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 الدورة الخامسة والسبعون 

 من جدول األعمال 138البند 

التقاارر  الماالياة والنياااااا الماالياة الم ا عاة 
 وتقارر  مجلس م ا عي الحساباا

   
تنفيذ توصااياا مجلس م ا عي الحساااباا الوارية قي تقارر   نا صاانايم  ا م     

 2019كااون ا ول/ييسمن    31المتحدة وب امجها للسنة المنتهية قي 
  
 *تق ر  ا ميا العام  

 موجز 
ه اــلا التقعمع عمر رقعاج الةمالــم ال ــامــم   طلبــف هلــج الةمالــم ال ــامــم من   لي الــ  رــا   216/ 48ُيقــد 

ه هـلج مةل    موا يلومـاس        الوـ ف اـللي يـقدد العؤســــــــــــــا  التن ـولاون لألـــــــــــــــناّاو وإعاما األمم المتحـدة ال يـقدد
 مع اتخاذاا من اجل تن ول تلك التوصلات. معاج   الحسارات توصلاتج يلوماس تقاجمع عن التدابوع المتخلة او المز 

ــناّاو والبعاماس  ل يحول يلى الةمالم ال اومتشــــعم األمون ال اه ر   ــا  التن ولاون للألــ ّو العؤســ مم ّج
وا  معكز التةاجة الدوللمس وجام م األمم المتحدةس وإع اما األمم المتحدة اإل مائ س وصــــــندو  األمم المتحدة 

اثم وتشــــــــــ ول  مم األمم المتحدة للط ولم )الوو لســــــــــل اس ووكالم األمم المتحدة إل للمشــــــــــاجمع اإل تاجلمس ومن 
ــع  األّ ى )األو عوااس وم ــطونوون    الشــــــــــ  مد األمم المتحدة للتدجمب والبحثس وصــــــــــــناّاو  الرجئون ال لســــــــــ

ندو  األمم  التبععات الت  تداعاا م وضــلم األمم المتحدة لشــاول الرجئونس وإع اما األمم المتحدة للبوئمس وصــ 
ــاالس وإع اما األمم المتحدة للمســـــــــتوطنات ال ــعممس وماتب األمم المتحدة الم ن  رالمخدجات المتحدة للســـــــ بشـــــــ

مم المتحدة لخدمات المشــاجمعس واوئم األمم المتحدة للمســاواة بون الةنســون وتماون المعاة  والةعمممس وماتب األ
 عم  األعمال المتبقلم للمحامتون الةنائوتون.)اوئم األمم المتحدة للمعاةاس واآلللم الدوللم لتأل

ه الا التقعم  الت للقات الت  ســـــــــبو تقديمما يلى مةل  معاج   الحســـــــــاراتس ع م لومات يلحا ا رومقدد
مما المةل  يلى العؤسا  التن ولاون للألناّاو   والت  ُاّججفس    ر ض الحاالتس    التقاجمع النمائلم الت   دد

ت للقاتمم     وا و العؤســــــــا  التن ولاول على م  م توصــــــــلات المةل س ووّج ك وع من  والبعاما الم نلم. و د
 

 .المتحدة األمم وإعاما صناّاو من الم لومات على للحألول النطا  الواس م ال مللم رسبب التقعمع الا تقديم ت خع * 
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ــالا  يلى  ــلث الوثائوس ال اوّج الا التقعمع  تقاجمع المةل  على النحو الواجب. وللاس وســـ الحد من التكعاج وتبســـ
ــا س ومقده كللك م لومات عن  ال ــا  التن ولاون يال عند اال تيـ ــاهلم من العؤسـ م التن ولس والماتب  ت للقات يضـ

ة    تقاجمع  المســــاولس والتاجمت التقداعي لز ةااس واألولو  مم الت  تتســــم بما كل توصــــلم من التوصــــلات الواّج
. وإاإلضــــــــــــا م يلى ذلكس اتيــــــــــــمن الا التقعمع فخع الم لومات عن  الم تن ول توصــــــــــــلات المةل   المةل 

 ل تن ولا  كامر.المتأللم رال تعات السارقمس الت  اعُتبعت ا ما لم ُتن 
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 مقدمة  -  أول  

ف لـلي طلبـ رـا س ا 48/216من  عاجاـا  7اـلا التقعمع مقـده يلى الةمالـم ال ـامـم عمر رـ  اـاه ال قعة  - 1
ــناّاو األمم المتحدة وإعامةما القلاهس        الو ف اللي تقده هلج   هلج الةمالم يلى العؤســـــــا  التن ولاون لألـــــ

ج   الحســـــــــارات يلى الةمالم ال امم عن طعمو اللةنم االســـــــــتشـــــــــاجمم لشـــــــــاول اإلّاجة توصـــــــــلات مةل  معا
 لتن ول اله التوصلاتس مع جداول امنلم مرئمم. والموزا لمس رموا اتما راستةاراتمم وإلال التدابوع الت  ستتخل

ة     عاجات الةمالم ال امم الت - 2  اللم:و د جوعوف لدى يعداّ الا التقعمع األ ااه الواّج

لت  ا ـال بـما  س ومـلكعة األمون الـ اه ا5يلى  3ـرا س وال ســــــــــــــلـما  قعاـتج من  52/212القعاج  ا)ا 
 س المع وا؛A/52/753ت  توا و علوما الةمالم ال امم )مقتع ات المةل  رش ل تحسون تن ول توصلاتج ال

طلبمـــا يلى األمون   8   ال قعة  الفس الـــلي كعجت هلـــج الةمالـــم ال ـــامـــم 249/74القعاج  ا)ب 
ــلال ا ــلات المةل  وتوصــ ــناّاو وإعاما األمم المتحدة ك الم الت ةول بتن ول توصــ ــا  التن ولاون لألــ ات ه والعؤســ

اللةنم االسـتشـاجمم ذات الألـلم رالموضـول رالكامل و   الو ف المناسـبس ومواصـلم مسـا لم مداعي البعاما عن  
للم لألســــــباب الةلجمم للمشــــــاهل الت  ابعااا المةل . وكعجت الةمالم  عده تن ول التوصــــــلاتس والتألــــــدي ر  ا

جمعه عن تن ول توصلات المةل  ت سوعا واهلا  س طلبما يلى األمون ال اه ال يقده    تقا9ال امم ايياس    ال قعة  
ن ل لحاالت الت خوع    تن ول توصـــلات المةل س وال ســـلما التوصـــلات الت  صـــدجت  بل عامون او اه ع ولم ت

س طلبمــا يلى األمون ال ــاه ال يحــدّ    التقــاجمع المقبلــم 10رــالكــامــل ر ــد؛ وكعجت الةمالــم ال ــامــمس    ال قعة 
ــاوللم   اإلطاج الزمن  المتو ع ــوتولول مســ ــلات المةل س وكللك اولومات تن ولاا والمو  ون اللان ســ لتن ول توصــ

 ذلك التن ول.

واجمت المســـــتمد م ســـــا  التن ولاول  ألـــــاجى جمدام لتحداد التو   ما ات لو راألطع الزمنلمس بلل العؤ  - 3
 لر تما  من تن ول التوصلات.

ــاجس هلما ات لو بتعتوب   - 4 ــلات ومشـ ــلات على ا ما توصـ ــنف اام التوصـ األولوماتس يلى ال المةل  يألـ
ــلات الع  ــتن  ل    الو ف المناســـــبس   ل التوصـــ ــلات المةل  المقبولم ســـ ــلمع. ومع ال جملع توصـــ ــلم ”جئلســـ ئلســـ

 ست تبع ذات اولومم  ألوى.

  
 م كز التجارة الدولية  -   ثاايا  
م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس   - ألف 

 ا1)2019ا ول/ييسمن   كااون  31
ــلـــات المةل  هلمـــا ات لو رمعكز التةـــاجة الـــدوللـــم    1اوجز الةـــدول  - 5 ــالـــم تن وـــل جملع توصــــــــــــ   ـ

 س مع معاعاة ال جملع التوصلات ُصن ف كتوصلات جئلسلم.2020فب/ا سط  

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5 (Vol. III) ا1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/48/216
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https://undocs.org/ar/A/52/753
https://undocs.org/ar/A/RES/74/249
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.III)
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 1الةدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا  

 لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ــلت ــُ ـــــ لـــــــب / ـ ــُ طـ
  ود التن ول ي ر ما

ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ
 مستمدم

ّ لما تاجمت  لم يُحد 
 مستمدم

 - 1 1 - - 1 مم اما القطع شابم البع        
 - 3 3 - - 3 شابم ّعم البعاما 

 - 1 1 - - 1  والحوكممشابم التخطلث االستعاتلة  واألّا  
 - 5 5 - - 5 مااتب مت دّة

 - 10 10 - - 10 المجموع 
  
ما تق ر   بانن يج   الم كز م ا عاة لحتياا ااتاا ما الحتياا ي  20وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 6
شااااااااا يلي وباانن يعمااز تاادررجااا نلف اراااية احتيااا ياااتااا التشااااااااا يليااة بمااا متمااا اااااااااف مع الحتيااا اااا الت

 المت ي ة. التش يلية
 

 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 
 ّعم البعاما.مل على تنقلح سلاسم تكالل   بل المعكز رالتوصلم واو ي  - 7

ما تق ر   بنن يعد الم كز خطة موثقة  يدا ومختن ة بشاااكز كا     26وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 8
العمز نلف احو قعال للتخفيغ ما مخا   ااقطاع العمز النا مة نا  لساااااتم اررة تاااااا رغ ا نمال ب ية 

لة.  ا حداث المعط ِّ
 

 بم ّعم البعامااش اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020من عاه  ولالعإع األ التاجمت المستمدم:
 
ــلم ووا و على تحداث  - 9 ــتمعاجمم تألـــــــــــعم  األعمال  بل المعكز رالتوصـــــــــ الوثائو المت لقم رخطم اســـــــــ

ج اإل ةااات والدجوس المســـت اّة من  واإلجعا ات الت  وضـــ ما واســـتمعاجمم   م األعمال األســـاســـلمس وعلى يّجا
 ا.19-األامم الناجمم عن معض  وعوس كوجو ا )هو ود
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عة الحساااباا بشاانن اختيار ما تق ر   تنكيد توصاايتا السااابقة بم ا  35وك ر المجلس قي الفق ة  - 10
ة  السااااتشااااارريا وق ايق المتعاخدما ما خ ل نملية تناقسااااية  وأوصااااف كذلر بنن يسااااتحدث الم كز نملي
اختيار رسمية أكث  ص امة ل ستشارريا وق ايق المتعاخدما الذما يفوق بدُل أتعابه  السنورة نتبة مناسبة   

 ا بعد التنفيذ للعقوي قي  ميع الحالا.قيام إيارة الم كز سنورا باستع اض  لمإلف  ااب 
 

 ولةنم اإلّاجة ال للا شابم ّعم البعاما اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول لم: الم التوص

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ل ا  العإع ا التاجمت المستمدم:
 

  قاط ال مل التاللم:وا و المعكز على مبدا وجوح توصلم المةل  وا تعح ال ان ل  - 11

   الحاالت الت  اتم  وما تطبوو الرمعكزمم    التو ل  على مداعي المشــــاجمعس ضــــمال   )اا 
التو ل  مدعوما رحةا واضـــحمس رما    ذلك اســـباب عده اختلاج المعشـــَحون اآلخعمن الللان ال ياول تبعمع 

 مما؛لم اتم تو ل 

رالنسبم يلى ال قّو الت  تتةاوا قلمتما عتبم  م ونم تقعجاا اإلّاجة ال للاس يقوه مو ُف/جئل    )با 
ــتشــــاجي و دجا ــم التألــــداو والمواجُّ البشــــعمم راســــت عاض مدى مر مم االســ تج. وممان ال يشــــمل ذلك طلب   ســ

 تع ون  يجعا  عمللات ت بف من صحم المعاجع او يجعا  مقابرت  وع جسملم مع المعشحون المق

يةعي مو  و اإلّاجة ال للا اســــــت عاضــــــا ســــــنوما للخبعا  االســــــتشــــــاجمون و عاّى المت ا دانس   )جا 
  .   ذلك ال قّو الألاّجة والتنول الة عا   وإدل األت اب واألّا رما

ما تق ر   بنن منظ  الم كز قي وضاع  داول امنية محدية لجميع  43وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 12
 موظفيا إلتمام التدررب اإللزامي.

 
 ولةنم اإلّاجة ال للا شابم ّعم البعاما اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ا   لالعإع ا التاجمت المستمدم:
 

المو  ون الةـدّ ـتدجمبمم اإللزام      ـب َل المعكز ـرالتوصـــــــــــــــلم وذكع اـ ج ســــــــــــــوـت هـد من يتمـاه جملع  - 13
  يول ستم اشمع من وصولممس على ال ُاتم ج اآلخعول    موعد اوا و عللج مو  و اإلّاجة ال للا.

لم كز بشااكز واضااد بندا متعل  بمتمام ما تق ر   بنن مدرج ا  45وأوصااف المجلس أي ااا قي الفق ة  - 14
خدما والشااااا كان المنفذما قي نقويب   وبنن يقوم المدم ون ل ساااااتشاااااارريا وق ايق المتعاالتدررب اإللزامي 

 المكلفون بالتعييا أو مدم و الن امج ب صد التنفيذ.
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 ولةنم اإلّاجة ال للا شابم ّعم البعاما اإلّاجتال المساولتال:

 التن ولد  و  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ل ا  العإع ا التاجمت المستمدم:
 

 ب ل المعكز رالتوصـــــلم وا اّ ر ل جملع جؤســـــا  األ ســـــاه ســـــوت هدول من يتماه االســـــتشـــــاجمون و عاّى  - 15
لتدجمب اإللزام  المت ا دان التدجمب اإللزام     موعد ات و عللج مو  و اإلّاجة ال للا. وا اّ اييـــا ر ل يتماه ا

.  سلاول شعطا مسبقا لتةداد ال قّو

ريــعوجة وضــع يطاج اه ع صــعامم يا ل يتماه التدجمبات اإللزاملم للمو  ون واالســتشــاجمون  وا ع المعكز  -   16
ــول م دالت االمت ال إلتماه التدجمب اإللزام  كل   ــت عضــ ــلســ و عاّى المت ا دانس وا اّ ر ل مو    اإلّاجة ال للا ســ

 ا  المن لان. سل مل المعكز اييا على تحداث سلاستج لتحداد الدوجات التدجمبلم للشعك سنتون. و 

ما تق ر   بنن منظ  الم كز قي وضاااع الياا واضاااحة للمساااانلة  54وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 17
 نلف  ميع المستوراا ل مان تحسيا المتثال لسياسة   ان التذاك  مقدما.

 
 ولةنم اإلّاجة ال للا عم البعامام ّشاب اإلّاجتال المساولتال:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ال ا  العإع  التاجمت المستمدم:
 

ســــــلا ل المعكز تحســــــون االمت ال لســــــلاســــــم شــــــعا  التلاهع مقدما عن طعمو وضــــــع فللات واضــــــحم   - 18
)اوموجاا  ل اوضـح      اه التخطلث المعكزي للمواّج للمسـا لم    الا الألـدّ. وسـُون ع    توثوو ذلك رشـا

ــع م ااوع لتبعمع  ــتوضـــ او  وع ذلك عندما ياول عده االمت ال  اجما عن عوامل خاججم عن يجاّة المعكز. وســـ
  االت عده االمت ال من جا ب المعكز.

وحدة ما تق ر   بنن منظ  الم كز قي وضاااااع إ  اناا تشااااا يز م  59وأوصاااااف المجلس قي الفق ة  - 19
ذ ما خنز خدماا الدن  الم كزرة لإل ااااا ا  نلف المتثال للقواند  إل  ان اساااااتع اض رسااااامي لما بعد التنفي

ورنب ي  قي إ ار  التنظيمية التي تحك  نملياا السااااااااتحواض المنخف ااااااااة الءيمة واتخاض إ  اناا المتابعة.
 قان بالولياا قعالة ما حيث التكلفة.استع اض ما بعد التنفيذ النظ  قي ما إضا كاات الخدماا المشت اة للو 

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ال ا  العإع  التاجمت المستمدم:
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  ب ل المعكز رالتوصـــلم وا اّ ر ل ضـــمال   اللم التكالل  يمان ال ياول يشـــااللاس وال خدمات الدعم - 20
االمت الس مع يشـــعام لةنم اإلّاجة ال للا على القواعد التن لملم الت  تحام المشـــتعمات المعكزمم ســـتشـــعم على 

المنخ يــــــم القلمم. ووا و المعكز اييــــــا على ال تكول لديج يجعا ات تشــــــ وللم مو دة خطلم تتيــــــمن يعداّ  
مشـاهل مت لقم  المداعمن عند تحداد   تقعمع سـنوي عن االسـتنتاجات الت  جعى التوصـل يلوما واصـداج ملكعة يلى

وسلقوه    2020بتةزئم األوامع لرلت ام على عمللم الشعا . وسلست عض المعكز اييا اوامعه اإلّاجمم    عاه 
.  بت دالما رحوث تتيمن صلا م اوضح رش ل القوّو

راا قي ما تق ر   بنن منفذ الم كز المساااانلة نلف  ميع المساااتو  66وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 21
اي تقارر  نالية الجوية نا إاجاا المشاااااااررع وضلر قي أل ااااااون ا  ااااااه  الث ثة المحدية  ما متعل  بمند

أوصف بتنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  التقيي  التوليفي السنو  قي حينها  وققا لجداول امنية متف    كما
 نليها ت ي قي ري اإليارة.

 
 واألّا  والحوكممستعاتلة  شابم التخطلث اال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 بل المعكز رالتوصـــلم واّجج  قاط عمل اخعى شـــملف يجعا  متار م  ألـــف ســـنومم الســـتكمال تقاجمع  - 22
المســــــــــــــتقــل؛ والــدوجات التــدجمبلــم المنت مــم؛  لم ي ةــاا المشــــــــــــــــاجمع؛ وتوصــــــــــــــلــات التقولم من  بــل و ــدة التقو

ــت اّة”اجتماعات ســـــــنومم رشـــــــ ل  وعقد ة عن   عالدجوس المســـــ للت هود على الحاجم يلى يعداّ تقاجمع عاللم الةّو
 ي ةاا المشاجمع وتن ول توصلات الو دة.

ئاا ما تق ر   بانن مادرج الم كز  اداول امنياة محادية قي مبااي 73وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 23
 التو يهية إليارة المشاررع ما أ ز إتمام اإلخفال المالي للمشاررع بعد إأل خها التش يلي.

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا  والحوكمم وشابم ّعم البعاما :اإلّاجتال المساولتال

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

  ب ل المعكز رالتوصلم وسلحدّ الةداول الزمنلم لكل من عمللات ي ر  المشاجمع التش وللم والماللم. - 24

ما تق ر   توصااااااااايتا بنن متقيد الم كز بنحكام مذك اا التفاب    78وأكد المجلس مجديا قي الفق ة  - 25
 ي تت ما نناص  تدررب.رع التالمشار الخاصة بالمند  ول سيما بالش ط المتعل  بالدقع قي حالة 
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 شابم البعاما القطعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 بـ ل المعكز رـالتوصــــــــــــــلـم وســــــــــــــون ـلاـا رـاتخـاذ اإلجعا ات التـاللـم: )اا تنقلح النموذج الخـا  رـالمنح  - 26
   شـــــــال اوضـــــــح الشـــــــعوط الت  ات ون على الةمم المتلقلم للمنح اســـــــتل ا اا هلما ات لو رالوثائوس   دّيح رما

مم معجالم ات ون على مو     و )با تن ول  ائ ؛والمنةزات المســـــــتمد مس وم ااوع االختلاج المت لقم رالمتدجإون
للمنحس من اجل ضــــــــــمال يجعا  التألــــــــــداو اســــــــــتكمالما  بل تســــــــــداد المد وعات النمائلم يلى الةمات المتلقلم 

 االست عاض المطلوب للمنةزات المستمد مس وكللك للوثائو الرامم المقدمم.

 
 قت اا مالية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا  - بان 

ــنـــــم المنتملـــــم     - 27  2019األول/ّيســــــــــــــمبع  كـــــا ول  31 ـــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5 (Vol. III)  .ــارقم ــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســــ ــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصــــ س ال ألــــ

. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب ع ود التن ول” الت  اعتبعاا المةل   13ه م لومات عن التوصلات الــــــــ وتّع اّ ا
 ُت عض رج التوصلات    المع و. اللي

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   2ومتيمن الةدول  - 28

 
 2الةدول 

ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة     التي انُتنِّ  أاها ل  ُتنفَّ

 )عدّ التوصلاتا  

 لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ُطلــب  ُ ــلت او 

  ود التن ول  ماي ر
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 1 1 - - 1 شابم البعاما القطعمم        

 - 10 10 - - 10  شابم ّعم البعاما
 - 2 2 - - 2  شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا  والحوكمم

 - 13 13 - - 13 المجموع 
  

 ا2)2016كااون ا ول/ييسمن   31ي السنة المنتهية قتق ر  المجلس نا   

ما تق ر   بنن يقوم الم كز بتفعيز يور لجنة ال خابة المسااتقلة هيا  59أوصااف المجلس قي الفق ة  - 29
 الياا ال خابة الداخلية قي الم كز.لتعزرز 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/72/5 (Vol. III) ا2) 

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.III)
https://undocs.org/ar/A/72/5(Vol.III)
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 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ا تمفس اوئم سـلقل دم المعكز فللات الع ارم القائممس ومقتعحس يذا كا ف صـر لم لةنم الع ارم السـارقم  د  - 30
 ج ارم بدالمس مع تقديم مبعجات الت ووع والع ارم ومساوللات اإلّاجةس وسوتم توثوو جملع اله المبعجات.

ما تق ر    بنن يختار الم كز الخن ان الساااااتشاااااارريا ما خ ل   65وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 31
 نملية تناقسية.

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول وصلم: الم الت

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلـــــم الت   ــــدممـــــا - 32 من الوثلقــــم  35 قعة المةل     اــــلا الألــــــــــــــــــدّ    ال و   ضــــــــــــــو  التوصــــــــــــ
A/75/5 (Vol. III)  س ا ع المعكز رالحاجم يلى مزمد من الع ارم وتحســـــــــــون ال مللم هلما ات لو بت وون الخبعا

 تخاذ يجعا ات رش  ما    الا الألدّ.االستشاجمون. ووا و المعكز على تن ول ر ض النقاط الت  يمان ا

ما تق ر    بااانن يقوم الم كز يماااا مليا تأا اختياااار الخن ان  69مجلس  قي الفق ة وأوصاااااااااف ال - 33
و تبا تجنب توظيغ الخن ان السااااااتشااااااارريا ما أ ز أيان  السااااااتشااااااارريا نا   ر  نملية تناقسااااااية 

 العامة. المهام
 

 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

من ال ألــل ال ا   من الوثلقم   35   ضــو  التوصــلم الت   دمما المةل     الا الألــدّ    ال قعة  - 34
A/75/5 (Vol. III) ع المعكز رالحاجم يلى مزمد من الع ارم وتحســـــــــون ال مللم هلما ات لو بت وون الخبعا  ا س

االسـتشـاجمون. ووا و المعكز على تن ول ر ض النقاط الت  يمان اتخاذ يجعا ات رشـ  ما    الا الألـدّ. و و ما 
ت وون مدعومم رحةا  الت ُتطب و الرمعكزمم    الت وون على مداعي المشــــــــاجمعس ســــــــوت هد المعكز من ال مبعجا

واضــــــحمس رما يشــــــمل اســــــباَب عده اختلاج المعشــــــَحون االثنون اآلخعمن الللان لم اتم تو ل مما؛ وإالنســــــبم يلى 
ال قّو الت  تتةاوا قلمتما عتبم  م ونم تقعجاا اإلّاجة ال للاس يقوه مو ُف/جئل   سـم التألـداو والمواجُّ البشـعمم 

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.III)
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.III)
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اتج. وممان ال يشــمل ذلك طلَب الت بف من صــحم المعاجع الملكوجة  دج و راســت عاض مدى مر مم االســتشــاجي 
او يجعا  مقابرت  وع جســـــــــملم مع المعشـــــــــح المقتعح. وســـــــــلةعي مو  و اإلّاجة ال للا اســـــــــت عاضـــــــــا ســـــــــنوما  

 لرستشاجمون و عاّى المت ا دانس رما    ذلك ال قّو الألاّجة والتنول الة عا   وإدل األت اب واألّا .

موما  أل اض التخطيط   16ما تق ر    بنن متقيد الم كز بش ط الا    83لمجلس  قي الفق ة  ا  صفوأو  - 35
 المسن  للسف  ما أ ز الحد ما افقاا السف   وتفاي  ت يي  موانيد السف  وإل ان التذاك  باورة متك رة.

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 مسطتو م  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

من ال ألل ال ا   من الوثلقم   54رالن ع يلى التوصلم الت   دمما المةل     الا الألدّ    ال قعة  - 36
A/75/5 (Vol. III) ــحم ــع فللات واضــ ــون ع المعكز    وضــ ــا س ســ ــمال   لم علىللمســ ــتومات ليــ جملع المســ

تحســون االمت ال لســلاســم شــعا  التلاهع مقدما. واو ســووثد و ذلك رشــال اوضــح    اوموجا او  وع ذلك عندما  
 ياول عده االمت ال  اجما عن عوامل خاججم عن يجاّة المعكز.

 
 ا3)2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن يختار الم كز الخن ان الساااااتشاااااارريا نا   ر   58س  قي الفق ة المجلأوصاااااف  - 37
 نملية تناقسية.

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 ألــل ال ا   من الوثلقم من ال  35   الا الألــدّ    ال قعة     ضــو  التوصــلم الت   دمما المةل  - 38
A/75/5 (Vol. III)  س ا ع المعكز رالحاجم يلى مزمد من الع ارم وتحســـــــــون ال مللم هلما ات لو بت وون الخبعا

 الا الألدّ.ت  يمان اتخاذ يجعا ات رش  ما    و المعكز على تن ول ر ض النقاط الاالستشاجمون. ووا 

ما تق ر    بنن يطن   الم كز ضااااوابط وخيويا كاهية لتجنب مند  62وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 39
 نقوي بنتعاب أنلف ما سءف ا    الم تبط ب تبة معينة.

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/73/5 (Vol. III) ا3) 
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 البعاماشابم ّعم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ل ا  العإع ا التاجمت المستمدم:
 

من ال ألــل ال ا   من الوثلقم   35   ضــو  التوصــلم الت   دمما المةل     الا الألــدّ    ال قعة  - 40
A/75/5 (Vol. III)وتحســـــــــون ال مللم هلما ات لو بت وون الخبعا س ا ع المعكز رالحاجم يلى مزمد من الع ارم  

 و المعكز على تن ول ر ض النقاط الت  يمان اتخاذ يجعا ات رش  ما    الا الألدّ.االستشاجمون. ووا 

 
 ا4)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ار الم كز الخن ان الساتشاارريا بواساطة ما تق ر    توصايتا بنن يخت  24ك ر المجلس  قي الفق ة  - 41
تناقسااية  وأن متنكد ما ندم السااتعااة بخن ان اسااتشااارريا  يان أنمال ضاا  ابع نام أو روتيني  نملية 

وأن يحدي بوضاااوي قي الختاااااصااااا النواتجة الملموساااة لكز مهمة  ورحتفل بالوثائ  المناسااابة قي حالة 
 حدوث استثناناا.

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

من ال ألــل ال ا   من الوثلقم   35   ضــو  التوصــلم الت   دمما المةل     الا الألــدّ    ال قعة  - 42
A/75/5 (Vol. III)لى مزمد من الع ارم وتحســـــــــون ال مللم هلما ات لو بت وون الخبعا  س ا ع المعكز رالحاجم ي

 االستشاجمون. ووا و المعكز على تن ول ر ض النقاط الت  يمان اتخاذ يجعا ات رش  ما    الا الألدّ.

ن يكفز الم كز تطني  ما تق ر    توصااااااااايتا الساااااااااابقة بن 29وأكد المجلس ما  دمد  قي الفق ة  - 43
 مة لتجنب مند نقوي بن ور أنلف ما سءف ا  ور الم تبطة ب تب معينة.ضوابط ياخلية م ئ

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021من عاه  ل ا  العإع ا التاجمت المستمدم:
 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/74/5 (Vol. III) ا4) 
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من ال ألــل ال ا   من الوثلقم   35   ال قعة ما المةل     الا الألــدّ    ضــو  التوصــلم الت   دم - 44
A/75/5 (Vol. III)  س ا ع المعكز رالحاجم يلى مزمد من الع ارم وتحســـــــــون ال مللم هلما ات لو بت وون الخبعا

 يجعا ات رش  ما    الا الألدّ.النقاط الت  يمان اتخاذ و المعكز على تن ول ر ض االستشاجمون. ووا 

ما تق ر    بانن يكفاز الم كز إاجااا الموظفيا  ميع الادوراا  33وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 45
 التدررنية اإللزامية امتثال للتعليماا الساررة.

