تقلال  باأن  نفاذ موئال األمم المتحادة   لاناج التشاااااااااغيال    34وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 933
 ا ليما  تعل  بإدارة حساباج المصلوصاج النثلاة.الموحدة تنفيذا صارم

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

سييع موئل األمم المتحدة فليا  ليماإ نجراء ف ابا  النقدية عند ندذال الح ابا  قت ا اية كل  - 934
ســـنة. وســـي ـــتعرض  ييـــا ف ـــابا  النقدية  ير الم ـــد ة للمونذين الذنن اات ت يدمت م وســـيتخذ اإلجراءا  

ــ يل الموفدة للم ــتعراض وتحدنا نجراءا  التشـ ــيجري اسـ ــاقة نلى ذلكل سـ ــتة. و اإلضـ ــروقا  الن رية  المناسـ صـ
 لتشمل  فااما لذت  نوميا  النقدية بالعملة الوطنية و والر الواليا  المتحدة على فد سواء.

م  تقلال  بأن يعد موئل األمم المتحدة تقارال ملحلية صصااااااالية   53وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 935
معلوماج ةااملة يساتنار بها  ، ويلأل لتوصيل2023-2020 ل  احو ما تقتضاي  الت ة الساتلاتيجية للفتلة 

 .صي اتتاي القلاراج والتت يط المستقملي

 شعتة العالدا  الخارجية واالستراتيجية والمعارم واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

ــلت المعنوإ ” - 936 ــلية قت نطار المنشــــــور الذصــــ ــدور التقارير المرفلية الذصــــ “  Urban Impactبد  صــــ
 )األ ر الحيري(ل وسيتواصل توسيع احاد ا قت الحتعا  المقبلة.

 تجناب موئال األمم المتحادة م  تقلال  التوصاااااااااياة الساااااااااابقاة باأن   101وكلر المجلس صي الفقلة   - 937
 حالج األثل الل عي قمل توليع  قود  د دة.
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023األول من عام  الر ع  التاريت الم ت دم المنق :

ســــــيجري موئل األمم المتحدة اســــــتعراضــــــا قصــــــليا لجميع العقو  القائمة ليــــــماإ نتمام  ي تمدندا    - 938
 محلو ة قت الودت المناست لتجنت فاال  األ ر الرجعت.

م  تقلال  باأن  ؤدي موئال األمم المتحادة وا بااتا  صي مجاال   107وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 939
 العقود لضمان   لان تقييماج ةاملة ألدان البائعي  قمل تجهيز أي تمد د للعقود الساراة. دارة 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

ســـــــــيصـــــــــدر موئل األمم المتحدة مذكرة نلى د ـــــــــم المشـــــــــتريا  قت ماتت األمم المتحدة قت ايرو ت  - 940
وفاملت تذوييــا  ال ــلحة التابعة لموئل األمم المتحدة لتذكيرهم بيــماإ نجراء تقييما  شــاملة أل اء التائعين  

وســــــــــــــتجرى  ورة تـدريبيـة لتجـدنـد المعلومـا  للمونذين العـاملين قت مجـال ن ارة   دبـل تج يز  ي تمـدنـد للعقو .
 العقو  ضمن موئل األمم المتحدة. و اإلضاقة نلى ذلكل ستنذِ،ذ الوفدا  الم دولة عمليا  قحا عشوائت.

م  تقلال  بأن يعزز موئل األمم المتحدة  دارة  قود التدماج   131وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 941
مملمااة مع صلادا المتعاااقااد      رلا  الحااد م  صتلاج ةاادمتهم، وأن يجلي تقييماااج ملحليااة للتملان ال

الساااااااااتشااااااااااراي  وصلادا المتعااقاد  ، امتثاال لمت لبااج األمل اإلداري المتعل  باالتملان الساااااااااتشااااااااااراي   
 المتعاقد  . وصلادا

 واالمت ال ائرة اإل ارة واالستشارا   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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ســـــيصـــــدر موئل األمم المتحدة مذكرة لمدنري التونيف لتذكيرهم بذترا  التونيف القصـــــوى و أهمية   - 942
تقييمـا  مددتـة. و ـاإلضــــــــــــــاقـة نلى ذلـكل ســــــــــــــُيحلـت من المـدنرين المالذين بـالتعيين تقـديم تبرير يحت  نجراء  

ــ رل ويحلت بعدها من   ــعة  شــ ــتة  شــــ ر وياوإ فدها األدصــــى ت ــ ــت نائية التت تتجاوا قترة ســ للتمدندا  االســ
 قرا ى المتعاددنن نا اء يدمت م.

تقلال  باأن يقوم موئال األمم المتحادة، باالتعااون مع مكتاب  م    132وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 943
األمم المتحدة لتدماج المشاراع، بتعد ل اتفا  صلادا المتعاقد   م  ةلل زاادة تحد د ا ا  الستحقاقاج  

 بما يمتثل لألمل اإلداري.

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــية  - 944 ــاريع بتنقي  اتذادات ما وققا للتوصـ ــيقوم موئل األمم المتحدة وماتت األمم المتحدة لخدما  المشـ سـ
 األمم المتحدة.وألي تعليما   و توجي ا  من مقر  

م  تقلال  بأن  تأكد موئل األمم المتحدة م  توليع المنظماج   147وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 945
لتفا  مشاااااااتلك بي  المنظماج، وم   مكااية احتساااااااا  تكلفة اساااااااتحقاقاج الموظفي  أو ليمتها العادلة 

 موثو . بشكل

  ال ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســــيعمل موئل األمم المتحدة على ضــــماإ نضــــذاء الحابع الرســــمت على االتذا  التنطيمت المحلوب   - 946
 الوكاال  وتو يعه من دبل المنطمتين.المشتر  بين 

م  تقلال  بأن يعي  موئل األمم المتحدة أ ضان لجنة تكنولو يا    154وأوص  المجلس صي الفقلة   - 947
 المعلوماج والتصالج استنادا  ل  هيكل  التنظيمي الجد د.
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  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ُ رســـل طلت ترشـــي  نلى جميع مدنري الشـــعت والمم لين اإلدليميين. وســـيعين المدنر التنذيذي  عيـــاء  -   948
 المعنية بتونولوجيا المعلوما  واالتصاال  بمجر  تلقت الترشيحا . اللجنة 

م  تقلال  بأن يقوم موئل األمم المتحدة بإاشااان رموز ةاالا ية    172وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 949
لجميع األصااول التاضااعة لسااي لت ، م  أ ل الحفاظ  ل   مكااية تعقب  ميع األصااول، وتسااجيل تواراخ 

 التي تمثل بداية العمل الناصع لألصول.القتنان 

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

تدريت قت مجال ن ارة األصــول لذائدة جميع ج ا  التن ــيأل المعنية باألصــول. وينشــ  اطام  ســيقام  - 950
 وموجا تلقائيا رمواا شــــريحية للمعدا  بمجر  اشــــر نيصــــال اســــتالم التيــــائع. ويقوم ماتت األمم المتحدة قت  

 ايرو ت عندها بحتاعة الرموا الشريحية.

بأن يعزز موئل األمم المتحدة  ملية تت يط السااافل  م  تقلال   181وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 951
  وما. 16لضمان  تمام حجز وةلان التذاكل قمل بدن السفل اللسمي بما  دد  

  ائرة اإل ارة واالستشارا  واالمت ال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021األيير من عام  الر ع  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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ــذر دبل  - 952 ــرط ناجاا يح  ال ــــــ نوما تقويميا   16على الر م من  اه ليذ من الممان  ائما الوقاء بشــــــ
الج ا   ب ــبت نروم يارجة عن ســيحرة موئل األمم المتحدةل من دبيل التأير قت تقديم الحلتا  من جاات 

 المااحة والحاوما ل نرصد موئل األمم المتحدة االمت ال لشروط ال ذر على  ساس ر ع سنوي.
  

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمتدراج والجلامة   -   ثالث  شل 
تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  -ألف  

 (46)2021كااون األول/ديسممل  31

 2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   33يعرض الجدول  - 953
 

 33الجدول   

 اللئيسية حالة تنفيذ التوصياج    

 )عد  التوصيا (   

 م ت دملم يُحدَّ  ل ا تاريت  ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – – – 2 – 2 شعتة اإل ارة       

ــياســــــــا    شــــــــعتة تحليل ال ــــــ
 – 3 3 – – 3 والشدوإ العامة
 – 4 4 – – 4 مااتت متعد ة

 – 7 7 2 – 9 المجموع 

 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   34ويعرض الجدول   - 954
 

 34الجدول   

 التوصياج حالة تنفيذ  ميع    

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 1 1 2 – 3 شعتة اإل ارة       

ــياســــــــا    شــــــــعتة تحليل ال ــــــ
 – 3 3 – – 3 والشدوإ العامة 

لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 – 6 6 1 – 7 األادنز والمخروط الجنو ت 

 – 8 8 – – 8 مااتت متعد ة
 – 18 18 3 – 21 المجموع 

__________ 

 (46) A/77/5/Add.10.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.10
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م  تقلال  باأن يجلي المكتاب التعاد لج اللزماة صي النسااااااااااب   22أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 955
صي يلأل   ادة تعلافها  يا لزم األمل، للوصان المسااتهدصة الساانواة المقملة بشااأن التكاصؤ بي  الجنسااي ، بما 

 بالمؤةلاج المقلرة.

 شعتة اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

را  والجريمة فد   اســــــتراتيجية ماتت األمم المتحدة قت قيينا وماتت األمم المتحدة المعنت  - 956 بالمخدِ،
ــين وتماين المر ة ) ــاواة بين الجن ـــ ل هدم  2022(ل التت اشـــــر  قت فزيراإ/نوايه 2026-2022بشـــــأإ الم ـــ

ــتويا  بحلول عام   ــين على جميع الم ــــ ــية دد  2028تحقيأل التواقد بين الجن ــــ . ويرى الماتت  إ هذه التوصــــ
 ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

ْ لي صي بيلو، بالتنسااي  مع مقل   32الفقلة  وأوصاا  المجلس صي - 957 م  تقلال  بأن يقوم المكتب القا
المكتاب، بتقييم وا تمااد تادابيل بشاااااااااأن أصاااااااااحاا   قود التادمااج المعيني  لفتلة روالاة، م  أ ال تجناب  

 الستتدام غيل السليم لهذ  ال لاقة التعاقدية.

المتحــــــدة اإل ارا  الم دولة: األمم  لماتــــــت  القحري  بــــــالمخــــــدرا    الماتــــــت  المعنت 
 والجريمة قت بيرول شعتة اإل ارةل شعتة العمليا 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

المشــــــاورا  جارية مع شــــــعتة اإل ارة وشــــــعتة العمليا  لتقييم واعتما  تدابير بشــــــأإ  صــــــحاب عقو    - 958
 الخدما  المعينين لذترة طويلة من الزمن.

ْ لي صي بيلو و ود  ملياج  33وأوصااااا  المجلس، صي الفقلة  - 959 م  تقلال  بأن يضااااام  المكتب القا
توظي  تناصساية  ند تعيي  أصلاد م  ةلل رلاقة  قود التدماج صي المساتقمل، وبالتالي تجنب تمد د هذ  

  ل  اةل.العقود  ند ااتدا  أصحابها م  مشلوع  

بــــــالمخــــــدرا   اإل ارا  الم دولة: المعنت  المتحــــــدة  األمم  لماتــــــت  القحري  الماتــــــت 
 والجريمة قت بيرول شعتة اإل ارةل شعتة العمليا 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022من عام   األييرالر ع  التاريت الم ت دم:
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اإل ارة وشــعتة العمليا  من  جل كذالة عمليا  تونيف تناق ــية عند تتواصــل المشــاورا  مع شــعتة  - 960
 التعيين من يالل طريقة عقو  الخدما .

م  تقلال  بأن يكفل المكتب وموظفو   كمال الدوراج التدرامية    42وأوصااااااااا  المجلس، صي الفقلة   - 961
الحالج التي ااقضاااا  صيها وقت اإللزامية غيل المنجزة صي الوقت المناسااااب، مع التلكيز بو   ةاص  ل   

 مفلط دون  كمال الدوراج التدرامية.

 شعتة اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ترســـل رســـائل تذكير نلى جميع المونذين الذنن لم ياملوا الدورا  اإللزامية قت  يـــوإ ســـتة  شـــ ر   - 962
من التحاد م بالمنطمة لوذالة ن مال الدورا  التدريبية اإللزامية  ير المنجزة قت الودت المناســـــــــــــت. وترســـــــــــــل  

التشـريةل قت الحاال  التت  رسـائل تذكير نضـافيةل تصـل  ييـا نلى المشـرم المعنت ورئيذ  ائرة ن ارة الموار 
ــة   ــابــ اســــــــــــــتجــ ــا  ي  قي ــ لم تر   التت  ــاال   الحــ ــك قت  ــذلــ ــدورا  وكــ الــ ــال  ن مــ ــأيير مذرط قت  تــ تنحوي على 

 األولية. للتذكيرا 

م  تقلال  باأن يقي ِّم مقل المكتاب المعني باالمتادراج والجلاماة   51وأوصااااااااا  المجلس، صي الفقلة   - 963
رسمي،  لزم  ميع أصحا   قود التدماج التابعي  ل  بإكمال الدوراج  دوا وضع ةلط، م  ةلل تو ي   

 التدرامية اإللزامية صي غضون موا يد اهائية معينة.

 شعتة اإل ارةل شعتة العمليا  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

سـيقيم الماتت جدوى نصـدار توجيه رسـمت نلى جميع المااتت الميدااية لتتتع وضـماإ ن مال جميع   - 964
الدورا  اإللزامية قت اطام ن ارة الموار  التشرية للمااتت الميدااية قت  يوإ األش ر ال تة األولى من العقدل  

 ة بين شعتة اإل ارة وشعتة العمليا .بالن تة للعقو  التت ال تقل مدت ا عن ستة  ش ر. والمشاورا  جاري

ْ لي صي كولومميا ليام أصاااااحا     52وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 965 م  تقلال  بأن يكفل المكتب القا
 قود التدماج التابعي  ل ، صي الوقت المناساااب، بإكمال الدوراج التدرامية اإللزامية التي لم تنجز بعد، مع  

  دم  كمال  ميع الدوراج اإللزامية.التلكيز بو   ةاص  ل  حالج 

التــــــابع  اإل ارة الم دولة: الجنو ت  والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة



 A/77/322/Add.1 

 

198/259 22-22172 

 

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ل امت ــاال 2022تموا/نوليــه    15اإلدليمت لمنحقــة األاــدنز والمخروط الجنو تل فتى  فقأل الماتــت   - 966
ــتة  ــحاب عقو  الخدما  المرتتحين معه    100بن ـ قت المائة قت ن مال الدورا  التدريبية اإللزامية من دبل  صـ

ــياذل الماتت اإلدليمت  إ يامل  صـــــح ــ ر  و    ر. وســـ اب عقو   الذنن كااوا على ر س عمل م لمدة  ال ة  شـــ
الخدما  الذنن كااوا على ر س عمل م لمدة تقل عن  ال ة  شــ ر الدورا  التدريبية اإللزامية قت  يــوإ م لة  

 األش ر ال ال ة. ويرى الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

  لاناج دايا لتنظيم  م  تقلال  بأن يقي ِّم المكتب مسااااألة وضااااع  61وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 967
 ملية التوظي  صي  رار رلاقة  قود التدماج، مع ا تماد الممارساااااااج الجيدة التي  نفذها بالفعل مكتب  

ْ لي صي كولومميا.  القا

 شعتة اإل ارةل شعتة العمليا  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   الم ت دم:التاريت 

ســيقيِ،م الماتت م ــألة وضــع نجراءا   ايا لتنطيم عملية التونيف قت نطار طريقة عقو  الخدما ل   - 968
ــا  الجيــدة التت ننذــذهــا بــالذعــل الماتــت اإلدليمت لمنحقــة األاــدنز والمخروط الجنو ت.   مع اعتمــا  الممــارســـــــــــــ

 ة وشعتة العمليا .والمشاورا  جارية بين شعتة اإل ار 

ْ لي صي  69وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 969 م  تقلال  بأن يقوم المكتب، بالتنساااااااي  مع مكتب  القا
كولوممياا، بتحاد ث المعلوماج المتعلقاة بحاالة امتثاال أصاااااااااحاا   قود التادماج لمت لبااج الدوراج التادرامية  

 لموارد البشلاة صي المكاتب الميدااية.اإللزامية وإبقان تلأل المعلوماج مستكملة صي اظام  دارة ا

شــــــــــــــعتــــة اإل ارةل الماتــــت اإلدليمت لمنحقــــة األاــــدنز والمخروط   اإل ارتاإ الم دولتاإ:
 الجنو ت التابع لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022عام  الر ع األيير من   التاريت الم ت دم:
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يعمـل الماتـت مع قريأل ن ارة الموار  التشــــــــــــــريـة قت الماـاتـت الميـداايـة لتحـدنـا المعلومـا  المتعلقـة  - 970
بحالة امت ال  صـــحاب عقو  الخدما  لمتحلتا  الدورا  التدريبية اإللزامية قت اطام ن ارة الموار  التشـــرية قت  

 المااتت الميدااية.

م  تقلال  باأن يقوم المكتاب، باالتعااون مع مقل األمم المتحادة،   80وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 971
بتقييم  دوا  دةال تحساااااااايناج  ل  وحدة اللصااااااااد صي األداة المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل ، بهد  
ضااامان الفصااال الكاصي بي  الوا باج    رلا  تساااجيل أدوار المعنيي  صي  ملية   داد التقارال الملحلية  

 المشاراع واستعلاضها والمواصقة  ليها صي  رار هذ  األداة، بما صي يلأل تواراخ كل منها. السنواة   

 شعتة تحليل ال ياسا  والشدوإ العامة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــا ة ادتر  الماتـــت ن يـــال بعض   - 972 الت ييرا  على النموذج المتوـــامـــل للتخحي  واإل ارة واإلبالغ لزيـ
الذصـــــل بين الواجتا  وإ يال  ور وم ـــــار عمل جدندنن للمواققة على تقارير المشـــــاريع. ودد  بلا مقر األمم  

ا   المتحدة الماتت بأإ تلك االدترافا  ســـينطر قي ا قت مرافل التح ـــين المقبلةل مع مراعاة  ولويا  وافتياج
 األمااة العامة لةمم المتحدة كال.

م  تقلال  باأن يقوم المكتاب باإ اداد بياان صي  راار   لاناتا     81وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 973
المعمول بها يصاف أدوار المعنيي  صي  ملية   داد التقارال الملحلية السانواة    المشااراع واساتعلاضاها 

 التحسيناج داةل النظام.والمواصقة  ليها بمجلد تحد د هذ  

 شعتة تحليل ال ياسا  والشدوإ العامة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــيا ة التقارير المرفلية ال ـــــنوية للمشـــــاريع والمواققة   - 974   رج الماتت بالذعل توجي ا  بشـــــأإ عملية صـــ
علي ا و شـأإ وصـف األ وار المتافة المتصـلة بالرصـد واإلبالغ قت  فد  ا ـخة له من  ليل مشـاريع الماتت  

ــاريع على جمي ع مونذت الماتت وهو متا   للنموذج المتوامل للتخحي  واإل ارة واإلبالغ. ودد وال  ليل المشـــــــ
ــدة   SharePointعلى مودع   المتحــ األمم  ــه. وإذا  يــــذ مقر  الماتــــت وعمليــــاتــ ببرامت  المتعلقــــة  للتوجي ــــا  

بالت ييرا  التت ادترف ا الماتتل ق ــيقوم الماتت بتحدنا تلك المعلوما  قت و ائأل التوجي ا  الصــا رة عنه.  
الماتـــــت  عاله   تعليقـــــا   نلى  الرجول  كـــــذلـــــك  الذقرة  ويرجى  الوار ة قت  ــيـــــة  بـــــالتوصــــــــــــ نتعلأل  من    80فيمـــــا 

 المجلذ. تقرير
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ْ لاان صي بيلو وكولومميا   91وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 975 م  تقلال  بأن يكفل مكتبا المنظمة القا
 المواصقة  ل  تنقيحاج المشاراع صي الوقت المناسب، باتباع التو يهاج الحالية صي هذا الصدد.

الماـتت اإلدليمت لمنحـقة األادنز والمخروط الجنو ت التابع لماتت  اإل ارتاإ الم دولتاإ:
األمم المتحـدة المعنت ـبالمخـدرا  والجريـمةل الماـتت القحري لبيرو 

 التابع لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   الم ت دم:التاريت 

ســــــــــــــيتخــذ الماتــت اإلدليمت لماتــت األمم المتحــدة المعنت بــالمخــدرا  والجريمــة قت منحقــة األاــدنز  - 976
والمخروط الجنو ت وماتته القحري قت بيرول بالتن يأل مع مقر الماتتل نجراءا  ليماإ استعراض تنقيحا  

الودت المناســت. وكاات فاال  التأيير التت  براها التقرير اتيجة للودت  المشــاريع المقبلة والمواققة علي ا قت  
ــتخدموإ   ــاريعل والودت الذي يحتاجه الم ـــــــــ ــقل التعليما  المتعلقة بتنقيحا  المشـــــــــ الذي ال نزال محلو ا لصـــــــــ
للتعرم على الخـاصــــــــــــــيـا  الونيتيـة الجـدـندة وإ راء بـيااـا  المشــــــــــــــرول قت األ اة المتوـامـلة للتخحي  واإل ارة 

 واإلبالغ وتحبيأل تخحي  األعمال وتوفيدها.

ْ لاي    92وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 977 م  تقلال  بأن يقوم مقل المكتب، بالتنسااي  مع مكتمي  القا
صي بيلو وكولوممياا، بتعزاز  ملياة المواصقاة  ل  تنقيحااج المشااااااااااراع وسااااااااايل العمال بهاا صي  راار األداة 

بل ، بهاد  تجناب حاالج التاأةيل بي  تواراخ الاتهاان األصااااااااالياة وتواراخ المتكااملاة للتت يط واإلدارة واإل
 المواصقة  ليها، صضل    منع حدوث ااق ا اج صي تنفيذ المشاراع وتسليمها.