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم  :مماألولو 

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

من ال ألــل ال ا     45و   43   ضــو  التوصــلات الت   دمما المةل     الا الألــدّ    ال قعتون  - 46
التدجمب  يطاج اه ع صــــعامم ليــــمال يتماه س ا ع المعكز رالحاجم يلى وضــــعA/75/5 (Vol. III)من الوثلقم 

المعكز بتحداث سـلاسـتج رحوث تشـوع يلى ال التدجمب سـلقتألـع على الشـعكا  المن لان اللان اإللزام . وسـلقوه 
ــاه يتماه التدجمب اإللزام  للمو  ون   ــا  األ سـ ــلا ل جملع جؤسـ ــاجكُتمم مع المعكز يتماَه التدجمبس وسـ تتطلب مشـ

ــاجمون و عاّى ال األججح رحلول مت ــــا ــــدان    موعــــد اوا و عللــــج مو  و اإلّاجة ال للــــا )على واالســــــــــــــتشـــــــــــــــ
اس وســـلا ل المعكز ال ُاتم جملُع المو  ون الةدّ تدجمبمم اإللزام      يـــول ســـتم 2020االول/ســـبتمبع  30

س وسـلسـت عض مو  و اإلّاجة   اشـمع من وصـولممس وسـلاول يتماه التدجمب اإللزام  شـعطا مسـبقا لتةداد ال قّو
 اس كل سنتون.ال للا م دالت االمت ال إلتماه التدجمب اإللزام  على اس

ما تق ر    توصاايتا السااابقة بنن مواصااز الم كز تتب ع أسااباب ندم  40وك ر المجلس  قي الفق ة  - 47
موما المتعلقة بالت تيب للسااااااف  قي الم كز  وبنن م صااااااد ا م  نا كثب لكفالة   21المتثال لمهلة الاااااااااااااااا 

 متثال.لا تحسيا
 

 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول وصلم: الم الت

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

من ال ألل ال ا   من الوثلقم   54رالن ع يلى التوصلم الت   دمما المةل     الا الألدّ    ال قعة  - 48
A/75/5 (Vol. III)  ــمال ــتومات ليــ ــا لم على جملع المســ ــحم للمســ ــع فللات واضــ ــون ع المعكز    وضــ س ســ

التلاهع مقدما. واو ســووثد و ذلك رشــال اوضــح    اوموجا او  وع ذلك عندما  تحســون االمت ال لســلاســم شــعا  
 المعكز. ياول عده االمت ال  اجما عن عوامل خاججم عن يجاّة

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.III)
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ما تق ر    بنن يقوم الم كز بميراج ا حكام الءياسااااية قي  ميع  48وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 49
وأوصاف   لدقع قي حالة المشااررع التي تت اما نناصا  تدررب.مذك اا التفاب   ول سايما الشا ط المتعل  با

الجهة المتلءية للمند بتقدي  تق ر     المجلس أي ا بنن منظ  الم كز قي إيراج حك  م بط مستقنز الع خة مع
   ز للمش وع نلف احو م ضي الم كز.قي الوخت المناسب نا ا ث  الطورز ا

 
 القطعممشابم البعاما  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

من ال ألل ال ا   من الوثلقم   78ل     الا الألدّ    ال قعة م الت   دمما المةرالن ع يلى التوصل - 50
A/75/5 (Vol. III)    ّس ســــــــــــــونـ ل المعكز  ـقاط ال ـمل الـتالـلم: )اا تكول  النموذج الخـا  ـرالمنح رـما يحـد

م اســــــتل ا اا    ما ات لو رالوثائوس والمنةزات  مم المتلقلم للمنحلت  ات ون على الةشــــــال اوضــــــح الشــــــعوط ا
ــداو  ــم رالمتدجإون و )با تن ول  ائمم معجالم ات ون على مو    التألـــ ــتمد مس وم ااوع االختلاج الخاصـــ المســـ

االســـــــت عاض  اســـــــتكمالما  بل تســـــــداد المد وعات النمائلم يلى الةمات المتلقلم للمنحس من اجل ضـــــــمال يجعا 
د مس وكللك للوثائو الرامم المقدمم؛ و )جا اســـــــــــــت عاض األمع اإلّاجي وتكول ج ب للمنةزات المســـــــــــــتمالمطلو 

للت هد مما يذا كال انب   يّجاج شـــــــــــعط تقديم تقاجمع عن األثع    التنقلحس او ما يذا كال انب   تناولج    وثائو  
اج المســاولون    المعكزس  م محدّة يحدّاا كب م الت  تتةاوا عتب اخعى للمعكز؛ و )ّا رالنســبم لةملع المنح القائم 

 .سلحألل المعكز على تقاجمع عن األثع الطومل األجل من الةمم المتلقلم للمنحمس يلى ا ألى  د ممان 

ما تق ر    بنن يقوم الم كز باساااتع اض تقارر  إاجاا المشااااررع   55وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 51
المهلة الزمنية المحدية  وتحميلها نلف النوابة هان منها قي أل ااون شاااررع وركفز الاتالمتعلقة بجميع الم

وأوصااااف المجلس أي ااااا بنن يقوم الم كز نلف النحو المناسااااب بمتابعة المقت حاا   اإللكت واية للمشاااااررع.
 المقدمة قي تقارر  التقيي   بما قي ضلر تقارر  إاجاا المشاررع.

 
 ممة  واألّا  والحوكالتخطلث االستعاتلشابم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

س واســـــتةارم لتوصـــــلم معاج م الحســـــارات الألـــــاّجة عن المةل س اســـــت عضـــــف و دة 2019   عاه  - 52
ــاجمع    جملع شــــ ب ال ــتقل ما اعد من تقاجمع ي ةاا المشــ معكزس مع التعكوز رشــــال جئلســــ  على  التقولم المســ

ــلات    الا الألـــ  ــبع توصـ ــل بما من اّا     مةال الت لم. و دمف الو دة سـ ة التقاجمع وما اتألـ دّس وإ د  جّو
يجعا  منا شـات األخعى رشـ ل اله النقاط    اجتماعات اإلّاجة ال للاس ا يـف التوصـلات يلى سـف  قاط  ابلم 

ــتن ل تلك األ شـــطم 2020فذاج/ماجس   31س وكا ف اجإع منما جاجمم  تى للتن ول؛ و د تم تن ول اثنتون منما . وسـ
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ــلم الةدادة المماثلم الت   دم ــتةارم للتوصــــــ ــل ال ا   من    664ما المةل     ال قعة هةز  من االســــــ من ال ألــــــ
 .A/75/5 (Vol. III)الوثلقم 

ما تق ر    بنن منظ  الم كز قي تقيي  الساااااااااتدامة قي ا  ز   63ق ة لس  قي الفوأوصاااااااااف المج - 53
 ررع.الطورز للنتائج التي تحققت قي إ ار مختلف المشا

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا  والحوكمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020ه خوع من عاالعإع األ التاجمت المستمدم:
 

س ســــــــــتقوه و دة التقولم المســــــــــتقل ر جعا  تقولم منمة  الســــــــــتدامم النتائا هلما ات لو 2020   عاه  - 54
اســــــتةارم   2019رالمشــــــاجمع الت  ا تمف  بل ثرأ يلى اجإع ســــــنواتس اســــــتناّا  يلى منمةلم وضــــــ ف    عاه 

نوماس راســــــــــــــتخداه مواّج من الموزا لم ال اّيم التوصــــــــــــــلم. وم تزه المعكز تكعاج يجعا  اله التقولمات ـســـــــــــــ  لتلك
 تقولم.مخألألم لل

  
  امعة ا م  المتحدة  -   ثالثا  
التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي تنفيذ  - ألف 

 ا5)2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020سلم  تى فب/ا سط  موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئل 3اتيمن الةدول  - 55

 
 3الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول المساولماإلّاجة 
ّ لما تاجمت  ُ دد 

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 - - - - - 3  اإلّاجة       
 - 1 1 - 2 3 ماتب جئل  الةام م 

م مد جام م األمم المتحدة لزّاجة المتكاملم لتد قات المواّ 
 والمواّج ) لوجم ا

2 - 1 1 1 - 

 - 2 2 4 2 8 المجموع 
 

__________ 

 ألل ال ا  .س ال A/75/5 (Vol. IV) ا5) 
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 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   4ومتيمن الةدول  - 56

 
 4الةدول 

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول ولماإلّاجة المسا 
ّ لما تاجمت  ُ دد 

 مستمدم
ــا  ّ ـلمـــــ ــد  ـلم ـيُحـــــ

 تاجمت مستمدم
 - 3 3 4 - 7 اإلّاجة       

 - 1 1 - 2 3 ماتب جئل  الةام م
م مــد جــام ــم األمم المتحــدة لزّاجة المتكــاملــم لتــد قــات 

 - 3 3 7 2 12 المواّ والمواّج ) لوجم ا
 - 7 7 11 4 22 وعالمجم 

  
المتحدة تدابي  استباقية للتعجيز ما تق ر   بنن تتخذ  امعة ا م     21وأوصف المجلس قي الفق ة  - 57

بتوقيع التفاق مع حكومة الن ت ال  وضلر ل ااامان توقي  المواري لعملياا الوحدة التشااا يلية التابعة لجامعة  
 القائمة نلف السياساا.ا م  المتحدة المعنية بالحوكمة اإللكت واية 

 
 ماتب جئل  الةام م اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

اتخــل ماتــب جئل  الةــام ــم عــدة تــدابوع للت ةوــل بتوقلع ات ــا  تمومــل جــداــد مع  اومــم البعت ــالس  - 58
واجعت . 2020مع خاججلم البعت ال    كا ول ال ا  /انااع وتموا/اوللج معاســـــــــــــرت مع وا    ذلك يجعا    رما

ــات  واجات متكعجة مع   ــلاســــــ ــ وللم التار م للةام م الم نلم رالحوكمم اإللكتعو لم القائمم على الســــــ الو دة التشــــــ
  اومم البعت ال رش ل وضع الألل م النمائلم الت ا  التمومل.

  بنن تلخص الجامعة  قي بياااتها المالية  النهج الذ  ما تق ر   26لفق ة وأوصاااااف المجلس قي ا - 59
 بعا قي التعورض نا التكاليغ اإلياررة.تت  
 

 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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مض عن التـكالل  اإلّاجممس وذلك أل عاض    مةـما المتبع    الت و ســــــــــــــتـ د الةـامـ م الن  لتلخل - 60
 اإل ألاح    البلا ات الماللم.

ما تق ر   بنن ت ااااع الجامعة حدا أياف ما المتطلباا قي خطط  41وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 61
 العمز التي ي عها مدم و المشاررع ما أ ز توقي  المعلوماا ال امة إلاجاا المشاررع.

 
 ماتب جئل  الةام م اإلّاجة المساولم:

 ُتقَبللم   الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

لم تقبل الةام م بمله التوصــــــــلم ألل خطث عمل المشــــــــاجمع تختلف من مشــــــــعول يلى فخع رســــــــبب  - 62
لةام م. ولللكس ال يمان تحداد الحد مةموعم األ شــطم والتعكوز المواضــل   ومتطلبات الما حون الســائدة    ا

 المتطلبات لخطث عمل المشاجمع.األّ ى من 

ا الجامعة وظائف اظام بيليكان قي  42وأوصاااااف المجلس أي اااااا قي الفق ة  - 63 ما تق ر   بنن تحسااااا ِّ
ماااة إلف الجهااااا الماااااحاااة   مجاااال اإلماااداع ما أ اااز توقي  معلومااااا كااااملاااة نا العقوي والتقاااارر  المقااادَّ

 المشاررع. واواتج
 

 الةام مماتب جئل   اإلّاجة المساولم:

 لم ُتقَبل  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

لم تقبل الةام م بمله التوصــــــــلم ألل وثائو يّاجة المشــــــــاجمع تختلف من مشــــــــعول يلى فخع. وتتو ف   - 64
المشـــعول. ومتولى كل  لاجات مداع الم مد الم ن  و طا  شـــموللم الوثائو على متطلبات الةمات الما حم وا ت

 مداع بع اما مساوللم تحداد الشال األه ع مر مم لوثائو المشاجمع.

ما تق ر   بنن يكيغ معهُد  امعة ا م  المتحدة لإليارة المتكاملة   43وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 65
موظف مساوول نا إيارة الحالي للمكتب  بهد  تحدمد    لتدققاا المواي والمواري تقلوررسا الهيكزة التنظيمي

المشااررع وإب   المدم  نا إاجاا المشااررع وحالتها قي الوخت المناساب  وضلر ما أ ز ين  نملية اتخاض 
 الق اراا التي يقوم بها المدم  قي الحالا التي تقت ي ضلر.
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 والمواّجم مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما التوصلم: الم 

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو المستمدم: التاجمت
 

ــاجمع والموا ـقم علومـا. وا  ت ط  المعا ـل  - 66 ل الم مـد ـرال  ـل عملـلم الســــــــــــــت عاض مقتع ـات المشــــــــــــ  ـ د
ومع لـم التقـديم. إلعـداّ المختل ـم للمقتعح من المع ـلم األوللـم الت  تنـاَ ل خرلمـا ال ع  واأل كـاج يلى مع ـلم ا

وُتســـت عض مقتع ات المشـــاجمع الت  لم تكن  اجحم وتنا لس لل   قث للت لم من التةعإمس بل اييـــا  للبف    
ما يذا كال من الممان الن ع    يعاّة تقديمما. وت مل مختلف ســــــــــرســــــــــل االجتماعات )الحلقات الدجاســــــــــلم 

ات الت  ت قد    اياه محدّةا رم ارم منألــــــم لمله المناســــــباألهاّيملمس واجتماعات تطومع مقتع ات البحوأس و 
ال مللم. ومتم خرل تلك االجتماعات تباّل التقده المحعا    جملع المشـاجمع الةاجمم من اجل الحألـول على  

 اآلجا  واأل كاج من ال عمو. وتعى الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر   بانن يكيغ المعهاُد الهيكازة التنظيمي الحاالي للمكتاب   44لفق ة لس قي اوأوصاااااااااف المج - 67
بهااد  تحاادمااد موظف مساااااااااوول نا توقي  الساااااااااتم اررااة والاادن  المعلوماااتي لنظااام بيليكااان وللموخع 

 للمعهد. الشبكي
 

 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اإلّاجة المساولم:

 ولالتن د  و  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

. وســــــــتعكز اله الو ل م الةدادة 2020ي تزه الم مد ت وون منســــــــو للم اجم ال لملم  بل  مايم عاه  - 68
 ـاجم  لمـراعلى يّاجة الم ـاجم    الم مـدس رمـا    ذـلك تحـداـث وت زمز كـل من  ـاعـدة بـلا ـات الم مـد المت لقـم 

ال لملم وال مللات المت لقم رالت امل مع الةمات الما حم او الوااجات او الشعكا . وسلاول الشخ  اللي سوتم 
دة للمدخرت    اّاة يّاجة المشـعول ) ة المو د اس وجصـد Pelikanتو ل ج مسـاوال اييـا عن تحداد م ااوع الةّو

مةعي  اللا وضــــــــع الألــــــــل م النمائلم لزعرل عن  و  ع.ي ةاا المشــــــــاجمع و التما واإلبر  عن ذلك يلى المدا
 الو ائف الشا عة.

ما تق ر   بنن يكفز المعهد تقدي  كز ما  لباا السااااف  وتقارر   55وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 69
 الما وقاا والمواققة نليها قور إاشائها ما أ ز تسجيز المعام ا قي أل ون الفت ة الزمنية المناسبة.
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 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج ساولم:اإلّاجة الم

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ياعج الم مد على اسـاس منت م ت هود ااملم تقديم الوثائو    الو ف المناسـب للمو  ون والمسـا عمن   - 70
ــا عمن ملز  ــ ع التالخاججوون. وجملع المسـ ــم السـ ــلاسـ ــ م عامم رسـ   تتب ما الةام مس ومتلح الم مد كتودب مول رألـ

الم مد بوصــــــ ج ّلور لةملع المو  ون اتيــــــمن يشــــــاجة يلى اله الســــــلاســــــم. وتعى الةام م ال اله التوصــــــلم 
 ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.  د

دا اهاائياا لءياام  ميع المعااباد ما تق ر   بانن تحادي اإليارة مونا  67وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 71
 لتابعة للجامعة بتنفيذ وحدة السف  والما وقاا قي اظام أ لس تنفيذا كام .ا

 
 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

المتبقلم من اجل تن ول و دة الســـ ع  طم المتار م مع الم ااد ال رثم  ما  تئف يّاجة الةام م تقوه ر  شـــ  - 72
 والمألعو ات      اه اطل . و د اتألل رال  ل م مدال راإلّاجة لمنا شم بوئم االختباج لمله الو دة.

تعزرز بيئااة ال خااابااة ما تق ر   باانن يكفااز المعهااد قيااام ماادم   ب 76وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 73
تقيي  أث با واحتمال حدوث أل  ضااااااما مااااااافوقة    ر  إضاااااااقة أاشااااااطة مكاقحة ال   و  الداخلية  نا

 المخا   التي تتيد رصد مخا   ال   والفساي المحتمةلة.
 

 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 نطبوا ال التاجمت المستمدم:
 

ــباط/ بعااع  - 74 ــتحدأ الم مد    شــــــ ــاّ    األمم المتحدة”الدوجة التدجمبلم    2020اســــــ  عمنع ال ل وال ســــــ
ــد يتمــاه جملع المو  ون للــدوجة. وَمةعي رــا ت ــاه توامع  رــاعتبــاجاــا ّوجة يلزاملــم لةملع المو  ونس واو اعصـــــــــــــ

ا ـب يّاجة تكنولوجلـا الم لومـاتا وو ـدة رـال ل من جـا ـب مقع الةـام ـم )ال ســــــــــــــلمـا من جـ التنبومـات المت لقـم 
شـاول الماللم واإلّاجمم التار م للم مد. ومتم جمع التنبومات السـارقم المت لقم رال ل وُتتاح كمواّ تدجمبلم على  ال

 المةل  ي ر ما. المش دل المشتعك للم مد. وتعى الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى
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 المتواان   بنن يطن  المعهد أيواا إياررة  مثز الساااجز ما تق ر    88لفق ة وأوصاااف المجلس قي ا - 75
أو أ  أياة أخ ق تساامد بءيات تحقي  الخطة الساات اتيجية ما أ ز المساااندة قي نملية صاانع الق ار قي 

 أح ا  المعهد قي تحقي  أبدا  الجامعة.المعهد  وتقدي  تق ر  إلف رئيس الجامعة نا التقدم الذ  
 

 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اولم:ة المساإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــتعاتلةلم للم مد ) - 76 ــل م النمائلم للخطم االســـــــ ــع الم مد الألـــــــ ا الت  ا عتما اللةنم 2022-2019وضـــــــ
ه خطم التن ول ت اصـول 2019وا/اوللج االسـتشـاجمم    تم . وسـتدَجج الخطم االسـتعاتلةلم    خطم التن ول. وتقدد 

تطومع   اه يّاجة األّا     الخطم االســتعاتلةلم وتتيــمن ماشــعات األّا  األســاســلم. ومةعي عن كلفلم تن ول  
التقولم ال لم  المقعج  وســــــــوتيــــــــمن اآلجا  المســــــــتمدة من   2020الم مدس وســــــــوتم اال تما  منج  بل  مايم عاه 

 .2020تشعمن األول/اهتوإع  15ا  منج رحلول اال تم

 المخا   لم اقبة   دمدة ماااااافوقة  المعهد ي اااااع ننما تق ر   ب 98وأوصاااااف المجلس قي الفق ة  - 77
 حيث  ما الاااااااالة ضاا المخا   م اني وأن للمعهد  الحالي  التنظيمي  والهيكز  الحالية اإليارة  أبدا  كستع
 .الالة ضاا ال وابط قعالية نا ق   حدوثها  مالاحتوا أث با

 
 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
  

للمخاطع ت ا  ا دأ هلال تن لم . وسلاتمل   اوا و الم مد على التوصلم بوضع مأل و م جدادة - 78
تشــعمن  18راســتخداه النموذج المنقح اللي  دمج مداع شــاول اإلّاجة      2020ولم المخاطع  بل  مايم عاه تق

 .2019األول/اهتوإع 

ما تق ر   بنن ُيعدل المعهد هيكلا التنظيمي الحالي بهد  تحدمد  99وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 79
ل نا رصاااااااااااد المخااا   وتقاادي  التقااارر  بشاااااااااااناهااا إلف الماادم   هيمااا متعل  بعملياااا موظف مساااااااااوو

 المنفذة. الءيات
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 لتد قات المواّ والمواّجم مد اإلّاجة المتكاملم  اإلّاجة المساولم:

 لم ُتقَبل  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

جة المخاطع المت لقم رالم مد اما مممم مسـندة صـلم   عا يلى ال جصـد واّالم اوا و الم مد على التو  - 80
 يلى المداع ولن اتم ت وميما.

ما تق ر   بنن ي ااااع المعهد مبايج تو يهية إضاااااهية لتك رس  111وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 81
تجدمد العقوي   الطابع ال سااااااامي إليارة المواري البشااااااا رة  تشااااااامز إ  ان قيات رسااااااامي لعملية التوظيغ  و 

 والتخطيط لتعاخب الموظفيا نلف مستوق الوحدة ا كاييمية  وأن ي ع است اتيجياا للحفاظ نلف المعار .
 

 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج المساولم:اإلّاجة 

 لم ُتقَبل  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــلاســـــــــــــم المو  ون  اوالم  - 82  و الم مد على اله التوصـــــــــــــلم. وُتت بع    عمللم التو ل     الم مد ســـــــــــ
رـالتو ل  الخـاصــــــــــــــم ـرالةـام ـم. وجملع عمللـات التو ل     الم مـد موثقـم    والمبـاّ  التوجوملـم المت لقـم 

والقائمم   تقعمع اوضـــــــــــــح خطوات التو ل  المتخلةس م ل اإلعرل عن الو ائف الشـــــــــــــا عةس و نوات اإلعرلس
اال تقــائلــمس والتقعمع الــلي ي ط  اّا  المعشــــــــــــــحون اثنــا  الو ل ــم الخطلــم والمقــابرت. ومســــــــــــــت عض مةل   

ــت عا ــت عاض المعكزي الت وونات    و ائف األمم المتحدةس  يــــر عن الو ائف  االســ ض المعكزي و عمو االســ
و ف  ن  وطن  من اجل ضـــــــــمال  /م2-المت لقم بتعتوبات خدمات المو  ون الت  تتةاوا مســـــــــتوى العتبم م

لكوعمم تك ل ي ةاا  االمت ال لل مللات المقعجة. و   يطاج اله ال مللمس استحدأ الم مد  وائم معجالم وجسائل ت
ــبم للم مد. وهلما ات لو رالم اجم   المماه    الو ف المناســـب. والح ال على الم اجم ادم ممم وطموح رالنسـ

واألّلمس  يـــــر عن كتودب الم مدس    تحقوو اله ال ايم. ومن  ا لم اخعىس  اإلّاجممس تســـــمم القوائُم المعجالم 
لم اجم ال لملم يةعي تطومعه. وســـــــُل و ن مو ف مت ع  إلّاجة ســـــــوتم الح ال على الم اجم ال لملم    معكز ل

 تلك ال مللم.

فاخاا ما تق ر   بنن ي ااااااع المعهد الية خطية ل صااااااد مدة ات 112وأوصااااااف المجلس قي الفق ة  - 83
ة أ اااه  نلف أخز تقدم   وضلر خدماا الموظفيا ونقوي الخن ان الساااتشاااارريا وق ايق المتعاخدما  كز ث ث

دمد الوظائف ضاا ا بمية الحاسااامة  وتقليز الفت اا الزمنية ال امة لمزن الشاااواأل   وكفالة أن ما أ ز تح
 ي   أ  مش وع موظفيا اثنيا نلف ا خز يعملون هيا.
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 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج مساولم:اإلّاجة ال

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــا لل قّو المنتملم. وتعى  - 84 ــت عاضـــ ــمن اســـ ــمعمم تتيـــ ــعمم  ائمم معجالم شـــ ــتحدأ  عمو المواّج البشـــ اســـ
 تطلب يلى المةل  ي ر ما.الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لت و 

التنظيمي الحالي مع ما تق ر   بنن يقوم المعهد بتنسااي  هيكلا  113وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 85
 خطتا الست اتيجية التي تو ا ب اامج بحوثا.

 
 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم  :لومماألو 

 ال انطبو   التاجمت المستمدم:
 

َمممـم جـاجـمم ل مـلج. وتم تكول  المخطث التن لم  مع  اوا و الم مـد على اـله التوصـــــــــــــــلم وم تبعاـا  - 86
. ومتبع الا المخطث جؤوس األموال الســـتم لنما اإلبر  المتكامل.  2020لخطم االســـتعاتلةلم    فذاج/ماجس 

ــا . وتعى  و  عا يلى ال الم مـد او م ن ـمم  ـلم تتكل  مع ت وع البوـئمس ـ  ل هلاـلج التن لم  اتطوج او اييــــــــــــ
 توصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.الةام م ال اله ال

ما تق ر   بنن تحدي الجامعة موندا اهائيا لتنفيذ  لب التسااجيز   125وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 87
وون المالية وال خابة قي الوحدة اإلياررة قي بوت ا ايا بدمج نملية  الجدمد الذ  يساامد بنن تقوم  ااعبة الشاا 

ورجب أن تقت ن بذ  العملية بتعزرز ال خابة نلف الفاااااااااز بيا الوا باا ما   ب .إيراج بائعيا  دي وانتماي
  ااب الموظفيا المشاركيا قي كز اشاط ما أاشطة العملية  بما قي ضلر م احز الطلب واإليراج والنتماي.

 

 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 
 

رالبوارم اإللكتعو لم الةدادة لتســــــــــةول البائ ون. وتعى الةام م   2020فذاج/ماجس  16بدا ال مل     - 88
 ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.
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ة ما تق ر   بنن تقوم الجامعة بتحدمث إ  اناا التشاا يز الموحد   135وصااف المجلس قي الفق ة أو  - 89
للممتلكاا والمنشاااوا والمعداا لكي تعكس المساااوولياا وال اااوابط ال خابية الحالية نلف ممتلكاا الجامعة 

 ومنشوتها ومعداتها وأصولها ألي  الملموسة.
 

 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما لم: الم التوص

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

عت     - 90 يجعا ات التشــــــــ ول المو دة المســــــــتكملم للممتلكات والمنشــــــــ ت    2020فذاج/ماجس  30ُ شــــــــ 
 والم دات. وتعى الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

معة بتحليز التكاليغ والفوائد المت تبة ما تق ر   بنن تقوم الجا 136وأوصاااااااف المجلس قي الفق ة  - 91
لتحق  الشاااه رة بيا تق ر  اظام أ لس والموخع الماي  ل،صاااز  نلف النحو المنيا قي نلف إ  ان نملية ا

 إ  اناا التش يز الموحدة للممتلكاا والمنشوا والمعداا.
 

 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ماي ر ُطلب   الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

لتشـــمل اســـت عاضـــات   2020فذاج/ماجس  30يجعا اتما التشـــ وللم المو دة اعتباجا من  قحف الةام م  - 92
شــــــــمعمم لتقاجمع يّاجة األصــــــــول      اه اطل  هلما اتألــــــــل رالت ووعات    الخألــــــــائ  الماّيم لألصــــــــول.  

 ت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.لتوصلم  د ُ  د لالةام م ال اله ا وتعى 

ما تق ر   بنن تساتع ض الجامعة ممتلكاتها ومنشاوتها ومعداتها   137وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 93
 بتوات  يور  يقز نا سنة.

 
 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 وال انطب التاجمت المستمدم:
 

. 2020فذاج/مــاجس  30اعتبــاجا من  قحــف جــام ــم األمم المتحــدة يجعا اتمــا التشــــــــــــــ وللــم المو ــدة  - 94
ــت عاضـــات الشـــمعمم لتقاجمع   وتّع مســـاوللات مداعي األصـــول    يجعا ات التشـــ ول المو دةس الت  تشـــمل االسـ
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لس وك الم ال يقوه  يّاجة األصـــــــــول      اه اطل  هلما اتألـــــــــل رالت ووعات    الخألـــــــــائ  الماّيم لألصـــــــــو 
م او تحومرت او ت دارت. وتعى الةام م ال اله  اخألـائ  األصـول بتسـةول اي يضـا ات او عمللات تألـع 

 التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

 Sedimat 4-12ما تق ر   بنن يحدي المعهد ما إضا كاات الة   146وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 95
عتن  ما أصاااااااول ماا المحتملة المتوخعة قي المساااااااتقنز لكي تتااااااااايية والتقنية أو الخدتلني المناقع الخ

ما المعاامي  المحااسااااااااانياة الادولياة للقطااع العااما الممتلكااا   17المعهاد  نلف النحو المق ر قي المعياار 
 والمنشوا والمعداا.

 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما لتوصلم:م ا ال

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 
  

ي   رم ااوع االعتعام راألصــــــــــول   Sedimat 4-12رحســــــــــب تقداع الم مدس   ل الةماا المخبعي  - 96
ة    الماـلاج  ــاّـيم للم مـد     17الواّج من الم ـااوع المحـاســــــــــــــبـلم اـلدولـلم للقطـال ال ـاهس ومو ع مـنا ع ا تألــــــــــــ

ــبم لوج م رح لم ر نوال  ــاجمع رح لم للم مد. وإالنســــ ــُتخده    مشــــ ــتقبل على اعتباج ا ج اســــ القلاس الكم   ”المســــ
عونم  40س تم تحلول  عّوجة محألــول  مح الشــتا      ل   م  عاثم مختل ملداناملات المســاه    التعإم خرل 

المائلم  االـستةارم ” مـشعول رح   ثال ر نوال منما    منـشوج. و د اـسُتخدمف اآللم       30راـستخداه اآللمس واّجج 
  ع شــــــــــــــبـج  ـا ـل للتعإـم للزجاعـم الحـا  ـم للمواّج    يطـاج   م اجاعـم معومـم ما  ـم  ـائمـم على الحبوب    منـا  

 .عونم من التعإم. وتعى الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما   12 لتحلول 

المعهد تقييما سااااااانورا لع ماا التدبور   ما تق ر   بنن يج     147وأوصاااااااف المجلس قي الفق ة  - 97
 العام. ما المعامي  المحاسنية الدولية للقطاع 17نلف النحو المق ر قي المعيار 

 

 م مد اإلّاجة المتكاملم لتد قات المواّ والمواّج اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم    :األولومم

 ال انطبو تمدم:ت المسالتاجم
 

ة    الم مد     مايم الســـــــنمس رما      2019شـــــــمدت  مايم عاه  - 98 تحققا ماّيا من األصـــــــول الموجّو
ــلم ذلك يجعا   ــخم من النتائا يلى الم مد. وتعى الةام م ال اله التوصــ ــمحرل القلممس وُ دمف  ســ اختباج اضــ

  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.
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ما تق ر   بنن تعزا الجامعة ال خابة نلف الخدماا التي مويمها   156قي الفق ة   المجلسوأوصااااف  - 99
موما  180اباا المستخدميا التي تظز ألي  اشطة لمدة  المسوولون نا اإل  اناا ل مان إل ان  ميع حس

 متتالية باورة منتظمة وقي الوخت المناسب.
 

 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ولالتن ود   الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

التقن  لن اه اطل     بع اما األمم المتحدة اإل مائ  يعداَّ  ســـــــــــتتارع الةام م مع القائمون على الدعم  -   100
 منت م.  تقعمع لعصد  سارات المستخدمون  وع النشطم واالت ا  على عمللم ت طول اله الحسارات رشال 

 
 تنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقة - بان 

ــنـــــم المنتملـــــم     ـــــده المةل س    مع و  - 101  2019األول/ّيســــــــــــــمبع  كـــــا ول  31تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5 (Vol. IV)تن ول التوصــــــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســــــارقم.   س موجزا عن  المس ال ألــــــل ال ا  ا

ةل   ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب الت  اعتبعاا الم  15وتّع اّ اه م لومات عن التوصـلات الــــــــــــــــ 
 اللي ُت َعض رج التوصلات    المع و.

 .2020 سط  موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا  5ومتيمن الةدول  - 102

 
 5الةدول 

ذ بالكامز    حالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة التي انُتنِّ  أاها ل  ُتنفَّ

 لتوصلاتا)عدّ ا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 4 4 2 - 6 اإلّاجة       

 - 1 1 - - 1 المتحدة معكز الحوسبم التارع لةام م األمم
 - - - 2 - 2 ماتب جئل  الةام م

واألمن البشــــــــــــــعي التــارع لةــام ــم م مــد البوئــم 
األمم المتحـــدة وماتـــب  ـــائـــب جئل  جـــام ـــم 

 - 2 2 1 - 3 األمم المتحدة    اوجوإا
ــتدامم التارع  م مد الدجاســــــــــــات المتقدمم لرســــــــــ

 - 1 1 2 - 3 األمم المتحدةلةام م 
 - 8 8 7 - 15 المجموع 

  

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.IV)
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 ا6)2015ا ول/ييسمن  كااون  31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن تنشاااااااع الجامعة خااااااااوما مو لة ضاا صااااااالة   14أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 103
 تزاماا ا يان.باإلم اياا ل،خساط المقنلة التي يعتمد منحها نلف الوقان بال

 
 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

اســـــت عضـــــف الةام م جملع االت ا ات مع الةمات الما حم    ضـــــو  التوجومات الماســـــســـــلم لألمم  - 104
ــبلم الدوللم للقطال ال اه. وخلألــــــــــف يلى عده وجّو شــــــــــعوط  المتحدة لتعتوبات التمومل و قا للم ا اوع المحاســــــــ

يقيـــ  ر  شـــا  خألـــوه ماجلم ذات صـــلم راإلاعاّات. و د اادت ذلك المو ف شـــابُم وإالتال  عده وجّو شـــعط 
ــائل   ــتعاتلةلات والســـلاســـات اإلّاجمم ومسـ الماللم التار م لماتب تخطلث البعاما والماللم والموزا لم    يّاجة االسـ

 توصلم.االمت ال وُابل ف يلى المةل . وت مل الةام م على االتألال رالمةل  من اجل ي ر  اله ال

 
 ا7)2016كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر   بانن تعتن   اامعاة ا م  المتحادة اتفااخااا الماااحيا  30أوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 105
خابلة لإلافاض   نواا مشا و ة إضا كان تسال   ا خسااط المقنلة متوقغ نلف الوقان بالتزاماا أيان  المتعدية السا 

ول سايما إضا ل  تكا لدق  امعة ا م  المتحدة خن ة مع الجهة المااحة أو ل  يسان  لها أن خالفت أحكاما   
 وما ث  ل تملر أ  يليز نلف أن اإلافاض خد يكون مستبعدا.