ــعتة العمليا ل الماتت اإلدليمت لمنحقة األادنز  اإل ارا  الم دولة: ــعتة اإل ارةل شــ شــ
األمـم   ـلمـاـتـــــــت  ــابـع  الـتـــــ اـلجـنـو ـت  اـلمـعـنـت  واـلمـخـروط  ــدة  اـلمـتـحـــــ

بــالمخــدرا  والجريمــةل الماتــت القحري لبيرو التــابع لماتــت األمم 
 المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

روط الجنو ت والماتــت القحري لبيرو يعمــل مقر الماتــت مع ماتتــه اإلدليمت لمنحقــة األاــدنز والمخ - 978
لتعزيز نجراءا  ســير العمل من  جل تنقيحا  المشــاريع. وعقت بدء العمل باأل اة المتواملة للتخحي  واإل ارة 
ــلة باأل اة المتواملة   ــارا  المتصــ ــتشــ ــتخدمين من يالل العيا ا  واالســ واإلبالغل ددم الماتت  عما عمليا للم ــ

 .للتخحي  واإل ارة واإلبالغ
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م  تقلال  باأن يقوم المكتاب بااساااااااااتعلا  وتحاد اث تو يهااتا    99وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 979
اإلداراة وإ لانات  الداةلية المتصااااااالة بإدارة الملامح والمشااااااااراع، مع النظل صي الوقت افسااااااا  صي  دماج 

المعلوماج الجد دة وياج الصلة صي واستتدام األداة المتكاملة للتت يط واإلدارة واإلبل ، وصي توحيد  ميع 
 ةلا ة التو يهاج المتعلقة بالملامح والعملياج.

 شعتة تحليل ال ياسا  والشدوإ العامة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

تحـدنـا جميع تعليمـاتـه اإل اريـة. وســــــــــــــتووإ التعليمـا  اإل اريـة المنقحـة  يعاف الماتـت فـاليـا على   - 980
. وســــــــــــــيواصــــــــــــــل الماتـت كذـاـلة تحـدـنا يريحـة التوجي ـا  المتعلقـة ـبالبرامت  2022جـاهزة بحلول ا ـايـة عـام  

 والعمليا  بااتطام من يالل نضاقة فير المعلوما  عن البرمجة.

ن يقوم المكتااب المعني بااالمتاادراج والجلامااة، م  تقلال  بااأ  108وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 981
ْ لي صي كولومميا، بتحد ث الملص  الثالث لسااياسااة الشاالاكاج التاصااة بمكتب األمم   بالتنسااي  مع مكتب  القا
المتحدة صي صيينا/مكتب األمم المتحدة المعني بالمتدراج والجلامة    رلا   دراج  ميع السااااااااايناراوهاج 

القديمة. وبمجلد الاتهان م  التحدي، تحمل النسااتة المحدثة م  السااياسااة    الجد دة وحذ  الساايناراوهاج
 بصورة منتظمة صي بوابة د م العملن.

شــــــــــــــعتــــة اإل ارةل الماتــــت اإلدليمت لمنحقــــة األاــــدنز والمخروط   اإل ارتاإ الم دولتاإ:
 الجنو ت التابع لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســـيقوم الماتتل بالتن ـــيأل مع الماتت اإلدليمت لمنحقة األادنز والمخروط الجنو تل بتحدنا المرقأل   - 982
المعنت بالمخدرا  ال الا ل ــــــياســــــة الشــــــرا ا  الخاصــــــة بماتت األمم المتحدة قت قيينا/ماتت األمم المتحدة 

والجريمةل ف ــــت االدتيــــاء. وســــتحمل الو يقة المحد ة قت بوابة  عم العمالءل وســــتحد  بااتطام لتعاذ  ي  
 ت ييرا  جدندة.

م  تقلال  بأن  مذل المكتب ما  لزم م   هود لضااامان اساااتلم   115وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 983
ا المعلوماج ساااجلج الوصاااول  ل  ملكز المياااج واساااتعلاضاااها  مد ل ملاكز المياااج التابعة لدائلة تكنولو ي

 كل ثلثة أةهل.
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 شعتة اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

البيااا  للر ع األول من اسـتعراض سـجال  الوصـول نلى مركز    2022تم االات اء قت اي ـاإ/ بريل  - 984
. وسـي ـتمر نجراء االسـتعراضـا  الذصـلية قت الودت المناسـت. ويرى الماتت  إ هذه التوصـية 2022من عام 

 دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

ْ لي صي كولومميا و ود الياج   126وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 985 م  تقلال  بأن يكفل المكتب القا
 إلدارة ورصد الوصول  ل  ملكزي المياااج األساسي والثااوي.كالية 

التــــــابع  اإل ارة الم دولة: الجنو ت  والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022األيير من عام  الر ع  التاريت الم ت دم:

نتخذ الماتت اإلدليمت لمنحقة األادنز والمخروط الجنو ت فاليا نجراءا  ليـماإ وجو  فليا  كافية   - 986
إل ارة ورصــد الوصــول نلى مركزي البيااا  األســاســت وال ااوي تمشــيا مع اإلجراء التقنت لتونولوجيا المعلوما   

 را ز البيااا .بشأإ الوصول نلى م  INF.04.PROCواالتصاال  

ْ لي صي كولومميا بتقييم وتنفيذ   127وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 987 م  تقلال  بأن يقوم المكتب القا
 تدابيل األم  المادي التي  ت لمها اإل لان التقني.

التــــــابع  اإل ارة الم دولة: الجنو ت  والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمةلماتت األمم 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

نتخـذ الماـتت اإلدليمت لمنحـقة األـادنز والمخروط الجنو ت فـالـيا نجراءا  لتقييم وتنذـيذ ـتدابير األمن  - 988
 .INF.04.PROCالما ي تمشيا مع اإلجراء التقنت 
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ْ لي صي كولومميا  ميع   136وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 989 م  تقلال  بأن يسااااااااتكمل المكتب القا
عادة القدرة  ل  العمل بعد الكوارث  ل  النحو المحدد صي اإل لان العناصاااااال غيل المو ودة صي ة ة اساااااات

 .SEC.08.PROCالتقني 

التــــــابع  اإل ارة الم دولة: الجنو ت  والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

نتخذ الماتت اإلدليمت لمنحقة األادنز والمخروط الجنو ت فاليا نجراءا  الســتومال جميع العناصــر  - 990
ــيا مع اإلجراء التقنت لتونولوجيا المعلوما    ــتعا ة القدرة على العمل بعد الووار  تمشـــــــــ المذقو ة قت يحة اســـــــــ

 وار .بشأإ التخحي  الستعا ة القدرة على العمل بعد الو SEC.08.PROCواالتصاال  

ْ لي صي كولومميا رميعة أساابا     143وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 991 م  تقلال  بأن يقي ِّم المكتب القا
حالج التأةيل وأن  تتذ التدابيل اللزمة لضااااامان الساااااتجابة صي الوقت المناساااااب للحوادث المحلية التي 

  املٍّغ  نها    رلا  ملكز المسا دة الحاسوبية.

التــــــابع  اإل ارة الم دولة: الجنو ت  والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

الجنو ت بتقييم طبيعــة  ســــــــــــــتــاب فــاال  التــأيير يقوم الماتــت اإلدليمت لمنحقــة األاــدنز والمخروط   - 992
وســــيتخذ نجراءا  وققا لذلك. وســــيتم  ييــــا قت نطار معالجة هذه التوصــــية تقييم األودا  الم ــــت دقة لتج يز  

 طلتا  الخدما ل ويمان نطالت ا بناء على الحاجة نلى الموار  وتواقرها.

ْ لي صي كولومميا بتحد د وتوثي   م  تقلال  بأن يقوم ا  152وأوص  المجلس صي الفقلة  - 993 لمكتب القا
 مدا الةتباراج التي تجلاها وحدة تكنولو يا المعلوماج ليما  تعل  بمتارل التغييلاج صي النظام وأثلها.

التــــــابع  اإل ارة الم دولة: الجنو ت  والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  الماتــــــت 
 ةلماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريم

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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نتخـــذ الماتـــت اإلدليمت لمنحقـــة األاـــدنز والمخروط الجنو ت فـــاليـــا نجراءا  لتو يأل وتحـــدنـــد مـــدى  - 994
 الت ييرا  قت النطام و  رها.االيتتارا  التت تجري ا وفدة تونولوجيا المعلوما  وققا لمخاطر  

ْ لي صي كولومميا توثي  اةتبار   153وأوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 995 م  تقلال  بأن يكفل المكتب القا
مي  النهائيي  لجميع التغييلاج صي النظام.  القمول م  قمل المستتدِّ

الجنو ت   اإل ارة الم دولة: والمخروط  األاــــــدنز  لمنحقــــــة  اإلدليمت  التــــــابع الماتــــــت 
 لماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــدة المعنت  - 996 ــابع لماتـــت األمم المتحـ ــدنز والمخروط الجنو ت التـ ــة األاـ ــت اإلدليمت لمنحقـ ــذ الماتـ نتخـ
والجريمة فاليا تدابير لوذالة تو يأل ايتتار القبول من دبل الم ــــــــتخِدمين الن ائيين لجميع الت ييرا  بالمخدرا  
 قت النطام.

 
 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  

ــة قت   - 997 المنت يــ ــة  ــنــ ال ــــــــــــ تقريره عن  المجلذل قت مرقأل  ــدم  ــااوإ األول/  31دــ   2021 ي ــــــــــــــمبر  كــ
(A/77/5/Add.10  ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـيا  المتتقية من قترا  مالية سـابقة. وتر)ل الذصـل ال اات

يت  التت اعتبر المجلذ  ا ا ديد التنذيذ. وتر  المعلوما    ااه بالترت  12  ااه معلوما  عن التوصــــيا  الـــــــــــــــــــ 
 الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   35ويعرض الجدول   - 998
 

 35الجدول   

 حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  صتلاج سابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّذ بالكامل  
 )عد  التوصيا (  

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 1 1 – – 1 شعتة اإل ارة       

 – 1 1 – – 1 شعتة العمليا 
ــياســــــــا    شــــــــعتة تحليل ال ــــــ

 – 2 2 – – 2 والشدوإ العامة
 – 2 2 – – 2 ماتت المدنرة التنذيذية

الماتــــت اإلدليمت للشــــــــــــــر   
 – 2 2 – – 2 األوس  وشمال  قريقيا

 – 4 4 – – 4 مااتت متعد ة 
 – 12 12 – – 12 المجموع 
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 ( 47) 2015األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن  نظل المكتب صي  مكاااج تبسيط بنية اإلبل ،  ل     86أوص  المجلس صي الفقلة  - 999
المثال م  ةلل الكتفان باإلبل     التغيلاج التي رلأج بالمقاراة بالتقارال الساااااابقة، وتحساااااي  ساااااميل 

اساااااااااتتادام اللساااااااااوم المياااياة إلبلاز التقادم المحلز مقاارااة بااألهادا ، وم  ةلل  دراج المياااااج المتعلقاة  
از أساااابا  الفلو  صي اإلافا   بالنفقاج اللئيسااااية لتحد د حالج الاحلا     التنمؤاج المتف   ليها وإلبل 

 واألاش ة المض لع بها.

ــعتة تحليل  اإل ارا  الم دولة: ــعتة العمليا ل وشـــــــ ــدوإ المعاهدا ل وشـــــــ ــعتة شـــــــ شـــــــ
 ال ياسا  والشدوإ العامة

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2018الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023  الر ع األول من عام الم ت دم المنق :التاريت 

نوقر تحبيأل الرصــــــد قت األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ قت اطام  وموجا معلوما  عن   - 1000
األ اء الذنت والمدشـــــرا  ذا  الصـــــلة. ومع ذلكل قماه ال نرتت  باأل اء المالت. ويعاف قريأل  وموجا قت مقر  

وضع لوفة متابعة إل ارة المشاريعل ننتطر من ا  إ تعرض البيااا  المالية ف ت النتائت.  األمم المتحدة على 
من    2022وُ بلا الماتت بأاه من المتودع ت ـليم لوفة المتابعة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ يالل عام  

يد  إ تنذيذ لوفا  المتابعة هذه قت  يالل ت ــــــليم تدريجت لمختلف التقارير المتعلقة بالبيااا  الذنية والمالية. ب
الماتت دد ي ـــــــت ر  ودتا نضـــــــافيا بالنطر نلى  إ الماتت بحاجة نلى ضـــــــماإ صـــــــحة البيااا  المعروضـــــــة.  

 وستعاذ  ورة اإلبالغ التالية للتقارير المرفلية ال نوية للمشاريع هياال    ر تت يحا لزبالغ.

 ( 48) 2018األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بقيام المكتب بما  لي: )أ(  ضااااافان ال ابع اللسااااامي  49أوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1001
 ل  اإلقلار اإللكتلواي للجنة اساااااتعلا  الملامح اساااااتنادا  ل  مملر مناساااااب صي  رار تو ي   داري منقب  

 بشأن اللجنةو ) ( الحتفاظ بسجل للوثائ .

 شعتة تحليل ال ياسا  والشدوإ العامة دولة:اإل ارة الم 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
__________ 

 (47) A/71/5/Add.10.ل الذصل ال اات 

 (48) A/74/5/Add.10.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.10
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.10


 A/77/322/Add.1 

 

206/259 22-22172 

 

ــتعراَض قريأل اســـــــتعراض يعاف الماتت فاليا على تحدنا جميع توجي اته اإل ارية.   - 1002 ويجري االســـــ
التوجي ـا  اإل ارـية بقـيا ة ماـتت المـدنرة التنذـيذـية. واســــــــــــــتـنا ا نلى عـد  األولوـيا  التت فـد هـا الذريألل يجري  
ــا متعمقا. ودد ور   مديال ل   ــتعراضـــ ــتعراض البرامت اســـ ــلة بلجنة اســـ ــتعراض التوجي ا  اإل ارية المتصـــ اســـ

اإللوتروات. وســــــــــــــياوإ التوجيـه اإل اري المنق  جـاهزا بحلول ا ـايـة   قت ذلـك نشـــــــــــــــارة نلى طريقـة اإلدرار بمـا
. وســـــــي ـــــــتمر االفتذا  ب ـــــــجال  اجتماعا  اللجنة لدى وفدة التخحي  االســـــــتراتيجية والشـــــــدوإ  2022 عام

 المشتركة بين الوكاال  بوصذ ا  مااة اللجنة.

  لانات  المتعلقة باللقابة الداةلية  م  تقلال  بأن يعزز المكتب  64وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 1003
 لضمان الفصل بي  الوا باج صي كل مشلوع أو  ل  األقل تنفيذ رقابة تعواضية.

شـــــــعتة العمليا ل وشـــــــعتة تحليل ال ـــــــياســـــــا  والشـــــــدوإ العامةل   اإل ارا  الم دولة:
 وشعتة شدوإ المعاهدا 

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ددمت توجي ا  وتعليما  كافية نلى  قردة المشـــــــــــــاريع للعمل على الرصـــــــــــــد واإلبالغ  ايل األ اة  - 1004
 ال ة   وار مختلذة تشـــــــــار  قت عملية المواققة  المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ ويارج ال بما ياذل وجو  

ــد قت األ اة  ــدول عن المواققة على الرصـــــــــــ ــدول عن تخحي  التقرير  و نعدا هل والم ـــــــــــ على التقارير: الم ـــــــــــ
ــال باإلاترات. ومع   ــدول عن المواققة على اإلبالغ بدوإ االتصــــــــ المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغل والم ــــــــ

ل ســتووإ هنا    لة كافية على الذصــل بين الواجتا  قت  2023 ــنوي للمشــرول لعام تنذيذ التقرير المرفلت ال
عملية نصـــــــدار التقرير المرفلت ال ـــــــنوي للمشـــــــرول. و  ى تأير الماتت قت ااتقال المشـــــــاريع من اطام ن ارة 

مـــدنري    المعلومـــا  البراـــامجيـــة والمـــاليـــة نلى النطـــام المتوـــامـــل للتخحي  واإل ارة واإلبالغ نلى عـــدم جـــاهزيـــة
ــدار التقرير   ــد األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ وإلصــــــــــ ــاريع إل راج البيااا  قت تحبيأل رصــــــــــ المشــــــــــ
المرفلت ال ـنوي للمشـرول قت الودت المحد . وسـتعاذ  ورة اإلبالغ المقبلة للتقرير المرفلت ال ـنوي للمشـرول  

 عملية صيا ته والمواققة عليه على احو  قيل.

 ( 49) 2019األول/ديسممل   كااون   31جلس    السنة المنتهية صي  تقلال الم   

م  تقلال  بأن  مذل المكتب، بالتنسااي  مع األمااة العامة لألمم   104أوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1005
مال للبط  المتحدة،  هودا لتحد ث األمل اإلداري المتعل  بملف الملكز اللساااااااامي، وكذلأل محاولة  يجاد سااااااااا

  ل  ةبكة اإلاتلات. Unite Docsاظام  اسميلا بموقع اظام أومو ا و 

__________ 

 (49) A/75/5/Add.10.ل الذصل ال اات 
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ــائل   اإل ارتاإ الم دولتاإ: ــا  اإل ارية وم ـ ــياسـ ــتراتيجيا  وال ـ ــعتة اإل ارةل ن ارة االسـ شـ
 االمت ال

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

ــاورا . بيد  اه بالنطر نلى  إ ماتت الموار  التشـــــــرية   - 1006 األمر اإل اري فاليا قت مرفلة ما بعد المشـــــ
التابع إل ارة االســتراتيجيا  وال ــياســا  اإل ارية وم ــائل االمت ال قت مقر األمم المتحدة لديه فاليا عد  كبير  

األوامر اإل ارية التت ي ــتعرضــ ا ماتت الشــدوإ القااواية باألمااة العامةل و عيــ ا له   ر تنطيمت كبيرل  من  
قمإ األوامر األيرى تحطى فاليا باألولوية. ويتودع ماتت الموار  التشـــــرية  إ تووإ ال ـــــياســـــة المنقحة جاهزة  

 .2023بحلول كااوإ األول/ ي مبر  

م  تقلال  بأن يقوم المكتب باساااااااااتعلا  ة ة مكتب األمم  115  وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة - 1007
المتحادة صي صييناا/المكتاب المعني باالمتادراج والجلاماة لساااااااااتعاادة القادرة  ل  العمال بعاد الكوارث صي مجاال 
ةدماج تكنولو يا المعلوماج، وبإضاااااااصة  ميع العناصاااااال المفقودة التي تت لمها اإل لاناج التقنية الحالية 

 م المتحدة لستعادة القدرة  ل  العمل بعد الكوارث.لت ة األم

 شعتة اإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يحة محد، ة الســـــــــــــتعا ة القدرة على العمل بعد الووار ل بما قت ذلك الرســـــــــــــوم يجري فاليا نعدا   - 1008
البيااية ال يالية. ومن  جل ن ماج الرســـــوم البيااية ال يالية قت يحة اســـــتعا ة القدرة على العمل بعد الووار ل  

  مختلذة  تحتاج  ائرة تونولوجيا المعلوما  نلى تن ــــــــيأل الرســــــــوم البيااية التت وضــــــــعت باســــــــتخدام عدة   وا
وتحدنا النا. وتعاف الدائرة  ييـــا على ن ماج البنية التحتية لدائرة األمن وال ـــالمة قت النطم التت تدنرهال  
ــتعا ة القدرة على العمل بعد الووار . ودد      ــي ة الن ائية لخحة اســـــ مما دد ياوإ له   ر على وضـــــــع الصـــــ

 تلك العملية. مقتييا  العمل والقيو  المذروضة على الموار  نلى تأيير
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2020كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    
 (50 )

 

م  تقلال  بأن يساااتمل مقل المكتب المعني بالمتدراج والجلامة،  24أوصااا  المجلس صي الفقلة  - 1009
الت يل لسااتلداد التكلفة  بالتعاون مع مكتب  الق لي صي أصغااسااتان، صي اتتاي التدابيل المتعلقة بالمسااتوا  

الكاملة الذي  وا ه  المكتب الق لي، وإدارة اإل لاناج التي تميل  ل  القتلا  م  المسااااتوا الملغو  لي   
 لستلداد التكلفة الكاملة أو المستوا الذي يمك  التحكم لي .

 شعتة اإل ارةل وشعتة العمليا ل والماتت القحري قت  ق اا تاإ اإل ارا  الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

قت ســـيا  نعدا  تقرير التنذيذ الصـــا ر عن الماتتل تعمل شـــعتة العمليا ل باالشـــترا  مع الماتت  - 1010
  ق اا تاإل على تنقي  ميزااية الماتت الميداات وفاقطته البراامجية.القحري قت 

م  تقلال  المكتاب باإ لان تقييم للمتاارل ليماا  تعل  بااللكاائز    34وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1011
المتارل  السااااااااتلاتيجية، والحوكمة، والمتثال، والعملياج، واللكائز المالية،  ل  النحو الوارد صي مجمو ة 

 لدا األمااة العامة، وتحد ث سجل المتارل وة ة الستجابة للمتارل ومعالجتها وصقا لذلأل.

 ماتت المدنرة التنذيذية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

ــتجابة للمخاطر ومعالجت ا.   - 1012 ــية المحد  ويحة االســـــ ــ ـــــ ــجل المخاطر المدســـــ يجري فاليا نعدا  ســـــ
وســيشــمل ســجل المخاطر الم ــتومل عد ا من المخاطر الجدندة من دبيل ”األفدا  الذريدة“ )م ل ”الجائحة“(  

ذيدة من البرامت“ و ” من تونولوجيا المعلوما “. ولتت ـي  هيال  و ”المناخ ال ـياسـت قت البلداإ/المناطأل الم ـت
ــت لز ارة المركزية للمخاطر التابعة لماتت   ــ ــــ ــيأل المدســــ ن ارة المخاطر وإجراءا  اإلبالغل  جر  ج ة التن ــــ
األمم المتحدة قت قيينا/ماتت األمم المتحدة المعنت بالمخدرا  والجريمة منادشــا  ومشــاورا  مع د ــم اإل ارة 

لمركزية للمخاطر الموجو  قت شـــعتة التحول المدســـ ـــت والم ـــاءلة التابعة إل ارة االســـتراتيجيا  وال ـــياســـا   ا
ــعت   اة لقياس ن ارة المخاطر. ومن المتودع االات اء  ــائل االمت ال قت مقر األمم المتحدة. وُوضــ اإل ارية وم ــ

المنق ل بحلول الر ع ال الا من عام    من ســــــــــجل المخاطر المنق  ويحة العالجل وكذلك هيال ن ارة المخاطر
__________ 

 (50) A/76/5/Add.10.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.10


A/77/322/Add.1  

 

22-22172 209/259 

 

. واســـــت ردت المشـــــاورا  الدايلية والخارجية الما ذة بشـــــأإ الت ييرا  التت ســـــتنذذ قت ســـــجل المخاطر  2022
 الجدندل قيال عن استحدا    اة جدندة إل ارة المخاطرل ددرا كبيرا من الودت و    نلى تأيير التنذيذ.