 
 اإلّاجة ولم:اإلّاجة المسا 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 
 

ة    ال قعة  - 106 من   30اعجى االطرل على ت للقـات جـام ـم األمم المتحـدة المت لقـم رـالتوصــــــــــــــلـم الواّج
 اعرها. 104تقعمع المةل  )ا  ع ال قعة 

عة ق ر   بنن يج   معهد النيئة وا ما البشااااا   التابع لجامما ت 75الفق ة  وأوصاااااف المجلس قي - 107
ا م  المتحدة ومكتب اائب رئيس  امعة ا م  المتحدة قي أوروبا نملية تحق  ماي  ما  ميع ا صاااااااول 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/71/5 (Vol. IV) ا6) 

 س ال ألل ال ا  .A/72/5 (Vol. IV) ا7) 

https://undocs.org/ar/A/71/5(Vol.IV)
https://undocs.org/ar/A/72/5(Vol.IV)
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ال أساااامالية وألي  ال أساااامالية قي أخ ب وخت ممكا  وأن يسااااتكم  تحدمد ا ماكا الفعلية حيث تو د  ميع 
 صول والمعلوماا المتعلقة بالجهة الءيمة نليها.ا 
 

م مد البوئم واألمن البشـــــــــــعي وماتب  ائب جئل  جام م األمم المتحدة      :تالالمساول  تالاإلّاج 
 اوجوإا

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــماللم اجعى كل من الم مد والماتب عمللم ت - 108 ــول العاســـ ــماللم    و وع حقو ماّي لةملع األصـــ العاســـ
س   عا لغلاب عدة مو  ونس  2019. ومع ذلكس لم اتســـــن التحقو  بل  مايم عاه 2019ها ول األول/ّيســـــمبع 

   المائم تقعمبا  من مةمول اصـــــنام األصـــــول  وع العاســـــماللم )م  مما من الحواســـــوب المحمولما.    13من 
. وتعى الةام م ال اله  2020ال ا  /انااع  كا ول  31لمتبقلم رحلول اّي من األصـنام اُا ةز التحقو الم و د

 التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر   بنن يقوم المعهد والمكتب بتخطيط  ميع ا اشااااااااطة  97وأوصااااااااف المجلس قي الفق ة  - 109
بع ال سااامي  رة نلف العمز بعد الكوارث  وبمضااافان الطاالمتعلقة باساااتم اررة تاااا رغ ا نمال واساااتعاية القد

 ورجب استع اض بذ  الخطة يوررا. نلف بذ  ا اشطة والضط ع بها  بالنسبة    حالة ااقطاع.
 

م ـمد البوـئم واألمن البشــــــــــــــعي وماـتب ـ اـئب جئل  جـامـ م األمم المتحـدة     :تالالمساول تالاإلّاج 
 اوجوإا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020من عاه  ال ا  العإع  المستمدم:التاجمت 
 

اضـــــطلع الم مد والماتب ر دة ا شـــــطم من اجل اســـــتمعاجمم تألـــــعم  األعمال واســـــت اّة القدجة على  - 110
. وابعه الم مد  ISO27001ال مل ر د الكواجأ    شـــــال يجعا ات تشـــــ ول مو دة والدجاســـــم المت لقم رشـــــماّة 

و  عا  لألولومم  دة الما تم من اجل يجســــا  األســــاس لمله ال مللم. يــــا عقدا للحألــــول على المســــاعوالماتب اي
الم طاة لأل شــــطم المت لقم بتكنولوجلا الم لومات واالتألــــاالت اســــتةارم  لر تلاجات الطاجئم المت لقم ر وعوس  

 .2020س اججئف جملع األ شطم المقعجة ل اه 19-هو ود

إلف   Office 365تق ر    بنل  منفذ المعهد والمكتب ب اامج  ما  107ي الفق ة وأوصاف المجلس  ق - 111
مهاا المعااباد ضاتهاا. ورنب ي  أن مت  التحق  ما كفاانة تنفياذ الن ااامج مقاارااة باالخادمااا الم ئماة التي تقاد 

 .النظ  أي ا قي الجوااب المتعلقة بنما تكنولو يا المعلوماا قي نملية التحق 
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م مد البوئم واألمن البشـــــــــــعي وماتب  ائب جئل  جام م األمم المتحدة     :تالساولالم  تالاإلّاج 
 اوجوإا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
  

بلم للتطبوو للتكنولوجلا ل عض خلاجات  امع شــــــــعكم   2020ت ا د الم مد والماتب     زمعال/او لج  - 112
الةـام ـم مع يار  االعتـباج الواجـب   Office 365 المت لـقم ـرالتكنولوجـلا من اجـل تن ـول بعـ امالخعائث الطعمو 

لمتطلبات  مايم البلا ات وخألــــوصــــلم البلا ات. وتةعي منا شــــات بون الم مد وماتب جئل  الةام م وماتب  
م. ومن المقعج ال  ت واالتألــــــــــاالت    مقع الةام م وجئل  تكنولوجلا الم لوماالشــــــــــاول القا و لم    الةام 

ُتســت  ف المنا شــات ر د وصــول المداع الةداد للم مدس ومن المقعج اآلل ال ُانةز ال مل    العإع األخوع من  
 .2020عاه 

 
 ا8)2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ن تكفز إكمال  ميع مسااتعملي   ر    امعة ا م  المتحدة بنما تق 112المجلس قي الفق ة  أوصااف - 113
تكنولو يا المعلوماا والتاااااااااالا قي الجامعة  ل ساااااااايما الموظفيا الجدي  قي أخ ب وخت ممكا  للدورة 

 ااة العامة.التدررنية قي مجال التوعية بنما المعلوماا التي توق با إيارة  وون الس مة وا ما با م

 اإلّاجة م:اإلّاجة المساول

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
  

   المائم هلما ات لو رالتوصلم الملكوجة اعره. وتعى الةام م   100 ققف الةام م م دل ي ةاا بلغ   - 114
 المةل  ي ر ما.ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى 

أوصااااف المجلس الجامعة بنن تطلب إلف  ميع مسااااتعملي تكنولو يا ما تق ر     113وقي الفق ة  - 115
المعلوماا والتاااالا قي الجامعة أن يقدموا  ااهاياته  ا ساااسااية قي مجال التوعية بنما المعلوماا بعد 

 إتمام الدورة إلف خس  خدماا المواري البش رة قي الجامعة.
 

__________ 

 ال ألل ال ا  .س A/73/5 (Vol. IV) ا8) 

https://undocs.org/ar/A/73/5(Vol.IV)
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 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما صلم: الم التو 

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

   المائم هلما ات لو رالتوصلم الملكوجة اعره. وتعى الةام م   100 ققف الةام م م دل ي ةاا بلغ   - 116
 ي ر ما.ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  

اساية النياااا التي     امعة ا م  المتحدة بنن تءي  حسا ما تق ر 118وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 117
 ST/SGB/2007/6تتلقابا ما أ  ا  ثالثة أو ت سااااالها إليها وق  مبايج التاااااانيغ الوارية قي النشااااا ة 

 اسة تحظف بالحماية حسب ا صول.والتنكد ما أن المعلوماا الحس
 

 معكز الحوسبم التارع لةام م األمم المتحدة ة المساولم:ّاج اإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020من عاه  ال ا  العإع  التاجمت المستمدم:
 

مباّئما التوجوملم الةدادة لتألـــــنل  ر د عدة جوالت من المشـــــاوجاتس اعتمدت جام م األمم المتحدة  - 118
وضــــــــــــــ ـف جـام ـم األمم المتحـدة خطـم  س 2019. و   العإع األخوع من عـاه 2019معال/او ـلج البـلاـ ات     ز 

. ومن المتو ع ال تن ـل 2020تن وـلس  كـا ـف المع لـم األولى من التن وـل    العإع األول والعإع ال ـا   من عـاه 
كــال متو  ــا    كمــا  2020تحــدة تــدابوع رحلول العإع األخوع من عــاه عــدة م ــااــد تــار ــم لةــام ــم األمم الم

على اال تلاجات واألولومات المت لقم   19-ا  تلةم لت ثوع جائحم كو وداألصــــــلس ولكن ي عاا التقده شــــــمد ت خع 
 بتكنولوجلا الم لومات واالتألاالت.

نن تتحق  باااااورة نشااااوائية ما تق ر    امعة ا م  المتحدة ب 129وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 119
 سف  المق ر.نلف تا رد أمني  ورف ز أن تقوم بذلر خنز موند ال مما إضا كان خد ت  الحاول

 
 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

الســــ ع   تةعي جام م األمم المتحدة عمللات  ح  عشــــوائلم كل ســــتم اشــــمع. وتم تحداث ســــلاســــم - 120
س رحوث توضــــــــح  2019تموا/اوللج   8الماج    ST/IC/2019/16الةدادة    الةام م و قا للت ملم اإلعرم  

يم  ــا ع اتحمل المســــــاوللم ال ّع ــاجمح األمنلم المطلوإم  بل بد  جملع عمللات   ال المســــ عن الحألــــــول على التألــــ

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/6
https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
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ون عن ك الم الحألــول  الم نوون رالموا قم وكللك الم نوون رالموا قم على الســ ع والشــحن للســوا مســاول الســ عس وال 
 ا.20و    19ال قعتال س ST/IC/2019/16مسبقا او ال قا على تألعمح امن  )ا  ع الت ملم اإلعرم  

يكفز معهد الدراساااا المتقدمة ل سااتدامة التابع  ما تق ر   بنن  175 ة وأوصااف المجلس قي الفق - 121
 للجامعة أن يقدم المساق ون تقارر  نا إاجاا سف ب  قي أل ون  ه  واحد ما تاررخ ااتهان السف .

 
 الدجاسات المتقدمم لرستداممم مد  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم  :األولومم

 ال انطبو جمت المستمدم:تاال
 

تم تن ول شـعط تقديم شـماّة ي ةاا السـ عس ومةعي جصـد الا الشـعط عن ك ب راسـتمعاج من  بل جمم  - 122
 ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.م نلم بتنسوو شاول الس ع. وتعى الةام م ال اله التوصلم  د 

ا م  المتحدة بنن تساتع ض بط رقة نشاوائية  ما تق ر    امعة  179وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 123
 ما ا م  اإليار  للجامعة. 4-5لش ط المتعل  بمبا  ة العمز بعد السف  الواري قي الفق ة ا

 
 اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم  :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ام م يجعا  اسـت عاضـات عشـوائلم للشـعط المت لو رمباشعة ال ملس وذلك عن طعمو جمع  ل الةسـتواصـ  - 124
 الم لومات عن اي  االت عده امت ال من جملع الم ااد كل ستم اشمع.

ن الجامعة ضاك تها الموساااااااساااااااية بدل ما   193المجلس قي الفق ة وأوصاااااااف  - 125 ما تق ر   بنن ُتكو 
 ابقيا خن انة استشارريا لهذا ال  ض.الستم ار قي تعييا موظفيا س

 
 ماتب جئل  الةام م اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــل ال ـــا   من الوثلقـــم  - 126 ة    مع و ال ألــــــــــــــ ــاتـــج الواّج ــارـــات    ت للقـ ال ظ مةل  معاج   الحســــــــــــــ
A/75/5 (Vol. IV) اســتكمال الدلول القا و   الم ن  وتحداد مماه اخألــائ  القوا ون والســلاســات يمان  ”س ال

. و د  دّت الةام م مماه اخألـــــائ  القوا ون والســـــلاســـــات    عاا لمله التوصـــــلمال ي مم على ا ج تن ول وا ة

https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.IV)
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ــدلوــل القــا و      2019 عــاه ــااع س وا ةزت ال تعى الةــام ــم اآلل ال اــله  . ولــللــكس 2020كــا ول ال ــا  /ان
 التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

تق ر    أي اااااا بنن تااااااف الجامعة مهام محدية ومو هة ما   194وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 127
عمز الوارية قي العقوي احو تحقي  النتائج متعيا إاجاابا هيم ار امني محدي قي اختااااااااصاااااااا أو مهام ال

 التي تن مها مع الخن ان الستشارريا.

 
 ماتب جئل  الةام م المساولم: ةاإلّاج 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 معالل األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ة    مع و ال ألـــــــــــــــــل ال ـــا   من الوثلقـــم - 128  ذكع مةل  معاج   الحســـــــــــــــــارـــات    ت للقـــاتـــج الواّج

A/75/5 (Vol. IV) :ــول على خدمات األ عاّ  ”س ال المت ا دان رموجب األمع اإلّاجي يحدّ يجعا ات الحألـــــ
عقّو الخبعا  االســـــتشـــــاجمون واّاجتماس ولكنج ال يألـــــف المماه المحدّة الموجمم  حو تحقوو النتائا الت  ات ون 

عقّو الخبعا  االسـتشـاجمون ُتسـتخده    طائ م من المماه تتنول ما بون المماه األهاّيملم يلى ال  وإما .عي ةاااا
ّس    امع يّاجي  ــابــل للتطبوو على  طــا  واســــــــــــــعس الممــاه  المحــدّة الممــاه اإلّاجمــمس  ــ  ــج ال يمان ال تُ  حــد 

ــاه. ــا ـ   جــمـلع ـتلـــــــك اـلـممـــــ ــاااـــــ ــاـئا اـلـت  اـُـتوخـى يـ ةـــــ ــم ـ حـو ـتحــقـوو اـلـنتـــــ وـمـن  األـمع اإلّاجي  اـلـموجـمـــــ
UNU/ADM/2019/01   ــ ا للمماه المحدّة الموجمم ــمن االختألـــاصـــات وصـ ــعوجة ال تتيـ رال  ل على ضـ
ــوجة  حو تحقوو النتائاس وعلى  ــمد ر  ةاا األعمال رألــــ ــداو يشــــ ــعوجة ال اتو ف ّ ع المد وعات على تألــــ ضــــ

 ةل  ي ر ما.معضلم. ومن ثمس تعى الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى الم

ما تق ر    بنن يقوم معهد الدراساااا المتقدمة ل سااتدامة بعملية    227وأوصااف المجلس  قي الفق ة  -   129
 مجموناا كتب المكتبة وبتحدمث المعلوماا قي اظام إيارة المكتبة قي أخ ب وخت ممكا. تحق  ماي  ما 

 
 م مد الدجاسات المتقدمم لرستدامم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول لم:التوص الم 

 متوسطم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
جــاجمــم. وســــــــــــــوتم تحــداــث الم لومــات المتوا عة      ــاه يّاجة الماتبــم    انــاك عمللــم تحقو مــاّي  - 130

 التاجمت المستمدم.

 

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.IV)
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 ا9)8201كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن تحتفل الجامعة قي تقارر با المحاسااااااانية بتقيي   23أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 131
 لمخزون الكتب المو وي قي مكتنتها.محد ث 

 
 م مد الدجاسات المتقدمم لرستدامم المساولم: ةاإلّاج 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 طبوال ان التاجمت المستمدم:

 
ةلـف      ـاه كواـا ) ـاعـدة بلـا ـات ماتبـم الةـام ـما القلمـم النقـديـم للكتـب المتوا عة     - 132 ماتبـم ســــــــــــــُ

 الةام م. وتعى الةام م ال اله التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

  
 ب اامج ا م  المتحدة اإلامائي   - رابعا  

قي   مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهيةتنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر    -ألف  
 ا10)2019كااون ا ول/ييسمن   31

بع اما األمم المتحدة اإل مائ  )البع اما اإل مائ ا تحســــــــون اّا  معاج م الحســــــــاراتس رما    ي تزه  - 133
ــاو ــوعس تشـ ــبلس    األجل القألـ ــبل. ومن اله السـ ــاراتس من خرل عدة سـ ــلات معاج   الحسـ ل  ذلك تن ول توصـ

ــلحدّ التح ــال  جدا. و   األجل الطوملس ســـــــــــ لول الةاجي  ا ع م ا تلاطلم للمااتب القطعمم ذات األّا  اليـــــــــــ
ــاجمن الطعمَو يلى األماه اللي انب   ا تماجج لم الةم مر  ات   ــباب الةلجمم الميـــــــــطَلع رج على مســـــــ لألســـــــ

ــاـرات المتكعجة. وعروة على ذـلكس من المتو ع ال تات  مـباّجات اإلصــــــــــــــرح الحـاللـم ثمـاجاـا.   معاج ـم الحســــــــــــ
ع اإلّاجة اييـــا  طا  اإلبر  المنت م   ا عات اله الةمّو رال  ل تقدما كبوعا لكنما لم تكتمل ر د. و د وســـتوســـد

 عن مسائل معاج م الحسارات وعن التقده المحعا  وما يلى ال عمو التن ولي و عمو األّا  الماسس .

 .2020توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   موجزا لحالم تن ول 6ومتيمن الةدول  - 134

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/74/5 (Vol. IV) ا9) 

 .س ال ألل ال ا  A/75/5/Add.1 ا10) 

https://undocs.org/ar/A/74/5(Vol.IV)
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.1
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 6الةدول 

 ال ئيسيةحالة تنفيذ التوصياا   

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 2 2 1 – 3 اإلّاجة       
 – 4 4 – – 4 مواّج الماللمماتب يّاجة ال

 – 1 1 – – 1 و دة خدمات المشتعمات
 – 5 5 – – 5 مااتب مت دّة 

 – 12 12 1 – 13 المجموع 
  

 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   7ومتيمن الةدول  - 135

 
 7الةدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول لمالمساو  اإلّاجة
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 3 3 – – 3 ماتب ال ر ات الخاججلم والتوعلم       
 – 6 6 1 – 7 اإلّاجة

 – 6 6 – – 6 ماتب يّاجة المواّج الماللم
 – 1 1 – – 1 لوماتماتب يّاجة الم لومات وتكنولوجلا الم 

 – 5 5 – – 5 و دة خدمات المشتعمات
 – 3 3 – – 3 المااتب اإل للملم

 – 12 12 – – 12 مااتب مت دّة
 – 36 36 1  37 المجموع 

  
ما تق ر    بنن يساتع ض الن اامج اإلامائي ن ض بياااتا المالية   30أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 136

المساااااااااتحقة لكياااا ا م   يما متعل  بالمبالغ المساااااااااتحقة الءبض والخااااااااااوم  والم حظاا المتعلقة بها ه
المتحدة  وضلر ما أ ز تحدمد ما إضا كان ما المحتمز أن موي  ت يي    رقة الع ض إلف اراية الوضااااااااوي  
 وإلف تعزرز قيمة النياااا المالية قي اظ  أصحاب المالحة  ق   نا تحسيا قهمه  للنياااا المالية.
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 الماللمماتب يّاجة المواّج  المساولم: ةج اإلّا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 137

اااااا الماااليااة  ما تق ر    باانن مل ي الن اااامج اإلامااائي  قي النياا  40وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  -   138
م  المقنلاة   النت ا  بااإلم اياا والماااااااااا وقااا هيماا متعل  بتكااليغ الموظفيا المتاااااااااالاة باالموظفيا الاذما خاةد 

 الش كان قي التمورز مسابماا ما المواري مخااة له  والذما ااُتدبوا للعمز قي اظام المنسقيا المءيميا. 
 

 ماتب يّاجة المواّج الماللم المساولم: ةاإلّاج 

 التن ول ود  لم التوصلم:ا 

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 139

ما تق ر    بنن مو د الن اامج اإلامائي ح  للحالة المحلية قي   49وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 140
ب أيلة كاهية تثنت ت طية أصااااحاب نقوي الخدماا بخطة المكتب القط   بطلضلر النلد وبنن متنكد ما قيام 

 معا اا تقاندية وتثنت قيامه  بم  ان تحور ا  ه رة إلف اظ  ال مان ال تماني.
 

 الماتب اإل للم  أل عمقلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020عاه خوع من العإع األ التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 141

ما تق ر    أي اااا بنن يكفز الن اامج اإلامائي اساااتخدامة المكتب  50وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 142
القط   للنموضج الحالي لعقوي الخدماا قي نقوي الخدماا الجدمدة التي من مها  واسااااتكمالةا للعقوي القائمة  

 ُوخعت خنز بدن العمز بالنموضج الجدمد.التي 
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 الماتب اإل للم  أل عمقلا المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 143

تق ر    بنن منقد الن اامج اإلامائي ساااياساااتا المتعلقة باإليارة ما   62وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  -   144
 الم كزرة للمخا   لستبعاي بيئاا ال خابة الخار ية  مثز مجلس م ا عي الحساباا  ما خط الدقاع الثالث. 

 
 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 وطبانال  التاجمت المستمدم:

 
ــتج     - 145 ــلاســــــ تموا/اوللج. ومعجى العجول يلى العارث التال  لرطرل على  8 قح البع اما اإل مائ  ســــــ

 ? https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx :مــــــــزمــــــــد مــــــــن الــــــــتــــــــ ــــــــاصــــــــــــــــــــــوــــــــل

SBJID=431&Menu=BusinessUnit . ومعى البع اما اإل مائ  ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى
 المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن يعزا الن اامج اإلامائي إلمام المكاتب القط رة  77وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 146
ط رقااة متكاااملااة  وضلاار مث  نا   ر  ن ض  والوحااداا ا خ ق بكيفيااة إ  ان تقييماااا مخااا   ال   ب

 جيدة قي المعتكفاا اإلخليمية أو السنورة التي ُمنظمها الن اامج لمدم را.الممارساا ال

 
 اإلّاجةس وماتب يّاجة المواّج الماللمس والمااتب المعكزمم واإل للملم  اإلّاجات المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال الث من عاه  المستمدم:جمت التا

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 147

ة نا  78وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 148 ما تق ر    بانن يجعاز الن ااامج اإلاماائي اإلخ اراا ُمحكماة
تكاملة نلف النحو المكاتب بناها خامت بتقيي  مخا   ال   والفساااااي بط رقة م  ر  إضاااااقة بيان تق  هيا 

 اإليارة الم كزرة للمخا  . الذ  تقت يا سياسة مكاقحة ال   وسياسة

 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?%20SBJID=431&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?%20SBJID=431&Menu=BusinessUnit
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 ماتب يّاجة المواّج الماللم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020األخوع من عاه العإع  التاجمت المستمدم:

 
 وصلم.وا و البع اما اإل مائ  على اله الت - 149

ما تق ر    بنن يحدي الن اامج اإلامائي أولوراتا التنظيمية ما  98وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 150
 خ ل وضع است اتيجية خاصة بالمنظمة لمكاقحة ال   منب ي أن تت ما الممارساا الجيدة الحالية.

 
 ماتب يّاجة المواّج الماللم المساولم: ةاإلّاج 

  ول ود التن  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 151

خطاة نملاا ما تق ر    بانن مواصاااااااااز الن ااامج اإلاماائي تنفياذ   99وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 152
ناة المخاا   معلومااا مساااااااااتكملاة نا حاالتهاا المتعلقاة بام اار إيارة مخاا   ال   وبانن يقادم باااتظاام إلف لج

 جلساا.منب ي أن ُتوثَّ  قي محاض  ال

 
 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 153

ق ر    بنن ي اااااااااع الن اامج اإلامائي إ ارا امنيا واخعيا ما ت  100الفق ة  وأوصاااااااااف المجلس  قي - 154
 لتنفيذ خطة نملا المتعلقة بم ار إيارة مخا   ال  .

 
 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 37/319 

 

  مائ  على اله التوصلم.وا و البع اما اإل - 155

ما تق ر    بنن يعزا الن اامج اإلامائي إلمام المكاتب القط رة   101وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 156
قي أيواا إيارة المخاا   الموساااااااااساااااااااياة والوحاداا ا خ ق بكيفياة توثي  إ  اناا معاالجاة مخاا   ال   
لمعتكفاا اإلخليمية أو السااانورة التي ُمنظمها المتاحة  وضلر مث  نا   ر  ن ض الممارسااااا الجيدة قي ا

 الن اامج لمدم را.

 
 اإلّاجةس والمااتب المعكزمم واإل للملم  اإلّاجات المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 157

ما تق ر    بنن مواصاااااز الن اامج اإلامائي تعزرز  هوي  وبنن  115وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 158
 مواصز رقع مستوق الوني بال   نلف الاعيد الداخلي.

 
ماتــب الخــدمــات اإلّاجمــمس واإلّاجةس وماتــب يّاجة المواّج المــاللــمس والماــاتــب   اإلّاجات المساولم:

 المعكزمم واإل للملم 

  ود التن ول لم:التوص الم 

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 159

ما تق ر    بانن مواصااااااااااز الن ااامج اإلاماائي تعزرز  هوي   124الفق ة وأوصاااااااااف المجلس  قي  - 160
 ا بمخا   ال  .المتواصلة ل قع مستوق وني الش كان الخار يي

 
 و دة خدمات المشتعماتس وماتب ال ر ات الخاججلم والتوعلم : تال المساولتال اإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 161
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صاايتا بنن يسااتع ض الن اامج اإلامائي حالا ندم ما تق ر    تو  134 ة وك ر المجلس  قي الفق - 162
المكاتب اإلخليمية المتثال التي ن ضاااااها المجلس وأن يحلز ا ساااااباب والظ و  التي أيا إلف ندم امتثال  

 والمكاتب القط رة بشكز كامز لإل ار الموسسي لل خابة الداخلية.

 
 اإل للملمالماللم والمااتب  ماتب يّاجة المواّج اإلّاجات المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 البع اما اإل مائ  على اله التوصلم.وا و  - 163

 ما تق ر    بنن ي ااع الن اامج اإلامائي مخططة مشاا وع  م ئما    135وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 164
د    مت ااااما  داول امنية وميزااياا مناساااابة هيما متعل  بم حلة التخطيط للمشاااا وع المتعدي الساااانواا المعق 

 خطيط المواري.المتمثز قي العمز بنظام م كز   دمد لت

 
 ماتب يّاجة الم لومات وتكنولوجلا الم لومات المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  مستمدم:مت الالتاج 

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 165

تق ر    توصااااااايتا بنن يقوم الن اامج اإلامائي  نلف أساااااااات ما  136وك ر المجلس  قي الفق ة  - 166
 ااامج اإلاماائي التحلياز الواري أن    بمواصااااااااالاة تنءيد إ اار  لل خااباة الاداخلياة وأوصاااااااااف كاذلار بانن يقوم الن

 بتبسيط نملية توثيقا إل ار ال خابة الداخلية قي الدليز التش يلي ب ية تعزرز تنفيذ .

 
 اجة المواّج الماللمماتب يّ المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 مائ  على اله التوصلم.وا و البع اما اإل  - 167

ما تق ر    بانن يج   الن ااامج اإلاماائي تقييماا لمادق تطني    148وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 168
ديا قيهاا مخاا   ناالياة متعلقاة   المماارساااااااااااا الجيادة مثاز التنااوب نلف المهاام قي السااااااااايااخااا التي حاُ

 الحتيالية. با نمال



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 39/319 

 

المواّج البشــــــــــــعممس وو دة الخدمات ماتس وماتب يّاجة و دة خدمات المشــــــــــــتع  اإلّاجات المساولم:
 المشتعكم على الأل ود ال الم 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 169

لتي بانن يساااااااااجاز الن ااامج اإلاماائي الم كبااا ا ما تق ر    153وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 170
ما المعامي  المحاساانية الدولية للقطاع   17ر ُتدرةج بعُد قي النظام الم كز  لتخطيط المواري امتثال للمعيا ل 

 العاما الممتلكاا والمنشوا والمعداا.

 
 المااتب اإل للملم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 التوصلم.وا و البع اما اإل مائ  على اله  - 171

ما تق ر    بنن يعزا الن اامج اإلامائي الوني بنبمية المتثال   154وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 172
لم كباا واكتمالها قي المكاتب القط رة التام للمتطلباا المعمول بها هيما متعل  بالتحق  الماي  ما و وي ا

 التي ت  قيها تحدمد مسائز ندم المتثال.

 
ان وال مللاتس والمااتب اإل للملم اإلّاجات المساولم:  ماتب اختلاج الموّج

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وصلم.اإل مائ  على اله التوا و البع اما  - 173

يف ض الن ااامج اإلاماائي قي وحادة الخادمااا ما تق ر    بانن  159وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 174
المشاات كة نلف الاااعيد العالمي ضااوابطة تح    ت ااما صااحة ويخة المعلوماا التي تدخلها المكاتب القط رة 

 قي النظام الم كز  لتخطيط المواري.
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 ممو دة الخدمات المشتعكم على الأل ود ال الم س وماتب يّاجة المواّج البشع  اولتال: اإلّاجتال المس 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 175

الا الم  عية      بنن مبسااااااط الن اامج اإلامائي اإلحما تق ر  166وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 176
 ا بلية الذ  متعيا الءيام با أثنان إضاقة بائعيا قي النظام.القائمة بشنن التحق  ما 

 
 و دة خدمات المشتعمات المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 177

ما تق ر    بنن مبسااااااااط الن اامج اإلامائي ورعزا التو يهاا  167المجلس  قي الفق ة وأوصااااااااف  - 178
 المتعلقة بالوثائ  الدانمة المطلوبة إلضاقة بائعيا قي النظام.

 
  مو دة خدمات المشتعماتس وشابم الخزا اإلّاجتال المساولتال: 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 179

ما تق ر    بنن يعزا الن اامج اإلامائي التو يهاا القائمة التي   173وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 180
د البائعيا والحتفاظ   اناا التي متعيا تنفيذبا نلف قت اا منتظمة هيما متعل  ب صتحدي لوحداا العمز اإل

 بسج ا البائعيا وبذل العناية الوا بة باورة مستم ة.

 
 و دة خدمات المشتعمات  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 181

ما تق ر    بنن منفذ الن اامج اإلامائي العملية التي ت  وضااعها   174وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 182
موخ ا والتي تتمثااز قي اساااااااااتع اض خوانااد بياااااااا البااائعيا بااااتظااام ما أ ااز اساااااااااتبعاااي البااائعيا ألي   

 منها. الموبليا
 

 و دة خدمات المشتعمات  ساولم:لما ةاإلّاج 

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 183

 ما تق ر    بانن منلغ الن ااامج اإلاماائي  ميع وحاداا العماز  175وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 184
بالكياااا وا ق اي الجدي الخاضاااعيا لجزاناا  وضلر بنان بااااورة يوررة  بعملياا تعلي  التعامز الجدمدة أو 

 نلف توصية ما لجنة استع اض الموريما التابعة للن اامج اإلامائي.

 
 و دة خدمات المشتعمات المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  :المستمدمالتاجمت 

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 185

ما تق ر    بنن يعجز الن اامج اإلامائي وتي ة إاجاا خ اااااااايا   180وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 186
 البائعيا المت اكمة التي متعيا نلف لجنة استع اض الموريما استع اضها.