م  تقلال  المكتاب بتحاد اث مجاالج المتاارل و/أو الفئااج صي   35وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1013
 سجل المتارل ومو ز المتارل كنتاج للنظل صي المتارل الناةئة الجد دة.

 ماتت المدنرة التنذيذية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :

ــأإ التوصــــــــــــــيـة الوار ة قت   1013نرجى الرجول نلى تعليقـا  الماتـت الوار ة قت الذقرة   - 1014  عاله بشــــــــــــ
ــنة المنت ية قت  34 الذقرة ــمبر  31من تقرير المجلذ عن ال ـ ل A/76/5/Add.10)  2020كااوإ األول/ ي ـ

 الذصل ال اات(.

م  تقلال  بأن يقوم المكتب، م  ةلل وثيقة رسااااامية وب لاقة  51وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1015
ل ةاااابكة  ةاااااملة، بتحد د الشااااكل، والوا باج، والمسااااؤولياج، والنتائح المتوقعة، والتغ ية الجغلالية، لهيك

 مكاتب  الميدااية.

 شعتة العمليا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

و يقة شـــــــــــــتاة المااتت الميدااية الجدندة نلى جميع   2022ددمت شـــــــــــــعتة العمليا  قت  يار/مانو   - 1016
  مدنري الشــــــــــــعت والمم لين الميداايين للتشــــــــــــاور بشــــــــــــأا ا. وُ طلعت كذلك علي ا المدنرة التنذيذية قت فزيراإ/

. وال ــدم من هــذه الو يقــة هو تحــدنــد  ور وم ــام الماــاتــت الميــداايــة التــابعــة للماتــت. وتعرض  2022 نوايــه
المنحقت الســتعراض الت ــميا  الحالية وت ــتذيد من النتائت اإليجابية الرئي ــية قت تقييم الو يقة  ييــا األســاس 

( والتقرير الصــا ر عن شــتاة تقييم   اء المنطما   2019البراامت الذي  جراه ماتت يدما  الردابة الدايلية )
ــول الما2020المتعد ة األطرام ) ــذ ا  فد  صـــ ــتاة المااتت الميدااية بوصـــ تت. و جرى الماتت  ( المتعلأل بشـــ

ــمية يالل النصـــف األول من عام   ــاورا   ير رسـ ــتنا ا نلى   2022مشـ ــلة. واسـ ــاء ذا  الصـ مع الدول األعيـ
ــتنادش اللجنة  ــعت الو يقة لمزيد من التنقي . وســــــــ ــركاءل ييــــــــ التعليقا  الدايلية وكذلك ر و  الذعل من الشــــــــ
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ة المعنت ـبالمخـدرا  والجريمـة الو يـقَة يالل الر ع  التنذـيذـية لماـتت األمم المتحـدة قت قييـنا وماـتت األمم المتحـد
 .2022ل ومن المتودع وضع الصي ة الن ائية ل ا بحلول ا اية عام 2022ال الا من عام  

م  تقلال  المكتبٍّ بتحد ث وموانمة التو يهاج اإلداراة المتعلقة  65وأوص  المجلس صي الفقلة  - 1017
 اللاه  للتكوا  واألدوار والمهام وتنظيم األ مال.بلجنة استعلا  الملامح مع الوضع 

 شعتة تحليل ال ياسا  والشدوإ العامة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

يعاف الماتــت فـاليــا على تحــدنـا جميع توجي ــاتـه اإل اريـة. ويرجى الرجول نلى تعليقــا  الماتـت   - 1018
من تقرير المجلذ عن ال ــنة المنت ية قت    49 عاله بشــأإ التوصــية الوار ة قت الذقرة   1002الوار ة قت الذقرة 

 ل الذصل ال اات(.A/74/5/Add.10) 2018كااوإ األول/ ي مبر   31

م  تقلال  المكتبٍّ اإلقليمي للشل  األوسط وةمال أصلاقيا التابع    73وأوص  المجلس صي الفقلة   - 1019
للمكتاب المعني باالمتادراج والجلاماة باأن يقوم، صي الوقات المنااسااااااااااب، بتنفياذ التقاارال الملحلياة اإللزامياة  

 بالمشاراع  ل  النحو الم لو  صي  رار دليل الملامح والعملياج بنستت  الحالية.المتعلقة 

 الماتت اإلدليمت للشر  األوس  وشمال  قريقيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

عندما تمت   2021 اإ الماتت دد اطر قت التوصـــــــية بصـــــــي ت ا المنذذة قت الر ع ال اات من عام   - 1020
المقدمة من الماتت اإلدليمت للشـــــر  األوســـــ     2020المواققة على التقارير المرفلية ال ـــــنوية للمشـــــاريع لعام 

ذلكل لم ي لأل المجلذ التوصية عندما استعرض التقارير المرفلية ال نوية للمشاريع لعام  وشمال  قريقيا. ومع  
ووجــد  ا ــا  ير موجو ة قت األ اة المتوــاملــة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ. وااحوى بــدء العمــل بــاأل اة    2021

تت كاات شـــــــــــرطا م ـــــــــــتقا  على نجراء عملية ”اإل راء“ل ال  2022المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ قت عام  
لوتابة التقارير وتداول ا. و  ى ذلك نلى فاال  تأيير قت وضــــــع الصــــــي ة الن ائية للتقارير المرفلية ال ــــــنوية 
للمشـــــــــــاريع قت األ اة المتواملة للتخحي  واإل ارة واإلبالغ. وســـــــــــتنَجز التقارير المرفلية ال ـــــــــــنوية للمشـــــــــــاريع  

 باستخدام النموذج المتوامل للتخحي  واإل ارة واإلبالغ. 2023بحلول الر ع األول من عام   2022 لعام

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.10


A/77/322/Add.1  

 

22-22172 211/259 

 

م  تقلال  المكتبٍّ اإلقليمي للشل  األوسط وةمال أصلاقيا التابع    74وأوص  المجلس صي الفقلة   - 1021
للمكتب المعني بالمتدراج والجلامة بأن يكفل  ل  النحو الملئم مزادا م  الفصال بي  الوا باج صي   داد 

 ي لكل مشلوع.تقلال ملحل

 الماتت اإلدليمت للشر  األوس  وشمال  قريقيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

عندما تمت   2021التوصـــــــية بصـــــــي ت ا المنذذة قت الر ع ال اات من عام   اإ الماتت دد اطر قت  - 1022
ــاريع لعام  ــنوية للمشــ ــل    2020المواققة على التقارير المرفلية ال ــ ولم تون هنا   ي فاال  عدم امت ال للذصــ

بين الواجتا  قت التقارير المقدمة من الماتت اإلدليمت للشــــــر  األوســــــ  وشــــــمال  قريقيا. ومع ذلكل لم ي لأل  
ولم نر   لة على الذصــل    2021المجلذ التوصــية عندما اســتعرض التقارير المرفلية ال ــنوية للمشــاريع لعام 

الواقت بين الواجتا  قت عملية نعدا  التقرير المرفلت ال ــنوي للمشــاريع واســتعراضــه والمواققة عليه قت نطار  
 األ اة المتواملة للتخحي  والرصد واإلبالغ.

  
 مكتب األمم المتحدة لتدماج المشاراع  -  رابع  شل 

تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  -ألف  
 (51)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   36يعرض الجدول  - 1023
 

 36الجدول   

 تنفيذ التوصياج اللئيسية حالة    

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 3 3 – – 3 قريأل الشدوإ المالية        

الذريأل المعنت بالموار  
 – 1 1 – – 1 التشرية واأل اء 

 – 1 1 – – 1 الخدما  المشتركةمركز 
االست مارا  الم تدامة قت 

 – 2 2 – – 2 البنى التحتية واالبتوار
 – 7 7 – – 7 المجموع 

__________ 

 (51) A/77/5/Add.10.ل الذصل ال اات 
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 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   37ويعرض الجدول   - 1024
 

 37الجدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياج   

 التوصيا ( )عد     

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
ــا          ألورو ــــ اإلدليمت  الماتــــــت 

 – 2 2 – – 2 ووس  فسيا
 – 5 5 – – 5 قريأل الشدوإ المالية

الذريأل المعنت بــــالمعلومــــا  
 – 1 1 – – 1 والتونولوجيا

ــل  ــا ــــ ــال يــــ بــــ المعنت  الذريأل 
 – 3 3 – – 3 األساسية وإ ارة المشاريع
 – 1 1 – – 1 قريأل الشرا ا  واالتصال

ــالــمــوار   بـــــ الــمــعــنــت  الــذــريــأل 
 – 1 1 3 – 4 التشرية واأل اء

 – 2 2 – – 2 الذريأل المعنت بالمشتريا 
 – 1 1 – – 1 قريأل ن ارة المخاطر

 – 5 5 – – 5 الخدما  المشتركةمركز 
االســــت مارا  الم ــــتدامة قت 

 – 2 2 – – 2 البنى التحتية واالبتوار
 – 23 23 3 – 26 المجموع 
  

م  تقلال  بأن يقي م المكتب العملية المتعلقة بال تلا  باألحداث    30وأوص  المجلس صي الفقلة  - 1025
 ت والها، تمشيا مع المعا يل المحاسمية الدولية للق اع العام.التي تقع بعد تاراخ اإلبل  وأن  واصل 

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

العملية المتعلقة باالعترام باألفدا   ســـيشـــرل الماتت قت اتخاذ الخحوا  الالامة لمواصـــلة تعزيز  - 1026
 التالية لتاريت اإلبالغ.

م  تقلال  بأن يجلي المكتب استعلاضا لحتياري النمو والبتكار    38وأوص  المجلس صي الفقلة  - 1027
وأن  تتذ  ميع التدابيل المناسابة، بما صي يلأل صاياغة  رار ومبادئ تو يهية وإ لاناج وساياسااج، لكفالة  

 حتياري  ل  احو صعال. دارة ال
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 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ل تعليما  نلى الماتت بأإ يحول نلى االفتياطت 2022/13 صــــــــــــــدر المجلذ التنذيذيل قت دراره  - 1028
ــ يلت   ــيد فر من افتياطت النمو واالبتوارل و إ يجمد جميع التحويال  من االفتياطت التشـ ــ يلت  ي رصـ التشـ

ذ التنذيـذي فيمـا نتعلأل بـما ـاء تلـك  نلى افتيـاطت النمو واالبتوـار. وســــــــــــــيعتمـد الماتـت على توجي ـا  المجل
 التدابير المددتة و استخدام افتياطت النمو واالبتوار دبل الميت قت التنذيذ.

م  تقلال  بأن  واصال المكتب  مع معلوماج ةااملة    الملكز  50وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1029
بمعلوماج كالية وأسااااااليب متساااااقة، بما يضااااام  دقة المالي للمد ني  وليم أصاااااولهم، وتحد د ليم الد ون 

 ومصدالية متصصاج الد ون المعدومة واضمحلل القيمة.

 االست مارا  الم تدامة قت البنى التحتية واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــبت اإلجراءا  القااوايةل معلوما    - 1030 ــيحلت الماتتل ددر اإلمااإ وقت نل القيو  المحتملة ب ـــــــــ ســـــــــ
ل وسـيقيم من يالل تقييم يجريه يبراء من طرم  2022شـاملة عن المركز المالت للمدننين و يم  صـول م لعام  

 .2022 الا  يم الدنوإ استنا ا نلى المعلوما  المتافة واألساليت المت قة لل نة المالية 

م  تقلال  بأن يجلي المكتب تقييما أو اساتعلاضاا ةاامل ومتعمقا   72وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1031
وملئما لعملية صااااااانع القلار واإلدارة واللقابة الداةلية ليما  تعل  بمشااااااالو ي منظمتي  اح  المحي اج  

 تكلار هذ  المشاكل.  يل المحي اج ، وبأن  نش  الية للمتثال والمسانلة لتجنب  و

 االست مارا  الم تدامة قت البنى التحتية واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ـبالتشــــــــــــــاور مع المجلذ  يقوم المـدنر التنذـيذي المدـدت لماـتت األمم المتحـدة لخـدمـا  المشــــــــــــــاريعل   - 1032
 التنذيذي للماتتل بالترتيت إلجراء استعراض م تقل.
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م  تقلال  بأن يجلي المكتب اسااتعلاضااا ةااامل لنموي   الحالي   80وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1033
 للتسعيل، مع ملا اة اةل أدان مالي.

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

  رج الماتت هذه التوصـية الجدندة قت اسـتعراض سـياسـته الحاليةل وهو يعمل على وضـع الصـي ة  - 1034
 الن ائية لو ائأل العملية ذا  الصلة وعلى تعميم ا على المااتت.

م  تقلال  بأن  نشاااااا  المكتب الية اسااااااتعلا  منتظمة  81الفقلة وأوصاااااا  المجلس كذلأل صي  - 1035
 لضمان  بقان اللسوم اإلداراة المفلوضة  ند مستوا معقول.

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

الماتت هذه التوصـية الجدندة قت اسـتعراض سـياسـته الحاليةل وهو يعمل على وضـع الصـي ة   رج  - 1036
 الن ائية لو ائأل العملية ذا  الصلة وعلى تعميم ا على المااتت.

م  تقلال  بأن يصاااادر المكتب صي الوقت المناسااااب سااااياساااات   92وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 1037
ساتناد  ل  الحد األدا  األةيل للحتيا اج م  الحتياري التشاغيلي  المساتكملة بشاأن رسام بدل المتارل بال

وأن  وضااااب معا يل تحصاااايل رسااااوم بدل المتارل صي الظلو  المتتلفة لضاااامان تحصاااايل اللسااااوم  ل   
 معقول. احو

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   الم ت دم:التاريت 

  رج الماتت هذه التوصـية الجدندة قت اسـتعراض سـياسـته الحاليةل وهو يعمل على وضـع الصـي ة  - 1038
 الن ائية لو ائأل العملية ذا  الصلة وعلى تعميم ا على المااتت.
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تدابيل لوضااااااع الصاااااايغة النهائية  م  تقلال  بأن  تتذ المكتب  99وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 1039
 إل لاناج اللقابة اللئيسية، ويلأل بلية كفالة تقديم تقارال صصلية    صعالية اللقابة الداةلية.

 قريأل ن ارة المخاطر اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

فــد   الج ــا  القيِ،مــة على العمليــا  نجراءا  الردــابــة الرئي ــــــــــــــيــة على احــا   ورا  العمليــا   - 1040
ــ ا من دبل كبير   ــرية( وددمت ا الســــتعراضــ ــراء المتواملةل واإل ال  المالتل والموار  التشــ ــية ) ورة الشــ ــاســ األســ

وضـــــع لوفا  متابعة   مونذت الشـــــدوإ الماليةل ومدنر شـــــدوإ اإل ارةل وكبير مونذت المخاطر. ويجري فاليا
 اإلبالغ عن قعالية نجراءا  الردابة.

م  تقلال  بأن يسااتعل  المكتب ةدماج الموارد البشاالاة التي   115وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1041
يقدمها  ل  الشلكان م  األمم المتحدة وأن  مذل قصارا  هد  لموانمة ةدمات  المتعلقة بفلادا المتعاقد   

 الشلكان المن بقة  ل   دارة صلادا المتعاقد  .مع قوا د 

 قريأل الشرا ا  واالتصال اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

المجلذ التنذيذيل اإلطار القااوات نوقر النطام المالت والقواعد المالية للماتتل اللذاإ واقأل علي ما  - 1042
إلصـــدار ال ـــياســـا  وإ ارة الموار  التشـــرية بموجت اتذادا  قرا ى المتعاددنن. قعلى ســـبيل الم الل ننا البند 

ــتحقادا  المقبلةل التت تم ل   23-05 ــاقت القيمة الحالية لالســــ ــتحقا  الوامل لصــــ على  إ ”يقدم الماتت االســــ
ء الخـدمـا  المقـدمـة من المونذين وقرا ى المتعـادـدنن اـلذنن تنا عقو هم مع  المقـابـل اـلذي يقـدمـه الماتـت لقـا

الماتت صــــــرافة على اســــــتحقادات م“. ويعزى ما ســــــبأل نلى  إ ماتت األمم المتحدة لخدما  المشــــــاريع كياإ  
ــا    ــياســــ ــا  الماتت دد تختلف عن ســــ ــياســــ منذصــــــل عن األمااة العامة لةمم المتحدة. ولذلكل قمإ بعض ســــ

عامة لةمم المتحدة  و  يرها من شـركاء األمم المتحدةل على الر م من  إ هنا   وجه تشـابه عدندةل  األمااة ال
 وسوم ي تعرض الماتت المجاال  التت يمان قي ا النطر قت تح ين المواءمةل بقدر ما هو متا  عمليا.

بالتعاوإ الو يأل مع األمااة  وتجدر اإلشـــــــارة نلى  إ ماتت األمم المتحدة لخدما  المشـــــــاريع يقومل   - 1043
ــار الحرـقاإ   العـامـة لةمم المتحـدةل بتنقي  مـذكرة التـذاهم بين الماـتت واألمـاـاة العـامـة لةمم المتحـدة. وـدد  شــــــــــــ
ــات ال و اه   ــياســـ ــحا فيما نتعلأل بمعرقة الج ة التت ننت ت اتتال دواعدها وســـ ــا واضـــ  الهما نلى  إ هنا  تناديـــ

 .يل من  جل تي ير اتيا  ذلك لدى تحبيقه قت الم تقبلسُتوَلى العناية الواجتة للتذاص
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م  تقلال  بأن يساااااتعل  المكتب المياااج المتعلقة بأصاااااول    128وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1044
وأن  نشااا  الية للتحق     WASPو   oneUNOPSمشااااراع دائلة اإل لاناج المتعلقة باأللغام صي اظامي 

لة اإل لاناج المتعلقة باأللغام والساااااااجلج المتعلقة بها صي م  و ود اتساااااااا  بي  أصاااااااول مشااااااااراع دائ
 .oneUNOPS اظام

 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 الموفدة القائمة من  جل تنذيذ هذه التوصية.يقوم الماتت فاليا بتنقي  نجراءا  التش يل  - 1045

م  تقلال  بأن يعجل المكتب وتيلة التفاو  مع األمااة العامة   141وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1046
لألمم المتحدة لحل مسااألة  دارة أصااول المشاااراع التي رال أمدها، ويلأل بلية تجنب وضااع أي بنود ةارج 

 تبط بذلأل م  متارل.الميزااية العمومية وتجنب ما  ل 

 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

نتعـاوإ الماتـت مع اطرائـه قت األمـااـة العـامـة لةمم المتحـدة للتعجيـل بـالمذـاوضـــــــــــــــا  الراميـة نلى  - 1047
 مذكرة تذاهم جدندة.االتذا  على  

م  تقلال  باأن يعزز المكتاب التحق  الماادي م  أصاااااااااول    147وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1048
 مشاراع دائلة اإل لاناج المتعلقة باأللغام.

 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

 يقوم الماتت فاليا بتنقي  نجراءا  التش يل الموفدة القائمة من  جل تنذيذ هذه التوصية. - 1049
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م  تقلال  بأن يسااااتحدث المكتب أداة رصااااد لسااااتتدامها صي   157وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 1050
مشااراع دائلة اإل لاناج المتعلقة باأللغام م  أ ل تحد د أدان كامل  ملية تتبع األصاول المعارة م  أصاول  

 المتارل واإلبل     المشاكل، ويلأل بلية تحسي  ةفالية وكفانة  دارة األصول المعارة.

 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023ال اات من عام  الر ع  التاريت الم ت دم:

يقر الماتت بأاه نتحمل م ــــدولية رصــــد  صــــول مشــــاريع  ائرة اإلجراءا  المتعلقة باألل ام المعارة  - 1051
 نلى جميع الشركاء المنذذننل وهو بصد  تعزيز   اة الرصد القائمة لديه.

انة العملياج  م  تقلال  بأن  نشاااا  المكتب الية لتحسااااي  كف 164وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 1052
التي  تحكم صيها المكتب ليما  تعل  بتقديم رلباج التصاااال  صي أصااااول مشاااااراع دائلة اإل لاناج المتعلقة  

 باأللغام ورلباج ة مها والتصل  المادي صيها.

 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   الم ت دم:التاريت 

 يقوم الماتت فاليا بتنقي  نجراءا  التش يل الموفدة القائمة من  جل تنذيذ هذه التوصية. - 1053

م  تقلال  بأن يجلي المكتب دراسااة  دوا بشااأن  اشااان اظام   174وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1054
 لمنب، ويلأل م  أ ل تحد د أصضل حل ممك  وتحد د ا اق .لإلدارة اللقمية  د م كامل دورة حياة  دارة ا

 الذريأل المعنت بال يا ل األساسية وإ ارة المشاريع اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

 اجز الماتت مشـرول ”الخحوة األولى للتحول الردمت“. وقت نطار هذا المشـرولل اسـتشـير مونذوإ   - 1055
ــاريعل بما قت ذلك اطام إل ارة  عم المن .   ــلة بم ارة المشـــ ــأإ النطم واأل وا  المتصـــ ــيوإ قت الماتت بشـــ رئي ـــ

ت الموار . وقت الوـدت  وكخحوا  ـتالـيةل يجـت تحـدـند األولوـيا ل مع مـا نرتت  ـبذـلك من االســــــــــــــت مـار الالام ق
اذ ـهل يجري التعادد مع يبير اسـتشـاري لتحدند االفتياجا  والممارسـا  الحالية للتعامل مع البيااا  المتعلقة  
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بدعم المن  على احو  وضــــ ل وكذلك األ وا  الم ــــتخدمة قت مختلف مشــــاريع الماتت التت تشــــمل عنصــــرا  
ى بشــأإ ناشــاء اطام ن ارة ردمية ندعم كامل  ورة فياة إل ارة  عم المن . وســيشــال ذلك األســاس لدراســة جدو 

 .2022ن ارة المن . ومن المقرر  إ ياوإ التقرير جاهزا بحلول ا اية عام 

م  تقلال  بأن  نم المكتب صالاحة صي   لانات   ل  ضالورة   180وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1056
دن  ملية التقييم م  أ ل تعزاز  ملية  التوليع  ل  اسااااااااتمارة   لن ” دم تضااااااااار  المصااااااااالب“ قمل ب

 الةتيار والستعلا  المتعلقة بالمنب.