 
 و دة خدمات المشتعمات م:المساول ةاإلّاج 

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 187

ما تق ر    بنن مواصاز الن اامج اإلامائي مواقاة مكتب التنساي   200وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 188
قي المائة  1متعاون معا بشاااااانن المسااااااائز المتعلقة بال اااااا ربة البال ة اساااااانتها  امائي بالتعليقاا وبنن اإل
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قي ضلر الاااااعوباا التي لوحظت نلف الاااااعيد القط   والمسااااائز المتعلقة بتفسااااي  تو يهاا ا مااة  تبما
 العامة ل،م  المتحدةا.

 
 م والتوعلموماتب ال ر ات الخاججل ماتب يّاجة المواّج الماللمس اإلّاجتال المساولتال: 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 189

دا ما تق ر    بنن ي اااااع الن اامج اإلامائي اموض ا موح  201وأوصاااااف المجلس كذلر  قي الفق ة  - 190
المكاتب القط رة نلف اساتخداما لنيان ا ساباب التي ينت إلف إنفان اتفاق محدي ما اتفاخاا وبنن يشاجع 

 المسابماا ما ال  ربة وققا للقائمة الم  عية التي تت منها تو يهاا ا مااة العامة ل،م  المتحدة.

 
 ماتب يّاجة المواّج الماللم المساولم: ةاإلّاج 

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 191

ما تق ر    الن اامج اإلامائي نلف مواصاااالة تعزرز النظام الذ   213و ااااجع المجلس  قي الفق ة  - 192
   ننها.دبا واإلب التمورز ورصيستخدما ما أ ز تفعيز التزاماا اتفاق 

 
 ماتب ال ر ات الخاججلم والتوعلم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 193

مج اإلامائي رصاااااد المشااااااررع مواصاااااز الن ااتق ر    بنن ما   224وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 194
 المفتوحة التابعة لمكتب المنس  المءي  التي ت  تحدمدبا  والتعجيز بمأل ق المشاررع خدر اإلمكان.
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 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ا اإل مائ  على اله التوصلم.و البع اموا  - 195

ما تق ر    بنن مواصااز الن اامج اإلامائي رصااد ندي الموظفيا  225وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 196
العامليا قي إ ار ت تيباا الاتقال واإلب   نا ضلر إلف اظام المنساقيا المءيميا  وأن موث  أوخاا ااتهان 

 الاتقالية. بذ  الت تيباا

 اإلّاجةس وماتب يّاجة المواّج البشعمم  تال المساولتال: ّاج اإل 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 197

 مج اإلامائي اتائج الدراساااااااةتق ر    بنن يساااااااتخدم الن ااما   232وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 198
الساتقااائية المشات كة مع مكتب التنساي  اإلامائي لتقيي  ن ض الخدماا الذ  يقدما إلف اظام المنساقيا  

 المءيميا  والدن  التش يلي الذ  يقدما إلف المكاتب القط رة  وتنءيد ضلر إضا لزم ا م .

 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 199

ما تق ر    بنن مواصاز الن اامج اإلامائي متابعة توقيع اتفاخاا   236وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 200
 لمنس  المءي .أ ز تقدي  الخدماا إلف مكتب امستوق الخدماا المحلية ما 

 
 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 201

يقاا التي يساااااااااتخدم الن اامج اإلامائي التعلما تق ر    بنن   252وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 202
اإليارة والمسااانلة إلث ان إسااهاما قي تنءيد اإل ار نلف الاااعيد القط   ما أ ز حاااز نليها بشاانن إ ار 
 ضمان تعزرز المسانلة.

 
 ماتب ال ر ات الخاججلم والتوعلم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020اه العإع األخوع من ع التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 203

ما تق ر    بنن مواصااز الن اامج اإلامائي مشاااركتا قي الحوار  269وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 204
المشااات ي بيا الوكالا بشااانن مبايج رضاااا العم ن  ومبايج تحدمد التكاليغ والتساااعي   وأن يساااتكشاااف   

شااااات ي بيا ماااااالحة ا،خ را  الخياراا المتعلقة بسااااانز إمكااية تعزرز الحوار المبالتعاون مع أصاااااحاب ال
الوكالا بشااانن مبايج تحدمد التكاليغ والتساااعي  ما أ ز معالجة الشاااواألز القائمة لكياااا ا م  المتحدة 

 التي ل تتف  مع المبايج.

 
 اإلّاجة المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 205

ما تق ر    بنن منظ  الن اامج اإلامائي قي اراية تبسيط نملية   288وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 206
أن مواصاااااز مشااااااركتا الحثيثة قي تحدمد إساااااهاماتا قي نملية إصااااا ي منظومة ا م  المتحدة اإلامائية  و 

 لوكالا ما أ ز إص ي منظومة ا م  المتحدة اإلامائية. ميع مساراا العمز المشت كة بيا ا
 

 اإلّاجةس وماتب ال ر ات الخاججلم والتوعلم اإلّاجتال المساولتال: 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021عاه  العإع ال ا   من التاجمت المستمدم:

 
 التوصلم.وا و البع اما اإل مائ  على اله  - 207
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ما تق ر    بانن يسااااااااات از الن ااامج اإلاماائي الف     289وأوصاااااااااف المجلس كاذلار  قي الفق ة  - 208
والتحدياا المحدية قي الدراساااا السااتقاااائية المتااالة بمصاا ي منظومة ا م  المتحدة اإلامائية ما أ ز 

 ة باإلص ي.الذ  يقدما إلف المستوق القط   بشنن المسائز المتالمواصلة تحسيا الدن  

 
 ماتب ال ر ات الخاججلم والتوعلم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا و البع اما اإل مائ  على اله التوصلم. - 209

 
 م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقةذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس تنفي -بان  

ــنـــــم المنتملـــــم     - 210  2019األول/ّيســــــــــــــمبع  كـــــا ول  31 ـــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.1ــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول ــا  س ال ألـــــــــ ــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســـــــــ رقم.  التوصـــــــــ

ــ  وتّع ل”الت  اعتبع المةل  ا مــا يمــا ” وــد التن وــلع او  20اّ ــاه م لومــات عن التوصــــــــــــــلــات الــــــــــــــــــــــــــ .  علم ُتن ــ 
 الم لومات اّ اه رالتعتوب اللي ُت َعض رج التوصلات    المع و.  وتّع

 .2020فب/ا سط   موجزا للحالم ال امم للتوصلات    8ول ومتيمن الةد - 211

 
 8الةدول 

ذ بالكامز    حالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة التي انُتن  أاها ل  ُتنفَّ

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا لم  ّ لمـــــ ــد  يُحـــــ

 تاجمت مستمدم
 – 3 3 – – 3 لمواّج البشعممّاجة اماتب ي       

 – 6 6 – – 6 المااتب اإل للملم 
 – 11 11 – – 11 مااتب مت دّة

 – 20 20 – – 20 المجموع 
  

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.1
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 ا11)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ي نملية التساااااجيز اليدو  ما تق ر    بنن يعزا الن اامج اإلامائ 47الفق ة أوصاااااف المجلس  قي  - 212
مسااااتوق المكاتب القط رة ما أ ز ضاااامان تسااااجيز اإلم اياا قي الفت ة التي يقدم   للمعام ا التبايلية نلف

 الن اامج قيها الخدماا  نلف النحو المطلوب قي إ ار المحاسبة نلف أسات الستحقاق.
 

 المااتب اإل للملم لم:المساو  ةاإلّاج 

 ول ود التن   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
س اّجج البع ـاما اإل مـائ  تـ هوـد تســــــــــــــةوـل ياعاّات الم ـامرت التبـاّللـم    اإل عاجات 2019   عـاه  - 213

ــد  علوما المااتب  القطعممس واو امع ا اط رج المةل  علما.  وع ال المةل   الســــــــــــنومم الت  الزه ال تألــــــــــ
ل و قا  للمحاســــــبم على اســــــاس   ظ اييــــــا  االت مختل م  ده  وما البع اما اإل مائ  خدمات ال ّول ال ُتســــــة 

االســــــــــــــتحـقا . ومن ثمس ي تبع المةل  اـله التوصـــــــــــــــلم  ـود التن ـول. وم تزه البعـ اما اإل مـائ  ت زمز اإل عاجات 
 تباّللم رغلم است عاضما وت هوداا.مدم تزومد المااتب القطعمم بت اصول ياعاّات الم امرت الب 2020 ل اه

ما تق ر    بنن يكفز توقي  المكاتب القط رة للتدررب أثنان العمز  49وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 214
دخة وققا لسااااياساااااا  للموظفيا حتف يكتساااانوا بشااااكز مسااااتدام الوني ال ام لتسااااجيز المعام ا التبايلية ب

 الن اامج اإلامائي وتعليماتا.
 

 ماتب يّاجة المواّج الماللمس والمااتب اإل للملم المساولم:ت اإلّاجا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
س بتدجمب المو  ون على متار م جمّو التحألـول وعلى  2020يقوه البع اما اإل مائ   اللاس    عاه  - 215

 ّات رما اتماشى مع سلاسات البع اما اإل مائ  واجعا اتج.تسةول اإلاعا

ما تق ر    بنن يساتع ض الن اامج اإلامائي حالا ندم المتثال   75وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 216
أيا إلف ندم امتثال المكاتب اإلخليمية والمكاتب  التي ن ضااااها المجلس وأن يحلز ا سااااباب والظ و  التي

 ز لإل ار الموسسي لل خابة الداخلية.القط رة بشكز كام
 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/74/5/Add.1 ا11) 
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 ماتب يّاجة المواّج الماللمس والمااتب اإل للملم المساولم:اإلّاجات 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــتكمل ضــــوارط - 217 ج      اه اطل  لم الةم اله اســــت عض البع اما اإل مائ   االت عده االمت ال واســ

ــلم. و د ال ظ المةل  ال البع اما ــارطا فللا جدادا      اه اطل . ولم اتناول  التوصــــــــــ اإل مائ   د   ل ضــــــــــ
 داد من النتائا األخعى الت  اشـــوع يلوما اليـــارث اآلل  ســـوى  تلةم وا دة من  تائا الع ارمس لكنج لم اتناول ال

ــابو للمةل . وال ظ المةل  ال اله االســـــــــــتنتاجات الت  توصـــــــــــل يلوما  د اســـــــــــتمع خرل      التقعمع الســـــــــ
 س ولللك ي تبع ال اله التوصلم  ود التن ول.2019 عاه

إلف التحليز  ما تق ر    بنن يقوم الن اامج اإلامائي  اساااااااتنايا 76وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 218
 تعزرز تنفيذ .الواري أن    بمواصلة تنءيد إ ار ال خابة الداخلية ما أ ز 

 
 ماتب يّاجة المواّج الماللمس والمااتب اإل للملم المساولم:اإلّاجات 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ا ت للمـات لةملع الماـاـتب القطعـمم ـراســــــــــــــت عاض يطـاج العـ اـرم اـلداخلـلم الخـا  راـل منمـ صــــــــــــــدجت  - 219

ما ات لو ر ي قلممس وكللك  وت دالجس عند اال تيــــــا س لمنع التيــــــاجب بون الســــــلطم األولى والســــــلطم ال ا لم هل
د    الن اه  لم الةم مســــ لم يســــناّ مماه الع ارم يلى  وع المو  ون. وإاإلضــــا م يلى ذلكس ُوضــــع ضــــارث جدا

بون الةمات المســـــاولم عن الموا قم   المعكزي لتخطلث المواّج من شـــــ  ج ال ي عض ال ألـــــل بون الواجبات هلما
المةل  تن ول اليارث اآلل  الةداد    الن اه المعكزي لتخطلث  على طلبات الشعا  واوامع الشعا . و د ال ظ 

لمســتخدمون من الموا قم على امع من اوامع الشــعا     المواّج بمدم ي  اذ ال ألــل بون المماهس واو ما يمنع ا
ال   لب الشعا . وإما ال تحداث يطاج الع ارم الداخللم ال ازال جاجماس ي تبع المةل  ال كا وا  د وا قوا على ط

 اله التوصلم  ود التن ول.

حدي ما خ لا ما تق ر    بنن يج   الن اامج اإلامائي تقييما ي  85وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 220
خلياة  ادمادة لتعزرز  وية النياااااا والحاد ماا إضا كاان ما الممكا للن ااامج أن يعتماد إ  اناا رخااباة ماالياة يا

إ  اناا رخابة موحدة وتوثيقها بالشااكز المناسااب إلثباا تنفيذ  ما مخا   وخوع ا خطان  نا   ر  توقي 
 اإل  اناا.إ  اناا ال خابة بالدليز  ورحدي ما خ لا ماهية بذ  
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 ملمماتب يّاجة المواّج الماللمس والمااتب اإل لل المساولم:اإلّاجات 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الداخللمس واو ما ييــــــــــمن  تتوا ع    مشــــــــــعول التةملع ا ع م مت ع م لتكامل األعمال واطاج الع ارم  - 221

لقائم لليــوارثس على النحو المبون    يّماج اآلللات المناســبم للع ارم والعصــد    اإلجعا ات. ومحدّ التوثوو ا
 ا اتس يطاَج السلاسم ال امم للتوثوو المناسب.يطاج الع ارم الداخللم والمدما    محتوى السلاسات واإلجع 

ا تق ر    بانن يكفاز الن ااامج اإلاماائي قياام المكااتاب القط راة م 93وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 222
لباا المتعلقة بتوثي  إ  اناا التحق   مت ااما الحد ا ياف ما المتط  بماشااان اموضج معيار  خا  بها إما

 ما النواتج الن اامجية أو باستخدام النموضج الذ  موق   الن اامج اإلامائي.
 

عم البعاماس والمااتب اإل للملمماتب السلاسا المساولم:اإلّاجات   ت ّو

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  :المستمدمالتاجمت 

 
تن  ســــلاســــم العصــــد الت  وضــــ ما البع اما اإل مائ  على وجوب التحقو كل ســــنم على األ ل من   - 223

ي ةااااس و د ُوضــــع  موذج ماســــســــ  الســــتخدامج    ذلك التحقو. وممان  التقده المحعا    النواتا و/او من 
 سونات على   اه التخطلث المعكزي.ضمال االمت ال للسلاسم من خرل يّخال تح

ما تق ر    بنن يكفز الن اامج اإلامائي قيام المكاتب القط رة  116وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 224
 للتقييماا الجزئية والستنتا اا المستخلاة منها.بتوثي  الستع اض الذ  ُيج ق 

 
 المااتب اإل للملم المساولم: ةاإلّاج 

  ولالتن ود   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ثف الســــــلاســــــم المت لقم رالنما المنســــــو للتحومرت النقديم من اجل م الةم  - 225 اله التوصــــــلم. ومعى ُ دد 

ــم ال امم ولكن لم يان ُيمتَ ل لج. وال ظ المة ــلاســــ ا رال  ل    الســــ ــعط كال موجّو ل  ال  المةل  ال الا الشــــ
 المااتب اإل للملم  دمف التوجلج والدعم للمااتب القطعمم رشـ ل تن ول النما المنسـو للتحومرت النقديم. ومشـمل 

حسـارات ومدى اهتمال التقولمات الةزئلم المن  لة. وال ظ المةل   ذلك تقديم توجومات رشـ ل عمللات معاج م ال
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لمشـــاهل المحتملم المت لقم بتن ول النما المنســـو للتحومرت اييـــا ال البع اما اإل مائ  اتارع كل ثرثم اشـــمع ا
 عط.عى  االت مختل م من عده االمت ال لملا الشالنقديم    المااتب القطعمم.  وع ال المةل  ال ظ معة اخ

ما تق ر    الن اامجة اإلامائي بتحدمث ساياساتا المتعلقة بالنهج  124وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 226
حور ا النقدية لإل اااااارة إلف أاا منب ي اساااااتخدام موخع  اااااي بورنت الخا  بالنهج المنسااااا   المنسااااا  للت

ن اامج اإلامائي اساااااتع اض  ي التخطيط اإللزامي لجميع أاشاااااطة ال ااااامان وبنن يكفز الللتحور ا النقدية ق
 خطط أاشطة ال مان السنورة.

 
 المااتب اإل للملم  المساولم: ةاإلّاج 

 للتن و ود ا  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
رالنما المنسـو للتحومرت النقديم ال ظ المةل  ال البع اما اإل مائ   اه بتحداث السـلاسـم المت لقم  - 227

 شـــــطم  لم الةم التوصـــــلم الت  تدعو يلى اســـــتخداه منألـــــم جصـــــد النما المنســـــو للتحومرت النقديم لتخطلث ا
ه  اليـــمال. وم تبع المةل  ال الا الةز  من التوصـــلم  د ُ  د ل. وال ظ المةل  اييـــا ال البع اما اإل مائ   دد

لم رشــــــــــ ل اإلشــــــــــعام على تن ول النما المنســــــــــو للتحومرت النقديم.  وع ال  دجمب للمااتب اإل للمالتوجلج والت
ــعط اـســــ  ــا  االت مختل م من عده االمت ال لشـــ ــمال الســـــنومم. المةل  ال ظ اييـــ ــطم اليـــ ت عاض خطث ا شـــ

 وم تبع المةل  ال الا الةز  من التوصلم  ود التن ول.

يعزا الن اامج اإلامائي مهام ال خابة وال صاااااد ما تق ر    بنن   129وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 228
 إل ار النهج المنس  للتحور ا النقدية.

 
 المااتب اإل للملم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول لم:التوص الم 

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــعام على تن ول المااتب القطعمم للنما المنســـــــــو تقع على عاتو المااتب اإل للملم  - 229 ــاوللم اإلشـــــــ مســـــــ

جة البعاما والمشــاجمعس  س اّججف المااتب اإل للملم المســائل المتألــلم ر ّا2019للتحومرت النقديم. وخرل عاه 
ــمن  لقات ال مل الت  ي قداا مداعو   ــو للتحومرت النقديمس ضــــــــــ ــ لم االمت ال للنما المنســــــــــ رما    ذلك مســــــــــ

اإل للملمس وذلك ُرغلم ت زمز يشـعا مم الةاجي على المااتب القطعمم راالسـتناّ يلى النتائا المدججم     ال مللات
 نقديم.لو م متار م النما المنسو للتحومرت ال

ما تق ر    بنن يقوم الن اامج اإلامائي  قي إ ار اسااات اتيجيتا   157وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 230
سااااتع اض السااااياساااااا المتعلقة بعقوي الخدماا والعقوي الف يية ما أ ز وضااااع    با“2030”موظفون لعام 
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د المهام والوظائف التي يمكا  معامي  واضاااحة لتقيي  ما يشاااكز المهام والوظائف المتعلقة بالموظفيا وتحدم
 اقلها إلف الط ائ  التعاخدية ا خ ق بخ   نقوي الموظفيا العايميا.

 
ان وال مللات المساولتال: اإلّاجتال   ماتب يّاجة المواّج البشعممس وماتب اختلاج الموّج

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020اه العإع ال الث من ع التاجمت المستمدم:

 
مت دّة س بوضـــع خلاجات  “2030يقوه البع اما اإل مائ   اللاس    يطاج اســـتعاتلةوتج ”مو  ول ل اه  - 231

ــبم  إلجعا  ت ووعات    طعائقج الت ا ديمس وذلك لك  تتمان من ت وون مو  ون رموجب الطعمقم الت ا ديم المناســـ
 الت  يحتاجما للو ا  بوالاتج على  حو   ال.

ما تق ر    بنن يسااتع ض الن اامج اإلامائي سااياسااتا المتعلقة   161المجلس  قي الفق ة صااف وأو  - 232
أ ز توضاااايد مسااااائز ندم المتثال المتك رة وأن منظ  قي تعدمز الشاااا وط المحدية قي بعقوي الخدماا ما 

 السياسة التي ل يعتزم الن اامج اإلامائي تنفيذبا.
 

 ّج البشعممماتب يّاجة الموا المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ي اف الألــــــــــــــنـدو   ـاللـا على اســــــــــــــت عاض ســــــــــــــلـاســــــــــــــتـج المت لقـم ر قّو الخـدمـات. و ـد ُعود ن     - 233

ــاجمن مت ع  لك  ي مل على يّخال الت ووعا  2019ال ا  / و مبع  تشـــــعمن ــتشـــ ت على عقّو الخدمات.  كبوع مســـ
 .2020ال الث من عاه جدادة رحلول العإع وجعى االت ا  على خطم للتن ول بمدم يطر  سلاسم 

ما تق ر    بنن يسااتع ض الن اامج اإلامائي سااياسااتا المتعلقة   168وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 234
 ات تناقسي و  و ا.بعقوي الخدماا  بما قي ضلر الستثنان ما استقدام الموظفيا نلف أس

 
 ماتب يّاجة المواّج البشعمم المساولم: ةاإلّاج 

 لتن ول ود ا  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــائ  اعره    ال قعة  - 235 ــاما اإل مـ ــات البع ـ ة     233اعجى العجول يلى ت للقـ ــم الواّج ــلـ على التوصــــــــــــ
 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.1من الوثلقم  161 ال قعة
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الن اامج اإلامائي المساااااااوولياا ما تق ر    بنن يساااااااتع ض  173وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 236
وتحدمد   “2030المتعلقة بط رقة نقوي الخدماا ومهمة رصادبا كجزن ما تنفيذ اسات اتيجية ”موظفون لعام 

  دوق ومعقولية الءيام بال صد أو ال خابة ما المق .

 
 ماتب يّاجة المواّج البشعمم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
س جواـ ب “2030ةـلم ”مو  ول لـ اه يســــــــــــــت عض البعـ اما اإل ـمائ   ـالـلاس    يطـاج تن ـول اســــــــــــــتعاتل - 237

مختل م من طعمقم عقّو الخدمات تشــمل االســتخداه المناســب والت ومض واالســتقداه والتقده الو ل  . و د ُعود ن  
ــاجمن مت ع  لك  ي مـل على يّخـال الت ووعات على عقّو   2019شــــــــــــــعمن الـ ا  / و مبع    ت كبوع مســــــــــــــتشــــــــــــ

 .2020  سلاسم جدادة رحلول  مايم العإع ال الث من عاه الخدمات. ومس ى البع اما اإل مائ  يلى يطر

سااااياسااااتا المتعلقة  ما تق ر    بنن يسااااتع ض الن اامج اإلامائي   191وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  -   238
 بالعقوي الف يية ما أ ز توضيد مسائز ندم المتثال المتك رة وتعزرز ال خابة التي تمارسها لجان المشت راا. 

 
ان وال مللات لمساولتال: اإلّاجتال ا   ماتب يّاجة المواّج البشعممس وماتب اختلاج الموّج

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ووعات  ي تبع البع اما اإل مائ   عاّى المت ا دان جز ا ااما من  وتج ال املمس واو رألـدّ اسـت عاض الت  -   239

 ع. 2030 اه المت لقم راالست ا م بمم يضا م يلى طعائو ت ا ديم اخعى كةز  من تن ول استعاتلةلم ”مو  ول ل 

ما تق ر    بانن يكفاز الن ااامج اإلاماائي قياام المكااتاب القط راة   192وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  -   240
يا قيهاا حاالا نادم المتثاال بتوقي  التادر  د ِّ راب أثناان العماز حتف يكون لادق الموظفيا الوني والوحاداا التي حاُ

 ي  وققا لسياسة العقوي الف يية. المستدام ال ام هيما متعل  بمب ام العقوي الف يية وإيارتها نلف احو سل 
 

ان وال مللاتس والمااتب اإل للملم اإلّاجات المساولم:  ماتب اختلاج الموّج

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ــائ  اعره    ال قعة  - 241 ــاما اإل مـ ــات البع ـ ة     239اعجى العجول يلى ت للقـ ــم الواّج ــلـ على التوصــــــــــــ
 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.1من الوثلقم  191 ال قعة

 
 ا12)2017كااون ا ول/ييسمن   31قي  ا السنة المنتهيةتق ر  المجلس ن  

ما تق ر  المجلس  واق  الن ااامج اإلاماائي نلف توصاااااااااياة المجلس لاا بانن يكفاز  41قي الفق ة  - 242
قيام المكاتب القط رة باساااتع اض وتحدمث ساااج ا مخا   المشااااررع والمشااااكز ونملياا ال صاااد المتعلقة  

لومااا خات المنااساااااااااب قي اظاام أ لس باانتباار  الماااااااااادر ال ئيساااااااااي للمعبهاا  وتوثي  المعلومااا قي الو 
 بالمشاررع. الخاصة

 
 المااتب اإل للملم  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــد االمت ال لمله الم - 243 ــوواصـــل البع اما اإل مائ  جصـ ة سـ تطلبات من خرل عمللم التحلول الســـنوي لةّو

المشـــــــــاجمع الت  ييـــــــــطلع بما. و د شـــــــــعل البع اما اإل مائ     تطومع  يـــــــــا  عمل ج م  ت او   للبعمةم. 
ــلســـــــاعد  يـــــــا  ال مل الملكوج المداعمن على م ع م الماا م الت  تحتلما بعمةتمم    ّوجة الحلاة الكاملم   وســـــ

رج لحل المشاهل  بل ال ُت اج    صد األّا  وتسللث اليو  على ما ات ون القلاهللمشاجمعس وذلك بمدم تحسون ج 
 من  بل معاج   الحسارات.

ما تق ر  المجلس  واق  الن ااامج اإلاماائي نلف توصاااااااااياة المجلس لاا بانن تكفاز  88وقي الفق ة  - 244
تقييماا متعاخد  الخدماا المكاتب اإلخليمية قي كز ما  نوب أق رءيا وباراألوا  وم و  مساااااااتقن   إاجاا 

ا  وُرف اااز أن يكون ضلر خنز  اااه  واحد ما ااتهان العقوي  وققا للساااياساااة المعمول قي الوخت المحدي له
 بها  لمند الوخت الكاقي للمكتب لتخاض الق اراا المتعلقة بعقوي الخدماا قي الوخت المناسب.

 
ع ومنطقـم البح اتـب اإل للم  ألمعماـا الرتونلـمالماتـب اإل للم  أل عمقلـاس والم اإلّاجتال المساولتال: 

 الكاجمب 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
سـتعإث السـلاسـُم الةدادة للبع اما اإل مائ  رشـ ل عقّو الخدمات التقولمات  بدوجة يّاجة األّا  السـنومم.  - 245

ّوجة يّاجة األّا  على  طا  الماســســمس ومن المتو ع  ةاا التقولمات    الو ف المناســب جز ا من وســلشــال ي 
__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/73/5/Add.1 ا12) 
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س هلما ات لو بدوجة األّا  الت  تبدا    2020ال اتم تن ول اله الســــــــــلاســــــــــم رحلول  مايم العإع ال الث من عاه 
 .2021 عاه

ي نلف توصااياا المجلس لا بنن تقوم ما تق ر  المجلس  واق  الن اامج اإلامائ  102وقي الفق ة  - 246
  القط رة بما مليا تأا تشاجيع الموظفيا نلف اساتخدام رصايد إ اااته  قي أل اون قت ة اساتحقاخها  المكاتب

و تبا ضااامان تنفيذ خطة اإل اااا بحيث يعمز المكتب بفعالية قي  ميع ا وخاا ورقلز قي اهاية المطا  
مة.ما حالا ضياع أيام اإل اااا ألي  المست  خدة

 
 لملمالمااتب اإل ل المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــما  - 247 ــو  القوّو الت   عضـ ســـوواصـــل البع اما اإل مائ  تلكوع المو  ون ر خل يجاااتمم.  وع ا ج    ضـ

س جعت الموا قم على اســــــت نا  من  19-كو ودســــــ ع    محاولم ال توا  ا تشــــــاج عدّ متزااد من البلدال على ال
السـلاسم الحاللم وُسمح للمو  ون بتع ول جصود اإلجااات السنومم اللي اتةاوا الحد األ ألى المسموح رج يلى 

 و قا للشعوط التاللم: 2020فذاج/ماجس  31ما ر د 

 ؛2021فذاج/ماجس  31يةب اخل  ائض اياه اإلجااة بعمتما رحلول  )اا 

ل ا تـما  خدمم ا د المو  ونس ال اتةـاوا اي مبلغ مد ول لج لـقا  ما يســــــــــــــتحـقج من      ا )با 
 اإلجااة السنومم الحد األ ألى المسموح رج رموجب الن امون األساس  واإلّاجي لمو    األمم المتحدة.

ات لو   مةال األّا  لةملع المشــــع ون و   الو ف   ســــجس اســــتحدأ البع اما اإل مائ  اد ا يلزاملا   - 248
راإلّاجة ال  الم للمو  ون ومن  ا د ماشـعاتج على ما ال : ”تقديم الدعم للمعؤوسـون    الح ال على صـحتمم 
ــتخداه اإلجاااتس ومنع و ول الحاالت الت  ي قد  وما المو  ول   ــون على اســـــــ ــةلع المعؤوســـــــ وج اامم )م ل تشـــــــ

 .عه المع مس وما يلى ذلكالتوعلم واستخداه تعتوبات الدواجصود اإلجااة السنوممس وت زمز ا

 ا13)2016كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بانن يكفاز ب ااامج ا م  المتحادة اإلاماائي ماا مليا  51أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 249
المناسب ورصد السج ا وتوثي  تعلقة بها قي الوخت  استع اض وتحدمث مخا   المشاررع والق ايا الم تأا

ضلر قي اظام أ لس بانتبار  الماااااااادر ال ئيساااااااي للمعلوماا المتعلقة بالمشااااااااررع  و تبا إخامة مجالس 
 المشاررع ا تماناا باورة منتظمة كوسيلة ل صد لتنفيذ المشاررع باستم ار.

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/72/5/Add.1 ا13) 

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.1
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عم البعاماس وال اإلّاجات المساولم:  مااتب اإل للملمماتب السلاسات ّو

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــا  ال مل  - 250 ــاعد  يــــ ــلســــ ــا  عمل ج م  ت او   للبعمةم. وســــ شــــــعل البع اما اإل مائ     تطومع  يــــ

ــاجمعس وذـلك بمـدم  لحـلاة الكـامـلم للمالمـلكوج المـداعمن على م عـ م الماـاـ م الت  تحتلمـا بعمةتمم    ّوجة ا شــــــــــــ
تحســــــون جصــــــد األّا  وتســــــللث اليــــــو  على ما ات ون القلاه رج لحل المشــــــاهل  بل ال ُت اج من  بل معاج    
الحســارات. وتســتند اله التدابوع يلى التحســونات الســارقمس رما    ذلك يعاّة كتارم ســلاســات واجعا ات البعمةم 

ة    مةال البعمةمس ووضـع سـلاسـم جصـد جدادةس واّخال  رم ااوع جدادة لل من بدااتما يلى  مااتماس واألخل ةّو
 تحسونات من خرل يطاج األمم المتحدة الةداد للت اول من اجل التنملم المستدامم.

ما تق ر    بنن يكفز الن اامج اإلامائي الاتهان ما تقييماا   107وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 251
حدي  ورف ااااز أن يكون ضلر خنز  ااااه  واحد ما ااتهان العقوي تقنز قي الوخت المنقوي الخدماا قي المساااا 

 وققا للسياسة  وضلر إلنطان وخت معقول للمكاتب لتخاض الق اراا.
 

 ماتب يّاجة المواّج البشعممس والمااتب المعكزمم واإل للملم اإلّاجات المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:جمت تاال

 
سـتعإث السـلاسـُم الةدادة للبع اما اإل مائ  رشـ ل عقّو الخدمات التقولمات  بدوجة يّاجة األّا  السـنومم.  - 252

المتو ع   وســلشــال ي ةاا التقولمات    الو ف المناســب جز ا من ّوجة يّاجة األّا  على  طا  الماســســمس ومن
س هلما ات لو بدوجة األّا  الت  تبدا    عاه  2020السلاسم رحلول  مايم العإع ال الث من عاه اله  ال اتم تن ول  

2021. 