 الذريأل المعنت بال يا ل األساسية وإ ارة المشاريع اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

(ل الذي ســيديل OI.IPS.2022.02 صــدر الماتت ســياســة جدندة لدعم المن  )التوجيه التشــ يلت   - 1057
 .OI.IPS.2019.03وسيحل محل التوجيه التش يلت  2022كااوإ األول/ ي مبر  1فيز النذاذ قت 

الذقرة   - 1058 التشــــــــــــــ يلت    1-6-5وتنا  التوجيـــــه  ياوإ   OI.IPS.2022.02من  ”عنـــــدمـــــا  على  اـــــه 
ــاء لجـنة التقييم من مونذت  م ــــــــــــــدوال الماـتت  عن ايتـيار و  اء الج ـة المتلقـية للمنحـةل تووإ  ـالبـية  عيــــــــــــ

الماتتل ما لم نر  يالم ذلك قت اتذا  االلتزام. ويودع  عيــاء لجنة التقييمل وكذلك المرادبوإل على اســتمارة  
ارب المصـال ‘ هت  “. وينا التوجيه كذلك على  إ اسـتمارة نعالإ  عدم تيـ‘نعالإ  عدم تيـارب المصـال 

اموذج متا  قت درص الشــــــتاة الدايلية المركزية ي ــــــتخدمه  عيــــــاء لجنة التقييم ليعلنوا من يالله بأاه ليذ  
 تيارب قت المصال  فيما نتعلأل بالتقييم. لدن م  ي

والتوجي ا  ولدعم تذعيل ال ـياسـة التت صـدر  فدن ال يجري فاليا تحدند شـروط العملية واماذج ا   - 1059
المرتتحة ب ال وسـتتا  على احا  المنطمة دبل تاريت اذاذ التوجيه التشـ يلت. وسـتنا شروط العملية على  إ 

 نودع  عياء لجنة التقييم المختاروإ على استمارة نعالإ  عدم تيارب المصال ‘ دبل نجراء التقييم.

تبا اإلقليمي ألوروبا ووساااااط اسااااايا  م  تقلال  بأن يعزز المك  187وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1060
التاابع للمكتاب رصاااااااااادٍّ المتثاال للنظاام الماالي والقوا اد الماالياة للمكتاب ليماا  تعل  بااإلغل  التشاااااااااغيلي 
للمشااراع المدر ة صي حاصظت ، وأن يصانفٍّ بدقة متتلف ملاحل دورة حياة المشااراع، واكفلٍّ اتساا  ما  لد  

صي حاصظت  مع الملحلة التي وصااااااال  ليها  مل المشااااااالوع ومع صي النظام    حالة المشااااااااراع المدر ة 
 األاش ة التي  تعي  الض لع بها.

 الماتت اإلدليمت ألورو ا ووس  فسيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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اإلدليمت ألورو ا ووســــ  فســــيا الردابة والرصــــد على اإل ال  التشــــ يلت للمشــــاريع  ســــيعزا الماتت  - 1061
ــاريعل بمـا ياذـل تحـدـنا مرافـل ن ال    ـــيا مع النطـام المـالت والقواعـد المـاليـة للماتـت و ليـل ن ارة المشــــــــــــ تمشــــــــــــ

ــرا ــاريع/البرامت العمليةل تحت نشـ ــينذذ مدنرو المشـ ــنيذ ا بددة. وسـ ــاريع قت الودت المناســـت وتصـ م رئيذ المشـ
البراامت. وســــــــيتم رصــــــــد العملية وتقديم تقارير ب ا نلى المجلذ الدايلت للمشــــــــرول والماتت اإلدليمت ألورو ا  

 ووس  فسيا يالل استعراض ضماإ الجو ة الذصلت.

م  تقلال  بأن يقوم المكتب اإلقليمي ألوروبا ووسااااااااط    188وأوصاااااااا  المجلس كذلأل صي الفقلة   - 1062
صقا إل لاناج المكتب، بإبل  المساااااااتوااج العليا  ند تحد د ة ل حدوث تأةل صي اسااااااايا التابع للمكتب، و 

 اإلغل  التشغيلي للمشاراع.

 الماتت اإلدليمت ألورو ا ووس  فسيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ســيقوم الماتت اإلدليمت ألورو ا ووســ  فســيا برصــد المخاطر المحتملة  و المحد ة لتأير اإل ال    - 1063
التشـ يلت للمشـاريعل وت ـجيل ا قت سـجل المخاطر وتصـعيدها تمشـيا مع النطام المالت والقواعد المالية للماتت  

ــينذذ مدنرو المشــــاريع/البرامت العمليةل تحت نشــــرام ــيتم رصــــد   و ليل ن ارة المشــــاريع. وســ رئيذ البراامت. وســ
العملية وتقديم تقارير ب ا نلى المجلذ الدايلت للمشـــــــــــــرول والماتت اإلدليمت ألورو ا ووســـــــــــــ  فســـــــــــــيا يالل  

 استعراض ضماإ الجو ة الذصلت.

م  تقلال  بأن يضاااااع المكتب   لان موحدا متعلقا باللبط بي    195وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 1064
النواتح م   سااهاماج وأهدا  التنمية المسااتدامة، وأن يسااع   ل  التعاون مع الشاالكان،  قد  تلتب  ل    ما

للتدماج   حيثما أمك ،  ل  تقييم الصتلاضاج، وأن يقوم بإ لان تحليل منهجي وإبل  المجلس التنفيذي بما
 التي يقدمها م   سهاماج صي تحقي  أهدا  الشلكان وتحقي  األهدا  اإلامائية بو   أ م.

 الذريأل المعنت بال يا ل األساسية وإ ارة المشاريع اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2024الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

بد  الماتت العمل على مشـــرول لقياس نســـ اما  النواتت قت تحقيأل  هدام الشـــركاء واإلبالغ عن ا  - 1065
تحدند الرواب     2023بصورة من جية. وال دم من هذا المشرول هو  إ نتم بحلول ا اية الر ع ال اات من عام 

الصـــــلة واتائت نطار األمم  التت تصـــــل جميع مشـــــاريع التنذيذ المعنية للماتت بأهدام التنمية الم ـــــتدامة ذا  
 المتحدة للتعاوإ من  جل التنمية الم تدامة. 
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وقت نطار هذا المشـرولل سـيديل الماتت تدريجيا عملية رصـد المدشـرا  للمشـاريع المعنية للتماين  - 1066
ــتوشــــف الماتت   ــي ــ من  ياس نســــ اما  الخدما  التت يقدم ا قت تحقيأل  هدام الشــــركاء واإلبالغ عن ا. وســ

ــا  ــا ل من  جل ق م   ييـــ ــاريع في ما  مان قت تقييم االقتراضـــ ــلحة قت المشـــ ــحاب المصـــ ــبل العمل مع  صـــ ســـ
 وتح ين القيمة التت تييذ ا نس اما  الماتت نلى النتائت واآل ار المتوياة للشركاء.

ــيقوم الماتت تدريجيا بم تا  اإلبالغ عن  هدام نســــــ اماتهل    2023واعتتارا من عام   - 1067 قصــــــاعدال ســــ
يم تحليل يمان التحقأل منه إلســــــ اماته قت تحقيأل  هدام الشــــــركاء وتحقيأل األهدام اإلامائية بوجه  عم.  وتقد

وهذا يعنت  إ الماتت ســــــــياوإل قت التقرير ال ــــــــنوي للمدنر التنذيذي الذي ســــــــيقدم نلى المجلذ التنذيذي قت  
ــ اما  ا2024فزيراإ/نوايه  ــأإ نســـ لخدما  التت يقدم ا قت تحقيأل  ل دا را على تقديم تحليل    ر ااتطاما بشـــ

  هدام الشركاء وتحقيأل األهدام اإلامائية بوجه  عم.

م  تقلال  بأن يضام   المكتب قوا د  بوضاوح قائمة بالوظائف    206وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1068
التي تن وي  ل  أدان ”أاشااااا ة ةاصاااااة باألمم المتحدة بحكم رميعتها“ والتي يجب أن يشاااااغلها موظفون  

 فالة أن يظل الموظفون النواة األساسية للموارد البشلاة صي المنظمة.لك

 الذريأل المعنت بالموار  التشرية واأل اء اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

المـعانير والتـعاريف التت ي ــــــــــــــتخـدمـ ا لتحـدند ونائف المونذين.  يقوم الماـتت فالـيا باســــــــــــــتعراض   - 1069
وســي ــذر االســتعراض  ييــا عن نصــدار دائمة بالونائف التت يجت اعتتارها ونائف تعاددية للمونذين. ومن  

 .2022المتودع االات اء من االستعراض قت فب/   حذ  

ب  ميع  ملياج  سااااناد مهام م  تقلال  بأن يسااااتعل  المكت  212وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 1070
 المشل  وأن يغيل تلأل التي حدثت صيها أة ان.

 الذريأل المعنت بالموار  التشرية واأل اء اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــ ت عملية إلجراء اســــــتعراض منتطم لتجنت  ي  - 1071 ــتقبل. ويرى  اشــــ تتاننا  يمان  ال تلحظ قت الم ــــ
 الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن  تل م المكتب قوا د  ساناد مهام المشال    213وأوصا  المجلس كذلأل صي الفقلة  - 1072
 لمنع تكلار األة ان.  oneUNOPS ل    داداج صي اظام 
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 الذريأل المعنت بالموار  التشرية واأل اء اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

وضـع الماتت اآلإ لوفة متابعة لعملية الرصـد المنتطم اآللت ألي مخالذا  قت الت ـل ـل اإل اري.  - 1073
ــتخدام لوفة المتابعةل ويتودع من م القيام بدور   ــاء يدما  الدعم قت الماتت نماااية اســـ ــا لرؤســـ ــيتا   ييـــ وســـ

ذكيرا  بذلك. ويرى  الردابة ومعالجة  ي مخالذا  قت الت ــــل ــــل اإل اري على  ســــاس م ــــتمر وســــترســــل ل م ت
 الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن يجلي المكتب اسااتعلاضااا ةااامل لعملياج  سااناد   219وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 1074
 ساناد مهام  مهام المشال   ل  الموظفي  الحاليي  وأن  تتذ تدابيل تصاحيحية صي الوقت المناساب لضامان 

 المشل  بصورة صحيحة ليما  تعل  بالموظفي  وأصحا  اتفاقاج التعاقد الفلدي.

 الذريأل المعنت بالموار  التشرية واأل اء اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــع الذريأل المعنت بالموار   - 1075 ــنا  م ام المشـــرم  وضـ ــرية واأل اء لوفة متابعة تنته نلى عمليا  نسـ التشـ
بصورة  ير صحيحة من يالل استعراض تقييم األ اء/تقييم اتائت األ اءل وتتي  للمااتت التابعة لماتت األمم  
ــت. وُطلت نلى  ــحيحية قت الودت المناســـــ ــد هذه الحاال  واتخاذ تدابير تصـــــ ــاريع رصـــــ المتحدة لخدما  المشـــــ

من  جل ضــــماإ    2022تموا/نوليه    31يدما  الدعم قت الماتت اتخاذ نجراءا  تصــــحيحية بحلول   رؤســــاء
 المواءمة مع ال ياسة المذكورة. ويرى الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

دام أصلاد  م  تقلال  بأن يجلي المكتب اسااتعلاضااا ةااامل لسااتت  226وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 1076
استتدام  الشلكان لحساباج الملاد اإللكتلواي وللنظم األةلا التاصة بالمكتب م  أ ل كفالة أن يتضع أي

 لها للسياساج المن بقة.

 الذريأل المعنت بالمعلوما  والتونولوجيا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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ــة   - 1077 ــابا  البريد اإللوتروات الخاصـ ــركاء لح ـ ــتخدام  قرا  الشـ ــامال السـ ــا شـ ــتعراضـ ــيجري الماتت اسـ سـ
 بالماتت وسياذل  إ يخيع  ي استخدام ل ا لل ياسا  المنحتقة.

بحا ة  ل  م  تقلال  بأن يقي م المكتب دون  ب ان ما  يا كان   235وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1078
أن  نم صي دليل مشاااااتلاات   ل  الفصااااال المحدد بي  الوا باج صي  ملية تقديم رلباج الشااااالان وإل  أن  

ةاصاية رقابية لمنع تكلار تضاار  األدوار أو قصاور الفصال بي  الوا باج   oneUNOPS نشا  صي اظام 
 صي  ملية الشلان.

 الذريأل المعنت بالمشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

الموصـى بهل ما نذا كاات هنا  فاجة نلى قصـل محد  بين الواجتا ل سـيقيم الماتتل على النحو   - 1079
وذلك قت نطار العمل الجاري الذي يقوم به الماتت بشـــأإ اليـــواب  األســـاســـية قت م مة المشـــتريا  و توجيه 
من قريأل الشـــــــــــدوإ المالية ووفدة المخاطر. وإذا ما  بتت الحاجة نلى مزيد من الذصـــــــــــلل ســـــــــــيجري الماتت  

 محلو ة قت  ليل المشتريا  والنطم.الت ييرا  ال

م  تقلال  بأن يسااااتعل  المكتب دليل مشااااتلاات  لتضاااامين    245وأوصاااا  المجلس صي الفقلة  - 1080
مزادا م  التو يهاج التشااااغيلية المفيدة بشااااأن صل  ضاااامان األدان وللنم لي   ل  و و  يكل مملراج  

القيماة العاالياة و/أو العقود المملماة صي  راار   لاناج  ادم  دراج هاذا الحكم، ل سااااااااايماا صي العقود ياج  
 ال ارئة. الشلان

 الذريأل المعنت بالمشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

تقبل ن ارة الماتت هذه التوصــية وتدكد  ا ا ســتصــدر و يقة توجي ية إل راج ضــماإ األ اء من  جل  - 1081
ــاـقة نلى ذـلكل شــــــــــــــرل الماـتت ـبالذـعل قت تعزيز اطـام    عم األفاـام الحـالـية قت  لـيل المشــــــــــــــترـيا . وـ اإلضــــــــــــ

eSourcing ديم العحاءا   لحلت تبرير نلزامت لعدم ن راج الحام المتصــــــل بيــــــماإ األ اء لجميع  عوا  تق
ــراء قت فاال  الحوارج.   ــعار قت نطار عمليا  نجراءا  الشـــــ وطلتا  تقديم العروض وطلتا  عروض األســـــ
ــتة للعمليا    ــى به. و الن ـ ــعارل قلن ياوإ هذا التبرير نلزاميال بل نوصـ ــتة لتقية طلتا  عروض األسـ  ما بالن ـ

 يا  ذي الصلة.ل سيدرج التبرير قت ملف المشتر eSourcingالتت تتم يارج اطام  
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 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  

ــنــــة المنت يــــة قت   - 1082   2021كــــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــــدم المجلذل قت مرقأل تقريره عن ال ــــــــــــ
(A/77/5/Add.11  ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـيا  المتتقية من قترا  مالية سـابقة. وتر)ل الذصـل ال اات

التت اعتبر المجلذ  ا ا ديد التنذيذ. وتر  المعلوما    ااه بالترتيت   19  ااه معلوما  عن التوصــــيا  الـــــــــــــــــــ 
 ه التوصيا  قت المرقأل.الذي ُتعرض ب

 .2022موجزا للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   38ويعرض الجدول   - 1083

 38الجدول   

ذ بالكامل     حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  صتلاج سابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّ

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم تنذيذديد ال ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
 – 9 9 1 – 10 قريأل الشدوإ المالية       

ــل  ــا ــــ ــال يــــ بــــ المعنت  الذريأل 
 – 1 1 – – 1 األساسية وإ ارة المشاريع
 – – – 2 – 2 الذريأل المعنت بالمشتريا 

 – 1 1 – – 1 قريأل ن ارة المخاطر
 – – – 2 – 2 المشتركةمركز الخدما  

االســــت مارا  الم ــــتدامة قت 
 – – – 3 – 3 البنى التحتية واالبتوار

 – 11 11 8 – 19 المجموع 

 ( 52) 2017األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

المالي للمشااااراع م  تقلال  بأن يساااتهل المكتب  ملية اإلغل    48أوصااا  المجلس صي الفقلة  - 1084
 بعد  غلقها م  الناحية العملياتية بوقت و يز، لكي  تسن   تمام العملية ضم  الفتلة المقلرة.

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   الم ت دم المنق :التاريت 

__________ 

 (52) A/73/5/Add.9.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.11
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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ــن األ اء ي مجال ن ال    - 1085 ــابا  دد  يم تقييما نيجابيا تح ـــــــ يقدر الماتت  إ مجلذ مراجعت الح ـــــــ
ــينا ل ققد ُعدل   ــاريع الماتت. و النطر نلى  إ المجلذ ال نزال نرى  إ هنا  فاجة نلى مزيد من التح ـــــ مشـــــ

لذلكل ويعمل الماتت فاليا على صـــقل ال ـــياســـا  ذا  الصـــلة لزيا ة تح ـــين عملية  التاريت الم ـــت دم وققا  
 ن ال  المشاريع.

 ( 53) 2018األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بااتتااي ماا  لزم م  ة واج إل اداد المياااااج    23أوصااااااااا  المجلس المكتابٍّ صي الفقلة   - 1086
للتت يط الملكزي لموارد المكتب، ويلأل م  أ ل التقليل  ل  أدا    oneUNOPSالمالية باساااااااتتدام اظام 

 حد م  الحا ة  ل    لان تعد لج وتدةلج  دواة.

 الماليةقريأل الشدوإ   اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــع النموذج األولت والماتت اآلإ قت  - 1087 ــةل وُوضـ ــ ـ  فرا الماتت تقدما قت  تمتة البيااا  المالية للمدسـ
. وســــــــــــــتتتع ذلـك  2022مرفلــة ايتتــارهل ومن المتودع  إ ننت ت من ذلـك بحلول ا ــايـة الر ع ال ــالـا من عـام  

مرافل التحوير الالفقة واإلصــــــــــــــدار الن ائتل ويعتزم الماتت تقييم   اء األ اة الجدندة بالتوااي مع نصــــــــــــــدار  
ــن  ــبت البيااا  المددتة دبل االاتقال الوامل نلى األ اة الجدندة. ولم نت ــ ــت دم األولت ب ــ االلتزام بالتاريت الم ــ

 تيارب األولويا  اإلامائية قت يحة العمل الرامية لتحوير تونولوجيا المعلوما .

م  تقلال  بأن يقوم المكتب بإ داد المياااج المالية اليا لكفالة   174وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 1088
   ان األولواة لتنفيذ  ملياج  دارة التزانة وتقييم مصااااااادالية المعلوماج المالية. وانبغي للمكتب أيضاااااااا 

 .oneUNOPSالمتزون وإدارت  صي اظام 

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023األول من عام  الر ع  التاريت الم ت دم المنق :

__________ 

 (53) A/74/5/Add.9.ل الذصل ال اات 
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 فرا الماتت تقدما قت  تمتة البيااا  المالية للمدســ ــةل وُوضــع النموذج األولت والماتت اآلإ قت  - 1089
. وســــــــــــــتتتع ذلـك  2022مرفلــة ايتتــارهل ومن المتودع  إ ننت ت من ذلـك بحلول ا ــايـة الر ع ال ــالـا من عـام  

لماتت تقييم   اء األ اة الجدندة بالتوااي مع نصــــــــــــــدار  مرافل التحوير الالفقة واإلصــــــــــــــدار الن ائتل ويعتزم ا
ــبت  ــت دم األولت ب ــ ــن االلتزام بالتاريت الم ــ البيااا  المددتة دبل االاتقال الوامل نلى األ اة الجدندة. ولم نت ــ
ــارب األولوـيا  اإلامـائـية قت يحـة العمـل الرامـية لتحوير تونولوجـيا المعلومـا . وُاـذذ اطـام ن ارة الخزاـاة  تيــــــــــــ

 .2021الل عام  ي

 ( 54) 2019األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يسااااااتعل  المكتب حالة تنفيذ المشاااااااراع، وأن  63أوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 1090
اساتثمارات   ل  أسااة   نشا   ملية أكثل تنظيما للصاد تقدمها، وأن يعيد تقييم المتارل التي تتعل  لها 

 التقدم الفعلي المحلز مقابل المعا يل المل عية، وأن  تتذ الت واج المناسبة لوضع تدابيل للتتيي .

 االست مارا  الم تدامة قت البنى التحتية واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

يجري اإلبالغ عن التقدم المحرا بشأإ جميع االست مارا  الجارية قت التقارير الذصلية الستعراض  - 1091
 ا نلى ســير العملل كما تقدم التقارير نلى الذريأل االســتشــاري المعنت باالســت مارا  على  ســاس متوررل اســتنا

عملية لتقصــــت الحقائأل للتأ د من    2022المعلوما  المتافة للذريأل. و جرى الماتت قت ودت ســــابأل من عام  
القابيــة المحدو ة لحلول اإلســااإ الم ــتدامة ددمت   PTEفالة مشــاريع اإلســااإ. وعلى الر م من  إ شــركة 

ــين وتختلف ف ـــــــت البلد.  بعض التقارير المرفليةل قمإ جو ة المعلوما  الوار ة قت التقارير ت حتاج نلى تح ـــــ
ج و  اإلاعاش    2022ودد تودذت مشـــــــــــاريع اإلســـــــــــااإ مددتال ويقو  ماتت الشـــــــــــدوإ القااواية منذ  يار/مانو  

 للمحذطة المرتتحة بحلول اإلسااإ الم تدامة.

وفيما نتعلأل باســــــــــت مار الماتت قت ر س مال مزرعة للحادة الشــــــــــم ــــــــــية قت راج ــــــــــتاإ قت ال ند  - 1092
(Project Ace, B3620-15 ل ُوضــع ا ت اشــ  للرصــد وإ ارة المخاطر ل ذا المشــرول الجدندل يشــمل لوفة)

متابعة المخاطرل وإجراء اتصاال  منتطمة مع الم ت مرين المشاركينل و اشحة التقييم والتحوير التت ييحلع  
ارية لرصــــــــد  صــــــــحاب المصــــــــلحة  ب ا قريأل األ وار التشــــــــ يلية التابع للماتتل وايارا  المودعل وتنبي ا  نيت

الرئي ـيين قت المشـرول والتحديا  واالتجاها  قت دحال الحادة الشـم ـيةل وإعدا  و ائأل االسـت مار التت تحد  
متحلتا  واضــــــحة لزبالغ. ومن المتودع  إ ُنتَّتع هذا الن ت قت المشــــــاريع الجدندة من اآلإ قصــــــاعدال لوواه  

ــيا  المجلذ ويم ل ممارســــــــة مع ــية نراعت توصــــــ ــت مار. ويرى الماتت  إ هذه التوصــــــ تا ة قت عمليا  االســــــ
 ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. دد

__________ 

 (54) A/75/5/Add.11.ل الذصل ال اات 
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م  تقلال  بأن يسااتعل  المكتب أدان مد ل السااتثماراج واوثق    90وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1093
 كااون الثااي/  ل  صتلاج، وص  الصااااااااياغة اللساااااااامية الواردة صي بيان مبادئ السااااااااتثمار الصااااااااادر صي 

 .2020  نا ل

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2024الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم المنق :

لتقييم   اء المور نن من  جـل تقـديم مـديال  او يـة ســــــــــــــي ــــــــــــــتخـدم الماتـت النطـام المحبأل لـديـه   - 1094
 . ودد عجل الماتت عملية التنذيذ عقت الحصول على تعليقا  من المجلذ بشأإ الشروط.2022 لعام

م  تقلال  بأن  نظل المكتب صي أدان مد ل السااااتثماراج   92وأوصاااا  المجلس أيضااااا صي الفقلة  - 1095
  ند النظل صي تمد د التفا  مع مد ل الستثماراج.مقابل أهدا  بيان مبادئ الستثمار، 

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــت مار. وســـــــــتنطر هذه العملية قت األ اء مقابل الماتت  - 1096 فاليا بصـــــــــد  تمدند االتذا  مع مدنر االســـــــ
 االلتزاما  التعاددية.

م  تقلال  بأن يقي م المكتب النهح الذي  تبع  بشاااااااأن  دراج    109وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1097
لتي تكون ياج ليمة  الية أو حجم  الحكم المتصل بضمان األدان، ول سيما للعقود غيل المتعلقة باألةغال ا

 كميل أو تتسم بالتعقيد، ويلأل لضمان  دية المورد   وأدان العقد.

 الذريأل المعنت بالمشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل المنق :التاريت الم ت دم  
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ــأل مع   - 1098 ــى به المجلذ ووجد  اه كام ومت ـــــــــ  يم الماتت الن ت الذي نتتعه على النحو الذي  وصـــــــــ
ــاور مع   الن ت التت اعتمـدت ـا وـكاال   يرىل وال ســــــــــــــيمـا األـماـاة العـاـمة لةمم المتحـدة. و جرـيت عملـية التشــــــــــــ

فة قت ال ـياسـا ل وشـملت اجتماعا  مع كتار   صـحاب المصـلحة الرئي ـيين بشـأإ الت ييرا  المحتملة والمقتر 
الزمالء قت مجال المشـــــــتريا  من وفدا  المشـــــــتريا  الرئي ـــــــية م ل لجنة العقو  والممتلوا  بالمقر والوفدة  
ــتريا  على احا  المااتت اإلدليمية  ــتريا ل ومع العاملين قت المشـــ ــورة والدعم قت مجال المشـــ المتواملة للمشـــ

 هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.  والقحرية. ويرى الماتت  إ

م  تقلال  بأن يقي م المكتب النهح الذي  تبع  بشاااااااأن  دراج    123وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1099
الحكم المتعل  باألضاااالار المق و ة، ول ساااايما صي حالة العقود ياج القيمة العالية، م  أ ل التتيي  م   

 ان الذي  ؤدي  ل  ةسارة مالية للمكتب وةلكائ .متارل احتمال تأةل األد

 الذريأل المعنت بالمشتريا  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــأل مع   يم الماتت الن ت الذي  - 1100 ــى به المجلذ ووجد  اه كام ومت ـــــــــ نتتعه على النحو الذي  وصـــــــــ
ــاور مع   الن ت التت اعتمـدت ـا وـكاال   يرىل وال ســــــــــــــيمـا األـماـاة العـاـمة لةمم المتحـدة. و جرـيت عملـية التشــــــــــــ
 صـحاب المصـلحة الرئي ـيين بشـأإ الت ييرا  المحتملة والمقترفة قت ال ـياسـا ل وشـملت اجتماعا  مع كتار  

قت مجال المشـــــــتريا  من وفدا  المشـــــــتريا  الرئي ـــــــية م ل لجنة العقو  والممتلوا  بالمقر والوفدة  الزمالء 
ــتريا  على احا  المااتت   ــاورا  مع العاملين قت المشـ ــتريا ل ومشـ ــورة والدعم قت مجال المشـ المتواملة للمشـ

 ذ ن الد ا.اإلدليمية والقحرية. ويرى الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجل

م  تقلال  بأن يكفل المكتب المتثال لنظام  المالي وقوا د     136وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1101
المالية ليما  تعل  باإلغل  العملياتي للمشااااراع، وأن يضاااع ضاااوابط مناسااابة لتغييل حالة المشااااراع  ل   

 الفور بمجلد تول  أاش تها.

 ل يا ل األساسية وإ ارة المشاريعالذريأل المعنت با اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :
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ل  2022  ـد الماتـتل من يالل ايتتـام مرفلـة ايتتـار مـدى دبول الم ــــــــــــــتخـدمين قت تموا/نوليـه   - 1102
الت ييرا  التت اسـُترشـد قي ا باسـتعراض  صـحاب المصـلحة قت دحال األعمال لعملية ن ال  المشاريع بالوامل 

را ل من  . وقت نل العـمل الجـاري لتنذـيذ الت ييoneUNOPS Projectsالتت وضــــــــــــــع اموذج لـ ا قت اطـام 
ــبتمبر  ــدار قت  وائل  نلول/سـ ــية   2022المقرر  إ ياوإ تاريت اإلصـ وســـيتم  عمه من يالل عقد فلقا   راسـ

 شتاية عالمية وتوقير موار  الدعم.

وســـتومل هذه التعدنال  المديلة على النطام اإلجراءا  المتخذة فتى اآلإ للم ـــاعدة قت تح ـــين  - 1103
ــلة  ــاريع ودبول ا عمومال مما نزيد من افتمال  طريقة التذوير المتصــــ ــتعراض المشــــ ــاريع وعملية اســــ بم ارة المشــــ

ت ـــــــــــــليم المشـــــــــــــاريع وإ الد ا قت الودت المحد  وقت فدو  المعانير المتذأل علي ا. بيد  إ عمل الماتت ك يرا 
مخـاطر“ل ويدنر  ياوإ قت بعض الموادع األ  ر صــــــــــــــعو ة قت الـعالم التت ال ننحبأل عليـ ا مـبد  ”صــــــــــــــذر   ما

 الماتت مشاريعه قي ا باتتال ا ت ”اإل ارة من يالل االست ناء“.

 ( 55) 2020األول/ديسممل   كااون   31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن يقوم المكتب بإ لان   ادة تقييم ةااااامل للمتارل   38أوصاااا  المجلس صي الفقلة   - 1104
اشاااااااااان الياج لقياة وملالبة تلكز المتارل لتجنب التعل  المفلط للمتارل  صي الساااااااااتثماراج القائمة وإ
 المتصلة بأي ةلاأل واحد.

 االست مارا  الم تدامة قت البنى التحتية واالبتوار اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــياســــــة لتقييم األصــــــول قت عام   - 1105 ــتشــــــارية  2021قت  عقاب وضــــــع ســــ ل  جر  شــــــركة  نلويت االســــ
(Deloitte  ــول قت ــت مارا  القائمةل واتت عن ذلك تقرير لتقييم األصـ ــول على جميع االسـ ( عملية تقييم لةصـ

 .2021كااوإ األول/ ي مبر   31

لمت المحذطة المتع رة المرتتحة بحلول اإلســــــــااإ الم ــــــــتدام نلى ماتت الشــــــــدوإ القااواية التخاذ   -   1106 وســــــــُ
. والمشــرول النشــ  الوفيد هو مشــرول الحادة الشــم ــية قت راج ــتاإ قت  2022نجراءا  االســتر ا  قت  يار/مانو  

 Acmeللبلداإ النامية وشــركة  ال ندل الذي شــار  الماتت قت االســت مار فيه مع صــندو  االســت مار الداامركت  

Solar (Project Ace, B3620-15) .و جريت عملية شاملة لتقييم للمخاطر وإ ارت ا يالل جميع المرافل . 

وتجدر اإلشــــارة نلى  اه لم نتخذ  ي درار اســــت ماري جدند منذ درار مشــــرول الحادة الشــــم ــــية الذي  - 1107
ء ماتت االســت مارا  الم ــتدامة قت البنية التحتية واالبتوار  . ومنذ ناشــا2020اتخذ قت كااوإ األول/ ي ــمبر  

قت هل ـينوتل يعمل الذريأل على تنويع الشـرا ا  ووضـع عمليا  صـارمة إل ارة المخاطر. و عد عملية واسـعة  

__________ 

 (55) A/76/5/Add.11.ل الذصل ال اات 
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ــاريع الحادة المتجد ة نلى الذريأل   ــ ال ددمت مذكرا  مذاهيمية لعد  من مشـــ ــرا ا  وقحصـــ النحا  لتحوير الشـــ
ــتشــــاري ا ــت مارا  قت الر ع األيير من عام  االســ ــاريع متنوعة من فيا 2021لمعنت باالســ ل وكاات تلك المشــ

المناطأل الج رافية والشـــركاءل وُفد  ســـقف فصـــة الملوية المقترفة للماتت قت كل مشـــرول من هذه المشـــاريع  
اطرا ألإ   مالنين  والر للمشــــــــــــــرول الوافد. ولم يحرا تـقدم على صــــــــــــــعـيد هذه المشــــــــــــــاريع المقترفة 5بمبلا 

االسـت مارا  الجدندة كاات متودذة مددتا. وجرى تنذيذ مخححا  مشـاريع جدندة وتحوير الشـرا ا  على احا   
واســــــع من الموادع الج رافية ومع مختلف  اوال الشــــــركاءل بما نراعت توصــــــية المجلذ بشــــــأإ تنويع الشــــــركاء  

 ة دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.وتقليل تركز المخاطر نلى   اى فد. ويرى الماتت  إ هذه التوصي

م  تقلال  بأن يضاع المكتب اإل لاناج اللزمة لتعزاز تقييم المتارل    47وأوصا  المجلس صي الفقلة   -   1108
 واللصد المستمل لستثمارات  المستدامة صي المن  التحتية والبتكار م  أ ل كفالة سلمة الستثماراج. 

 االست مارا  الم تدامة قت البنى التحتية واالبتوار الم دولة:اإل ارة 

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ل  2021منذ ناشـاء ماتت االسـت مارا  الم ـتدامة قت البنية التحتية واالبتوار قت هل ـينوت قت عام   - 1109
وضـعت فليا  مختلذة التتال ا ت اشـ  لتقييم المخاطر ورصـدها. ويشـمل ذلك وضـع لوفة متابعة للمخاطرل  

صــــول االســــت مارا  ( إلجراء تقييم ألDeloitteوإاشــــاء ســــياســــة لتقييم األصــــول واالســــتعااة بشــــركة  نلويت )
المعلقة قت نطار االســـــــت مارا  الم ـــــــتدامة قت البنى التحتية واالبتوارل وإاشـــــــاء الذريأل االســـــــتشـــــــاري المعنت  

(ل وإعدا   2022وتم نيقاقه مددتا قت  يار/مانو    2021باالســـت مارا  ومشـــاركته النشـــحة ) اشـــ  قت  يار/مانو  
كة المشــــرولل والتعاوإ الو يأل مع  صــــحاب المصــــلحة قت  و ائأل االســــت مار التت تحد  متحلتا  اإلبالغ لشــــر 

المشرول بشأإ الرصد النش  والزيارا  الميدااية وإبالغ ال ي ا  اإل ارية بالتقدم المقرر. ويعالت استحدا  هذه  
 اآلليا  التوصية المقدمة من المجلذ. ويرى الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا. 

م  تقلال  بأن يقوم المكتب بملا عة ساياساات  بشاأن متصاصااج   58وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1110
الد ون المعدومة للساتثماراج المساتدامة صي المن  التحتية والبتكار، والنظل صي اساتكمال أسااليب القياة 

 المحددة لمتصصاج المبالغ المقدرة التي ل يمك  استلدادها.

 يأل الشدوإ الماليةقر  اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :
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ــاليت ومعانير  ياس مخصـــصـــا  الدنوإ المعدومة ننت ت  إ يحد ها الماتت.  - 1111 نرى المجلذ  إ  سـ
اإلطـار الحـالت نوقر التوجـيه المـناســــــــــــــت للمنطمـة فيمـا نتعلأل ـباالعتمـا  على يبرة شــــــــــــــركـة ويرى الماـتت  إ  

. ويرى  2021اســتشــارية تابعة لحرم  الا تقدم من يالل يبرائ ا تقييما مو ودا وم ــتقالل كما فد  قت عام  
 الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن يعزز المكتب التو يهاج المتعلقة بتقييم  ناصاال  65المجلس صي الفقلة وأوصاا   - 1112
محددة مثل التدمة المقدمة والمتارل الملتب ة بها لتحقي  التوازن بالنسااااابة لللتزاماج التي تزاد تكلفتها 

عيل الحاالي  ل      الحاد األدا  واللتزامااج التي تقال تكلفتهاا    الحاد األدا   ناد ت مي  امويج التسااااااااا 
 مذكلاج التفاهم.

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 الن ائية لو ائأل العملية ذا  الصلة وتعميم ا على المااتت.يعمل الماتت على وضع الصي ة  - 1113

م  تقلال  بأن يقوم المكتب بتحد ث مبادئ  التو يهية لساتكمال  73وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1114
التوثي  اللزم بشااأن تملال حسااا  بدل المتارل كجزن م  رسااوم اإلدارة، ووضااع الية اسااتعلا  مناساابة 

 توصيل ضماااج ليما  تعل  باا با  امويج التسعيل أثنان  ملية قمول اللتزام.بشأن هذا التملال ل

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ــلة وتعميم ا على المااتت.  - 1115 ــي ة الن ائية لو ائأل العملية ذا  الصــــ ــع الصــــ يعمل الماتت على وضــــ
  2020واطرا للتراب  بين التوصــــــــيا  المتعلقة بالت ــــــــعير المقدمة قت عمليتت مراجعة الح ــــــــابا  قت عامت  

(A/76/5/Add.11  )  2021و  (A/77/5/Add.11  ل درر الماتــت تنذيــذهــا قت نطــار  81  و  80ل الذقرتــاإ)
 سياسة وافدة منقحة مت قة ومن  م وفد التاريت الم ت دم ل ا جميعا.

مسااااااانلة الموظفي   م  تقلال  بأن  تتذ المكتب تدابيل لتعزاز 86وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 1116
 المعنيي  ووضع  دول زمني للتعجيل بمدن العمل بتحسيناج النظام المتصلة بتتبع  ملياج التصل .
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 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ل اـلذي يمـ ل النطـام المركزي oneUNOPSاـذذ اطـام معزا إل ارة عملـيا  التصــــــــــــــرم قت اطـام   - 1117
 لتخحي  الموار  قت الماتت. ويرى الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.

تقلال  بااأن يقوم المكتااب بصاااااااااياااغااة تقااد لاج الميزاايااة  م     94وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1118
م  المعا يل المحاساامية   24للسااتثماراج السااتلاتيجية بالسااتناد  ل  المصاالوصاج المتوقعة امتثال للمعيار  
 الدولية للق اع العام، وبذلأل يجعل الميزااية معيارا  وث  ب  للتقييم وإدارة األدان.

 إ الماليةقريأل الشدو  اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اســتنا ا  تخصــيا االســت مارا  الدايلية للماتت عملية  ننامية تتخذ قي ا القرارا  بصــورة م ــتمرة  - 1119
نلى قرص األعمال الناشـ ة والبي ا  المت يرة وليذ فيما نتصـل بصـيا ة تقدنرا  الميزااية. ويتودع الماتت  إ  

 معدل ال نوا  ال ابقة. 2022نتجاوا معدل المصروقا  مقابل مخصصا  ميزااية االست مار الدايلت لعام 

مكتااب بلبط ميزاايااة الساااااااااتثماااراج  م  تقلال  بااأن يقوم ال  101وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1120
 الستلاتيجية بما يقابلها م  مؤةلاج النتائح واألدان.

 قريأل الشدوإ المالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023األول من عام  الر ع  التاريت الم ت دم المنق :

ــرا   - 1121 ــتراتيجية بمطار اتائت ن ارة الماتتل بما قت ذلك مدشــــ ــت مارا  االســــ ر   الماتت ميزااية االســــ
األ اء ذا  الصلة. وسيوض  الماتت الصلة بين مدشرا  األ اء ومشاريع االست مار الدايلتل وكذلك العالدة  
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وققا للجدول الزمنت األولت؛  مع نطار اتائت اإل ارة األوســـــــع احادا. ويرى الماتت  إ هذه التوصـــــــية دد اذذ  
 ومع ذلكل ققد تم اآلإ ت يير الجدول الزمنت ليعاذ تعليقا  المجلذ.

م  تقلال  بأن يقوم المكتب، صي  رار التعزاز المتوقع إلدارة    159وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1122
حق  م  أن  والت  oneUNOPSالمتارل المؤساااساااية، بتقييم  دوا  دراج المتارل المؤساااساااية صي اظام 

 التعليماج التشغيلية إلدارة المتارل تعكس التو   الستلاتيجي للمكتب بشأن هذا الموضوع.

 قريأل ن ارة المخاطر اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

  فرا  اإل ارة مزيدا من التقدم قت تنذيذ التوصية من يالل المتا را  المبينة قت الذقرا    ااه. - 1123

و التشــاور مع م ام وضــع ال ــياســا  ذا  الصــلةل وضــعت وفدة المخاطر مذكرة مذاهيمية بشــأإ  - 1124
التخحي  القـائم على الوعت بـالمخـاطر وتخصــــــــــــــيا الموار  وإ ارة األ اء. ويتمـاشــــــــــــــى ذلـك مع ا ت اإل ارة 

( ومنتدى ن ارة المخاطر  JIU/REP/2020/5المتواملة للمخاطر الذي  براته وفدة التذتيش المشتركة )ااطر  
 التابع للجنة اإل ارية الرفيعة الم توى.

واسـتنا ا نلى المذكرة المذاهيميةل يعاف الماتت فاليا على تعزيز التوامل قت اإلبالغ عن المخاطر   - 1125
 منتطم لةعمال.المدس ية وتصعيدها من يالل مشاريع الميزااية واالستعراض ال

ــأإ ن ارة المخاطر من  جل  - 1126 ــ يلية للماتت بشـــ ــهل يجري فاليا تنقي  التعليما  التشـــ وقت الودت اذ ـــ
ــ يلية المتعلقة بم ارة المخاطر   ــتراتيجت للماتت ومتحلتا  التعليما  التشــ ــا  التام بين التوجه االســ  ذالة االت ــ

 المدس ية.

م  تقلال  بأن يعزز المكتب  دارة السافل بوضاع تدابيل واضاحة  165وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1127
 وقابلة للت مي  لتشجيع الموظفي   ل  الحجز المسم  وضمان القتصاد صي استتدام الموارد.

 مركز الخدما  المشتركة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع ال اات من عام   األصلت:التاريت الم ت دم  

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :
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ــاات من  - 1128 ــة اليومت قت الر ع ال ـ ــامـ ــدل اإلدـ ــة ال ــــــــــــــذر و ـ ــالمت ألتمتـ ــام عـ ــت تحبيأل اطـ ــد  الماتـ بـ
ــدنأل على  2022 عام ــية من فيا نإ نفدى ونائف األ اة هت التصــــ ــع هذا النطام للتوصــــ ــتجيت وضــــ . وي ــــ

 الحجز وتاريت الم ا رة. ويرى الماتت  إ هذه التوصية دد ُاذِ،ذ  ويحلت نلى المجلذ ن الد ا.الودت بين 

  
هيئة األمم المتحدة للمساااااااااواة بي  الجنسااااااااي  وتمكي  الملأة )هيئة األمم   -   ةامس  شاااااااال 

 المتحدة للملأة( 

تهية صي تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المن -ألف  
 (56)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   39يعرض الجدول  - 1129

 39الجدول   

 اللئيسية   حالة تنفيذ التوصياج   

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم تاريت م ت دمُفد،ِ  ل ا  ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
االســــــــــــــتراتيجيـــــــة          شــــــــــــــعتـــــــة 

 – 1 1 – – 1 والتخحي  والموار  والذعالية
ــا  والبرامت   ــياســـ ــعتة ال ـــ شـــ
 – 2 2 – – 2 والشدوإ الحاومية الدولية

 – 2 2 – – 2 شعتة التنطيم واإل ارة
 – 5 5 – – 5 المجموع 
  

 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   40ويعرض الجدول   - 1130

 40الجدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياج   

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
االســــــــــــــتراتيجيـــــــة  شــــــــــــــعتـــــــة         

 – 1 1 2 – 3 والتخحي  والموار  والذعالية
ــا  والبرامت   ــياســـ ــعتة ال ـــ شـــ
 – 2 2 – – 2 والشدوإ الحاومية الدولية

 – 4 4 2 – 6 شعتة التنطيم واإل ارة
 – 2 2 – – 2 شعتة الموار  التشرية 

__________ 

 (56) A/77/5/Add.12.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.12
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 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة
ــة         القحري لجم وريــ الماتــــت 

 – – – 2 – 2 تنزاايا المتحدة 
 – 1 1 3  4 مااتت متعد ة

 – 10 10 9 – 19 المجموع 
  

م  تقلال  بأن تقوم هيئة األمم المتحدة للملأة، كجزن م  الت وال    33أوص  المجلس صي الفقلة   - 1131
كوااتوم“، باااساااااااااتحااداث وا هااة بينيااة أقوا بي  النظم الجاااري للنظااام الملكزي الجااد ااد لتت يط الموارد، ”

المؤساساية لإلدارة المالية التابعة لهيئة األمم المتحدة للملأة واظام التت يط وإدارة النتائح، بهد  الحد م   
التدةلج اليدواة، وتوصيل قدر أكمل م  الملواة المنهجية للمستتدمي  النهائيي  م  أ ل ضمان الموانمة 

 أاش ة ة ة العمل السنواة المعتمدة والموارد المالية المستتدمة.التامة بي  

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــذه الوكالة الرائدة  تعمل هي ة األمم المتحدة  - 1132 للمر ةل بالتعاوإ مع براامت األمم المتحدة اإلامائت بوصـ
قت النطام المركزي الجدند لتخحي  الموار  ” وااتوم“ل على وضـــع الخاصـــية الونيتية الالامة قت النطام وقأل  

ي ســــــــــ ل  ا ت مرفلت لمعالجة م ــــــــــألة مواءمة النتائت والموار . وتم قت المرفلة األولى وضــــــــــع اطام المركز 
ــرول وموار ه والنتائت   ــحة المشـ ــتة بين  اشـ ــما  بالمواءمة المناسـ ــتعمالل وتجري فاليا ايتتارا  النطام لل ـ االسـ
المقابلة قت يحة عمل الماتت. وليـــــماإ التواقألل ســـــُت ـــــتخدم رموا  اشـــــحة يحة العمل بوصـــــذ ا مديال   

ــلة تعزيز هذه الميزة ق ت المرفلة ال ااية فيما نتعلأل بايتيار  مقابل رموا  اشــــحة المشــــرول. ومن المقرر مواصــ
 النتائت والنواتت واألاشحةل نلى جاات نجراء مزيد من التحقأل ليماإ صحة مواءمة النتائت مع الموار .