  
 صندوق ا م  المتحدة للمشاررع اإلاتا ية  - خامسا   

تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي  -ألف  
 ا14)2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   9اتيمن الةدول  - 253

 

__________ 

 . ألل ال ا  س الA/75/5/Add.2 ا14) 
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 9الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 1 1 – – 1 اإلّاجة وو دة ّعم يّاجة البعاما       
 – 2 2 – – 2 ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاجمم 

 – 3 3 – – 3 المجموع 
  

 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   10ومتيمن الةدول  - 254

 
 10الةدول 

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 اصلاتالتو )عدّ   

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 – 3 3 – – 3 اإلّاجة وو دة ّعم يّاجة البعاما       

 – 6 6 – – 6 ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاجمم
 – 9 9 – – 9 المجموع 
  

ما تق ر    صندوق ا م  المتحدة للمشاررع اإلاتا ية تالاندوقا    29لمجلس  قي الفق ة  ف اأوص - 255
باساتع اض وتحدمد اظاما إليارة المخا   إلضافان الطابع ال سامي نلف الت تيب واظام تساجيز المخا   قي 

تساااااااااجياز للمخاا   و كااماز هيكلاا التنظيمي ما أ از المتثاال لسااااااااايااساااااااااتاا المتعلقاة بااإليارة الم كزراة 
ية. خا  الم  المحدَّ

 
 اإلّاجةس وو دة ّعم يّاجة البعاما اإلّاجتال المساولتال: 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المســـــــتخدمم إلّاجة وا و الألـــــــندو  على اله التوصـــــــلم واو رألـــــــدّ اســـــــت عاض وتحداد منألـــــــاتج  - 256

 رع العسم  على تعتوبات و  اه تسةول المخاطع على  طا  المن مم.خاطع بمدم يض ا  الطاالم
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ما تق ر    بنن يعزا الاااندوق مناااة إيارة المخا   نلف احو   36وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 257
ية قي ما يخص الن امج المنفَّذة نلف ا  لاعيد القط  .يسمد بدمج وتجميع المخا   المحدَّ

 
 اإلّاجةس وو دة ّعم يّاجة البعاما المساولتال: جتال اإلّا 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
وا و الألــندو  على اله التوصــلم واو رألــدّ ال مل على يّخال تحســونات ســتســمح بدما وتةملع   - 258

ّة    ما يخ  ا  لبعاما المن  لة على الأل ود القطعي.  المخاطع المحد 

ما تق ر    بنن يج   الاااندوق تقييما  لمع قة ما إضا كاات إيارة   37وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 259
ا  قي حال تمكُّا ال ؤسان ما رقع المخا   إلف الجهاا العليا  وضلر بهد  إيرا ا المحتمز المخا   ستتعز 

 لمخا  .ضما سياسة اإليارة الم كزرة ل

 
 اإلّاجةس وو دة ّعم يّاجة البعاما اإلّاجتال المساولتال: 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عاه العإع األول من  التاجمت المستمدم:

 
وا و الألــــندو  على اله التوصــــلم ومقلم  اللا يّجاج ج ع المخاطع من العؤســــا  يلى الةمات ال للا  - 260

 اإلّاجة المعكزمم للمخاطع.    سلاسم

ما تق ر    بنن متشااااااور الااااااندوق مع ب اامج ا م  المتحدة  47وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 261
 ا  الن اامج اإلامائي لط ائ  العقوي ما أ ز مع قة ما إضا كان يمكا اقز اإلامائي بشاااااااانن التنءيد الذ  أ 

 مج اإلامائي إلف الاندوق.الت يي اا والنهج الجدمدة التي متوخابا الن اا

 
 ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاجمم  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
 وا و الألندو  على اله التوصلم واو رألدّ اتخاذ الخطوات الرامم لتن ولاا. - 262
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ما تق ر    بنن يج   الاااندوق تقييما  لمع قة ما إضا كان يمكا   52وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 263
العقوي ما خ ل وضاع إر ااياا إضااهية بشانن كيفية تيساي  رصاد ماا وقاا الساف  والمنجزاا نلف ضاون 

 ت  مة العقوي إلف أوام    ان.

 
 مم ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاج  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 التوصلم واو رألدّ اتخاذ الخطوات الرامم لتن ولاا.وا و الألندو  على اله  - 264

ا الااااااندوق المتثال للساااااياساااااة المتعل 59وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 265 قة ما تق ر    بنن يعز ِّ
ب راة للعقوي  باالعقوي الف يياة نا   ر  اساااااااااتحاداث نمليااا تنااقساااااااااياة  ادمادة قي حاالاة إ  ان تنءيحااا  و 

 تعاخد المبا   وتعزرز أياة تخطيط المشت راا.تقدي  المن راا المناسبة لل أو

 
 ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاجمم  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم مم:األولو 

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 الرامم لتن ولاا.وا و الألندو  على اله التوصلم واو رألدّ اتخاذ الخطوات  - 266

ما تق ر    بانن يكي غ الاااااااااانادوق مهاام ال خااباة المادر اة قي  63وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 267
 لا التنظيمي.السياسة المتعلقة بالعقوي الف يية مع هيك

 
 ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاجمم  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــم المت لقم  - 268 ــلاســ ــدّ تكول  مماه الع ارم المدججم    الســ ــلم واو رألــ ــندو  على اله التوصــ وا و الألــ
يم مع هلالج التن لم .رال   قّو ال ّع

تدابي  لكفالة توقيع الط قيا ما تق ر    بنن متخذ الااااااااندوق  67وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 269
 المتعاخدما كليهما نلف العقوي والتعدم ا الخاصة بالمتعاخدما ا ق اي مع ضك  تاررخ التوقيع.
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 اإلّاجمم  ماتب الشاول الماللم والخدمات المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عاه العإع األول من  التاجمت المستمدم:

 
وا و الألـــــــندو  على اله التوصـــــــلم واو رألـــــــدّ اتخاذ تدابوع لك الم توقلع كر الطع ون المت ا دان  - 270

 على عقّو المت ا دان األ عاّ وت دارتماس مع ذكع تاجمت التوقلع.

ا الاااندوق ال خابة نلف إيارة العقوي ال  72وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 271 ف يية ما تق ر    بنن يعز ِّ
 ل،ق خة القط رة حيث لوحل امتثال محدوي للسياسة  وضلر ما أ ز التشجيع نلف الت يي  السلوكي.

 
 ماتب الشاول الماللم والخدمات اإلّاجمم  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يم  - 272 وا و الألـندو  على اله التوصـلم واو رألـدّ اتخاذ خطوات لت زمز الع ارم على يّاجة ال قّو ال ّع

 الت  ابعمتما ا ع م  طعمم لو ظ  وما امت ال محدّو للسلاسم ال امم.

 
 ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقةياا الوارية قي تق  تنفيذ التوص -بان  

ــنـــــم المنتملـــــم      ــــده المةل س    - 273  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.2ــلات ال ــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصـــــــــ ــارقم.  س ال ألـــــــــ متبقلم من  تعات ماللم ســـــــــ

 التوصلات المتبقلم من  تعات سارقم.لما اهده تقولم المةل س   ل الألندو  جملع  وو قا

  
 منظمة ا م  المتحدة للطفولة  - سايسا   

تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي  -ألف  
 ا15)2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020 سط  موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا  11اتيمن الةدول  - 274

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/75/5/Add.3 ا15) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.2
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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 11الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 2 2 – 1 3 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي        
 – 1 1 – – 1 اإل للم  لشع  ا عمقلا والةنوب األ عمق الماتب 

 – 1 1 1 – 2 الماتب القطعي إلثووإلا
 – 4 4 – – 4 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم 

 – 6 6 – – 6 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت
 – 2 2 – – 2 لبعاماشابم ا

 – 1 1 1 1 3 شابم اإلمداّات
 – 1 1 – – 1 التحومرت النقديم الطاجئم    اللمنمشعول 

 – – – 1 – 1 مااتب مت دّة
 – 18 18 3 2 23 المجموع 
 

 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   12ومتيمن الةدول  - 275

 
 12الةدول 

 صياا ميع التو  حالة تنفيذ  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول المساولماإلّاجة 
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 10 10 2 2 14 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي        
 – 3 3 – – 3 شابم المواّج البشعمم

 – 1 1 – – 1 والةنوب األ عمق    لشع  ا عمقلاالماتب اإل للم
 – 2 2 1 – 3 الماتب القطعي إلثووإلا

 – 5 5 – – 5 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم 
 – 10 10 3 – 13 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت 

 – 1 1 – – 1 ماتب بعاما الطواج  
 – 2 2 – – 2 شابم البعاما

 – 1 1 – – 1 ممشابم الشعاهات ال ا
 – 5 5 2 1 8 شابم اإلمداّات 

 – 1 1 – – 1 مشعول التحومرت النقديم الطاجئم    اللمن
 – 2 2 1 – 3 مااتب مت دّة

 – 43 43 9 3 55 المجموع 
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ما تق ر    بنن تنظ  منظمة ا م  المتحدة للطفولة تاليوايسااافا  16أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 276
ا  ز لحاقظة الساتثماراا الخاصاة بالتنميا الااحي بعد ااتهان الخدمة نلف    الطورلة قي تاانيغ العناصا 

 أاها استثماراا ألي  متداولة.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

 لم ُتقَبل  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ح عنما    سـف اله لم تقبل الوو ل - 277 التوصـلم.  ع م ا ج ُتخألـ   اموال للو ا  رالخألـوه المقبلم وُم ألـَ

ــت ماجات الخاصــــــم   المر  ات على البلا ات الماللمس اتم ل ال عض من األّوات المحتَ ظ بما     ا  م االســــ
لوو لســـــف  علوما ارالت مون الألـــــح  ر د ا تما  الخدمم للوو لســـــف    ال ُتتداول لزماّة ال ائدات الت  تحألـــــل 

ــبم   2019يلى ا ألــــــى  د. وم لف عائدات المبل ات    عاه  ــت ماجاتس واو    44 ســــ    المائم من قلمم االســــ
اـدل على اجت ـال  ةم تـداول األّوات المحتَ ظ بمـا. ولم تت و اإلّاجة مع الت ســــــــــــــوع القـائـل رـ ل المـدم من   مـا

ميــــمو ا. ومن شــــ ل   تألــــنل ما شــــار اوا يحدّ الحا  م )واو تولود عائدات لت طلم الخألــــوه الطوملم األجل
اتبال التألـنل  المقتعح    التوصـلم ال ي ط  ا طباعا ر ل األّوات ُتحت ظ بما ل تعات طوملم من الزمن  تى 

 تاجمت استحقا ماس واو ما ال يحدأ ّائما    الوو لسف.

ياساة التحوط تنءيد سا ما تق ر    بنن تساتكشاف اليوايساف سانز   24وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 278
بهد  إيراج إ ار مناساب قيها منظ  اساتخدام مختلف أاواع أيواا التحوط  مع النظ  قي الفوائد والمخا   

 الم تبطة بها.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021ول من عاه ألاالعإع  التاجمت المستمدم:

 
ــاول الماللم على اّاة التحوط ر د ال   ع    ال وائد والمخاطع   - 279 ــاجمم للشــــــــــ ــتشــــــــــ وا قف اللةنم االســــــــــ

رغلم ي ماج    2020المعتبطم بما. و د اّججف الوو لســـــــــف اســـــــــتكمال ســـــــــلاســـــــــم التحوط    خطم عملما ل اه 
س ال  ــف ال من شــــــــ ل  عض  وّو الخلاجات الت   د تســــــــتخدمما   ى اّواتســــــــلما علالت ووعات. واجت ت الوو لســــــ

الوو لســـفس ال يحد من المعو م الرامم لتن ول اســـتعاتلةلم التحوط. كما اجت ت الوو لســـف ال القوّو الم عوضـــم  
 رال  ل على مستوى الن عا  ا  اه ع   اللم ومر مم إلّاجة المخاطع.
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الماااااار  المعنية لتفاي  يسااااف مع ز اليواما تق ر    بنن تعم  30وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 280
حالا التنخي  ألي  المن رة قي إأل ق الحساااباا  وأن تسااتكشااف إمكااية اسااتحداث ال ااوابط ال امة لمنع 

 المعام ا قي الحساباا التي أأللقتها الماار .
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم :لومماألو 

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ســتســتكشــف الوو لســف لدى المألــاجم الم نلم اســباب  االت الت خع    ي ر  الحســارات. وتوجد  - 281

الحســـــاراتس  ضـــــوارث  ومم تمنع  ود الم امرت المتألـــــلم رالحســـــارات الم لقمس كما اتيـــــح ذلك خرل معاج م 
 اذ يجعا ات اخعى    الا الألدّ.ولللك ال ُي تزه اتخ

ما تق ر    بنن تنشااع اليوايسااف اظاما ل صااد الءيام قي الوخت  35وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 282
المناساب بتحميز الشاهاياا الااحيحة المتعلقة بحسااباا النقدية الحاضا ة  التي ساتسااند أي اا قي اراية 

 ورة.تعزرز نملية التس

 
 جة الماللم والتن لم اإلّاجي اإلّاشابم  المساولم: ةاإلّاج 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
اوضـــــــــحف اإلّاجة الت للمات القائمم المت لقم ر  ر  الحســـــــــارات واصـــــــــدجت جدوال امنلا ات ون عند  - 283

ديم الحاضــــــعةس وذلك بمدم ت زمز التقود  لولج تحمول كل من التســــــومات المألــــــعهلم وتســــــومات  ســــــارات النق
ــلم   ــلم. وتعى الوو لســـف ال اله التوصـ ــومم ذات الألـ  د ُ  د لت وتطلب يلى رالمواعود المقعجة وت زمز عمللم التسـ

 المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن تاادر اليوايساف مبايج تو يهية واضاحة لتجنب  42وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 284
ما الممتلكاا والمنشااااااوا والمعداا تحت قئاا أصااااااول مختلفة  ول ساااااايما معداا تااااااانيغ افس النوع 

 .تكنولو يا المعلوماا والتاالا

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  لم:المساو  ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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لوو لسـف ال السـلاسـم ال امم والتوجومات المت لقم رالتألـنل  واضـحمس و د ُطبدقتا راتسـا  من  ت ااهد - 285
ــداج توجومات وت للمات   ــبلم الدوللم للقطال ال اه. ووا قف اإلّاجة على يصـــ اجل التن ول ال  ال للم ااوع المحاســـ

 الممتلكات والمنش ت والم دات.م ر لقع والسلاسم الةدادة المتmAssetيضاهلم    يطاج بد  ال مل بـ ”تطبوو 

ما تق ر    بنن تج   اليوايساااف التساااوراا ال امة التي ُحديا   46وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 286
 بعد نملية الستع اض قي الءيمة الدقت رة والسته ي المت اك /اإلب ي لهذ  ا صول.

 
 جي والتن لم اإلّاشابم اإلّاجة الماللم  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت عض الوو لســــــــــف  اللا الت دارت الت  جعى تحداداا. والى جا ب الت ووع الم تزه يجعاؤه     - 287 تســــــــ

ي يلى شـــــطب ال داد من األصـــــول  ــوّا ــت ود الوو عتبم العســـــملمس اللي ســـ  ع  لســـــف تقولم ال مع الناالقديممس ســـ
 .2020المقدج لألصول    عاه 

ما تق ر    بنن تحدي اليوايسااف نناصاا  النياااا ال ئيسااية التي  52وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 288
تثنت أبلية المشااااااات كيا للحااااااااول نلف اساااااااتحقاخاا اهاية الخدمة/اساااااااتحقاخاا ما بعد ااتهان الخدمة   

 إللزامي لعناص  النياااا ال ئيسية المذكورة قي النظام.امة لكفالة التسجيز اج ضوابط التحق  ال تدرِّ  وبنن

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ى التقولم االهتواجي للت مون مد  قول البلا ات الت  اثعت علوا قف الوو لســـــــــــــف على اســـــــــــــت عاض ت  - 289

 الألح  ر د ا تما  الخدمم رالنسبم للبلا ات المقدمم من الوو لسف وعلى يصداج تكلل     الا الألدّ.

لوماا ما تق ر    بنن تنظ  اليوايسااااااف قي اإلقااااااااي نا مع  58وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 290
ف  ما أ ز اراية تحسااااايا المعلوماا المتاحة لية والم حظاا الم ققة نا السااااا إضااااااهية قي النياااا الما
 لق َّان النياااا المالية.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021األول من عاه العإع  التاجمت المستمدم:
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من الم ااوع المحاسـبلم الدوللم  1ات    البلا ات الماللم تمت ل للمالاج  لسـف ال اإل ألـا تاكد الوو  - 291
للقطال ال اه: ععض البلا ات الماللم. و د اختاجت اإلّاجة اإل ألــــــاح عن مألــــــعو ات الســــــ ع    المر  ات  

رج صــــــــناّاو األمم المحاســــــــب س واو ما اتســــــــو مع ما تقوه  على البلا ات الماللم و قا لما يســــــــمح رج المالاج
ة    ال قعتون المتحــدة وإعامةمــا ا على   295و  293ألخعى. ومعجى العجول يلى ت للقــات الوو لســــــــــــــف الواّج

تون    ال قعتون  ــوتون الواّج من تقعمع المةل  رشــــــــ ل ال تبم والمخزو ات الممولم من المنح   60و  59التوصــــــ
 المنتملم األجل.

اإلقااااااااي نا معلوماا   تق ر    بنن تنظ  اليوايسااااااف قي ما  59وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 292
إضاااااااهية قي النياااا المالية والم حظاا الم ققة نا نتبة ال سااااااملة ما أ ز اراية تحساااااايا المعلوماا 

 المتاحة لق َّان النياااا المالية.

 
 والتن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة الماللم  المساولم: ةاإلّاج 

 ل ود التن و  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
من الم ااوع المحاسـبلم الدوللم للقطال ال اه  17تمت ل عمللات اإل ألـاح من  بل الوو لسـف للمالاج  - 293

 ّلول الم ااوع المحاســـــبلم الدوللم اللي يألـــــف اإل ألـــــاح اإللزام  عن الممتلكات والمنشـــــ ت والم دات )ا  ع 
ا. وج م ال اــلا المالــاج  94يلى  88س ال قعات 17س المةلــد األولس المالــاج 2020س طب ــم عــاه للقطــال ال ــاه

المحاسب  الدول  ال ي عض اإل ألاح عن عتبات العسملمس   ل اإلّاجة رألدّ تنقلح عتبم العسملم وستست عض  
ن اإل ألـاح عنما    البلا ات الماللم ااموتما النسـبلم وسـتن ع    مدى الحاجم يلى القلاه    رما ُاوصـ  رج م

 .2020ل اه 

ما تق ر    بنن تنظ  اليوايسااااااف قي اإلقااااااااي نا معلوماا   60فق ة وأوصااااااف المجلس  قي ال - 294
إضاهية قي النياااا المالية والم حظاا الم ققة نا المخزوااا الممولة ما المند المنتهية ما أ ز اراية 

 ن النياااا المالية.تحسيا المعلوماا المتاحة لق ا

 
 ّاجي شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإل المساولم: ةاإلّاج 

 لم ُتقَبل  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
لم تقبل الوو لسف اله التوصلم. ومّع تحلول المخزو ات المحت ظ بما رموجب منح منتملم األجل     - 295

راإلّاجة. ومبلغ مبلغ لوااه البعاما  مع الماللم للعإع األخوع الت  تألــــدجاا الوو لســــف أل عاض تت لو  زمم التقاج 
    5مراون ّوالجس اي ـما يمـ ل اـ ل من   9,09المحت ظ بمـا أله ع من ســـــــــــــــنم وا ـدة من منح منتمـلم األجـل 
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عات المااتب القطعمم البالغ قلمتج  ــتّو ملوول ّوالج. وعروة على    192,4المائم من مةمول المخزول    مســـــــ
 م الدوللم للقطال ال اه اي يلزاه راإل ألاح عن اله الم لومات.ذلكس ال اوجد    الم ااوع المحاسبل

ما تق ر    بنن تكفز اليوايسااااااااف تنفيذ اإل ار المقت ي لإليارة   66وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 296
 الم كزرة للمخا   قي أخ ب وخت ممكا.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اولم:المس ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
تميــ  الوو لســف  دما    تن ول ال ناصــع المتبقلم من عناصــع يطاج المواّج المعكزممس رما    ذلك  - 297

ــم ال امم واإلجعا ات ا ــلاســـ ُانَةز ذلك رحلول منتألـــــف لمت لقم راإلّاجة المعكزمم للمخاطع. ومن المقعج ال الســـ
 .2021عاه 

ما تق ر    بنن تتخذ اليوايساف إ  اناا لنقز النياااا التاررخية  67وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 298
   والمتثال بحيث نا المخا   واإل  اناا المتخذة إلف أياة اظام الساااااات اتيجية الم كزرة للحوكمة والمخا

 لاة ما اإل  اناا السابقة  ول مان تواق   ميع النياااا التاررخية.ل ت يع الدروت المستفاية المستخ

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــنل - 299 ال تنســـــــــةم مع األّاة الةدادةس وإالتال  لن ياول النقل   2019بلا ات المخاطع  بل عاه  ات تألـــــــ

من االسـتخداهس ووضـع الملال   InSight ابر للتطبوو. و   اعقاب سـحب سـةل المخاطع المتوا ع      اه 
مـم للحوكمـم  معكز م الالةـداـد لتألــــــــــــــنل ـات بلـا ـات المخـاطع    األّاة الةـداـدة المتم لـم      ـاه االســــــــــــــتعاتلةلـ 

عن المااتب    InSightوالمخاطع واالمت الس تم اال ت ال ببلا ات ســةل المخاطع الت  كا ف متوا عة      اه 
للسـنوات السـارقم أل عاض اال ت ال كمعجالم تاجمخلم. وتعى الوو لسـف ال اله التوصـلم  د ُ  د لت وتطلب يلى 

 المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن تعتمد اليوايسااااف اهجا يقوم نلف تحدمد أبدا    72 فق ةوأوصااااف المجلس  قي ال - 300
 واضحة ل مان التنفيذ النا د  ياة صياألة الميزااية.
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021من عاه  ولالعإع األ التاجمت المستمدم:

 
وضــ ف الوو لســف األّاة الةدادة لألــلا م الموزا لم بمدم ّعم يّاجة الموزا لم. وإ د تألــملم الن اهس   - 301

ومع لم اإل شـــــا س واختباج مدى  بول المســـــتخدمونس جعى  شـــــع األّاة    جملع مااتب الوو لســـــف اعتباجا من  
ــتخداه م  م المااتب لألّاة وت2019منتألــــــف عاه  ــمد  زا لم    يطاج ان ول تخطلث المو. ومع اســــ لتطبووس شــــ

ــععات اّا   ــمال ســـــ ــونات عللج ليـــــ ــععم الم الةم. ومةعي ال مل  اللا على يّخال تحســـــ الن اه تباطاا     ســـــ
 مقبولم واالستخداه الكامل.

ما تق ر    بنن تعزا اليوايسااااااف ال صااااااد وال ااااااوابط الداخلية  78وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 302
 لوخت المناسب.ف المااحيا قي اتقارر   يدة إل ل مان تقدي 

 
 شابم الشعاهات ال امم المساولم: ةاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020من عاه  خوعالعإع األ التاجمت المستمدم:

 
ا مشـــــــــتعكم بون الشـــــــــُ ب لت زمز تقديم التقاجمع يلى  - 303 الةمات الما حم. واإلّاجة تبلل الوو لســـــــــف جمّو

ــا  بوارم لتقديم التر ــدّ ي شـ ــتحداأ اّاة ل مللم تقديم التقاجمع الهس وذلك رغلم ألـ قاجمع يلى الةمات الما حمس واسـ
 ت زمز تقديم التقاجمع يلى الةمات الما حم    الموعد المحدّ وجصداا.

اليوايسااف مو اا اا النواتج وتطنيقها ما تق ر    بنن تسااتع ض  91وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 304
 ما أ ز تحقي  الكفانة التنظيمية والحفاظ نلف التساق.وتقييمها قي  ميع المكاتب القط رة 

 
 شابم ّعم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  :األولومم

 2020من عاه  خوعالعإع األ التاجمت المستمدم:
 

. ومن     و دة تقولم النتائا من الةول ال الث الوو لســــــف رألــــــدّ وضــــــع  اموس معكزي للماشــــــعات - 305
ي اله المباّجة يلى تبســــلث عمللم اختلاج الماشــــعات والى ت زمز الموا مم بون المااتب القطعمم  المتو ع ال تّا

  .   التطبلقات والتقولمات المقبلمس واو امع سلخيع لزشعام على الأل ود اإل للم
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ساتع اض وتعزرز اظامها ل صاد تق ر    بنن تقوم اليوايساف با ما  92وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 306
 الن امج ل مان تحقي  النتائج المق رة بفعالية.

 
 شابم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــد - 307 ــت عض الوو لســـــف   امما لعصـــ ــتســـ ــلم المةل     ا ســـ العتباجس كةز  من  البعاماس مع اخل توصـــ
عمللم وضــــع خطم اســــتعاتلةلم جدادة للوو لســــفس وســــتك ل يســــمامج    ت زمز البعاما من اجل تحقوو النتائا 

 المقعجة على  حو   ال.

تق ر    بنن تج   اليوايسااااف تحلي   سااااباب و وي ث  اا ما   109وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 308
وتحدمد التدابي  التاااحيحية ال امة لتحساايا تحقي  أبدا  الخطة القط رة قي المكتب القط   إلثيوبيا   قي

 تحقي  أبدا  وألاياا الخطة القط رة قي المكتب القط  .
 

 الماتب القطعي إلثووإلا  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 نطبوال ا التاجمت المستمدم:
 

ــعات النتائا الت  اتو ف تحقلقما  - 309 ــتند يلى ماشــ ــارات تســ ــلم معاج   الحســ تر ظ الوو لســــف ال توصــ
اييـــــا على جمات شـــــعمام اخعى وعلى عوامل مســـــاامم خاجج  طا  الماتب القطعي إلثووإلا واشـــــعا ج.   لى  

هلما ات لو بدوجة ل النواتا. و الع م من ال الماتب القطعي لل  مســــــاوال عن النتائاس    ج يســــــمم  وما من خر
ــل م      هااللتزاالخطم القطعمم الحاللمس ت ودن على الوو لســــــــف  راألادام الوطنلم الت   دّتما الحاومم الميــــــ

خطـم التنمـلم. و د  امف الوو لســــــــــــــف بتحلـول اســـــــــــــــباب ال  عات    تحقوو اادام الخطـم القطعمم    الماـتب 
م القطعمم الةدادةس ســـتكول األادام مســـتقبر اه ع وا الم  لو بدوجة الخطالقطعي إلثووإلاس وتر ظ ا ج هلما ات 

ي الا التدبوع التألـــــحلح  يلى تحســـــون تحقوو   أل ما لن تشـــــال تةســـــودا للمدم الوطن . ومن المتو ع ال اّا
ــلم  د ُ  د لت وتطلب يلى  اادام و ايات الخطم القطعمم    الماتب القطعي. وتعى الوو لســـــــف ال اله التوصـــــ

 ةل  ي ر ما.الم

ما تق ر    بنن تقوم اليوايسااااااف باسااااااتع اض وتعزرز نملية  112وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 310
ضاااااااامان الجوية لنموضج تقيي  النتائج وأن تكفز تحدمث النسااااااااخة اإللكت واية للنموضج قي المكتب القط    

 إلثيوبيا قي الوخت المناسب.
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 لاالماتب القطعي إلثووإ اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

س   ل الماتب 2019عقب يجعا  معاج م خاججلم للحســـــــــــــاراتس وابتدا  من يعداّ التقاجمع لنمايم عاه  - 311
 موذج تقولم النتــائاس  وــث  اإل للم  لشــــــــــــــع  ا عمقلــا والةنوب األ عمق  يّاجة محســــــــــــــنــم إلعــداّ التقــاجمع   

التعكوز على ت زمز الد م    يّخال البلا ات وت زمز مســـــــا لم جؤســـــــا  األ ســـــــاه هلما ات لو بتقديم التقاجمع.   تمد 
ة    تحداد األادام وخطوط   و   الا الســلا س ســلقوه الماتب القطعي إلثووإلا راســتحداأ فللم ليــمال الةّو

 قولم النتائاس يلى جا ب يجعا  است عاض ّ وو للتألنل ات.تاألساس مع الحاومم ولتقاجمع  موذج 

ما تق ر    بنن تقوم اليوايساف باساتكشاا  سانز تعزرز نملياا  113وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 312
التقيي  وال اااماااا الداخلية إليخال تحسااايا نلف الدخة قي نملية اإلب   نا خطوط ا ساااات واإلاجاااا 

 وبيا.يقي المكتب القط   إلث
 

 الماتب القطعي إلثووإلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة الحاللم لبلا ات األســـاس وإلا ات  - 313 ســـلةعي الماتب القطعي إلثووإلا اســـت عاضـــا ل مللم ضـــمال الةّو
ةس تشـــــمل   عاال اإل ةااات للت هد من  ت القائمم. وســـــليـــــع الماتب اييـــــا فللم جدادة ومحســـــنم ليـــــمال الةّو

اســـت عاضـــا موثقا من جا ب جئل  القســـم الم ن س واســـت عاضـــا من المســـتوى ال ا   من جا ب و دة التخطلثس  
ى وموا قم من  ائب المم ل. ومنطوي على اسـت عاض خطوط األسـاس واإل ةااات للت هد من صـحتما اسـتناّا يل

 ائو المعجالم او مألاّج البلا ات األخعى الم مول بما.لوثا

ما تق ر    بنن تكفز اليوايساااااف الساااااتخدام الفعال لمنااااااة    122وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 314
التنبب لحالا الطوارج قي تحليز المخا   والتخطيط للتنبب ل ستجابة لحالا الطوارج قي  ميع المكاتب 

 النحو المتوخف قي اإل  ان. نلفة  اإلخليمية والقط ر
 

 ماتب بعاما الطواج   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
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ســــــتســــــت عض الوو لســــــف اســــــتخداه منألــــــم الت اب لحاالت الطواج     تحلول المخاطع والتخطلث   - 315
ــتةا ــتخدامما ر  اللمس على  رم لحاالت الطو للت اب لرســــ ــمال اســــ اج     جملع المااتب اإل للملم والقطعمم ليــــ

 النحو المتوخى    اإلجعا .

ما تق ر    بنن تحدي اليوايساااااف أساااااباب الث  اا التي حالت   132وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 316
نلف أخز تقدم     ل اااامان الءيام  إ  اناا نا لة يون إاجاا الحد ا ياف ما أاشااااطة ال اااامان وبنن تتخذ

بماجاا الحد ا ياف ما نملياا المعامنة العشاااااااااوائية قي الوخت المناساااااااااب هيما متعل  بجميع الشااااااااا كان  
المنفااذما قي منطقااة  ااااااااا ق أق رءيااا والجنوب ا ق رقي  وقي بااذا الااااااااااادي  يك ر المجلس توصااااااااايتااا 

ا بنن تسااااااتع ض اليوايسااااااف حالة ال اااااامان قي المكاتب 79  الفاااااااز الثااي  الفق ة A/74/5/Add.3ت
 القط رة واإلخليمية ا خ ق وأن تتخذ التدابي  ال امة لسد الث  اا.

 
 الماتب اإل للم  لشع  ا عمقلا والةنوب األ عمق   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم ولومم:األ

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــوائلم المطلوإم للشـــعكا   - 317 ــلم المت لقم رالحد األّ ى من عمللات الم اانم ال شـ تر ظ الوو لســـف التوصـ
المن ـلان للماتـب اإل للم  لشــــــــــــــع  ا عمقلـا والةنوب األ عمق  هلمـا ات لو رـالتحومرت النقـديـم المبلغ عنمـا    

 .2020 عاه

اس  لل  79س ال ألـــــــــل ال ا  س ال قعة A/74/5/Add.3وهلما ات لو رالتوصـــــــــلم الت  تكعج ت هوداا ) - 318
ــدجت التوصـــلم ألول معة    التقعمع النمائ   راســـتطاعم اإلّاجة الموا قم علوما او الّع رطعمقم مةديمس  وث صـ

ل اماجات معاج م الحســــــارات الشــــــاملم او اماجات معاج م الحســــــارات اتم تناولما خر س من ّول ال2018ل اه 
المت لقم رالمقع     ووموجكس    جسائل اإلّاجة الم نلم او    مشعول تقعمع المةل . ولللكس تطلب الوو لسف  

 يل ا  اله التوصلم.

ف تعزرز تنفيذ ورصااد مشاا وع  تق ر    بنن تواصااز اليوايساا ما  142وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 319
التحور ا النقدية الطارئة قي اليما  مع م اناة تطور الحالة والدروت المساتفاية ما تنفيذ المشا وع نلف  

 أرض الواخع.
 

 مشعول التحومرت النقديم الطاجئم    اللمن اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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ســــتةعي الوو لســــف تقولما للتوصــــلم المت لقم بت زمز تن ول وجصــــد مشــــعول التحومرت النقديم الطاجئم  - 320
    اللمنس مع معاعاة تطوج الحالم والدجوس المست اّة من تن ول المشعول على اجض الوا ع.

ية كفز اليوايساف تساجيز أساباب  ومن راا  محدما تق ر    بنن ت  147المجلس  قي الفق ة وأوصاف  - 321
م قيها أوام    ان خارج إ ار التفاخاا الطورلة ا  ز ضاا الالة.  لكز حالة ُتقدَّ

 
 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 
 

مـتا ـم و و ـما تكول ال عوم اه ع مر ـمم. ات الطومـلم األجـل  و ـما تكول تســــــــــــــتخـده اإلّاجة االتـ ا ـ  - 322
ومن الممم األخل    االعتباج ال االت ا ات الطوملم األجل ا  تعتوبات  وع  ألــــــــــــــعممس على  حو ما تتوخاه 

للات شــــــــــعا  خاجج اله االت ا ات او لرســــــــــت اّة من  يّاجة الوو لســــــــــف. والخلاج المت لو بتماون  ألــــــــــول عم
ــاـ م يلى ذـلكس ـ د ال تاألـســـــــــــــ  نطبو االتـ اـ ات الطومـلم األجـل على جملع   ـاج المواتـلم    الســــــــــــــو . وـإاإلضــــــــــــ

ــ  ج ال اتطلب  ــبول الم الس  د تنطبو على مةموعم محدّة من البلدالاس مما من شــــــــــ ــتعمات )على ســــــــــ المشــــــــــ
  طومل األجلس  اله االت ا ات. وعندما توضـع طلبات الشـعا  خاجج ات ايجعا ات شـعا  يضـاهلم من ألـلم خاجج 

عمللم تقديم ععوض تنا سـلم كاملمس يةعي توثلقما رالكامل      اه   ياول ذلك لسـبب وجلجس وتسـتند عاّة يلى
لم  الم لومات اال تعاضــ  المتكاملس كما او مبون ل عمو معاج م الحســارات. ولللك تاكد اإلّاجة ال اله التوصــ 

 ُ  د لت رال  ل وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن تحلز اليوايسااااااااف ا سااااااااباب التي أيا إلف   154وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 323
نمليااا الشااااااااا ان خناز إصااااااااادار  اااااااااعباة اإلماداياا  ضون الشااااااااا ان المحلي  وبانن تتخاذ اإل  اناا  إ  ان

 ال امة. التاحيحية
 

 اإلمداّات شابم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ســــــتقوه الوو لســــــف بتحلول األســــــباب الت  ّعف يلى يصــــــداج اوامع الشــــــعا  ال رثم الت  تم تحداداا  - 324
ــارقم لتاجمت  يصـــــــــداج اذول الشـــــــــعا  المحل س واتخاذ  خرل عمللم معاج م الحســـــــــارات    تواجمت يصـــــــــداج ســـــــ

 رامم.اإلجعا ات التألحلحلم ال
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ما تق ر    بنن توضد اليوايسف ا حكام الوارية قي يليز   156وأوصف المجلس أي ا  قي الفق ة  - 325
التوررد والوثائ  اإل  ائية ضاا الاااااالة بشااااانن العملياا والخطواا ال امة إلصااااادار أضون الشااااا ان المحلي 

 تعمال وا يورة.لمختلف المنتجاا  ول سيما قي حالة ا ألذية الع  ية الجابزة ل س
 

 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 اللا لدلول التوجمد واإلجعا ات ذات الألـــــلم لشـــــابم ســـــتنةز الوو لســـــف عمللم التنقلح الت  تقوه بما  - 326
ــعا  المحل  والخطوات المطلوإمس وال اإلمداّات من اجل ام ــداج اذول الشـــــــ ــلح يجعا ات يصـــــــ ــلما  اّة توضـــــــ ســـــــ

 ات لو راألذول المتأللم راأل ليم ال رجلم الةاازة لرست مال واألّومم. هلما

نن تساااتكشاااف اليوايساااف سااانز اراية تعزرز اظام ما تق ر    ب  170وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 327
 ة المسائز المتعلقة بدوران المخزون وتقايما.إيارة المخزون ما أ ز معالج

 
 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  وع مقبولم  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

التوصــــــــلم الت  صــــــــدجت خرل يجعا  عمللم معاج م الحســــــــارات للمقع    لم تقبل الوو لســــــــف اله  - 328
ل  تحلور شــــــــامر إلّاجة ســــــــلســــــــلم اإلمداّ    الوو لســــــــفس رما    ذلك يّاجة المخزول   ووموجك. واجعى المة

ــ م  والم ــابم اإلمداّات    كوإنما ن الت  ُاجع َمف  بل ريـــ ــارات شـــ ان خرل عمللم المعاج م المحدّة لحســـ وّج
ولللكس اصـــــدج المةل  رال  ل توصـــــلات م ألـــــلم رشـــــ ل مســـــائل ذات صـــــلمس وا  توصـــــلات  بلتما اشـــــمع. 

ال تســـتطلع   وو لســـف واتخلت رشـــ  ما يجعا ات محدّة تتألـــل رمةاالت مشـــمولم رمعاج م الحســـارات. ولللكسال
 امم.اإلّاجة تن ول التوصلم والّع علوما رطعمقم مةديمس وإنا  عللج ال توا و على اله التوصلم ال 

لقائمة المتعلقة ما تق ر    بنن تساتع ض اليوايساف ال اوابط ا 171وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 329
 سايما ا صانا  التي تكون لها مدة صا حية  بتساجيز تواررخ ااتهان مدة الاا حية  صانا  المخزون  ول

ز استخدام ا صنا  خنز حلولها.  محدية مسبقا/تواررخ محدية ُيف َّ
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 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو تمدم:ت المسالتاجم
 

ــنام  بل  لولما/مدة صـــــر لم  - 330 ــتخداه األصـــ ل اســـ ــ  ــت عض الوو لســـــف رال  ل تواجمت محدّة ُي يـــ تســـ
الوو لســف ال اله التوصــلم  د ُ  د لت وتطلب يلى محدّة مســبقا لةملع األصــنام المداجة ضــمن ّ  ات. وتعى 

 المةل  ي ر ما.

  بال اااااات اي مع المكاتب ما تق ر    بنن تيساااااا  اليوايسااااااف  181وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 331
ر نلف أساات التفاخاا الطورلة ا  ز    القط رة  إ  ان رصاد وقه  أق از  وام  الشا ان المبا ا ة التي ُتاادة

دمد أسااااباب التنخي اا قي أوام  الشاااا ان المبا اااا ة  وبنن تتخذ اليوايسااااف التدابي  الع  ية وضلر بهد  تح
 يا توخيت التسلي .ال امة لتحس

 
 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

الوو لسـف خلاجات لتلسـوع تحسـون جصـد طلبات الشـعا  المباشـعة من جا ب المااتب القطعممس سـتعتب   - 332
متألــــل بما. وإاإلضــــا م يلى ذلكس ســــتقده شــــابم اإلمداّات التوجومات و/او التدجمب و ســــن تو وف التســــللم ال

المت لقم رطلبات م تحداث المدخرت      اه الم لومات اال تعاضـ  المتكامل و/او ّوجات التوعلم رشـ ل اامل
 الشعا  المباشعةس من بون اإلجعا ات التألحلحلم األخعى.

سااااااف التطني  المتساااااا  لساااااانز ما تق ر    بنن تكفز اليواي  183وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 333
الاتااااا  التعاخدية المنطبقة قي حالا تنخ  التسااالي   وبنن تساااجز نلف و ا الخااااو   قي كز حالة 

يما كله   ا ساتة الذ  اسُتند إليا قي اتخاض خ ار بشنن تطني  أو ندم تطني  سنز  تنخي  ما  ااب   المور 
 الاتاا  التعاخدية.

 
 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
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َل ت خوع    التســللم.  - 334 ةد     الوو لســفس يةعي الن ع    ســبل اال تألــام الت ا ديم راســتمعاج كلما ســُ
ــعاج المقطوعم على اســـــــاس ك ل  الم على  دة عندما ياول اناك  عض واضـــــــح لملا الطلب.  وُتَطب و األضـــــ

ت الت   عضــــــــف  وما  الحاالت التاللم: )اا الحاال”وو قا إلجعا ات شــــــــابم اإلمداّاتس تســــــــةل معاهز الشــــــــعا   
اضــــــــــــــعاج مقطوعـم؛ )با  ـاالت الـت خوع الت  ثـبف  وـما ال الموجد ّ اخطـ س ولم ت عض  وـما اضــــــــــــــعاج مقطوعـم  

. وتر ظ اإلّاجة كللك ال تطبوو ســبل اال تألــام المت لقم راألضــعاج المقطوعم  عالســللما    ذلك التبعمع )رما
ي   قما  اّجا ما ياول    مأللحم الوو لسف. و د    االت الت خوع البسلث )عوضا عن السلع  وع المطار اّا

اث اإلجعا ات الت  ذلك يلى  االت م ل الت خوع الشــداد او عده توا ع البدائل. وســتقوه شــابم اإلمداّات بتحد
ة    األ اا ه والشــــــــــــعوط ال امم ل قّو  تمان من تســــــــــــةول تطبوو ســــــــــــبل اال تألــــــــــــام الت ا ديم البدالم الواّج

 الوو لسف.

ما تق ر    بنن تقوم اليوايسااف بتحليز أسااباب حالا التنخي    192ف المجلس  قي الفق ة وأوصاا  - 335
ان الاايرة قي إ ار الستجابة الس رعة  وك ر توصيتا قي تجهيز أوام  الش ان الطارئة ما ألي  أوام  الش  

ا بنذل الجهوي ال امة للحد ما المهز الزمنية  ول سااااايما  169الفق ة    الفااااااز الثااي A/74/5/Add.3ت
 .2المهلة الزمنية 

 
 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول صلم: الم التو 

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــباب الت خوع     - 336 تةموز اوامع الشــــــــعا  الطاجئم من  وع اوامع الشــــــــعا  ت تزه الوو لســــــــف تحلول اســــــ
ا لتقلل  الممل الزمنلمس  ــتبلل جمّو ــعم مس وســ ــتةارم ســ ــتدع  اســ ــاّجة    يطاج  الم طاجئم تســ ــلما  الألــ وال ســ

. وســـــــــتن ع شـــــــــابم اإلمداّات    وضـــــــــع تعتوب محدّ لعصـــــــــد اوامع الشـــــــــعا  الطاجئم الت  2المملم الزمنلم 
المســــتمعة والتحديات المحدّة الت  تواجج ســــلســــلم  19-معاعاة جائحم كو ود تســــتدع  اســــتةارم ســــعم مس مع ال

 اإلمداّ من جعا  الةائحم.

ف سااااانيز ا ولورة  ر    بنن تتخذ اليوايساااااف تدابي  نلما تق  199وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 337
ورة حاساامة لننان خاندة لتنفيذ اساات اتيجية تخزرا النياااا  ل ساايما وأن بذ  الساات اتيجية خد انُتن ا ضاا  

 مستدامة  ورلة ا  ز.
 

 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم :لومماألو 

 2021العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:
 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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الخلاجات المقبلم لت زمز القدجات الوو لسـف    صـدّ يعداّ اسـتعاتلةلم لتخزمن البلا اتس سـتألـب     - 338
ــو  ّ    القائمم المت لقم بتخزمن البلا ات واماا لم تحدا ما. ومع معاعاة مدى توا ع المواّج و الم العمبم الت  تســــ

 مةال الشاول الماللم    ال المس ست ط  اإلّاجة األولومم لوضع االستعاتلةلم وتن ولاا.

ما تق ر    بنن تتخذ اليوايساااااااف خطواا إل  ان المساااااااتوق  204وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 339
لف  المنااسااااااااااب ما اختباار الخت اق نلف التطنيقااا والشااااااااابكااا الح  اة التي يمكا الادخول ما خ لهاا إ

التطنيقااا  وما  ااااااااانن ضلار أن يسااااااااااناد نلف تحادماد الث  اا ا منياة وأن يف اااااااااي إلف اتخااض إ  اناا 
 لمعالجتها. نا لة

 
 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  م:اإلّاجة المساول

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  : التاجمت المستمدم
 

تةعي الوو لســــــف اختباجا ّاخللا لمواطن اليــــــ ف كةز  من بع اما امن الم لومات التارع للمن ممس   - 340
عمللـم اتخـاذ  عاج رـ جعا  اختبـاج لرختعا     الن ـاه اإلياولوج  لن ـاه  واو اختبـاج من شــــــــــــــ  ـج ال اعشــــــــــــــد 

 الم لومات اال تعاض  المتكامل.

  أما   بنن تنفذ اليوايساااااااف تدابي  تخفيغ مخا ما تق ر   207وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 341
النحو المنيا قي خطة   المعلوماا المتبءية  بما قي ضلر إ  ان تقيي  رساااامي لمخا   أما المعلوماا  نلف

 ا التي وضعتها  عبة تكنولو يا المعلوماا والتاالا.2021-2018إيارة المكاتب ت
 

 واالتألاالت شابم تكنولوجلا الم لومات  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

تةعي اإلّاجة تةعي رال  ل تقولمات ســنومم لمخاطع امن الم لومات. وســتواصــلس    يطاج األ شــطم  - 342
ــنومم لمخاطع امن الم لومات المت لقم بن اه ا ــ وللم الةاجممس يجعا  تقولمات ســـــــــ لم لومات اال تعاضـــــــــــ  التشـــــــــ

م على بوئم الان  س وذلك رألـــــــــــوجة ســـــــــــنومم او رالتزامن مع يّخال ت ووعات جئلســـــــــــلinSightالمتكامل و  اه 
 .الن امون. وتعى الوو لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما

 ااااااامان المزامنة ما تق ر    بنن تتخذ اليوايساااااااف خطواا ل  210وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 343
ا قي اظام المعلوماا لبشااا رة وبياااا بوراا المساااتخدميالتلقائية للنياااا بيا النياااا ال ئيساااية للمواري ا

القت اضاااااااااي المتكااماز نا   ر  ق ض إيخاال رخ  الحسااااااااااب/رخ  الموظفيا اإللزامي نناد إاشاااااااااان بوراة 



 A/75/339/Add.1 

 

74/319 20-12756 

 

ا قي  ميع بذ  الحالا قي المسااااااااتخدم. وأوصااااااااف المجلس أي ااااااااا بتحدمث أرخام الحساااااااااباا/الموظفي
 النياااا. خاندة

 
 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــاالت والمعكز ال الم  للخدم - 344 ــابم تكنولوجلا الم لومات واالتألـ ــت مل شـ ــمال  سـ ــتعكم م ا ليـ ات المشـ
  SAP الحسارات/المو  ون    البلا ات العئلسلم للمواّج البشعمم. ومن الممم الت هود ال بعامةلاتتحداث اج اه  

ال تو ع موزة خاجج اإلطاج التقلودي للمزامنم بون البلا ات العئلســــــــــــــلم للمواّج البشــــــــــــــعمم وجدول بلا ات اومات  
اس  د ياول التحداث األول  ع  ل مألـمم خألـلألـا لمله المسـ لم. واالالمسـتخدمونس األمع اللي يسـتلزه وضـ 

ادوما    بدايم اله ال مللمس تللج عمللم اســـــــتكشـــــــام واســـــــتحداأ لحل فل  مألـــــــمم للســـــــماح ر ضـــــــا م  دجات 
 .وخاصلات و لفلم جدادة

ــارا - 345 ــلم لم ُاَ ع اثنا  اماجات معاج م الحســــ ــاملم  وتر ظ الوو لســــــف ال الةز  ال ا   من التوصــــ ت الشــــ
ــائل اإلّاجة ذات   او ــتطلع الوو لســـف الموا قم عللج    جسـ ــعول تقعمع المةل . ولللكس ال تسـ ــلم او    مشـ الألـ

والّع علـلج رطعمـقم مةـديم. ولم تقـبل الوو لســــــــــــــف التوصـــــــــــــــلم أل ج يةعي اال تـ ال ر ج اه المو  ونس  ســــــــــــــب 
 اال تيا س     واعد البلا ات الم مول بما.

كشاااااف اليوايساااااف سااااان  لزراية تعزرز ما تق ر    بنن تسااااات 211  قي الفق ة وأوصاااااف المجلس - 346
ال ااااااوابط القائمة هيما متعل  بماشااااااان وصاااااايااة خاندة بياااا بوراا المسااااااتخدميا قي اظام المعلوماا 

 القت اضي المتكامز لتجنب تك ار المسائز التي مت   إب اابا قي بذا التق ر .
 

 ومات واالتألاالت وجلا الم لشابم تكنول اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما لتوصلم: الم ا

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــتند صــــر لم اومم اي مســــتخده من المســــتخدمونس وإللك يماا لم الوصــــول يلى  - 347    الوو لســــفس تســ
س عوضـــــا عن تواجمت الألـــــر لم المســـــندة  يلى اومم المســـــتخده      اه  الن اهس يلى تواجمت صـــــر لم ال قّو

الم لومات اال تعاضــ  المتكامل. وإنا  على ذلكس   ل يماا لم الوصــول يلى الن اه يســتند يلى تاجمت صــر لم 
ــتناّا يلى الا ال ممس   ل خطع   ــتخده. واســــ ــند يلى المســــ ــا عن تاجمت الألــــــر لم المســــ ــتخدهس عوضــــ عقد المســــ

ــ  المتكا ــول يلى   اه الم لومات اال تعاضـــ ــتخده ا تالوصـــ ــاب مســـ مف صـــــر لم عقده او  مل عن طعمو  ســـ
ــوارث القائمم األخعى. و د تن ع   ــاملم لليــــــــ خطع منخ ض جداس وتحدادا عندما ُي َتَبع ذلك جز ا من   عة شــــــــ
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الوو لســــــف    اإلماا لم المتا م لألتمتم من اجل مزامنم صــــــر لم اومم المســــــتخده مع تاجمت ســــــعمال ال قد.  
تكالل  المعتبطم بما. وتعى الوو لســــف ال اله التوصــــلم  د الةدوى التقنلم لألتمتم والوالنتلةم المقعجة ســــتكول 

 ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بانن تنظ  اليوايساااااااااف قي إبطاال  ميع بورااا  215وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 348
 ة لنفس المستخدم.المستخدميا ا خدم وإأل خها نوضا نا إصدار بوراا مستخدميا  دمد

 
 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  : التاجمت المستمدم
 

ــمال ال تكول اومم  - 349 ــتخدمون األ ده ليــــــــــ ــتقوه الوو لســــــــــــف ر رطال وا ر  جملع اومات المســــــــــ ســــــــــ
  عمدة.ن النشطون المستخدمو

ما تق ر    بنن تسااتكشااف اليوايسااف ساان  لتحساايا الوا هة   217وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 350
النينية التي ت بط الشاابكة المحلية والشاابكة العالمية لنظام المعلوماا القت اضااي المتكامز لمزامنة صاا حية  

 حساباا المستخدميا.
 

 االتألاالت لم لومات و شابم تكنولوجلا ا اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

اله الواجمم البونلم مطبقم    الوو لســـــــــــفس ومةعي رال  ل تن ول اإلجعا  الموصـــــــــــى رجس على النحو  - 351
ــ ل معاج ـم   ـاه الم لومـات ا ــاـلم اإلّاجـمم للمةل  رشــــــــــــ ال تعاضــــــــــــــ  المتكـامـل و  ـاه  الم تعم ـرج    العســــــــــــ

inSight د وضـ ف لم الةم  النألـو  الماتوإم ”)جا الت  ت ود  وما الوو لسـف رما ال :  67س رموجب ال قعة 
تواجمت ا تما  الألـــــر لم المت لقم تحدادا بمومات المســـــتخدمون  وع المحةوإم والمســـــتخدمون  وع المتموزمن.  

ئلســـــــلم للمواّج البشـــــــعممس ي ا  الن  الماتوب اله التحدا ات    وعند تحداث تواجمت ال قّو    البلا ات الع 
ــبام المحللم و  اه الم لومات اال تعاضــــــــ  المت ــلم  د ُ  د لت عكامل ...الشــــــ . وتعى الوو لســــــــف ال اله التوصــــــ

 وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

لمة السا   نلف  ما تق ر    بنن تنفذ اليوايساف ساياساة ت يي  ك  222وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 352
  اقبة الدخول.النحو المفاز قي معيار اليوايسف المتعل  بنما المعلومااا م
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 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ألــــــلح اي ث عات اتم تحداداا كةز  من  ماجســــــم الحاللم لألتمتمس وســــــتســــــتســــــت عض الوو لســــــف الم - 353
 .الأللا م ال اّيم

ما تق ر    بنن تسااااتكشااااف اليوايسااااف إمكااية توقي  وا هة بينية    225وأوصااااف المجلس  قي الفق ة   - 354
ا  VISIONتاظام المعلوماا القت اضاااي المتكامز    eZHACTإلكت واية مبا ااا ة بيا الشااا كان المنفذما وأياة  

 ة اإلافاق. لكي يقوم الش كان المنفذون بماشان وإرسال استماراا إلكت واية لإلضن بالا   و هاي 
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي وشابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

الواجبم لتقولم الخلاجات المتا م لوضـع اسـتماجات يلكتعو لم تةعي الوو لسـف  اللا عمللم بلل ال نايم   - 355
 لز ألا ات والخلاجات المت لقم راستماجات اإلذل رالألعم وشماّة اإل  ا .

سااف إمكااية إاشااان الية لمنع ما تق ر    بنن تسااتكشااف اليواي 230وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 356
ي إ ار المنحة افساااااااها  وأن تتخذ خطواا إلكمال نملية  الدقع افساااااااها ق تقدي   لباا يقع متعدية لعملية

تنءية النياااا ما خ ل وضااع اإل  اناا ال امة بشاانن  لباا الدقع المعلقة التي ل  مت  التحق  منها بعد 
 نلف سنيز ا ولورة.

 
شــــــــــــــابــــم اإلّاجة المــــاللــــم والتن لم اإلّاجي وشــــــــــــــابــــم تكنولوجلــــا الم لومــــات   ل:اإلّاجتال المساولتا

 تألاالت واال

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021من عاه  ال ا  العإع  التاجمت المستمدم:
 

ليـــــمال تســـــةول ا شـــــطم الشـــــعكا  المن لان يلى جا ب  eZHACTتقوه الوو لســـــف بت زمز بع اما  - 357
ل األ شــطم رشــال  لبات الد ع. ومن المتو ع ال يســ ع الا اإلجعا  عنط تقديم طلب ّ ع وا دس     ون ُتســة 

. وإاال تعال مع المااتب القطعممس من المقعج ال  2021من ألـل. ومن المقعج ال ُانَةز ذلك    منتألـف عاه 
 .حقو منماللم تنقلم لطلبات الد ع القائمم الت  لم اتم التعم 2020تتم خرل عاه 
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ما تق ر    بنن تتخذ اليوايساااف إ  اناا لساااتع اض واساااتكمال    237وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 358
خطة اسااااتم اررة تااااا رغ ا نمال قي المق  بشاااانن المجالا ضاا ا ولورة القاااااوق ومجالا أخ ق بشااااكز 

ا قي اإلي رسااااامي  بما يشااااامز المخا   المتاااااالة بتكنولو يا المعلوماا والتااااااالا التي   ية ارة الم كزرة  ُحد ِّ
  وأن تكفز اسااات  اااااي  SAP HANAللمخا    والتطوراا/الت يي اا قي اظ  تكنولو يا المعلوماا مثز اظام  

 نملية الستع اض والستكمال بمتطلباا اظام ا م  المتحدة إليارة خدرة المنظمة نلف موا هة الطوارج. 
 

 والتن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة الماللم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

تسـت عض الوو لسـف خطم اسـتمعاجمم تألـعم  األعمال    المقع بنووموجكس الت  تعكز على خدمات  - 359
ــتكملم ي االت  البال م األاملم من  وث التو وف.األعمال واإلجعا ات وال مللات  ــمل الخطم المســــ ــتشــــ يلى وســــ

خطم شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت للت ا   من الكواجأس الت  تحدّ ت اصول عن مخاطع تكنولوجلا 
ــاالت المحدّة    يطاج اإلّاجة المعكزمم للمخاطعس يلى جا ب الت ووعات ذات ــلم     الم لومات واالتألـــــــ  الألـــــــ

 .ة  دجة المن مم على مواجمم الطواج  صع القابلم للتطبوو      اه يّاج الن م والتطبلقات. وستشمل ال نا

ما تق ر    بنن تتخذ اليوايسااااف إ  اناا نا لة لسااااتع اض    240وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 360
اا والتااالا قي المق    واساتكمال خطة اساتعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث لشاعبة تكنولو يا المعلوم

 لحيورة وخوائ  التاال المستكملة.تفاصيز نا المعداا والن امجياا اوإيراج 
 

 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

والوثائو  م اســت اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأ ســتقوه الوو لســف جســملا راســت عاض وتحداث خط - 361
ــول المت لقم رالم دات والبعامةلات  ــتكمال الت اصــــ ــت عاض واســــ المعتبطم بما. و د  امف الوو لســــــف رال  ل راســــ

 .19-الحوومم و وائم االتألال    يطاج التألدي ألامم كو ود

ايساااف إ  ان اختباراا  ااااملة لخطة ما تق ر    بنن تكفز اليو  244قي الفق ة  وأوصاااف المجلس  - 362
ة تاااااا رغ ا نمال قي المق  وخطة اساااااتعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث لشاااااعبة تكنولو يا اساااااتم ارر

 المعلوماا والتاالا  بما قي ضلر نملياا المحاكاة ال امة  بوتي ة منتظمة نلف قت اا محدية.
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 االتألاالت شابم تكنولوجلا الم لومات و  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

سُتةعي الوو لسف اختباجات شاملم ومنت مم لخطم استمعاجمم تألعم  األعمال وخطم است اّة القدجة  - 363
 . الم الت اب الكواجأس رما    ذلك تماجمن المحاهاة للح ال علىعلى ال مل ر د 

ما تق ر    بنن تكفز اليوايساف نقد ا تماناا منتظمة لهياكز   249وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 364
إيارة ا امااا قي المق   نم  بنظاام ا م  المتحادة إليارة خادرة المنظماة نلف موا هاة الطوارج  وأن تكفاز 

  اناا قي الوخت المناسب للتاد  للمخا   المحدية.اتخاض إ 
 

شــــــــــــابم تكنولوجلا الم لومات واالتألــــــــــــاالت وشــــــــــــابم اإلّاجة الماللم والتن لم   اإلّاجتال المساولتال:
 اإلّاجي 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

  ذلك مخاطع  األامات    المقع بنووموجك لتحداد وتقولم جملع المخاطعس رما  ا شـــــــــــة هلال يّاجة  - 365
س ي قد  عمو  19-      ووموجك لمواجمم جائحم كو ودتكنولوجلا الم لومات. ومنل صــــــــــدوج يعرل  ال الطواج 

الت  ُت َقد   يّاجة األامات    المقع اجتماعات منت مم لتقولم السـوناجمو المت وع رشـال ّائم. وتك ل االجتماعات
و مع األمم المتحدة    تو وع توجومات وجســــــائل  هل اســــــبول و/او كل اســــــبوعونس  ســــــب اال تيــــــا س التنســــــو

ة اآلمنم يلى الماتب. وإاإلضــا م يلى ذلكس واجمف شــابم تكنولوجلا واضــحم لمو    الو و لســفس تممودا لل ّو
لى الم دات الرامم واسـتمعاج الوصـول  الم لومات واالتألـاالت المخاطع ر  اللم ليـمال  ألـول المو  ون ع

ــتةارم اآلمن يلى   م الوو لســــــف و  ــاتماس مما يمان من ال مل عن ر د ر  اللم اســــ لألامم. وتعى  اّواتما ومنألــــ
 .الوو لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لت رالكامل وتطلب يلى المةل  ي ر ما

تنظ  اليوايساااااف قي ضااااامان و وي مسااااااقة  ما تق ر    بنن   253وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 366
بالمق  وم كز بياااا اسااااااتعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث يون منمواة بيا م كز النياااا ا ساااااااسااااااي 

 ي  بشكز كني  نلف اإلاتا ية والحاول نلف بياااا ااية.التنث
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 شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 عاللم األولومم:

 2022العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 .وا قف الوو لسف على اله التوصلم وا  رألدّ تن ول اإلجعا  المقتعح - 367

ما تق ر    باانن تنظ  اليوايساااااااااف قي إبقااان المحفوظاااا  254وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 368
منا      اهية بعيدة نا الموخع ال ئيسااااااااي وموخع اسااااااااتعاية القدرة نلف العمز بعد الحتيا ية للمق  قي 

ز كني  رث ما أ ز التخفيغ ما خط  ققدان النياااا قي حالة حاااول كوارث يون أن موث  ضلر بشااكالكوا
 نلف اإلاتا ية والحاول نلف بياااا ااية.

 
  شابم تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021من عاه  العإع األخوع التاجمت المستمدم:
 

ــ  والمو ع   - 369 ــائث الح ظ اال تلاط  عن المو ع العئلســ ــل المو ع الة عا   لوســ ــتقوه الوو لســــف ر ألــ ســ
 .المخأل  الست اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأ

ما تق ر    بكفالة إ  ان نملياا تفتي  منتظمة   264وأوصااااااف المجلس اليوايسااااااف  قي الفق ة  - 370
مواخع الحفل الحتياا ي قي المق   وال صاااااااااد المنتظ   يان الموريما المعنييا  وتوثيقهاا لم اكز النياااااا و 

تدابي  النيئة  بحيث تكون بناي ضاااااااماااا كاهية هيما متعل  بال اااااااوابط  بما قي ضلر نلف النحو الوا ب 
 والس مة  وهيما متعل  بنيان الموريما وققا ل تفاق.