م  تقلال  بأن تعالح هيئة األمم المتحدة للملأة النتائح المالية    41وأوصااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1133
ت المناسب، بهد  توليد اليقي  بشأن الستتدام السليم للموارد المحولة لملا عة حساباج الشلكان صي الوق

  ل  الشلكان.

 شعتة ال ياسا  والبرامت والشدوإ الحاومية الدولية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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األمم المتحـدة للمر ة اإلجراءا  التـاليـة لمعـالجـة النتـائت المـاليـة لمراجعـة ف ـــــــــــــــابـا  اتخـذ  هي ـة   - 1134
 الشركاء قت الودت المناست:

ــأإ  ) (  ُعممـت تعليمـا  م ــــــــــــــتومـلة وواضــــــــــــــحـة على ماـاـتت هيـ ة األمم المتحـدة للمر ة بشــــــــــــ
مليا  مراجعة  اإلجراءا  التت نتعين علي ا اتتاع ا لت ــــــــــوية توصــــــــــيا  مراجعة الح ــــــــــابا  الناشــــــــــ ة عن ع

 ف ابا  الشركاء؛

ترصــــــد وفدة  عم وإ ارة البرامت التابعة لشــــــعتة ال ــــــياســــــا  والبرامت والشــــــدوإ الحاومية  )ب( 
 الدولية عن ك ت ن ال  النتائت المالية لمراجعة ف ابا  الشركاء؛

ية تماشــــيا مع نجراءا  ت ــــوية توصــــيا  المراجعةل من المتودع  إ نتم ن ال  النتائت المال )ج( 
  كااوإ األول/  31بحلول   2021لمراجعة ف ـــــــــــابا  الشـــــــــــركاء المتصـــــــــــلة بنذقا  شـــــــــــركاء المشـــــــــــاريع لعام  

 .2022  ي مبر

م  تقلال  بأن تساااوي هيئة األمم المتحدة للملأة النتائح المالية    42وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 1135
تدام األموال المحولة  ل  الشالكان  القديمة لملا عة حسااباج الشالكان ب لاقة سالاعة، م  أ ل توضايب اسات

 صي السنواج السابقة.

 شعتة ال ياسا  والبرامت والشدوإ الحاومية الدولية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

المااتت لت ـــــــــــوية النتائت المالية التت طال  مدها لمراجعة يعمل مقر هي ة األمم المتحدة للمر ة مع   - 1136
قت المائة من النتائت  36ل تمت ت ــوية  2021ف ــابا  الشــركاء. ومنذ صــدور تقرير مراجعة الح ــابا  لعام 

. وت ـدم هي ـة األمم المتحـدة للمر ة نلى ن ال  بقيـة اتـائت المراجعـة  2020-2018المـاليـة  ير المنذـذة للذترة  
 .2022كااوإ األول/ ي مبر   31بحلول 

م  تقلال  بأن ي لب المكتب الق لي لهيئة األمم المتحدة للملأة    55وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 1137
صي  مهوراة تنزاايا المتحدة اساااااتماراج اإلين بالصااااال  وةاااااهادة اإلافا  صي الوقت المناساااااب، واساااااجل 

بهد  ال تلا  بالمعاملج وغيلها م  األحداث  ند المصااااااالوصاج صي الفتلة الصاااااااحيحة التي تنفذ صيها، 
 وقو ها صعل.

 الماتت القحري لجم ورية تنزاايا المتحدة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:
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نضـافية صـارمة ليـماإ ت ـجيل المصـروقا   اتخذ الماتت القحري لجم ورية تنزاايا المتحدة تدابير  - 1138
قت الذترة الصــحيحة التت تحد  قي ا. وتصــدر ال ــلف على  ســاس ر ع ســنوي وال تصــدر  ي ســلف نضــافية  

قت المائة. و اإلضـــــاقة نلى ذلكل اتخذ  هي ة األمم المتحدة  80نلى  إ تتم تصـــــتية ال ـــــلف ال ـــــابقة بن ـــــتة 
اية ال ـنةل يحوة نضـافية ليـماإ  إ تووإ جميع ال ـلف المتدايلة للمر ةل يالل عملية ندذال الح ـابا  قت ا 

التت لم يحن موعد اإلبالغ عن ا دد تم ت ـجيل ا على النحو الصـحي .    2022و   2021بين ال ـنتين الماليتين 
و د   ال ي ة تحبيأل ممارسة تحلت قي ا من الشركاء تقديم و ائأل التصتية المددتة لت جيل جميع المصروقا   

ل من  جـل ضــــــــــــــمـاإ التقيـد بـالموعـد الن ـائت المحـد . و  ـذه 2021تم توبـدهـا قت نطـار ال ــــــــــــــنـة المـاليـة  التت  
الحريقةل يمان تتتع جميع النذقا  ليماإ ت جيل ا وعدم بقاء سلف دديمة لدى الشركاء. وترى ال ي ة  إ هذه  

 التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  باأن  وقع المكتباان الق لااان لهيئاة األمم المتحادة    56لة  وأوصااااااااا  المجلس صي الفق - 1139
للملأة صي كولومميااا و مهوراااة تنزاايااا المتحاادة  ل  أي تغييلاج أو تعااد لج ت لأ  ل  اساااااااااتمااارة اإلين  

 بالصل  وةهادة اإلافا  الموقع  ليها، م  أ ل تسجيل المعلوماج المحاسمية بدقة.

 اتتاإ القحرياإ لجم ورية تنزاايا المتحدة وكولومبياالم اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

اتخذ الماتتاإ القحرياإ لجم ورية تنزاايا المتحدة وكولومبيا الخحوا  التالية ليـــــــــــــماإ الت ـــــــــــــجيل  - 1140
ــبية من   ــا دة من  الدديأل للمعلوما  المحاســـ ــ ا ة اإلاذا  المودع علي ا وللمصـــ ــتمارا  اإلذإ بالصـــــرم وشـــ اســـ

 يالل التو يع على  ي ت ييرا   و تعدنال  قت االستمارا  المودع علي ا:

ضـت  الماتت القحري لوولومبيا نعدا ا  ياليا اسـتمارا  اإلذإ بالصـرم وشـ ا ة اإلاذا   ) ( 
ف ـابا  محدو ة ذا  صـلة بأاشـحة المشـرول تمشـيا مع االتذادا  المودعة  بحيا ال ت ـم  نال باسـتخدام رموا  

 مع الشركاء؛

ــافيا للعمل مع الشــــركاء بصــــورة   )ب(    يل الماتت القحري لجم ورية تنزاايا المتحدة تدبيرا نضــ
مشـــتركة قت نعدا  اســـتمارا  اإلذإ بالصـــرم وشـــ ا ة اإلاذا  ليـــماإ ن يال المعلوما  الصـــحيحة عن رمز  

ــ ــتمارا  دبل تو يع ا وتقديم ا نلى هي ة األمم المتحدة للمر ة. ويجري اتخاذ هذا اإلجراء دبل الح ـــ اب قت االســـ
ــرول قت الحاال  التت ياوإ قي ا هنا   ي تعدنل  و نعا ة   ــريك وكذلك يالل مرفلة تنذيذ المشـ التعادد مع الشـ

 تخصيا ألاشحة المشرول و نو  الميزااية.

 ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.وترى  - 1141

م  تقلال  بأن يحسااااا  المكتبان الق لاان لهيئة األمم المتحدة   57وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1142
للملأة صي بنغلدير وكولومميا ضاااااواب هما المتعلقة بنشااااال المصااااالوصاج المملغ  نها صي اساااااتمارة اإلين  

 افا  صي اظام أرلس، م  أ ل تسجيل المعلوماج المحاسمية بدقة.بالصل  وةهادة اإل 
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 الماتتاإ القحرياإ لبن ال يش وكولومبيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

سعي ما لتح ين ضوابح ما المتعلقة بنشر اتخذ الماتتاإ القحرياإ لبن ال يش وكولومبيال قت نطار   - 1143
 المصروقا  المبلا عن ا قت استمارا  اإلذإ بالصرم وش ا ة اإلاذا  قت اطام  طلذل اإلجراءا  التالية:

  يل الماتت القحري لوولومبيا اســتعراضــت ضــت  نضــاقيين عند تج يز اســتمارا  اإلذإ  ) ( 
ــركاء. ويُ  ــ ا ة اإلاذا  الوار ة من الشــــــ ــرم وشــــــ ــتالم  بالصــــــ ــتعراَض األول الواتُت اإل اري عند اســــــ جري االســــــ

ــتعراض   ــركاء. ويجري االســ ــتيذاء الو ائأل المقدمة من الشــ ــماإ اســ ــتمارا  لتحدند  ي  يحاء موجو ة وضــ االســ
ال اات المونف المعاوإ لشــــــدوإ البرامت الذي يقومل اســــــتنا ا نلى نلمامه بالمشــــــرولل باســــــتعراض المعامال   

االســــــــتعراض األيير الم ــــــــاعد المالتل الذي يقوم بالتج يز المعتا  واالســــــــتعراض   األ  ر تذصــــــــيال. ويجري 
 المحلوب من  جل الت جيل الدديأل لمعامال  استمارة اإلذإ بالصرم وش ا ة اإلاذا  قت اطام  طلذ؛

اذـــذ الماتـــت القحري لبن ال يش يحـــة عملـــه لمعـــالجـــة التوصــــــــــــــيـــة من يالل الخحوا    )ب( 
 الملموسة التالية:

لتعزيز ددرا  الماتت   2022االات اء من تونيف معاوإ للشـدوإ المالية قت اي اإ/ بريل  ‘1  
وتح ـــين اليـــواب  قت مجال تج يز المصـــروقا  المبلا عن ا من يالل اســـتمارا  اإلذإ 

 بالصرم وش ا ة اإلاذا ؛

تج يزها دبل اشـرها توليف كبير المعاواين الماليين بالتحقأل مرة  يرى من الق ـائم التت تم   ‘2  
 قت  طلذ؛

التح ــــين الم ــــتمر للقدرا  قت مجال التج يز ال ــــليم للنذقا  المبلا عن ا قت اســــتمارا   ‘3  
 اإلذإ بالصرم وش ا ة اإلاذا  من يالل نجراء تدريت منتطم لتجدند المعلوما ؛

 دبل اشر المواققة.   البدء باستخدام دائمة مرجعية لتي ير التحقأل من رموا الح ابا  الم تخدمة  ‘ 4   

 وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا. - 1144

م  تقلال  باأن  وصل المكتباان الق لااان لهيئاة األمم المتحادة   58وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1145
دام تصنيفاج الحساباج  للملأة صي بنغلدير وكولومميا التدراب وأن يعززا قدرة الشلكان المنفذ    ل  استت

 والمصلوصاج صي استمارة اإلين بالصل  وةهادة اإلافا .

 الماتتاإ القحرياإ لبن ال يش وكولومبيا اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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القحريـاإ لبن ال يش وكولومبيـا اإلجراءا  التـاليـة لتعزيز دـدرة شــــــــــــــركـائ مـا المنذـذنن اتخـذ الماتتـاإ   - 1146
 على استخدام تصنيذا  الح ابا  والمصروقا  قت استمارا  اإلذإ بالصرم وش ا ة اإلاذا :

‘ االمت ال ألفاام اتذادا  1ددم الماتت القحري لوولومبيا تدريتا لشــــــــركائه على ما نلت:   ) ( 
ــركاء؛   ــتخدام 2الشـ ــليمل بما قت ذلك االسـ ــ ا ة اإلاذا  على النحو ال ـ ــرم وشـ ــتمارا  اإلذإ بالصـ ‘ ن مال اسـ

‘ ق م ســـــــياســـــــا  وإجراءا  هي ة األمم المتحدة للمر ة المتعلقة بتنذيذ البرامت  3الصـــــــحي  لرموا الح ـــــــابا ؛  
 ماتته؛والمشاريع. ويرى الماتت القحري لوولومبيا  إ هذه التوصية دد اذذ  فيما نتصل ب

 طلع الماتـت القحري لبن ال يش جميع المونذين على التـدريـت المقرر للشــــــــــــــركـاء يالل  )ب( 
قت مجال اإل ارة الماليةل بما قت ذلك ن مال اســتمارا  اإلذإ بالصــرم   2022الر عين ال الا والرابع من عام  

ــ ــ ا ة اإلاذا  على النحو ال ــــليم واســــتخدام رموا الح ــــابا  الصــــحيحة. و اإلضــ اقة نلى ذلكل يعقد كبير  وشــ
المعاواين الماليين قت الماتت جل ــــــــــا  ســــــــــنوية لتنمية القدرا  مع الشــــــــــركاءل وكاإ من المقرر عقدها لعام  

  نلول/سبتمبر.  -  قت فب/   حذ 2022

م  تقلال  بأن تساااااتحدث هيئة األمم المتحدة للملأة، كجزن م    59وأوصااااا  المجلس صي الفقلة   - 1147
نظاام الملكزي الجاد اد لتت يط الموارد، ”كوااتوم“، ضاااااااااوابط وقاائياة أقوا صي تصاااااااااني  الت وال الجااري لل

وتساجيل المصالوصاج المملغ  نها صي اساتماراج اإلين بالصال  وةهادة اإلافا ، بهد  الحد م  التدةلج 
 اليدواة واألة ان البشلاة وقت اشل استماراج اإلين بالصل  وةهادة اإلافا .

 شعتة التنطيم واإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

اذذ  هي ة األمم المتحدة للمر ة توصـية مراجعة الح ـابا  من يالل ناشـاء ق ة جدندة من ف ـابا   - 1148
النذقا  قت  قتر األسـتاذ العام قت اطام كوااتوم مخصـصـة لنذقا  الشـركاء السـتخدام ا قت تصـتية اسـتمارا  

 لى المجلذ ن الد ا.اإلذإ بالصرم وش ا ة اإلاذا . وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت ن

م  تقلال  باأن تعزز هيئاة األمم المتحادة للملأة ضاااااااااواب هاا    73وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1149
الداةلية بهد  أن يحساا  قساام المشااتلااج صي المقل  ملية اللصااد التي يضاا لع بها ليما  تعل  بأاشاا ة  

التماة العلو  اسااتتداما ملئما وإصاادار أوامل الشاالان اسااتنادا  ل  المتارل، وكفالة اسااتتدام أساااليب  
 الشلان وصقا للعقود المملمة مع المورد  .

 شعتة التنطيم واإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:
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ــعت لمعالجة هذه   - 1150 ــتريا  قت هي ة األمم قت نطار ال ــــ ــع مقتر  لتعزيز م مة المشــــ ــيةل ُوضــــ التوصــــ
المتحدة للمر ة وددم نلى اإل ارة العليال بما قت ذلك  راســــــــــة جدوى ويريحة طريأل للتنذيذ. وســــــــــيعزا تنذيذ هذا  
المقتر  اليـواب  الدايلية اطرا ألاه سـي ـم  لق ـم المشـتريا  برصـد  اشـحة الشـراء باإلضـاقة نلى ايا ة كذالة  

ــاليت التماس العروض و وامر الشـــراء. وســـيبد  التنذيذ قت الر ع األيير من عام  ا ــليم ألسـ   2022الســـتخدام ال ـ
 مع الحد األ اى من اآل ار المترتتة من فيا التولذة على الميزااية المدس ية ل ي ة األمم المتحدة للمر ة.

مم المتحدة للملأة مع أصاااااحا  م  تقلال  بأن تنسااااا  هيئة األ 74وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1151
األ مال التجاراة والمساتتدمي  المساتقمليي  للنظام الملكزي الجد د لتت يط الموارد، ”كوااتوم“، صي  ملية  
الشلان، لزاادة مت لباج النظام م  أ ل   داد تقارال موحدة وحسنة التوقيت ومفيدة للمستتدمي ، وتسجل 

 ان المتكاملة.بياااج  المية لجميع ملاحل دورة الشل 

 شعتة التنطيم واإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

ــاركة األيرىل قت الودت المناســـــــــت  - 1152 ــتقدم هي ة األمم المتحدة للمر ةل نلى جاات الوكاال  المشـــــــ ســـــــ
ــع   اة لوفة المتابعة/اإلبالغ قت اطام كوااتوم. ودد ددمت بالذعل المتحلتا    متحلتا  األعمال الالامة لوضـــــــــ

 ا لتخصيا اطام كوااتوم.األولية أل اة اإلبالغل التت ستصمَّم بعد االات اء من األعمال القائمة فالي

م  تقلال  بأن يحس  المكتب الق لي لهيئة األمم المتحدة للملأة  81وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1153
صي  مهوراة تنزاايا المتحدة ضااااواب   الداةلية، لكفالة  اشااااان أوامل ةاااالان لجميع المشااااتلااج التي تزاد 

 دولر. 2 500ليمتها    

 الماتت القحري لجم ورية تنزاايا المتحدة الم دولة:اإل ارة 

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

اســـــتحد  الماتت القحري لجم ورية تنزاايا المتحدة فلية مرا تة نضـــــافية لوذالة ناشـــــاء  وامر شـــــراء   - 1154
ل نتم تج يز  2022 والر. واعتـتارا من ـكااوإ الـ اات/نـنانر   2 500 يمت ـا عن  لجميع المشــــــــــــــترـيا  التت تزـيد 

جميع  اشحة الشراء التت يقوم ب ا الماتت القحريل ب ض النطر عن المتالال من يالل  وامر الشراء ليماإ  
ــا ل  ــيصــ ــعت دائمة مرجعية يصــ ــت واالمت ال للقواعد واألاطمة. وُوضــ ــجيل االلتزاما  قت الودت المناســ ذا  ت ــ

المجال بوصـــــــذ ا   اة ضـــــــت  ومصـــــــدر توجيه للمونذين المالذين بمصـــــــدار المواققة بشـــــــأإ مجموعة الو ائأل  
المحلو ة دبل المواققة على معاملة الشــراء. و مر الشــراء هو  فد الو ائأل اليــرورية قت تلك القائمة المرجعية.  

 وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.
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م  تقلال  بأن تدرج هيئة األمم المتحدة للملأة  ميع التفاقاج  89وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 1155
المتعلقاة باالمسااااااااااهمااج صي الموارد العاادياة والموارد األةلا صي اظاامهاا الملكزي لتت يط الموارد، م  أ ال  

 لمتحدة.تحوال هذ  الموارد بالعملج األ نمية تلقائيا  ل  دولراج الولياج ا

 شعتة التنطيم واإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم:

عدلت هي ة األمم المتحدة للمر ة نجراءات ا ليــــــــــماإ ن راج جميع االتذادا  المتعلقة بالم ــــــــــاهما    - 1156
المركزي لتخحي  الموار . وســــــــــــــياذــل اطــام كوااتوم    ATLAS PeopleSoftالموار  العــا يــة قت اطــام   قت

ــل ) ــا   Quantum Oracle ورا ـ ــادـ ــام قت جميع اتذـ ــدَرج قت النطـ ــد لتخحي  الموار   إ تـ ــدنـ ( المركزي الجـ
 الج ا  المااحةل بما قت ذلك اتذادا  الموار  العا ية.

م  تقلال  بأن تحادد هيئاة األمم المتحادة للملأة موا ياد اهاائية   99وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1157
لكل  هة مسااااؤولة    المحتوا م  أ ل السااااماح للهيئة بتحد ث سااااياساااااتها وإ لاناتها وتو يهاتها صي 
الوقت المناسااب، مع ملا اة اللتزام الضاالوري الذي يجب أن يكون لدا الجهاج المسااؤولة    المحتوا،  

تتلف مسااااااتوااج الساااااال ة صي وحدة األ مال، وادثار التي يمك  أن تحدثها حالج  وأاشاااااا ة اللصااااااد لم
 المتثال.  دم

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ل ـتدابير لتحـدـند مواعـيد  2022المتحـدة للمر ةل اعتـتارا من ـكااوإ الـ اات/نـنانر  وضـــــــــــــــعت هيـ ة األمم  - 1158
ا ائية لقيام كل ج ة م ـــــــدولة عن المحتوى بتحدنا و ائأل ال ـــــــياســـــــا  واإلجراءا  والتوجي ا  على الذور.  

ــعيد. وتتيــــــــــمن هذه اإلجراءا  ن ي ال  وقت فال عدم اتخاذ اإلجراءا  المحلو ةل نتم اتتال بروتوكول التصــــــــ
تنقيحا  على الوردة ف ــت االدتيــاءل باتتال متا ج توجي ية و طر امنية محد ةل  و تأ يد  إ الو يقة لم تعد  

 سارية ويجت  رشذت ا. وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

المتحدة للملأة مشااااركة  ميع م  تقلال  بأن تعزز هيئة األمم    100وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 1159
مسااتوااج اإلدارة صي أاشاا ة اإلاشااان وإضاافان ال ابع اللساامي والتحد ث المتعلقة بالسااياساااج واإل لاناج 
والتو يهاجو وم  ثم تملز أهمية و ود  ملية ملئمة لصااااانع الساااااياسااااااجو وبالتالي، سااااايكون لدا هيئة 

ثة لضمان  األمم  امتثالها للتعليماج األساسية.المتحدة للملأة وثائ  مناسبة ومحد 
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 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــتويا  اإل ارة قت   - 1160 عملية ن ارة  وضـــــعت هي ة األمم المتحدة للمر ة تدابير لتعزيز مشـــــاركة جميع م ـــ
 ورة ال ـــــــياســـــــا . ويتم ذلك من يالل عملية نعدا  تقارير األ اء قت نطار االســـــــتعراض الذصـــــــلت لةعمالل  
ــا  واإلجراءا  والمتا ج التوجي ية المتأيرة. وعالوة على ذلكل   ــياسـ ــمن تلك العملية مقانيذ تتعلأل بال ـ وتتيـ

ــاقة نلى رصــــــد الو ائأل  ُيولف قريأل اإل ارة التقنيةل وهو مجموعة قر ية من لجنة ا ســــــتعراض األعمالل باإلضــــ
ــية الج ا    ــا  واإلجراءا  والتوجي ا  المحبأل قت الوياإ وتوصـــ ــياســـ المتأيرةل بتحدند ال  را  قت نطار ال ـــ
ــائل التت تتحلت اهتمام لجنة  ــاءل نتم التنبيه نلى الم ــــ ــدولة عن المحتوى باتخاذ نجراءا . وعند االدتيــــ الم ــــ

ــتعراض األعمالل بما ق ــعيدها من  جل اتخاذ القرارا . وترى ال ي ة اســ ت ذلك اإلجراءا  الموصــــى ب ال وتصــ
  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن تنفذ هيئة األمم المتحدة للملأة ة ة  مل م    109وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة  - 1161
 لزامية.أ ل تصحيب  دم المتثال للدوراج التدرامية اإل 

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

تعاف هي ة األمم المتحدة للمر ة على مراجعة ال ــياســة التت تحتق ا بشــأإ التدريت اإللزامت لتوقير  - 1162
ــو   ــتويا   مزيد من الوضـــــ ــاءلة قت جميع م ـــــ ــأإ ما هو محلوب من جميع ق ا  المونذين وتعزيز الم ـــــ بشـــــ

 اإل ارة من  جل الحد من المخاطر وتح ين االمت ال.