 
 االتألاالت ا الم لومات و شابم تكنولوجل اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــد اّا   - 371 ان ر  اللم مقاج م راأل ااه الت ا ديم الم مول بما الت  اتم تقوه الوو لســـــف رال  ل بعصـــ الموّج
الم لومات واالتألــــاالت من مقده خدمات الح ظ اال تلاط   اإلبر  عنما ســــنوما. وســــتطلب شــــابم تكنولوجلا

ل اله اإلجعا ات األســاس لتن ول اســت عاض ســنوي  تقديم تقاجمع عن البوئم والســرمم معتون    الســنم. وســتشــا
 .ئات معاهز البلا ات وموا ع الح ظ اال تلاط س ووضع الموجدّ على مستوى السرمملبو
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اليوايسااااااف مع المكاتب المعنية لتحليز ما تق ر    بنن تعمز   283وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 372
ف  أساااااباب إناية ندي كني  ما الحالا واتخاض إ  اناا لتحسااااايا نملية تقدي  الحالا ما أ ز التقليز  إل

 أياف حد  ما إنايتها ما  ااب الم كز العالمي للخدماا المشت كة.
 

 المشتعكم المعكز ال الم  للخدمات  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

لل مل مباشعة مع المااتب الت  لداما م دالت معت  م من ستواصل الوو لسف الةمّو الةاجمم رال  ل  - 373
ــلةعي تحلول ــمس من اجل ييةاّ  لول. وســــــــــ منت م لم دالت اإلعاّة والع ضس    الحاالت الم اّة او المع وضــــــــــ

اســــت عاضــــج    ســــب الحةم و ســــب المنطقمس وســــُتطلع عللج جمات يّاجمم عللا    المااتب اإل للملم من اجل
 .لم التحسونواتخاذ يجعا ات لد ع عة

ما تق ر    بانن تكفاز اليوايساااااااااف إافااض المتثاال للمباايج  285وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 374
لجة البطاخاا قي  ميع مساراا العمز وأن تنلغ المكاتب بوضوي ب  ورة إناية تقديمها قي التو يهية لمعا
   والنتائج المت تبة نلف التنخ  قي إناية التقدي .الوخت المناسب

 
 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  م:التاجمت المستمد
 

ــول رشـــ ل   2019اصـــدجت الوو لســـف مباّ  توجوملم لم الةم التلاهع    اواخع عاه  - 375 تتيـــمن ت اصـ
الحاالت الم اّة المت خعة. وتنطوي اإلجعا ات على تألــــ ود الحاالت و    مايم المطام  يجعا ات الت امل مع 

يــــــــــــــول يطـاج امن  محـدّ. ومن المقعج تن ـول اـلا اإلجعا ات ج ض الحـاالت الت  لم تتم يعـاّة تـقديممـا     
 .2020والتوصلم ذات الأللم رحلول العإع األخوع من عاه 

  الفااااااااااااز الثااااي  A/74/5/Add.3ا تق ر    توصااااااااايتااا تم 290وك ر المجلس  قي الفق ة  - 376
لمعلوماا القت اضاااي المتكامز ما ملزم ما ضاااوابط المدخ ا   يوايساااف قي اظام اا بنن تدرج ال284 الفق ة

متكامز لجميع المعامي  الهامة وأن تحسااا نملياا التحق  ما الااا حية قي اظام المعلوماا القت اضااي ال
 المتعلقة بتجهيز الفواتي .

 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول : الم التوصلم

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــوارث المدخرت    عاه  - 377 ــلم   2019اّخلف الوو لســـــف ضـــ ــتةارم للتوصـــ ة البلا ات واســـ ــون جّو لتحســـ
ة    تقع 284ة س ال ألــــــــــــــل ال ا  س ال قع A/74/5/Add.3الســــــــــــــارقم ) . وتةدج  2018مع المةل  ل اه ا الواّج

م ّ ع ال واتوع ولللك  اإلشـــــــــــاجة يلى ال التاجمت المعج   المشـــــــــــاج يللج    النتلةم ال يســـــــــــتخده  اللا    عملل
ــلم للمدخرت. ومن المقعج اســــــتخداه التاجمت المعج      عمللات مســــــتقبللم.   ال ــوارث العئلســــ ي تبع من اليــــ

ــتقوه اإلّاجة ب وضــــع مزمد من ضــــوارث المدخرت    مةاالت م الةم ال واتوع المامم وتتو ع التن ول الكامل  وســ
 .2020 رحلول العإع األخوع من عاه

  الفاااااز الثااي  A/74/5/Add.3ما تق ر    توصاااايتا ت  292وك ر المجلس أي ااااا  قي الفق ة  - 378
 ليوايسف الية لتقدي  الفواتي  قي الوخت المناسب ما خنز  ميع مكاتنها.ا بنن تخطط وتنفذ ا285 الفق ة

 
 م  للخدمات المشتعكم المعكز ال ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

كمال  وع ممان    الةدول الزمن  لتقديم ال واتوع من  التوصـلم. وج م ال ال اعتع ف الوو لسـف بمله - 379
جا ب جملع مااتب الوو لسفس ست زا اإلّاجة اّوات العصد الم مول بما لتكملم اآلللات القائممس م ل عمللات  

ناســــــب.  تقديمما    الو ف المس من اجل التشــــــةلع على inSightاإل ر  الشــــــمعمم ولو م المتار م      اه 
ي ةاا المباّجات العاملم يلى اماّة تحســـــــــون تقديم المااتب    2021اتم    العإع األول من عاه ومن المقعج ال 

 .لل واتوع    الو ف المناسب

ما تق ر    بمنداي خطة نمز لتساااااااورة الحالا   299وأوصاااااااف المجلس اليوايساااااااف  قي الفق ة  - 380
اا واإل  اناا الحالية العالمي للخدماا المشااات كة الساااياسااا  المعلقة  ما أ ز أن يساااتع ض الم كزالقديمة 

المتعلقة بساداي السالف/اسات ياي السالف/المدقوناا الزائدة ووضاع معامي  موحدة إليارة بذ  الحالا  ق ا   
 نا كفالة التقيد بخطة التسدمد.

 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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 مشتعكم المعكز ال الم  للخدمات ال اإلّاجة المساولم:

 ول ود التن   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

اّ السلف والمد وعات الزائدة - 381  .تلتزه الوو لسف بوضع يجعا  مو د رش ل استّع

خ رطة   ر  ما تق ر    بنن تتخذ اليوايسااااف خطواا إلنداي   305وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 382
ا والجنوب ا ق رقي  و نوب قي منا   أل ب ووسااط أق رءيا  و اا ق أق رءيلتحساايا التواان بيا الجنساايا 

 اسيا  والش ق ا وسط و مال أق رءيا.
 

 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021األول من عاه العإع  التاجمت المستمدم:
 

شـــــعاهم مع المااتب المشـــــاج يلوماس من اجل بشـــــعمم التار م للوو لســـــفس    ســـــت مل شـــــابم المواّج ال - 383
تحســـون التواال بون الةنســـون    المناطو الم نلم. وســـتواصـــل الشـــابم جصـــد  الم ماشـــعات األّا  العئلســـلمس 

 .المااتب    تحقوو األادام المقعجة    ذلك الماشع المت لو رالتنول الةنسا  س وستدعم رما

ما تق ر    بنن تسااتكشااف اليوايسااف ساانز تحساايا السااتفاية   309  قي الفق ة المجلسوأوصااف  - 384
ما مجموناا الموابب التي   ق تقييمها مساابقا ب ية توظيفها  وتلر بي أي ااا الط رقة المف االة ا ولف  

 ل ستعااة بمااير وققا ل،وام  اإلياررة.
 

 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول لم: الم التوص

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  : التاجمت المستمدم
 

ــمل التحول يلى اتبال  ما  - 385 ــم الةدادة الختلاج المو  ونس رما يشــ ــلاســ تن ل الوو لســــف ت ووعات    الســ
ي يلى  م المواّج  تحســــــون اســــــتخداه مةموعات الموااب    التو ل . وســــــتقوه شــــــابم دل من المتو ع ال اّا

 .ائا عن ك بالبشعممس رالشعاهم مع مااتب اخعىس بعصد النت
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ما تق ر    بانن تكفاز اليوايساااااااااف المتثاال لإل  ان المتبع  316وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 386
واققة الساالطة المختاااة  وإ  ان تقيي  للنواتج متعل  باختيار الخن ان السااتشااارريا  والحاااول نلف م هيما

 لحالا.قي  ميع ا
 

 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــتشـــــــاجمونس تلتزه رالشـــــــعاهم مع المااتب الت  تداج من خرلما اإلّاجة   - 387 الرمعكزمم لت وون الخبعا  االســـــ
تشـاجمونس رمواصـلم  مس بوصـ ما الةمم القائمم على السـلاسـم الت  تن م تو ل  الخبعا  االسـ شـابم المواّج البشـعم

ت زمز ال مللات ذات الألـــــــــلم من خرل تن لم  لقم ّجاســـــــــلم شـــــــــبالم للتدجمب من اجل تحســـــــــون  مم وامت ال 
 الخبعا  االستشاجمون.المو  ون لشعوط تو ل  

 
 س م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجل -بان  

ــنـــــم المنتملـــــم     - 388  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.3رقم. وتّع س ال ألــــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصــــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســــا

مةل  ا ما  ود التن ول. وتّع الم لومات  توصـلم والت  اعتبع ال  41اّ اه م لومات عن التوصـلات البالغ عدّاا 
 .ب اللي ُت عض رج التوصلات    المع واّ اه رالتعتو

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   13ومتيمن الةدول  - 389
 

 13الةدول   
ذ بالكامزلتوصياا المتبءحالة تنفيذ ا    ية ما الفت اا السابقة التي انتن  أاها ل  تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما تُقبَللم  المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 – 4 4 9 1 14 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي        

 – 1 1 8 – 9 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم

 – – – 2 – 2 الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  

 – – – 2 – 2 الماتب القطعي    لبنال 

 – 2 2 – – 2  ماتب المعاج م الداخللم للحسارات والتحقلقات

 – – – 1 – 1 هات م جشابم جمع األموال من القطال الخا  وا امم الشعا

 – 2 2 – – 2  شابم الشعاهات ال امم

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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  ود التن ول ُطلب ي ر ما تُقبَللم  المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 – 1 1 2 – 3 شابم اإلمداّات       

 – – – 6 – 6 مااتب مت دّة

 – 10 10 30 1 41 المجموع 

  
 ا16)2013كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

اليوايساااااف ما مكاتنها القط رة أن تطن  ما تق ر    بنن تطلب   69أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 390
اقت اضاااااا للميزااية تكون من رة تن ر ا كام  تمهيدا لتقدم  المواري هيما متعل  با اشااااطة المق رة قي خطط 

 العمز المتجدية/المتعدية السنواا.
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 
 

ــلث   - 391 ــلا م الموزا لمس من اجل تبسـ  امف الوو لســـف ر عداّ وتن ول اّاة جدادة إلّاجة الموزا لمس وا  اّاة صـ
. و د بدا ال مل بما    جملع مااتب الوو لســــف اعتباجا من  ــوع عمللات تقداع المواّج   . 2019تموا/اوللج   1وتلســ

ز  ــ ب    المقع     زمعال/او لج  التدجمب  وا ة  ــامل على بد  التشـــــــ ول    جملع المناطو والشـــــ . 2019الشـــــ
س كال اه ع من ثل   جملع مااتب الوو لســــــف  د اهمل التخطلث المال   2019وإحلول تشــــــعمن ال ا  / و مبع 

ــ  المتك ّ  قلما. وإ د  ال    صــــدامل او ك   تطبوو األّاةس و اه بنقل البلا ات يلى   اه الم لومات اال تعاضــ
ــ ولس تباط  اّا  الن اهس ولللك يةعي ال مل  اللا  ــتخداه المنت م لألّاة    المع لم الت  تلف بد  التشــــــــ االســــــــ
ــلم الو لفلم  ــا  الخاصـ ــونات ليـــمال ســـععات اّا  مقبولم. وجعى بنةاح تألـــملم واعداّ وا شـ على يّخال تحسـ

ر. وتعى اإلّاجة ال اله التوصـــــلم  د ُ  لتس وتطلب يلى عمعا كاممبعجة تبالمت لقم بتطبوو ا تعاضـــــات للموزا لم  
 المةل  ي ر ما.

 
 ا17)2015كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بانن تنظ  اليوايساااااااااف هيماا ملي تأا أن توحاد نلف   14أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 392
ة تت ااما أرخاما ما  ميع الميزااياا التي واق  نليها المجلس رة متكاملزااية ساانو المسااتوق الموسااسااي مي

أن تدرج المبالغ المدر ة قي الميزااية ل،اشاااااطة المختلفة تحت كز اتيجة نلف مساااااتوق وحداا   تبا التنفيذ   
 العمز المناسبة. 

 
__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/69/5/Add.3 ا16) 
 .ال ا  س ال ألل A/71/5/Add.3 ا17) 

https://undocs.org/ar/A/69/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.3
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ماي ر ُطلب  الم التوصلم:

 عاللم  األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

تر ظ الوو لســــــــــــــف ال الةز  )اا من اـله التوصـــــــــــــــلم ـ د ُ  ـلس على النحو الم تعم ـرج    التقـاجمع  - 393
التوصلمس  امف الوو لسف بتطومع اّاة جدادة لأللا م الموزا لم السارقم للمةل . وهلما ات لو رالةز  )با من 

النواتا. وإ د تألــــــملم  المواّج المدججم    الموزا لم على مســــــتوى النشــــــاط والمنةزات على مســــــتوى  تعإث بون
الن اهس ومع لم اإل شـــا س واختباج مدى  بول المســـتخدمونس بدا ال مل ر ّاة صـــلا م الموزا لم    جملع مااتب  

ــعمن ال ا  / و مبع 2019تموا/اوللج  1 لســــــــــــف اعتباجا من الوو  باط  اّا  الن اهس ولللك  س ت2019. و   تشــــــــــ
ععات اّا  مقبولم. و  عا يلى  ةاح تألـملم واعداّ وا شـا   يةعي ال مل  اللا على يّخال تحسـونات ليـمال سـ 

 شــــــــطم    يطاج كل  تلةم على  الخاصــــــــلم الو لفلم المت لقم ر ّجاج المبالغ المدججم    الموزا لم لمختلف األ
ــتةوب ــبم رطعمقم تســـــ ــتوى و دة ال مل المناســـــ ــلم  د ُ  د َلت وتطلب يلى  مســـــ ــلمس تعى اإلّاجة ال التوصـــــ للتوصـــــ

  ما.المةل  ي ر

ما تق ر    بنن تنظ  اليوايسااااااف قي تأا وضااااااع اظام لتتب ع   105وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 394
ج   مق رة والنفقاا الفعلية نلف المساتوق الم ئ  للتخطيط تالنتيجة  الناتا موال بهد  ال بط بيا النفقاا ال

الم  عية لتحسااينها واسااتخدامها نلف  النشاااطا  تبا اسااتع اض المواي التو يهية الحالية وألي با ما المواي 
احو أق اااز  تجا موانمة مو ااا اا النواتج مع مجالا الت كيز وا اشاااطة صاااوب تحقي  النواتج قي إ ار 

 .“التعلي ” ناتج المعنون ال
 

 لتن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة الماللم وا اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

س والت  يةعي ت زمزاا راسـتمعاجس  2019تشـمل اّاة صـلا م الموزا لم الت  اطلقتما الوو لسـف    عاه  - 395
ــطم   ــعات النواتا مع مةاالت التعكوز واأل شـــــــــــ ــلم و لفلم تتلح موا مم ماشـــــــــــ   يطاج الناتا الم نول  خاصـــــــــــ

 مم ماشــــــعات النواتا مع  . و  عا يلى  ةاح تألــــــملم واعداّ وا شــــــا  الخاصــــــلم الو لفلم المت لقم رمواعالت للم”
ــلمس تعى   مةاالت التعكوز واأل شــــطم صــــوب تحقوو النواتا    يطاج الناتا الم ن س وإطعمقم تســــتةوب للتوصــ

 مةل  ي ر ما.اإلّاجة ال التوصلم  د ُ  د َلت وتطلب يلى ال
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 ا18)2016كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن تكفز اليوايسااااف أن تاااااا  السااااياسااااة الجدمدة   99المجلس  قي الفق ة أوصااااف  - 396
ز  قي المقت حة لإليارة الم كزرة للمخا   صاااياألة م ئمة بحيث تدمج الحتيا اا الوظيفية للمنظمة  وتكف

 الوخت افسا  تجنب أو ا التعارض.
 

 ي شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

كزمم للمخاطع لم الةم اوجج اعاّت الوو لسف صلا م المحتوى التن لم  الحال  لسلاسم اإلّاجة المع  - 397
ــتعاتلةلم اإل ــلا م ّاجة المعكزمم الت اجض المر  م وموا متما مع اســ ــبحف الألــ للمخاطع    الوو لســــف. واصــ

الةدادة    المعا ل النمائلم من االســــــت عاضس ر د التشــــــاوج مع اصــــــحاب المألــــــلحم العئلســــــوون. وســــــُتنشــــــع  
 .م والمخاطع واالمت الراال تعال مع   اه االستعاتلةلم المعكزمم للحوكم

صااياألة سااياسااة تتعل  بدر ة  ما تق ر    بنن تكفز اليوايسااف 111وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 398
 تحمز المخا   وتقن لها نلف المستوراا التش يلية الم ئمة.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم مم:األولو 

 2021العإع األخوع من عاه  : التاجمت المستمدم
 

دد  - 399 الوو لســف بلا ا رشــ ل ّججم تحمل المخاطع وتقبلما على مســتوى المن مم ياول معتبطا بن امما  ســُت  
 المال  و واعداا الماللم    يطاج السلاسم المستكملم إلّاجة المخاطع    الماسسم الت  من المقعج وض ما. 

اض يور  لسج ا  ما تق ر    بنن تكفز اليوايسف إ  ان استع    125وأوصف المجلس  قي الفق ة   - 400
 البائعيا ال ئيسية وإاالة  ميع التناخ اا.

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/72/5/Add.3 ا18) 
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 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــارات المعكز  - 401 ــح خرل معاج م  ســ ــلم كما اتيــ ــف التوصــ ــتعكم   لت الوو لســ ال الم  للخدمات المشــ
. وتقوه اإلّاجة رال  ل ر جعا  اســت عاض ّوجي لســةرت البائ ون العئلســلم 2019و   2018للســنتون المنتموتون 

را ت اه عمللات تنقلم للسـةرت  )معتون    ال اه على األ لا. وإاإلضـا م يلى ياالم التنا يـاتس اجعى المعكز 
ح. ومةعي ال مل رال  ل راإلجعا  الموصـــــى  الماللم و ةح    ياالم فالم البلا  ات الماعجةس على  حو ما اوضـــــ 

ــ ل اإلجعا   ــلم. و د طلبف اإلّاجة يلى المةل  تقديم توضـــــــــــــلح رشـــــــــــ رج واو جز  من جمّو اإلّاجة المتواصـــــــــــ
 .ج التوصلم م لقماإلضا   اللي ات ون اتخاذه من اجل اعتبا

بنن تساااااتع ض اليوايساااااف ميثاق مكتب الم ا عة ما تق ر     236وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 402
الاداخلياة للحساااااااااابااا والتحءيقااا ما أ از كفاالاة التقياد باالمعاامي  الادولياة للمماارسااااااااااا المهنياة قي مجاال 

 الم ا عة الداخلية للحساباا.
 

 رات والتحقلقات الداخللم للحساماتب المعاج م  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة هلجس واو   - 403 ا ةز ماتب المعاج م الداخللم للحســـارات والتحقلقات    اآلو م األخوعة تقولما خاججلا للةّو
  2020ه ا  الةداد واســــت عاض اســــتعاتلةلم معاج م الحســــارات الداخللم ل ا رألــــدّ تقولم فثاج توصــــلاتج على المو  

وما ر ده. وإ د يجعا  مشــــــاوجات مع المداعة التن وليم واللةنم االســــــتشــــــاجمم لمعاج م الحســــــاراتس ســــــلقده الماتب 
 . 2021المو ا  المنقح يلى المةل  التن ولي خرل الدوجة السنومم للماتب مع المةل      زمعال/او لج 

تاب الم ا عاة الاداخلياة للحسااااااااااابااا ما تق ر    بانن يعاد مك 243وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 404
والتحءيقاا ورنفذ خطة نملا السااااانورة بحيث ملتزم بدورة م ا عة الحسااااااباا ضاا السااااانواا الخمس  وققا  

 لميثاق مكتب الم ا عة الداخلية للحساباا والتحءيقاا.
 

 الداخللم للحسارات والتحقلقاتمعاج م ماتب ال اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
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 403من التقعمع   ســــــج )ا  ع ال قعة   236يللج    الّع ذي الألــــــلم على ال قعة  اشــــــوععلى  حو ما  - 405
ــتعاتلةوتج اعرهاس يقوه ماتب المعاج م الداخللم ل ــف  اللا راســـــت عاض اســـ ــارات والتحقلقات التارع للوو لســـ لحســـ

ــارات ل اه  ــتقدهس يلى جا ب المو ا  ا  2020المت لقم رالمعاج م الداخللم للحســــــ لةدادس لووا و  وما ر ده الت  ســــــ
 .2021علومما كل من المداعة التن وليم والمةل  التن ولي رحلول  زمعال/او لج 

 
 ا19)2017ااون ا ول/ييسمن  ك 31سنة المنتهية قي تق ر  المجلس نا ال  

ما تق ر    بنن تني ا اليوايساااف المساااابماا المساااتحقة الءبض  28أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 406
 ة وققا للمعامي  المحاسنية الدولية.بءيمتها العايل

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 لب ي ر ماطُ   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

معاج م س واطل ف  عمو 2018 سـبف الوو لسـف اثع خألـم المبالغ المسـتحقم القبض     مايم عاه  - 407
الحســارات    المقع بنووموجك على النتائا اســتةارم لمتطلبات معاج م الحســارات. وُاجعي تقولم خل  يلى ال  

تكن كبوعة. و تلةم لللكس لن ااثع بلال المســـــاامات رقلمتما ال اّلم على مســـــتخدم  البلال المال .   المبالغ لم
 .م وتطلب يلى المةل  ي ر  اله التوصلما  المت و عللج لتن ول التوصلو د اهملف اإلّاجة اإلجع 

الداخلية  وأن   ما تق ر    بنن تسااتع ض اليوايسااف الية ال خابة 48وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 408
 ت ما المتثال لها  قي إيارة السف  والعملياا ضاا الالة.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــا م يلى  30ج  عجت الوو لســـف اإل ر  التلقائ  للع رت ر د معو  - 409 اوما على ا تما  الع لم. وإاإلضـ
الت ووعس بت زمز ثرثم تدابوع جدادة للتألــــــــداو على الســــــــ ع      اه  الوو لســــــــفس  بل يجعا  الا  ذلكس  امف

الم لومــات اال تعاضــــــــــــــ  المتكــامــلس وا : )اا فللــم ي ــلاج جســــــــــــــملــم للمو  ون الــلان لــدامم اه ع من ج لتون 
ــائل تلكوع  ــ ع الم تو م      اه الم لومات اال تعاضــــــ  المتكامل؛  م تو تون؛ )با جســــ ــ ل اذول الســــ فللم رشــــ

لزام  ألذول الســــــــــــــ ع الةـدـادة عـندمـا ياول اـناك اه ع من ثرـثم اذول م تو ـم ـرال  ـل. وإـنا  على  و ف ي )جا
 .يجعا ات التن ول المبودنمس تطلب اإلّاجة يلى المةل  ي ر  اله التوصلم

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/73/5/Add.3 ا19) 
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  بانن تج   اليوايساااااااااف تحققاا ما التواق  ونملياة ما تق ر   55لفق ة وأوصاااااااااف المجلس  قي ا - 410
 لوماا القت اضي المتكامز  بما قي ضلر أياة إيارة السف .تكييغ اظام المع

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 نطبوا ال التاجمت المستمدم:
 

اجعت الوو لســـف اســـت عاضـــا جزئلا للُنُ م المســـتحدثم  ســـب الطلب    يطاج التحيـــوع للتحســـونات  - 411
ــ عة مدخرت م ودة التخاذ يجعا ات  ــت عاض الشـ ــتقبل. و دمف عمللم اسـ ــُتدَخل على اله الُنُ م    المسـ الت  سـ

ــون الةاجمم لبوئم تطبلقات ومنتةات الن م ا ــوإلم )  اه ُاّججف    عمللم التحســـ ــف.  SAPلحاســـ ا    الوو لســـ
و  عا يلى ال الوو لسـف اجعت تحققا من التوا و وعمللم تكول    اه الم لومات اال تعاضـ  المتكامل    عاه  

س    ما ال ت تقد ال ي ةاااا معة اخعى ســـلحدأ يضـــا م    القلمم. ولللكس عالةف الوو لســـف ال ناصـــع  2016
ا ات الســـــ ع من خرل تحســـــون الن اه وتو وع التدجمب حســـــارات رشـــــ ل يجع المشـــــاج يلوما     تائا معاج م ال

للمسـتخدمون. و   الا الألـدّس   لت الوو لسـف الخاصـلات الو لفلم المحسـنم      اه الم لومات اال تعاضـ  
جســــــــائل تلكوع   المتكاملس وا  )اا فللم ي لاج جســــــــملم للمو  ون اللان لدامم اه ع من ج لتون م تو تون؛ )با

ــ ل اذول افل ــ ع  للم رشـــ ــ ع الم تو م      اه الم لومات اال تعاضـــــ  المتكامل؛ )جا و ف يلزام  ألذول الســـ ســـ
الةدادة عندما ياول اناك اه ع من ثرثم اذول م تو م رال  ل. وتعى الوو لســـــــــف ال اله التوصـــــــــلم  د ُ  د لت 

 .وتطلب يلى المةل  ي ر ما

تسااتكمز اليوايسااف اسااتع اض يليز إيارة يخول ر    بنن ما تق    61وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 412
ثها بط رقة محدية امنيا.  المستخدميا وخواند الفاز بيا الوا باا وأن تحد 

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020عاه العإع األخوع من  التاجمت المستمدم:
 

 .ت مل الوو لسف على استكمال ّلول يّاجة ّخول المستخدمون و واعد ال ألل بون الواجبات - 413

ما تق ر    بنن تقوم اليوايسااف بتحدمث تق ر  ااتهاكاا الفاااز   62وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 414
ت كة للتخفيغ ما  المشااااااااا بيا الوا باا بحيث يعكس العملية التي ي اااااااااطلع بها الم كز العالمي للخدماا 

 الت ارب قي الفاز بيا الوا باا ورعكس ال صد نلف مستوق المعام ا.
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

لول يّاجة وصــــول المســــتخدمون يلى جا ب التقعمع المت لو رال ألــــل بون مال ّراســــتكتقوه الوو لســــف  - 415
ة    ال قعة  413الواجبـات على النحو المـلكوج    الّع الواّج    ال قعة  من   61اعره على التوصــــــــــــــلـم الواّج

س ال ألــل ال ا  ا.  A/73/5/Add.3)  2017كا ول األول/ّيســمبع  31تقعمع المةل  عن الســنم المنتملم    
ــت ا  عمللـم اإلبر  عن ال ألــــــــــــــل بون الواجـبات الـناتةـم عن ذـلك اإلجعا ات الت  اتخـلاـا المعكز ال ـالم    وســـــــــــ

 . الم امرت   للخدمات المشتعكم للتخفل  من التياجب    ال ألل بون الواجباتس وستتيمن العصد على مستوى 

ما تق ر    بنن تعزا اليوايساف الية رصاد التقارر  المقدمة إلف  116ق ة لس  قي الفوأوصاف المج - 416
 الجهاا المااحة  وأن ت ما تقدي   ميع التقارر  إلف الجهاا المااحة قي الموند المحدي.