م  تقلال  بأن تعيد هيئة األمم المتحدة للملأة تصااميم ضااوابط   110وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1163
أ ل التتيي  م  متارل  دم المتثال، مع تشاااااااجيع اللصاااااااد المتصااااااالة بالدوراج التدرامية اإللزامية م  

 مشاركة  ميع مستوااج اإلدارة صي التزاماج الموظفي  هذ  ب لاقة وقائية.

 شعتة الموار  التشرية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:



 A/77/322/Add.1 

 

242/259 22-22172 

 

ت ـــتوشـــف هي ة األمم المتحدة للمر ة نعا ة تصـــميم ضـــواب  الرصـــد المتصـــلة بالدورا  اإللزامية قت  - 1164
نطـار مشــــــــــــــرول النطـام المركزي الجـدـند لتخحي  الموار . ويشـــــــــــــــمل ذـلك يـيار االاتـقال نلى اطـام جـدـند إل ارة 

اســـــــــــتنا ا نلى الجدوى  التعلمل األمر الذي ســـــــــــيتحلت موار  نضـــــــــــافية ودد نتعين تنذيذه على مرافل وققا لذلك
واالستدامة الحويلة األجل. ويمان النطر قت ذلك قت نطار االستعدا ا  الرامية لتذعيل مشرول كوااتوم للنطام  
المركزي لتخحي  الموار  وتعميمه. و ناء على ذلكل تعتزم هي ة األمم المتحدة للمر ة اتخاذ درار ن اري بشـــــــــــأإ  

ل مع يحة لتنذيذ توصـــــية مراجعة الح ـــــابا   2022التعلم بحلول ا اية عام االاتقال نلى النطام الجدند إل ارة  
 .2023بحلول ا اية الر ع ال اات من عام  

م  تقلال  باأن تجلي هيئاة األمم المتحادة للملأة تقييماا ألم    124وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1165
ساااتوااج اإلدارة )العالمي واإلقليمي المعلوماج اساااتنادا  ل  متارل كل اوع م  أاواع المكاتب  ل   ميع م

 والق لي( م  أ ل تحسي   ملية اللصد.

 شعتة التنطيم واإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ــلوية بتحدنا   - 1166 ــلوية والالســـــــ ــاال  ال ـــــــ ــم اطم المعلوما  واالتصـــــــ نجراءا   من المعلوما   دام د ـــــــ
واالمت ال ل ا قت المااتت الميدااية لمواءمت ا مع معيار ي  األســـاس األ اى لةمن ال ـــيبراات الذي  صـــدرته 
األمم المتحدة فدن ا والذي اعتمدته جميع الوكاال  قت نطار اللجنة اإل ارية الرفيعة الم ــتوى والشــتاة الردمية 

 والتونولوجية.

 :جراءا  الرئي ية التالية اليتتام التقييمواُتخذ  اإل - 1167

ُ اشــــ ت اســــتمارة م ــــتوملة للتقييم الذاتت على اإلاترات تتيــــمن  ســــ لة ت ــــت دم جواات  ) ( 
األمن الرئي ــــــية قت المااتت الميدااية وققا للحد األ اى من متحلتا  األمن ال ــــــيبراات التت  صــــــدرت ا اللجنة 

 الردمية والتونولوجية؛اإل ارية الرفيعة الم توى والشتاة 

 اشأ قريأل د م اطم المعلوما  واالتصاال  ال لوية والالسلوية لوفة متابعة تعاذ الحالة  )ب( 
 على الذورل وفد  تواتر اإلبالغ المحلوب من المااتت الميدااية بأاه ”سنوي“.

 ن الد ا.وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ  - 1168

م  تقلال  بأن تقوم هيئة األمم المتحدة للملأة بتحد ث وتوثي     125وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1169
األاشااااااا ة المتعلقة بأم  المعلوماج، مع رصااااااادها صي الوقت المناساااااااب، م  أ ل التتيي  م  المتارل  

 والق لي(.المتعلقة بأم  المعلوماج  ل   ميع مستوااج اإلدارة )العالمي واإلقليمي 

 شعتة التنطيم واإل ارة اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:
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 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

دام د م اطم المعلوما  واالتصاال  ال لوية والالسلوية بتحدنا نجراءا   من المعلوما  واالمت ال  - 1170
الماـاتـت الميـداايـة لمواءمت ـا مع معيـار ي  األســـــــــــــــاس األ اى لةمن ال ــــــــــــــيبراات الـذي  صـــــــــــــــدرتـه ل ـا قت  
المتحـدة فـدن ـا واـلذي اعتمـدـته جميع الوكـاال  قت نطـار اللجنـة اإل ارـية الرفيعـة الم ــــــــــــــتوى والشــــــــــــــتاـة   األمم

 والتونولوجية. الردمية

الالســــــلوية مع جميع المااتت الميدااية  ويعمل قريأل د ــــــم اطم المعلوما  واالتصــــــاال  ال ــــــلوية و  - 1171
لتوقير التوجيـه الالام ورصــــــــــــــد التقـدم المحرا قت تنذيـذ التقييم الجـدنـد ألمن المعلومـا  من يالل اجتمـاعـا   
الشـتاة المعنية بتونولوجيا المعلوما  واالتصـاال  والدعم الذر ي ف ـت الحاجة. وُوضـعت  ييـا لوفة متابعة 

 يداات.لتحدنا الحالة قت كل ماتت م

م  تقلال  بأن يقوم المكتب الق لي لهيئة األمم المتحدة للملأة    130وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 1172
صي كولومميا والمكتب اإلقليمي دساايا والمحيط الهادئ بتجد د ةااهادة أم  المعلوماج صي الوقت المناسااب،  

 المتارل المتعلقة بأم  المعلوماج. ل  النحو المنصوص  لي  صي اإل لان، م  أ ل التتيي  م  

 الماتت القحري لوولومبيا والماتت اإلدليمت آلسيا والمحي  ال ا ج  اإل ارتاإ الم دولتاإ:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

ـــيا والمحي  الـ ا ج على الذور للمتحلـتا  امتـ ل الماـتت القحري لوولومبـيا والماـتت اإلدليمت  - 1173 آلســــــــــــ
 المتعلقة بخ  األساس قت مجال األمنل وذلك على النحو التالت:

ــذ  ) (  ــال منـ ــا يحقأل االمت ـ ــا   إ الماتـــت القحري لوولومبيـ ــة  من المعلومـ ــابعـ ــة متـ تبين لوفـ
الحاجة نلى اتخاذ  و إ المتحلتا  المتعلقة بخ  األســـــــاس األمنت يجري اتتاع ال  وإ   2022فذار/مارس   31

  ي نجراء فير قت الودت الحالت؛

 إ   2022تموا/نوليــه    14  ــد مــدنر  من المعلومــا  قت هي ــة األمم المتحــدة للمر ة قت   )ب( 
الماتت اإلدليمت آلســـيا والمحي  ال ا ج دد فقأل ال دم المتصـــل بالحصـــول على شـــ ا ة  من المعلوما  من  

 قت المائة لمختلف ق ا  األمن. 80متوسح ا  يالل الحصول على  رجة نجمالية نبلا 

 وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا. - 1174

 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  
ــنــــة المنت يــــة قت   - 1175   2021كــــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــــدم المجلذل قت مرقأل تقريره عن ال ــــــــــــ

(A/77/5/Add.12  ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـيا  المتتقية من قترا  مالية سـابقة. وتر)ل الذصـل ال اات

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.12
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  ـااه ـبالترتـيت      ـااه معلومـا  عن التوصـــــــــــــــيا  ال مـاات التت اعتبر المجلذ  ا ـا دـيد التنذـيذ. وتر  المعلومـا 
 الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   41ويعرض الجدول   - 1176

 41الجدول   

ذ بالكامل   حالة تنفيذ التوصياج     المتبقية م  الفتلاج السابقة التي ا تمل أاها لم تنفَّ

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول الم دولةاإل ارة 
االســــــــــــــتراتيجيـــــــة          شــــــــــــــعتـــــــة 

 – 5 5 1 – 6 والتخحي  والموار  والذعالية
ــا  والبرامت   ــياســـ ــعتة ال ـــ شـــ
 – 1 1 – – 1 والشدوإ الحاومية الدولية

لــ ــرب الــمــاــتـــــــت   اإلدــلــيــمــت 
 – – – 1 – 1 ووس   قريقيا

 – 6 6 2 – 8 المجموع 
  

 ( 57) 2020كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  الهيئاة بهيكلاة تقمال المتاارل صي بياان يحادد أاواع    31أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1177
 أهداصها الستلاتيجية المعمل  نها م  الناحيتي  الكمية و/أو النو ية.وكمياج المتارل، لكي تحق  

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

على يحــة لتحبيأل تقبــل المخــاطر    2022واققــت لجنــة ن ارة المخــاطر قت الر ع األول من عــام   - 1178
ل  جريت مشـــــــــاورا   نائية مع رؤســـــــــاء  2022و رجة تحمل المخاطر. ويالل الر عين األول وال اات من عام  

لية على اللجنة االســـــتشـــــارية المعنية بالردابة الشـــــعت ورؤســـــاء المااتت اإلدليمية. ودد عممت   الم ـــــو ا  األو،
للحصـول على مالفطات ا وتعليقات ا. ويميـت العمل على الم ـار الصـحي  فيما نتصـل بالبياإ الن ائت لتقبل 
المخـاطر الـذي يحـد   اوال وكميـة المخـاطر من  جـل تقـديمـه نلى لجنـة ن ارة المخـاطر واتخـاذ المـدنرة التنذيـذيـة 

 .2022ا بشأاه بحلول الموعد الن ائت الم ت دم األصلت وهو الر ع األيير من عام  درار 

__________ 

 (57) A/76/5/Add.12.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.12
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م  تقلال  بأن تقوم الهيئاة بتحد د وإدماج مساااااااااتوااج تحمل   32وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1179
المتارل لتو ي   ملية تقييم المتارل، بلية تضاااااامي  در ة تحمل المتارل صي وقت تنفيذ تدابيل تتيي  

  ضالية م  أ ل ةفض تصني  المتارل أو حدتها لتصل  ل  مستوا مقمول.

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

ســــــــــــــتحبأل هيـ ة األمم المتحـدة للمر ة فـدو  تحمـل المخـاطر بعـد المواقـقة على بـياإ تقـبل المخـاطر.   - 1180
وســــُينطر قت فدو  تحمل المخاطر التخاذ تدابير تختيف نضــــافية وســــيتم ن راج ا قت نطار العملية الذصــــلية  

 عمال الذصلت.لرصد وإ ارة األ اء المعروقة باسم استعراض األ

م  تقلال  بأن تقوم هيئاة األمم المتحادة للملأة بإدراج التادراب   47وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1181
اإللزامي المتعل  بااإلدارة الملكزااة للمتاارل وزااادة وتيلتا   ل  متتلف مساااااااااتواااج الموظفي . وانبغي أن  

المعنيي  بالمتارل صي كل كيان م  الكياااج المعلضااااااة   مدأ يلأل بالمسااااااؤولي     المتارل والمنسااااااقي   
لمتاارل، ثم تعميما   ل   ميع الموظفي  واألصلاد المعنيي  باالتت يط السااااااااانوي للعمال واإلبل     األدان 

 والمسؤولي   نهما.

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة ولوية:األ

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

تعاف هي ة األمم المتحدة للمر ة فاليا على وضــع التدريت الالام للم ــدولين عن المخاطر وج ا   - 1182
ــيأل المعنية بالمخاطرل ومن المقرر   ــيعمم  2022البدء ب ذا التدريت بحلول الر ع األيير من عام التن ـــــــ . وســـــــ

التدريت الفقا على المونذين اآليرين ذوي الصــلة ليــماإ الت حية الوافية. وســُي ــتومل هذا التدريت بحلقا   
  راسية شتاية منتطمة قت المقر والمااتت الميدااية.

 ميع الكياااج المعلضااة للمتارل التابعة   م  تقلال  بأن تحتفظ  63وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 1183
للهيئة بنمويج سااااجل المتارل الموحد األحدث الذي  نبغي أن يشاااامل  ميع التغييلاج النا مة     ملية  

 تقييم المتارل.
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 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــة للمخاطر تو يأل  - 1184  صـــــدر  هي ة األمم المتحدة للمر ة توجي ا  تحلت من جميع الويااا  المعرضـــ
وت ــــــــــــــجيـل التعليقـا    ي ت ييرا  اـاجمـة عن عمليـة تقييم المخـاطرل بمـا قت ذلـك عمليـة ضــــــــــــــمـاإ الجو ةل  

اموذج ســـــــــجل المخاطر الموفد. ويجري رصـــــــــد امت ال الويااا  المعرضـــــــــة للمخاطر وقرص التح ـــــــــين   قت
الم ـــتمر قي ا عن ك ت للنطر قي ا قت  ورة التقييم التالية. ودد  فرا بالذعل تقدم كبير بشـــأإ امت ال الويااا  

 ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.المعرضة للمخاطر. وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ 

م  تقلال  بأن تعزز الهيئة اظام  دارة المتارل الذي تعتمد  م   77وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1185
لإلدارة الملكزااة   OneAppأ ال  دراج  ميع المتاارل التي تم تقييمهاا  ل  النحو األمثال صي منصااااااااااة  

 ية ضمان الجودة.للمتارل بلية تحسي  وضوح  ميع المتارل وتيسيل  مل

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

صـــممت هي ة األمم المتحدة للمر ة التح ـــينا  الالامة للنطام التت يمان تحقيق ا باســـتخدام الموار   - 1186
  OneAppالمتـافـةل وذلـك من  جـل ن راج جميع المخـاطر التت تم تقييم ـا على النحو األم ـل قت منصـــــــــــــــة  

لز ارة المركزية للمخاطر. ويجري فاليا تحوير النطم ومن المتودع  إ ننجز قت الودت المناســـــــــت لدورة تقييم 
 .2022ل التت ستبد  قت الر ع األيير من عام  2023المخاطر الجدندة القا مة لعام 

المساااااااااؤولي     المتاارل م  تقلال  باأن تكفال الهيئاة لياام    86وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1187
والمنسقي  المعنيي  بالمتارل بفحم اإل لاناج المتعلقة بكييية تحد د الضوابط أو تدابيل التتيي  للتأكد 
م  أاها تتضااام  تدابيل واضاااحة وامك  لياساااها وقابلة للقياة الكمي ومحددة زمنيا بلية ضااامان  مكااية 

 دها أو تقليلها أو التتيي  منها بما لي  الكفاية.الحد م  احتمال و/أو تأثيل المتارل التي تم تحد 

 شعتة االستراتيجية والتخحي  والموار  والذعالية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:
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 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

اقحت هي ة األمم المتحدة للمر ة نجراءات ا المتعلقة بم ارة المخاطر لتوقير توجي ا     ر وضــــــــوفا  - 1188
بشــأإ صــيا ة نجراءا  تختيف محد ة ودابلة للقياس ومحد ة امنيا وم ــندة نلى الج ة الم ــدولة عن اإلجراء 

لتختيف ليـــــماإ وضـــــع  طر مت ـــــقةل  المخذف. ويجري العمل على وضـــــع تعليما  عملية لصـــــيا ة تدابير ا
 وتي ير  ياس نجراءا  التختيفل والتصعيد عند االدتياء.

م  تقلال  بأن تقوم هيئة األمم المتحدة للملأة بتنفيذ السياساج   142وأوص  المجلس صي الفقلة   - 1189
ليما  تعل  بتعزاز واإل لاناج المتعلقة بالشلكان وإضفان ال ابع اللسمي  ليها بمتتلف ملاحلها، ول سيما 

الياج اللصاااد الم بقة  ل  الشااالكان صي الملامح الذ   يعااون م  حالج أزماج  تعذر صيها تنفيذ أاشااا ة  
 اللصد الميدااي اإللزامية، ويلأل لضمان الض لع بها بفعالية.

 شعتة ال ياسا  والبرامت والشدوإ الحاومية الدولية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

وســــــعت هي ة األمم المتحدة للمر ة احا  تعميم مشــــــرول ال ــــــياســــــا  واإلجراءا  الشــــــاملة المتعلقة  - 1190
وذلك بعد ن راج عناصـــــــــــر نضـــــــــــافية محلو ة    2022البرامت للتشـــــــــــاور دبل ا اية تموا/نوليه  بالشـــــــــــركاء قت 

مشــــــرول اإلجراء المتعلأل برصــــــد شــــــركاء البرامت. ودد صــــــيا الذصــــــل المتعلأل بالرصــــــد لمواصــــــلة تعزيز   قت
ــار ال ــــــــريع للبرامت التت تتصــــــــدى لةاما . وت دم ال ي ة  ــد وإل راج فليا  إلجراءا  الم ــــــ  نجراءا  الرصــــــ

 .2022وضع اللم ا  األييرة على اإلجراء واشره قت الر ع األيير من عام   نلى

م  تقلال  بااأن تكفاال هيئااة األمم المتحاادة للملأة والمكتااب   150وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1191
، المتثال للسااااياسااااة المتعلقة بالساااالف  19-اإلقليمي لغل  ووسااااط أصلاقيا، بغض النظل     ائحة كوصيد

والتحوالج النقدية األةلا  ل  الشاااالكان، بما يعكس تواتل تقارال الشاااالكان المنفذ   و/أو األرلا   النقدية
 المسؤولة صي  رار الشلوط المحددة صي هذ  السياسة.

 الماتت اإلدليمت ل رب ووس   قريقيا اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   الم ت دم األصلت:التاريت 

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :
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اذذ الماتت اإلدليمت ل رب ووســــــــــ   قريقيا يحة عمله ليــــــــــماإ االمت ال لتواتر تقارير الشــــــــــركاء   - 1192
ــلف النقدية و يرها من التحو  ــة المتعلقة بال ـ ــياسـ ــيا مع ال ـ ــدولة تمشـ يال  النقدية المنذذنن و/ و األطرام الم ـ

ــاريع والشـــــركاء   ــتشـــــاري قت مجال  عم ن ارة البرامت عن ك ت مع مدنري المشـــ نلى الشـــــركاء. وعمل يبير اســـ
المنذذنن لبناء القدرا  وتح ـــــــــــين االمت ال لمتحلتا  اإلبالغ. وعالوة على ذلكل ُعينت ج ة تن ـــــــــــيأل ندليمية 

شـركاء والمن  عن ك ت والمتابعة مع مدنري المشـاريع  لرصـد الرسـائل التلقائية الوار ة من اطام ن ارة اتذادا  ال
 قت المااتت الميدااية للتصرم قورا بشأإ التذكير بالتواريت المحد ة لتقديم التقارير.

مشروعا من    15ل الفظ الماتت اإلدليمت  إ األطرام الم دولة عن  2022واعتتارا من تموا/نوليه   - 1193
الجارية دد فققت االمت ال لمتحلتا  تواتر التقارير المحد ة قت االتذادا  المتعلقة   16نجمالت المشـاريع الــــــــــــــــ 

بمشاريع ا. ويم ل هذا تح نا كبيرا مقاراة بالحالة التت الفط ا مراجعو الح ابا  وتجاوا  قي ا ستعة تقارير  
  ة األمم المتحدة للمر ة.الم تعرضة قترة األش ر ال ال ة المتافة لتقديم ا نلى هي 16من بين التقارير الـ 

 وترى ال ي ة  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا. - 1194
  
 ادلية الدولية لتصلا  األ مال المتبقية للمحكمتي  الجنائيتي   -  سادة  شل 

تنفيذ التوصاااااااياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحسااااااااباج    السااااااانة المنتهية صي  -ألف  
 (58)2021كااون األول/ديسممل  31

 .2022موجزا لحالة تنذيذ توصيا  المجلذ الرئي ية فتى فب/   حذ   42يعرض الجدول  - 1195

 42الجدول   

 حالة تنفيذ التوصياج اللئيسية   

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم م ت دمُفد،ِ  ل ا تاريت  ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 2 2 1 – 3 دلم اآللية        

 – 2 2 1 – 3 المجموع 
  

 .2022موجزا لحالة تنذيذ جميع توصيا  المجلذ فتى فب/   حذ   43ويعرض الجدول   - 1196

 43الجدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياج   

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 7 7 3 – 10 دلم اآللية        

 – 7 7 3 – 10 المجموع 

__________ 

 (58) A/77/5/Add.15.ل الذصل ال اات 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.15
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م  تقلال  بأن تضاااع ادلية اساااتلاتيجية تنظيمية روالة األ ل،   32وأوصااا  المجلس صي الفقلة   - 1197
مساااااااااائل رئيساااااااااية مثل أماك  العمل والمعداج والموظفي ، تشااااااااامل األ هزة الثلثة التي تتألف تشااااااااامل  

 ادلية. منها

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

التقييم الذي  جراه ماتت يدما  الردابة الدايليةل تعاف اآللية على اسـتنا ا نلى توصـية ور   قت  - 1198
وضـــع يحة للقوة العاملة تقوم على ال ـــيناريوها . وســـتتوســـع ن ارة اآللية قت تلك الو يقة لتشـــمل اســـتراتيجية  

 تنطيمية طويلة األجل وذا  احا   وسع.

تساااتكمل ادلية مصااافوصاج ملالبة المتارل، م  م  تقلال  بأن  41وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 1199
أ ل التنفيذ الكامل إل لاناج تقييم المتارل التي ت لمها  دارة الساااتلاتيجية والساااياسااااج اإلداراة والمتثال 

 ليما  تعل  بميان اللقابة الداةلية.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

وســــــــــــــتومـل   2021  و  2020  مـلت اآللـية اســــــــــــــتبـياـاا  التقييم اـلذاتت ال ــــــــــــــنوي للمخـاطر لعـامت   - 1200
 .2022مصذوقا  مرا تة المخاطر قت الر عين ال الا والرابع من عام  

بمعلوماج كاملة ومسااااااتكملة    م  تقلال  بأن تحتفظ ادلية   51وأوصاااااا  المجلس صي الفقلة   - 1201
 حالة الوظائف الشاغلة.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:
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ف ـــــــــنت اآللية عملية ن تا  وتو يأل الت ييرا  قت ونائف الم ـــــــــاعدة المددتة العامة التت تشـــــــــال  - 1202
المتحلتا  التش يلية قت سيا  قترة الميزااية. ولذلكل ترى اآللية  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت  تقلتا  قت  

 نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن تنفذ ادلية   لاناج اللقابة اللزمة لوضااع ة ط   65وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 1203
 الوقت المناسب. الشلان واستعلاضها والمواصقة  ليها  ل  احو مناسب وصي

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــ ا والمواققة   - 1204 ــتعراضـ ــا واسـ ــتة لول من قرعت الهاي و روشـ ــتوذل اآللية وضـــع يح  الشـــراء المناسـ سـ
 علي ا قت الودت المناست.

م  تقلال  بأن تضااااع ادلية ة ة ةاااالان  ل  مسااااتوا   66وأوصاااا  المجلس أيضااااا صي الفقلة   - 1205
ادلياة، توحاد الحتياا ااج للفل ي  ولجميع األقساااااااااام ال االباة، بلياة تمكينهاا م  تت يط  ملياة الشااااااااالان 

 وتنفيذها واإلةلا   ليها صي الوقت المناسب وب لاقة متكاملة.

 ليةدلم اآل اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــ ا والمواققة   - 1206 ــتعراضـ ــا واسـ ــتة لول من قرعت الهاي و روشـ ــتوذل اآللية وضـــع يح  الشـــراء المناسـ سـ
 علي ا قت الودت المناست.

تقلال  بأن تاجلي ادلية اسااتعلاضااا لت ة الشاالان  ل  م     67وأوصاا  المجلس كذلأل صي الفقلة   - 1207
أساة ربع سنوي، بلية   لان التعد لج اللزمة ليما  تعل  بالحتيا اج الفعلية للوحداج مقدمة ال لباج،  

  ل  النحو الممي  صي دليل المشتلااج.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:
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سـتوذل اآلليةل فالما تتم صـيا ة يحة الشـراء والمواققة علي ال اسـتعراضـ ا على  سـاس ر ع سـنويل  - 1208
 من  جل نجراء التعدنال  ف ت االدتياء.

ة ة لةتيار المورد    ندما يكون م  تقلال  بأن تضااع ادلية   77وأوصاا  المجلس صي الفقلة   - 1209
يلأل م لوبا لعملياج رلب العلو  اللساااامية أو غيل اللساااامية، وصقا لألاظمة المحددة المنصااااوص  ليها 

 دليل المشتلااج، مع الحتفاظ بالمستنداج المقابلة لملفاج رلباج العلو  ياج الصلة. صي

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 د اُطِلت ن ال فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم:

ــية  - 1210 ــاء. ولذلكل ترى اآللية  إ هذه التوصـــــ ــع يح  ايتيار المور نن عند االدتيـــــ  ذلت اآللية وضـــــ
 ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا. دد

ادلياة تت يط وتوثي  الحتياا ااج م  تقلال  باأن تحسااااااااا     86وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1211
والمت لباج م  معداج تكنولو يا المعلوماج، وتنفيذ التت يط بهد  اساااااااااتتدام هذ  األصاااااااااول صي األ ل 

 القصيل وم  ثم الستفادة تماما م  قدراتها ضم  العمل اإلاتا ي اإل مالي المتصم لها.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 التنذيذديد  فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:

ــرول ميزاايت ا لدورة ميزااية عام   -   1212 ــرول الميزااية  2023تقوم اآللية فاليا بمعدا  مشـ ل وســـتوذل قت نطار مشـ
 تونولوجيا المعلوما .  ير المتعلقة بالونائف تح ين عملية تخحي  وتو يأل االفتياجا  المتصلة بمعدا   

م  تقلال  بأن تضاااع ادلية وتواص   ل  اساااتلاتيجية لتكنولو يا    96وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 1213
المعلومااج والتصاااااااااالج تتمااةااااااااا  مع تت ي هاا الساااااااااتلاتيجي العاام والمباادراج الساااااااااتلاتيجياة العااماة  

والتصاااالج، وأن تحدد األهدا  القصااايلة األ ل والمتوسااا ة المتحدة صي مجال تكنولو يا المعلوماج  لألمم
 .19-األ ل صي سيا  تقليم حجم ادلية وتشمل الدروة المستفادة م   ائحة كوصيد

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم:
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ســتيــع اآللية وتواقأل على اســتراتيجية لتونولوجيا المعلوما  واالتصــاال  تتماشــى مع اســتراتيجية   - 1214
األمااة العامة لتونولوجيا المعلوما  واالتصـاال  وت ـتجيت للتخحي  االسـتراتيجت للمدسـ ـة كال. و اإلضـاقة  

 من  عيائ ا. نلى ذلكل سيتم تنشي  لجنة تونولوجيا المعلوما  واالتصاال  بعد رفيل العدند

م  تقلال  بأن ت لب ادلية تجميد  ميع حساباج المستتدمي    105وأوص  المجلس صي الفقلة  - 1215
التي تظل ةاملة لمدة ثلثة أةااااااهل متتالية، وأن ت لب  ل  النحو الوا ب تصاااااالاحا م  مكتب تكنولو يا  

 ائية،  نبغي أن يظل صا ل.المعلوماج والتصالج  يا ما رأج أن بعض الحساباج، صي حالج استثن

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم:

تتم ن ارة االمت ال لل ــياســة التت تنا على تجميد جميع الح ــابا   ير النشــحة بعد  ال ة  شــ ر   - 1216
ــحين. ودد   ملت اآللية عملية  من عدم االســـتخدام من يالل   ــتخدمين  ير النشـ ــنوي من الم ـ التحقأل ر ع ال ـ

التحقأل هذه على  ســــــــاس ر ع ســــــــنويل على النحو المحلوبل ولذلك ترى  إ هذه التوصــــــــية دد اذذ  وتحلت  
 المجلذ ن الد ا. نلى

 تنفيذ التوصياج الواردة صي تقلال مجلس ملا عي الحساباج    صتلاج مالية سابقة -بان  
ــنــــة المنت يــــة قت   - 1217   2021كــــااوإ األول/ ي ــــــــــــــمبر    31دــــدم المجلذل قت مرقأل تقريره عن ال ــــــــــــ

(A/77/5/Add.15  ل موجزا عن فالة تنذيذ التوصـيا  المتتقية من قترا  مالية سـابقة. وتر)ل الذصـل ال اات
التت اعتبر المجلذ  ا ا ديد التنذيذ. وتر  المعلوما    ااه بالترتيت   15الـــــــــــــــــــ    ااه معلوما  عن التوصــــيا 

 الذي ُتعرض به التوصيا  قت المرقأل.

 .2022موجزا للحالة العامة للتوصيا  قت فب/   حذ   44ويعرض الجدول   - 1218

 44الجدول   

ذ بالكامل حالة تنفيذ التوصياج المتبقية م  الفتلاج السابقة التي ا تمل أاها      لم تنفَّ

 )عد  التوصيا (   

 لم يُحدَّ  ل ا تاريت م ت دم ُفد،ِ  ل ا تاريت م ت دم ديد التنذيذ ُطِلت ن الد ا لم تُقبَل المجمول اإل ارة الم دولة 
 – 9 9 6 6- 15 دلم اآللية        

 – 9 9 6 – 15 المجموع 
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 (59)2017األول/ديسممل كااون  31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي 

م  تقلال  ادلية باإلةلا   ل  ةلكة الهندسة المعماراة المكلفة   20أوص  المجلس صي الفقلة  - 1219
بااإ ااادة النظل صي اظااام التحكم صي او يااة الهوان ودر ااة الحلارة واللروبااة النساااااااااميااة صي مساااااااااتود اااج 

 المت لباج القياسية.المحفوظاج صي لكيلكي وتعد ل اظام التحكم لضمان تلميت  

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

التدق ة والت وية وتوييف ال واء. ومع ذلكل طرفت اآللية منادصـــــة شـــــاملة لمشـــــرول تصـــــحي  اطم  - 1220
ــتجت  ي بائع للدعوة نلى تقديم العحاءا .   ــل الما ف مع التائعين قت المنحقةل لم ي ـ وعلى الر م من التواصـ

 وتقوم اآللية اآلإ بمعا ة تقييم دحال التائعين وستعلن طلت تقديم العحاءا  مرة  يرى دريتا.

 ( 60) 2018كااون األول/ديسممل    31ة صي  تقلال المجلس    السنة المنتهي   

م  تقلال  بااأن تجلي ادليااة تقييمااا منهجيااا لمتااارل الغر   20أوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1221
 ألحكام  رار مكاصحة الغر ومكاصحة الفساد. وصقا

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2019الر ع األيير من عام   الم ت دم األصلت:التاريت 

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

على الر م من  إ هذه التوصــية دد تجاوات ا األفدا  نلى فد كبير مع اشــر بياإ الردابة الدايلية   - 1222
مطلــة تقييم مخــاطر ال ش الــذي وعمليــا  تحليــل مرا تــة المخــاطرل وعلى الر م من  إ اآلليــة تنــدرج تحــت  

 جرته األمااة العامة لةمم المتحدةل ستيحلع اآللية ب ذه العملية قت ودت وافد مع تنذيذ التوصية الوار ة قت  
 (.A/77/5/Add.15) 2021كااوإ األول/ ي مبر   31من تقرير المجلذ عن ال نة المنت ية قت  41الذقرة 

__________ 

 (59) A/73/5/Add.15.ل الذصل ال اات 
 (60) A/74/5/Add.15ل الذصل ال اات. 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.15
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 ( 61) 2019كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تنسااا   ادلية مع األمااة العامة لتقييم وبدن  دارة    21أوصااا  المجلس صي الفقلة   - 1223
 حاصظة المن  التحتية العقاراة صي الوحدة ياج الصلة صي اظام أومو ا.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

. وقت ودـت 2016عـام  ُ  يلـت األمال  العقـاريـة لةليـة قت اطـام اإلاتـاج التـابع لنطـام  وموجـا قت   - 1224
ل بـعد نعا ة هياـلة اآللـيةل نعدا ا  التشــــــــــــــاـيل و من الديول للذريأل المعنت  2019الفألل ُوضـــــــــــــــعت قت عام  

باألذوإ التابع لةلية. وتواصـل اآللية االتصـال بالنطراء قت األمااة العامة ليـماإ  إ تووإ فاقطت ا العقارية 
 الموفدة ملبية الفتياجات ا.

م  تقلال  بأن تقوم ادلية بتحد ث المعلوماج المتعلقة باألصاول   30لس صي الفقلة وأوصا  المج - 1225
الملساملة صي اظام أومو ا، بما صي يلأل تعيي  مساتعمليها المعنيي  صي ادلية وموقعها الوظيفي المناساب،  

 ويلأل صي وحدة  دارة العقاراج صي اظام أومو ا.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ التوصية:فالة 

 عالية األولوية:

 2021الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال الا من عام  التاريت الم ت دم المنق :

ســــــــــــــتواصــــــــــــــل اآلليةل بالتشــــــــــــــاور مع األمااة العامة لةمم المتحدةل تنقي  بيااا   وموجا المتعلقة  - 1226
 باألصول المرسملةل بما قت ذلك تعيين الم تخدمين الونيذيين والموادع قت وفدة ن ارة العقارا .

المادي لد ها  م  تقلال  بأن تحساااااااا  ادلية   لاناج التحق    45وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1227
 تعل  بمتزون  ميع األصاول الملساملة، مع تعد ل هذ  المعلوماج صي ساجلج اظام أومو ا، لكفالة   ليما

 سلمة المياااج التي يحتفظ بها النظام.

__________ 

 (61) A/75/5/Add.15ل الذصل ال اات. 
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 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2020األيير من عام  الر ع  التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 جر  اآللية م حا للممتلوا  التت كاات قت المخزوإ لون ا  ير صالحة للخدمة  و دد عذا علي ا  - 1228
 الزمنل و اجز  تقريتا جميع اإلجراءا  الالامة لشحت تلك األصول والتصرم قي ا.

م  تقلال  بأن تعزز ادلية سااااااياسااااااتها المتعلقة بأهمية تقديم  84المجلس صي الفقلة وأوصاااااا   - 1229
رلبااج اإل اازة السااااااااانوااة وإ اازة زااارة الور  والمواصقاة  ليهاا م  ةلل اظاام أومو اا قمال اساااااااااتتادام هاذ   

 الستحقاقاج، وبأن تملغ موظفيها بهذ  المسائل.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا :فالة التوصية

 متوسحة األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

اعتمـد  اآللـية نجراء تشــــــــــــــ يلـيا موفـدا لحلـتا  اإلجـااة ال ــــــــــــــنوـية وإجـااة اـيارة الوطنل وُعمم على  - 1230
 التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.المونذين. ولذلكل ترى اآللية  إ هذه 

م  تقلال  باأن تحسااااااااا  ادلياة   لاناتهاا المتعلقاة بتت يط    104وأوصااااااااا  المجلس صي الفقلة   - 1231
التدراباج المقلر تنظيمها للموظفي ، بهد  تنفيذ ة ة للتدراب وتنفيذ ميزاايتها ياج الصاااااااالة  ل  النحو 

تحدد الموظفي  المعنيي  المسااااااؤولي ، وتواراخ التدراباج، ومواضاااااايعها،  السااااااليم، ويلأل بصااااااياغة وثيقة 
والوحداج، و دد الموظفي  المقلر تدرامهم، والميزااية المقلرة والمنفقة بالنساابة لكل اشاااط، ضاام  مسااائل 

 محتملة أةلا.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   الم ت دم األصلت:التاريت 

 2023الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :



 A/77/322/Add.1 

 

256/259 22-22172 

 

ــافيـة التت واج  ـا   - 1232 بـالنطر نلى  وراإ المونذين قت نـل نروم تقليا الحجمل والتحـديـا  اإلضــــــــــــ
لتنذيذ هذه التوصـية. وسـتقوم اآللية د ـم الموار  التشـرية يالل األامة الصـحية العالميةل لم تون الموار  متافة 

 .2023بذلك يالل عام  

م  تقلال  بأن تتتذ ادلية   لان يفضاااااي  ل  تساااااجيل  ميع  109وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1233
 حالج التغيب ياج الصلة بأيام السفل صي اظام أومو ا.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

اعتمـد  اآللـية نجراء تشــــــــــــــ يلـيا موفـدا لحلـتا  اإلجـااة ال ــــــــــــــنوـية وإجـااة اـيارة الوطنل وُعمم على  - 1234
 وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.المونذين. ولذلكل ترى اآللية  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل 

م  تقلال  بأن تحتفظ ادلية بوثائ  دا مة ليما  تعل  باةتيار    122وأوصا  المجلس صي الفقلة  - 1235
 العل  األكثل اقتصادا، لكي تضم  استيفان هذا الشلط صي وقت ةلان التذاكل.

 ُطِلت ن الد ا اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 عالية ة:األولوي

 2020الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــا ا. ولذلكل ترى اآللية  إ هذه  - 1236 تحتذظ اآللية بالو ائأل الداعمة المتعلقة بايتيار التولذة األ  ر ادتصــ
 التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.

م  تقلال  بأن تجلي ادلية، بصااورة ساانواة  ل  األقل، تملا    138وأوصاا  المجلس صي الفقلة  - 1237
اساااااااااتعاادة القادرة  ل  العمال بعاد الكوارث وباأن تحتفظ بساااااااااجال  نا  تاادرٍّج ليا  الوثيقاةا المتعلقاة باالتت يط 

  مشااركة الموظفي   لساتعادة القدرة  ل  العمل بعد الكوارث والدروةا المساتفادة م  اةتبارها، وبأن تضام
اللئيسااااااااايي  الاذ   لهم دور صي  ملياة اساااااااااتعاادة القادرة  ل  العمال صي هاذا التملا ، ويلاأل  ل  النحو 
المنصاااوص  لي  صي اإل لان التقني صي مجال تكنولو يا المعلوماج والتصاااالج صي األمااة العامة بشاااأن  

 (.SEC.08.PROCالتت يط لستعادة القدرة  ل  العمل بعد الكوارث )
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 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األول من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2022الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم المنق :

المعلومـا  واالتصــــــــــــــاال  بعـد تركـيت ننتطر  إ نتم االســــــــــــــتـبدال الـوامـل للبنـية التحتـية لتونولوجـيا   - 1238
ــم يدما    ــيجري د ـــــ ــيتم تركيب ما دريتا. و مجر  ا تمال البنية التحتيةل ســـــ ــلتا مديرال وســـــ عقدتت تخزين وصـــــ
تونولوجيا المعلوما  تمرين اســــــتعا ة ددرة النطام على العمل بعد الووار . وري ما نتم ذلكل اذذ الق ــــــم بالذعل  

 وار  من يالل استعا ة ملذا  فذق ا م تخدموإ ا ائيوإ.عملية استعا ة البيااا  بعد الو
 

 ( 62) 2020كااون األول/ديسممل    31تقلال المجلس    السنة المنتهية صي    

م  تقلال  بأن تذك ِّل ادلية مد لي الملامح والمشاااااااالصي   ليها    44وأوصاااااااا  المجلس صي الفقلة  - 1239
( P.333بااتظام بالموا يد النهائية لتقييم األدان )التقييم اإللكتلواي لألدان أو التقييم باسااتتدام السااتمارة 

 لضمان أن يكون لدا  ميع الموظفي  تقييم أدان لكل دورة أو كل تعيي .

 دلم اآللية  ارة الم دولة:اإل

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

تواصـــــــــــل اآللية نرســـــــــــال رســـــــــــائل تذكير منتطمة نلى المدنرين والمشـــــــــــرقين ليـــــــــــماإ االمت ال   - 1240
  2022-2021لتقييم األ اء. ويبلا معــدل امت ــال اآلليــة فــاليــا لــدورة تقييم األ اء للذترة  الن ــائيــة   للمواعيــد 

 قت المائة. ولذلكل ترى اآللية  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.  94ددره   ما

التابع لآللية رصاااد  م  تقلال  بأن يعزز قسااام الموارد البشااالاة  45وأوصااا  المجلس صي الفقلة  - 1241
المنتظم لملفااج الموظفي  بهاد  التحق  م   دراج الشاااااااااهااداج التعليمياة المتصااااااااالاة باالمهاام التي يعيَّ  

 الموظفون م  أ لها.

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

__________ 

 (62) A/76/5/Add.15ل الذصل ال اات. 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.15
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 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   التاريت الم ت دم المنق :

 جرى د ــــــــم الموار  التشــــــــرية اســــــــتعراضــــــــا لجميع ملذا  المركز الرســــــــمت للمونذين لوذالة ن راج  - 1242
الشــــــ ا ا  التعليمية المحلو ة للونائف التت يجري التعيين قي ال و اجز هذه العملية للمونذين من الذ ة الذنية 

 قود ا. ويجري فاليا استعراض ملذا  مونذت ق ة الخدما  العامة والخدمة الميدااية.وما  

م  تقلال  بأن تقي ِّم ادلية الساااااتتدام المساااااتقملي لوحدة كتب  59وأوصااااا  المجلس صي الفقلة  - 1243
لتحااد ااث وموانمااة  التعيي  صي اظااام أومو ااا، وأن تحاادد،  ن لم يك  يلااأل قااابل للت مي ، تاادبيلا لللقااابااة  

لة للرلع  ليها.  المعلوماج الواردة صي كتب التعيي  الحالية للموظفي  ب لاقة ملكزاة وميسَّ

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ديد التنذيذ فالة التوصية:

 متوسحة األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 2023الر ع ال اات من عام   المنق :التاريت الم ت دم  

تنا الرسائل التت تصدر تلقائيا قت اطام  وموجا على  إ المونف هو مونف قت األمااة العامة  - 1244
لةمم المتحدةل وليذ هذا هو الحال بالن ــــــتة لمونذت اآللية. ومن  جل ”فل“ هذه المشــــــالةل اتصــــــلت اآللية 

 الل الحلول الممانة ل ا.بمركز الم اعدة قت اطام  وموجا الستح

م  تقلال  ادلية باتتاي تدابيل لتحساي  امتثال موظفيها للتو ي     69وأوصا  المجلس صي الفقلة   - 1245
بلية تميان   19-الساااياسااااتي بشاااأن تلتيباج العمل المد لة وتلتيباج العمل الملاة صي سااايا   ائحة كوصيد

 ملة صي اظام أومو ا أسمو يا.أيام  مل الموظفي ، وبإبقان هذ  المعلوماج مستك

 دلم اآللية اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :

ــة العو ة نلى العملل و ل يت جميع   - 1246 ــياسـ ــيا  كوقيداذذ  اآللية سـ . 19-ترتيتا  العمل المراة قت سـ
 ولذلكل تعتبر اآللية  إ هذه التوصية دد تجاوات ا األفدا ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.
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ط ادلية  ملية ةغل منصب مد ل المشتلااج   89وأوص  المجلس صي الفقلة   - 1247 م  تقلال  بأن تبس 
 اللئيسي  ل  المدا القصيل.

 لم اآلليةد اإل ارة الم دولة:

 ُطِلت ن الد ا فالة التوصية:

 عالية األولوية:

 2021الر ع األيير من عام   التاريت الم ت دم األصلت:

 ال ننحبأل التاريت الم ت دم المنق :
  

ــابع  - 1248 التــ ــالمت  العــ ــا   ــدمــ الخــ ــا  المعــــار من مركز  المشــــــــــــــتريــ ــا كبير مونذت  ــاليــ ــة فــ اآلليــ تونف 
 ترى اآللية  إ هذه التوصية دد ُاذذ ل وتحلت نلى المجلذ ن الد ا.المتحدة. ولذلكل   لةمم

 