 
 شابم الشعاهات ال امم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  ستمدم:التاجمت الم
 

ا مشــتعكم بون الشــُ ب لت زمز تقديم   303على النحو الملكوج    ال قعة  - 417 اعرهس تبلل الوو لســف جمّو
التقاجمع يلى الةمات الما حم. و   الا الســـــــــــــلا س تقوه الوو لســـــــــــــف بتطومع بوارم لتقديم التقاجمع يلى الةمات  

ب ل مللــم  زمز تقــديم التقــاجمع يلى الةمــات المــا حــم    الموعــد  تقــديم التقــاجمع اــلهس رغلــم ت المــا حــمس واّاة ت قــد
 .المحدّ وجصداا

ما تق ر    بنن تقوم اليوايسااااااف بتحدمث المعلوماا المتعلقة  117وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 418
 ماا القت اضي المتكامز.بتقدي  التقارر  إلف الجهاا المااحة قي اظام المعلو 

 
 شابم الشعاهات ال امم اجة المساولم:ّاإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ت مل الوو لســــف على تطومع بوارم جدادة لتقديم التقاجمع يلى الةمات الما حمس من المتو ع ال ت زا   - 419
ــت عاض وعمللم المو وتبســــــث التقاجمع يلى الةمات الما  ــمم    تقديم التقاجمع يلى حم وعمللم االســــ ا قمس مما يســــ
 .الةمات الما حم    الو ف المحدّ
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 ا20)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

اليوايسااااااااف نا المعلوماا المتعلقة ما تق ر    بنن تفاااااااااد   15أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 420
 م حظاا نلف النياااا المالية.ياا المستهدقة واإلم اياا الفعلية قي الباإلم ا

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  وع مقبولم  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

   ال انطبو : التاجمت المستمدم
 

  عن ســــلطم اإل  ا  المدججم    البلال الخام   الوو لســــف اله التوصــــلم.  اإل عاجاُت الحاللملم تقبل  - 421
ــبلم   ــلمم رالكامل مع الم ااوع المحاســـ ــ ل مقاج م الموزا لم رالمبالغ ال  للم متماشـــ ــنومم رشـــ من البلا ات الماللم الســـ

ــو لمن ومم األمم المتحدة. ومن  ات  ا  موا مم  ع  ال مل التار م لألمم  الدوللم للقطال ال اه والمو ف المنســـــ
قعجة )ســــــــلطم ي  ا  تمنحما الةمالم ال امما الشــــــــعط  س على ال تطبو المن مات الت  تتلقى ا ألــــــــبم مالمتحدة

المتألـــــــل بتقديم م لومات اإلاعاّات المشـــــــاج يلوما    التوصـــــــلم. وال انطبو الا الشـــــــعط على الوكاالت الت  
وال من التبععاتس ال ُتمنح  ف.  فلما ات لو رالوو لســــفس بوصــــ ما كلا ا ممتتلقى ا ألــــبم مقعجةس م ل الوو لســــ  ال

الةمالم ال اممس بل رموجب كل ات ا  ابعه مع الةمم الما حم ذات الألــــــلم. و تلةم لللكس   ســــــلطم اإل  ا  من
ة    البلال الخام  تتماشــى مع ســائع وكاالت وصــناّاو وإعاما من ومم األمم المت حدة   ل الم لومات الواّج

ومن شـــــــ ل ععض ذلك   الم ااوع المحاســـــــبلم الدوللم للقطال ال اهس الممولم من التبععاتس وتتماشـــــــى تماما مع
 .رألوجة مختل م ال ات اجض مع المعاجع الملكوجة اعره

ما تق ر    باساتع اض حالا السالف المساتحقة الساداي وبوضاع  27وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 422
 لتسورة السلف المستحقة السداي قي الوخت المحدي.وتنفيذ خطة نمز 

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

السـداّ. وإنا  على ذلكس ُتسـت عض  وضـ ف الوو لسـف سـلاسـات واجعا ات تت لو ر ّاجة السـلف المسـتحقم   - 423
ــلف ّوجمـــــاس ممـــــا اّى يلى يلـ ــــ   ملوول ّوالج  0,7مت لو رمنح ت للملـــــم ومبلغ  ملوول ّوالج  1,87ا  مبلغ الســـــــــــ

اّس  2018رســـلف على المعتبات ر د معاج م الحســـارات ل اه  مت لو . وهلما ات لو رالمبالغ  وع القابلم لرســـتّع
  ات لو رالســــلف األخعى  وع المســــدّةس  قد وضــــ ف خطم عمل و قا لكل تمف الموا قم على شــــطبما. اما هلما

__________ 

 .  س ال ألل ال اA/74/5/Add.3 ا20) 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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ــداّ مح ــومتما  المس يما من خرل كشـــوم المعتبات او عن طعمو وضـــع خطث سـ دّة مت و علوما من اجل تسـ
 .   الموعد المحدّ. وتعى الوو لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما

ما تق ر    بنن تسااااااتع ض اليوايسااااااف إمكااية تحساااااايا ربط   61المجلس  قي الفق ة وأوصااااااف  - 424
تخدم قي خاندة بياااا  بدا  نلف الااااعيد القط   بنبدا  الخطة السااات اتيجية قي هيكز الت ميز المسااا ا

 المعلوماا الن اامجية.
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

   ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

الوو لســــــــــــــف اـله التوصـــــــــــــــلم ـرال  ـل عن طعمو التعموز المســــــــــــــتخـده  ـالـلا    ـ اعـدة بـلاـ ات لت  ـ د  - 425
الم لومـات البع ـامةلـم. وتعى الوو لســــــــــــــف ال األولومـم ا  للبع ـاما القطعي ذي القلـاّة الوطنلـم وتعكوزه على  

  ع التقعمع المت لو  )ا نلمتحقوو النتائا لألط ال والنســــا  من خرل ي ةاا األولومات واألادام اإل مائلم الوط
ــفس  ــا لم    الوو لسـ ــف    الةمّو  E/ICEF/2009/15بن اه المسـ ــاامم الوو لسـ ا. وتم ل بعاما الت اول مسـ

تســـــــمم  . و  الوتحقوو األادام المتألـــــــلم راألط  2030الوطنلم العاملم يلى تن ول خطم التنملم المســـــــتدامم ل اه 
. وتشـــــــــــــوع مةاالت األادام  2021-2018البعاما    تحقوو  تائا خطم الوو لســـــــــــــف االســـــــــــــتعاتلةلم لل تعة  

ة    يطـاج وثـائو البعاما القطعمـم يلى مســــــــــــــاوللـم المن مـم ياا  الط ـل والى وضــــــــــــــع   ومةـاالت النتـائا الواّج
ــملمما ــ ما وتألـــــ ــاامتما    يا مع األادام اإل مائلم الوطنلم    المقاه األول. ومةعي وضـــــ ر  االعتباج لمســـــ

د بعموا  اعدة بلا ات الم لومات البع امةلم    صــلا م وثائو   الخطم االســتعاتلةلم    المقاه ال ا  . وُمســتعشــَ
ة    وثــائو البعاما القطعمــم  البعاما القطعمــمس وعلى وجــج التحــداــدس تتلح اــله العموا العإث بون النتــائا الواّج

مســـــــــتومات النتائا )النتائا/النواتاا وا شـــــــــطم خطث ال مل التار م للوو لســـــــــف   ملعوج  والخطم االســـــــــتعاتلةلم.
والمدججم    الن اه المعكزي لتخطلث المواّج الخا  رالوو لســــــــــــف )  اه الم لومات اال تعاضــــــــــــ  المتكاملا  

  ذلكن معتبطم رالخطم االســــــــــــــتعاتلةلم عن طعمو اســــــــــــــتخداه جموا  اعدة بلا ات الم لومات البع امةلم. ومماد 
الوو لسـف من تتبدع مسـاامم جملع الن قات    الخطم االسـتعاتلةلم. وتعى الوو لسـف ال اله التوصـلم  د ُ  د لت 

 .وتطلب يلى المةل  ي ر ما

ما تق ر    بنن تسااتع ض اليوايسااف أسااباب الث  اا قي تحقي    67وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 426
 2021-2018ما الخطة السااات اتيجية للفت ة  “ فز وامائا كز قانكفالة ب”النواتج قي إ ار مجال الهد  

 وبنن تتخذ التدابي  المناسبة لمعالجتها.
 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2009/15
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 الماتب القطعي    لبنال والماتب اإل للم  للشع  األوسث وشمال ا عمقلا اإلّاجتال المساولتال:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 وال انطب المستمدم:التاجمت 
 

ّت    عاه  - 427    بعاما   2018ا تمف الوو لســــف من تن ول اله التوصــــلم. وتم قلاس ال  عات الت  ُ دد 
ال    جنوب الةمموجمــم ال عإلــم الســــــــــــــوجمــم. وال  عات  ــاجمــم عن القــدجة  لت من المعكز الموجّو    عمــد ُ  ــد 

ة لشــعكا  الوو لســف )ال املون    يطاج  ل يلى تلكالطعائو ال ابعة للحدالمحدّو المحا  اتا على   ّو من األّج
الوصـــول يلى األجاضـــ  ر د ا تقال الســـلطعة ال ســـاعمم على تلك المناطو    يثع المةوه اللي و ع    جنوب 

. و ــد  ــدأ ذلــك الت ووع    ســــــــــــــلــا  ال مللــات ر ــد  2018الةمموجمــم ال عإلــم الســــــــــــــوجمــم     زمعال/او لــج 
ــت عاض النألـــــف ا ــنويس ولللك لم اتســـــناالســـ ّة     موذج تقولم النتائا. ولكن ُ دد مف ت دال األادام الواج  لســـ

 .خرل است عاض  مايم السنم للنموذج 2018ت سوعات م أللم    كا ول األول/ّيسمبع 

ووضــــــ ف الوو لســــــف رال  ل خطم عمل مع الوااجة الحاوملم ذات الألــــــلم من اجل توامع الم ليات  - 428
لخطم  شــاطا يشــعح لمقدم  الععايم ااملم اله  س وتشــمل اله ا2020و   2019  الم    عاَم   الدقلقم رألــوجة

 الم ليات الدقلقم ألشد األسع ض  اس وال سلما    اوساط الرجئون السوجمون.

و د   عت الوو لســـــف كللك    اوجج القألـــــوج    تحقوو األادام المحدّة خرل اجتماعات  مايم  - 429
من الشـــــــعكا س  وث  و شـــــــف    تلك  س ّاخللا ومع كل شـــــــعمكاالســـــــت عاضـــــــات الســـــــنومم الســـــــنم واجتماعات

االجتماعات النتائا على صـ ود الحالم اإل سـا لم اسـتناّا يلى تقاجمع الحالم. وُععضـف النتائا    خطث ال مل  
ت عاض  . واجعى الماتب اإل للم  للشــع  األوســث وشــمال ا عمقلا االســت عاض النألــف الســنوي واســ 2019ل اه 

س وقلدم اإل ةااات ذات الألـلم. وتعى الوو لسـف ال اله  2019 سـا لم    عاه نتائا اإل مائلم واإل مايم السـنم لل
 .التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما

ما تق ر    بنن يقوم المكتب القط   قي لننان والمكتب اإلخليمي  71وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 430
دابي  ال اماة لساااااااااتكماال مجمونااا النياااااا المطلوباة الكااررني بااتخااض التا   تينياة ومنطقاة البح  م ركاا ال

وإنداي خطوط ا سااات ما أ ز تحساايا تخطيط ا اشااطة الن اامجية ورصاادبا وتنفيذبا. وأوصااف المجلس 
كاتب أي اااااا بنن تساااااتع ض اليوايساااااف حالة تواق  مجموناا النياااا المتاااااالة بخطوط ا ساااااات قي الم

 د الخت ان  التدابي  ال امة لسد الث  اا.مية ا خ ق وتتخذ  ننالقط رة واإلخلي
 

الماتــب القطعي    لبنــال والماتــب اإل للم  ألمعماــا الرتونلــم ومنطقــم البحع   اإلّاجتال المساولتال:
 الكاجمب 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 
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ــون تخطلث   لســـــــف يجعا ات ال  لت الوو  - 431 ــاس لتحســـــ ــتكمال مةموعات البلا ات واعداّ خطوط اســـــ ســـــ
وجصـــــــــد وتن ول األ شـــــــــطم البع امةلم    كل من الماتب القطعي    لبنال والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم 

 .ومنطقم البحع الكاجمب 

ــمما خرل معاج م الحـســـــــــ وو قا لما او وجاّ     - 432 س  ده الماتب 2019ارات ل اه األّلم الت  تم تقاســــــــ
نال الدعم يلى وااجة الألـــــحم ال امم    اماّة اإلبر  عن التدخرت الألـــــحلم راســـــتخداه تطبوو  القطعي    لب

س اصـــــبحف تتو ع  2019الماتف المحمول لطلبات التســـــةول    البع اما الموســـــع للتحألـــــون. ومنل اياج/مااو 
ــند ون  ســـــب المحا  ات. وإاإلضـــــا م يلى ات ف لم عن عدّ األط ال اللان تم تحألـــــونمبلا ذلكس اتاح   مس مألـــ

التدجمب اللي ُاجعي للحيا ات والمداجس والةمات المقدمم للععايم األوللم االستخداه الناجح للتطبوو التسةول 
الت اول الوثوو مع من مم  خرل  ملم التحألــــــــون ضــــــــد الحألــــــــبم    المناطو النائلم. وتدعم الوو لســــــــفس ر

لوجلا الم لومات التار م لوااجة الألــــحم ال امم لبنا  وإتمومل من االتحاّ األوجوإ س يّاجة تكنو الألــــحم ال الملم 
 دجتما على يطر  التطبوو هلما ات لو رةملع جوا ب البع اما الموسـع للتحألـون وتوسـلع  طا ج لةمع بلا ات 

 .صحلم يضاهلم

عم عملـلم جمع بـلا ات   اإل للم  ألمعمـاا الرتونـلم ومنطـقم البحعو اه الماـتب   - 433 عن  الـكاجمب  بت زمز ّو
ي المت دّ الماشــــعات المت لو   األط ال والمعااقون    المنطقم من خرل البلا ات المســــتمدة من المســــح ال نقّو

ه مقابل ماشـــــعات اادام  رماشـــــعات التخطلث والمســـــاعدة التقنلم لةمع البلا اتس من اجل تقولم التخطلث والتقد
ــتدامم. ــوو ال عمو ال امل الم  التنملم المســـ ــا ات األط ال والمعااقون    المنطقم  ومقوه الماتب بتنســـ ن  ر  ألـــ

ــتعاتلةلم  ــا على وضـــع اسـ من اجل ت زمز وضـــع ماشـــعات مت لقم راألط الس و قا للم ااوع الدوللمس وم مل اييـ
 ل مل اإل سا  .ي للملم للبلا ات رش ل جصد األّا     مةال ا

ــلمس على  حوولم ُاَ ع الةز  ال - 434 س اثنا  اماجات   2018   عاه  ما تر  ج الوو لســــف  ا   من التوصــ
ــاملم او    جســــــائل اإلّاجة ذات الألــــــلم او    مشــــــعول تقعمع المةل . وال تســــــتطلع   ــارات الشــــ معاج م الحســــ

ف  مس من ّول وجّو اساس واضح لماس ولللك طلبالوو لسف الموا قم على التوصلم او الّع علوما رطعمقم مةدي
 .يلى المةل  ي ر ما

ما تق ر    بنن مواصااز كز ما المكتب اإلخليمي للشاا ق ا وسااط   79وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 435
و ااااامال أق رءيا والمكتب اإلخليمي  م ركا ال تينية ومنطقة البح  الكاررني العمز لساااااد الث  اا القائمة قي 

ب لتحقي   النقدية وكفالة تنفيذبا قي الوخت المناساااا  ال اااامان المتعلقة بالنهج المنساااا  للتحور اأاشااااطة 
الحد ا ياف ما ا بدا  المطلوبة قي  ميع المكاتب القط رة. وأوصاااااااف المجلس أي اااااااا بنن تساااااااتع ض  

ابي  ال امة  اليوايساااااف حالة ال ااااامان قي المكاتب القط رة واإلخليمية ا خ ق وتتخذ  نند الخت اااااان  التد
 لسد الث  اا.
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الماتب اإل للم  للشـــــــع  األوســـــــث وشـــــــمال ا عمقلا والماتب اإل للم  ألمعماا  مساولتال:اإلّاجتال ال
 الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

   الماتب اإل للم  للشـــع   التوصـــلم وطلبف ي ر ما بنا   على التقده المحعا   لت الوو لســـف اله  - 436
والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب س كما اتيـــح خرل معاج م  األوســـث وشـــمال ا عمقلا 

ــث وـشـــــ 2019. هبحلول  مايم عاه 2019الحســــــارات ل اه  ــع  األوســــ مال  س  قو الماتب اإل للم  لمنطقم الشــــ
ــمال الم 198ا عمقلا   حدّ لملا  ت لو رالبعاماس  وث  ققف جملع المااتب المدم الم   المائم من اماجات اليــ

الماشــع العئلســ  المعتبث رالنما المنســو    مةال التحومرت النقديم. ومع تحقوو  ســبم ي ةاا يجماللم  دجاا  
ــمال المال س كال ضــــــ ف األّا  الطفل  93 معتبطا بتيــــــعج عمللات عدة مااتب      المائم أل شــــــطم اليــــ

 .اللم وتداوج األوضال األمنلم  تلةم تألاعد  دة النز رالكواجأ الطبلا

س واصـــــــل الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  االســـــــت ماج    2019و   عاه  - 437
ة المت لقم رالنما المنســــو للتحومرت النقديم وت زمزا ا    جملع المااتب القطعممس  وث ا شــــطم ضــــمال الةّو

ائم من عمللات الم اانم ال شـوائلم. وهلما     الم  94   المائم من الزماجات البع امةلم و   104 قو ما  سـبتج  
ماتـبا  طعـما  تى اآلل الحـد األّ ى من المتطلـباتس   19ات لو ر ملـلات الم ـااـنم ال شــــــــــــــوائـلمس  ـقد اســــــــــــــتو ى 

ســتةارم اإل ســا لم. ااتب األادام ر دس وا  تندجج ضــمن ســلا  عمللات االتحقو ســوى اجإ م من اله الم ولم
ــن ّلور على  ــعام  ومشــــــال الا التحســــ يجعا ات التن ول الت  اتخلتما المااتب القطعمم وعمللات المتار م واإلشــــ

على مســــــــتوى المقع هلما ات لو ر  شــــــــطم ضــــــــمال النما المنســــــــو للتحومرت النقديم. و  عا يلى ا ج ال يمان  
 .هاستناّا يلى يجعا ات و تائا التن ول المبونم اعرتحقوو الكمالس تطلب الوو لسف ي ر  اله التوصلم 

ة    ال قعة  - 438 من تقعمع المةل  عن الســــنم   71وعلى  حو ما اشــــوع يللج    الّع على التوصــــلم الواّج
اس لم ُاَ ع الةز  ال ـا   من  اعره 434-431)ا  ع ال قعات  2018كـا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31المنتملـم    

ت الشـــاملم او    جســـائل اإلّاجة ذات اجت يللج الوو لســـفس اثنا  اماجات معاج م الحســـاراالتوصـــلمس و و ما اشـــ 
ــف الموا قم على التوصـــــلم او الّع علوما رطعمقم  ــتطلع الوو لســـ ــعول تقعمع المةل . وال تســـ الألـــــلم او    مشـــ

 .للك طلبف يلى المةل  ي ر مامةديمس من ّول وجّو اساس واضح لماس ول

ما تق ر    بنن متخذ المكتب القط   قي لننان إ  اناا قوررة   83ة س  قي الفق  وأوصااااااااف المجل - 439
بشانن النتائج والتوصاياا المننثقة نا نملياا المعامنة العشاوائية  وروث  وققا ل،صاول تفاصايز اإل  اناا 

اتب تساتع ض اليوايساف حالة التوصاياا المعلقة قي المك التااحيحية المتخذة. وأوصاف المجلس أي اا بنن
  ان  التدابي  ال امة لسد الث  اا.القط رة واإلخليمية ا خ ق وتتخذ  نند الخت
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 الماتب القطعي    لبنال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــلات عمللات الم اانم  - 440 ــارات اهملف الوو لســــــف متار م  تائا وتوصــــ ــوائلم المت لقم رمعاج م  ســــ ال شــــ
ــحلحلم 2018بنال ل اه الماتب القطعي    ل ــول اإلجعا ات التألـ ــارات على ت اصـ . واطل ع  عمو معاج   الحسـ

ــول على م  ــارات    المقع بنووموجكس هلما ات لو رطلب الحألـ ــ ل  الم المتخلة خرل معاج م الحسـ لومات رشـ
وصــــــلم عت اإلّاجة عن  لقما للمةل  من ال اإلرقا  على اله التالتوصــــــلات المقدمم    ســــــنوات ســــــارقم. وعب

بوصـ ما  ود التن ولس اسـتناّا يلى المسـائل المحدّة    عمللات المعاج م الر قم لمااتب مختل مس ي ط  صـوجة  
َمف يللج اله التوصلم المحدّة وع ّقلقم عن اإلجعا ات الت  اتخلاا الماتب القطع   .ي    لبنال اللي ُوجد 

ة    ال قعتون  - 441 ــات الواّج ــلـ ّو على التوصــــــــــــ ــج    الّع ــا اشــــــــــــــوع يللـ )ا  ع   79و  71وعلى  حو مـ
اعرهاس ال اتسـم اسـاس الةز  ال ا   من التوصـلم رالوضـوحس ألل التوصـلم   438-436و   434-431 ال قعات

لشـــــــاملم او اماجات معاج م  عمع النمائ س ولم ُتَ ع خرل اماجات معاج م الحســـــــارات اُذه َعت للمعة األولى    التق
وال    جســــائل اإلّاجة ذات الألــــلم او    مشــــعول تقعمع المةل . والوو لســــف  الحســــارات    المقع بنووموجكس 

 . وع  اّجة على الّع رطعمقم مةديمس ولللك طلبف من المةل  ي ر  اله التوصلم

ب القط   قي لننان والمكتب ما تق ر    بنن متخذ كز ما المكت 88المجلس  قي الفق ة أوصااااااف و  - 442
كتب اإلخليمي للشاااااا ق ا وسااااااط و اااااامال أق رءيا والمكتب القط   قي بنما القط   قي يولة قلسااااااطيا والم

ة إ  اناا نا لة لتعزرز ال ااااوابط نلف اكتمال التفاصاااايز اإللزامية قي اسااااتماراا اإلضن بالااااا   و ااااهاي
 التحور ا النقدية.اإلافاق  التي منب ي كفالة و ويبا خنز المواققة نلف 

 
ولم  لســطون والماتب اإل للم  للشــع  األوســث   اإلّاجات المساولم: الماتبال القطعمال    لبنال ّو

 وشمال ا عمقلا 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
الت  اتا ف التوجلج التلقائ   ezHACT   لت الوو لسـف اله التوصـلم تن ولا كامر من خرل و دة - 443

الســـــتماجات اإلذل رالألـــــعم وشـــــماّة اإل  ا  للموا قم علوما    يطاج   اه الم لومات اال تعاضـــــ  المتكامل.  
ل يلكتعو لا من خرل  وعللجس  ر  اجم يلى توقل ات ماّيم من مو    الوو لســــــــــــفس  ةملع الموا قات تســــــــــــة  

ــ وتما ّول الحالن اه. وتك ل اليـــــــــوارث الحاللم  ألـــــــــول على     الن اه عده يماا لم ّ ع اي ســـــــــلف او تألـــــــ
ــطون   ــا م يلى ذلكس اجعى الماتب القطعي    ّولم  لســ ــات. وإاإلضــ ــلاســ ــتعطما الســ الموا قات الرامم الت  تشــ

لومــات المو  ون للتــ هوــد على ااملــم اهتمــال تــدجمبــا لتةــداــد م  2019والماتــب القطعي    لبنــال    عــاه 
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ــتماجات اإل ــا يطرل الشـــــــــــــعكا  اســـــــــــ ــماّة اإل  ا س وجعى اييـــــــــــ على المباّ  التوجوملم ذل رالألـــــــــــــعم وشـــــــــــ
 راالستماجات. المتأللم

وذكعت الوو لســـف للمةل  ال اإلرقا  على اله التوصـــلم بوصـــ ما  ود التن ولس اســـتناّا يلى المســـائل  - 444
ــوجة  وع ّقلالمحدّة     قم عن اإلجعا ات الت  اتخلاا  عمللات المعاج م الر قم لمااتب مختل مس ي ط  صــــــ

ــمال ا عمقلاس الماتبال القطعمال    لبنال و  ّولم  لســــــــطون بتوجلج من الماتب اإل للم  للشــــــــع  األوســــــــث وشــــــ
 د ُ  د لتس وتطلب  الةمات الت  ُوجمف يلوما اله التوصــــــلم المحدّة. وتعى الوو لســــــف ال اله التوصــــــلم  وا 

 يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن منفذ المكتب القط   قي كز ما بنما وإكوايور   109   قي الفق ةأوصاااااف المجلسو  - 445
نملياة رسااااااااامياة مت  بمو نهاا الختياار المفتوي لمنظمااا المجتمع الماداي نلف سااااااااانياز ا ولوراة  وتوثي  

  .ا التي يكون ما المف از قيها اتباع أسالوب الختيار المبا ا ا ساات المنطقي ل ختيار قي  ميع الحال
وأوصااف المجلس أي ااا بنن تقوم اليوايسااف باسااتع اض حالة منهجية الختيار المعتمدة قي  ميع المكاتب 

 القط رة  واتخاض إ  اناا تاحيحية مماثلة قي الحالا التي ل ُمتبع قيها أسلوب الختيار المفتوي.
 

 الماتبال القطعمال    بنما واهواّوج   ساولتال:اإلّاجتال الم

 ُطلب ي ر ما لم: الم التوص

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
  لت الوو لســـــــف اله التوصـــــــلم من خرل المباّجات الت  اتخلاا الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم  - 446

نلـم ومنطقـم البحع الكـاجمب  والماتبـال القطعمـال    بنمـا واهواّوج. ومواصــــــــــــــل الماتـب اإل للم  ألمعماـا الرتو
لشــــــــــعكا  على  حو اه ع اســــــــــتعاتلةلم ومنطقم البحع الكاجمب  تو وع التوجلج للمااتب    المنطقم    اختلاج ا

وك الم ال يةعي خرل عمللم االختلاج اســــت عاض جملع الشــــعكا  اللان اتم تحدادام    عمللات الت بوع عن  
ــت  ــتوث و ال مللم واالسـ ــعس سـ ــعاهات.  االاتماه. و    الم االختلاج المباشـ ــت عاض الشـ عاض اللي تةعمج لةنم اسـ

ــل الماتب اإل للم  ّعم بد  ا ــ ود ال الم    eToolsل مل بن اه ومواصـ ــعكا  األمم المتحدة على الألـ وإوارم شـ
لتحقوو مزمد من الشــ اهلم    توثوو عمللم االختلاج. وتعى الوو لســف ال اله التوصــلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى 

 المةل  ي ر ما.

ياا لتخااض ما تق ر    بانن تنفاذ اليوايساااااااااف خطاة محادية امن 112أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 447
 التدابي  التاحيحية ال امة لتحسيا حالة التحور ا النقدية المبا  ة المستحقة.

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 طممتوس األولومم:
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 ال انطبو التاجمت المستمدم:

ألســـباب التحومرت النقديم المباشـــعة الم لقم منل  تعة طوملم والمر  م  اجعت الوو لســـف اســـت عاضـــا  - 448
   منـــاطو محـــدّةس     ـــاالت تكول  ومـــا اســــــــــــــبـــاب التحومرت الم لقـــم منـــل  تعة طوملـــم م عو ـــم لزّاجة. 

للكس  العئلسـلم الت  تن ل الوو لسـف من خرلما األ شـطم البع امةلم. ول والتحومرت النقديم المباشـعة ا  الطعمقم
ــلا  ــعا جئلسـ ــلف النقديم. و د وضـــ ف الوو لســـف ماشـ ــدة كبوعة من التحومرت و/او السـ ــتكول اناك ّائما اجصـ سـ

ــبم تقل عن  ــتحقم القبض منل اه ع من تســـــ م اشـــــمع. ومن   1لألّا  اتم ل     ســـ    المائم للتحومرت المســـ
ــتمخرل  ــد المنت مس تم بلو  الا المدمس واســــــ ــلم والعصــــــ ــتحقات.  بلل الةمّو المتواصــــــ ع تحســــــــن تقاّه المســــــ

ــ م  و   ــتحقم القبض منل اه ع من تسـ ــ ود ال الم  المسـ ــدة التحومرت على الألـ  مايم ال اهس بلغ مةمول اجصـ
ــمع  ــ  المحدّ    المائم من يجمال  التحومرتس وا  قلمم تقع ضـــــــمن  طا  ماشـــــــع األّا  الع  0,9اشـــــ ئلســـــ

 المةل  ر  ر  اله التوصلم. قلاه المتخلة تدعمللمااتب. وتعى الوو لسف ال اإلجعا ات 

ما تق ر    بنن تقوم اليوايساف باساتع اض اللتزام بم ار النهج  119أوصاف المجلس  قي الفق ة و  - 449
تتبع أحكاام اإل اار أثناان  المنسااااااااا  للتحور ا النقادياة قي مكااتنهاا القط راة والتانكاد ما أن  ميع المكااتاب

 المبا  ة. تجهيز التحور ا النقدية
 

 الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب   اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
للمااتب القطعمم ومنطقم البحع الكاجمب  يســــدا  المشــــوجة   اواصــــل الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم - 450

ــو للتحومرت النقديمس والقلاه بزماجات ّاعمم للمااتب القطعمم وتن لم   ــ ل التقود الكا   ر طاج النما المنســــــ رشــــــ
القطعمم. ومةعي تقديم المزمد من الدعم من خرل المشـــــــاوجات المخألـــــــألـــــــم    لقات ّجاســـــــلم شـــــــبالم لأل ع م

ــمعمن لتوالمقعجةس ر ــائل تلكوعمم كل شـ ــا م يلى جسـ ــتحقم منل اه ع من  اإلضـ ــعة المسـ تبع التحومرت النقديم المباشـ
ماتبا  طعما عدّ شـــــعكائج المن لان اللان  23ماتبا  طعما من بون  16س خ ض 2019ســـــتم اشـــــمع. و   عاه 

ــتم اشـــــــــمعس مقاج م ر اه  ــلم  . وتعى الوو لســـــــــف ال2018لدامم تحومرت م لقم منل اه ع من ســـــــ اله التوصـــــــ
 مةل  ي ر ما.ُ  د لتس وتطلب يلى ال  د

اليوايساااااااف بشاااااااكز بنان مع اللجان   ما تق ر    بنن تتعاون   140وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 451
 الو نية لوضع سياسة احتيا ياا تتما ف مع الحفاظ نلف المتطلباا الءياسية لمستوراا الحتيا ياا.

 
 الشعاهات م جالقطال الخا  وا امم ألموال من شابم جمع ا اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:
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 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
. وت او ف الوو لسف 2019  لت الوو لسف اله التوصلمس كما اتيح خرل معاج م الحسارات ل اه   - 452

ــلاســــــــــات ا تلاطمع جملع اللةال الوطنلم الت  لداما  من المقعج اســــــــــت عاضــــــــــما. و تلةم لللكس جعى   لاتســــــــ
س 2020ســــــلاســــــم خرل عاه   14س ومن المقعج اســــــت عاض 2019ســــــلاســــــم    عاه   14اســــــت عاض وتحداث 

يحن ر د موعد اســت عاض اجإع ســلاســات. واســت عاض ســلاســات اال تلاطلاتس و قا للتاجمت المحدّس  شــاط   مول
ــتمع    الوو لســــــــفس ولللك ال اتطلب تن ول ا ــلم اتخاذ اي يجعا  فخع محدّ. وإنا  على ذلكس  مســــــ له التوصــــــ

 ُيطلب يلى المةل  ي ر  اله التوصلم.

تق ر    بنن تواصاز اليوايساف رصادبا الدخي  للسالع العاب ة ما   164أوصاف المجلس  قي الفق ة و  - 453
هيما متعل  باإلمداياا موم  ل سيما    100واتخاض مزرد ما التدابي  لتجنب إبقان السلع قي العنور  كث  ما  

 الطارئة.
 

 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــد وإدات ال مل رج     - 454 ــلع ال ابعةس وضـــ ف الوو لســـف  مةا جدادا للعصـ ــد الد وو للسـ    يطاج العصـ

ــد 2019ســـــط  المااتب القطعمم    فب/ا  ــتلات المااتَب من جصـــ ــتند يلى اللوجســـ ــد المســـ . ومادن الا العصـــ
اإلمداّات الطاجئم بوجج خا . وتبعج المااتب معة كل  اإلمداّات الت  تقع تحف ســلطعتماس مع التعكوز على 

  اوما ر د ا تما  عمللم الشـــــــــحنس رما    ذلك اإلمداّات الطاجئم. 60شـــــــــمعمن رقا  الســـــــــلع ال ابعة أله ع من 
   المائم    رقا  السلع ال ابعة أله ع   37و تلةم لزجعا ات الملكوجة اعرهس  ققف الوو لسف تخفليا بنسبم  

 ي ر ما. . وتعى الوو لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل 2019   عاه  اوه 100من 

المهز الزمنية القاااااااااوق  ما تق ر    بنن تحدي اليوايسااااااااف   169أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 455
واتخاض اإل  اناا ز اوع ما أاواع حالا الطوارج  وإافاضبا باا امة المساموي بها لتسالي  الننوي الخاصاة بك

 التاحيحية الهايقة إلف تقليص المهز الزمنية بما ي ما اإلمداي الس رع قي حالا الطوارج.
 

 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  ماي ر ُطلب  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
المت لقم رالممل الزمنلم القألــوى للتســللم واختاجت ال تبق  علوماس اســت عضــف الوو لســف االلتزامات  - 456

من يجعا ات شــــــــــــابم اإلمداّات رشــــــــــــ ل يّاجة طلبات  االت الطواج .   010على النحو الملكوج    اإلجعا   
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ــابم ــد التقود رالمواعود المحدّة للطلبات. وإحلول  مايم العإع األول  واعدت الشــــ تقعمعا واّمةتج    الن اه لعصــــ
اّ م ــدل التقوــد رمواعوــد تســــــــــــــللم طلبــات الطواج  يلى 2020ن عــاه م    المــائــمس ر ــد ال كــال   85,9س اّا

عن ســــــــــــــلطعة  . وتنطوي عملـلم تســــــــــــــللم الطلـبات على جواـ ب خـاججـم2019   المـائـم     مـايـم عـاه  74,5
ــللم طلبات   وى من التقود رمواعودالوو لســــــف. وعلى الع م من ال اإلّاجة تســــــ ى جاادة لتحقوو اعلى مســــــت تســــ

الطواج س  من الممم الت هود ا ج رالن ع يلى الســــــــلا ات الألــــــــابم الت  ت مل بما الوو لســــــــفس    مناطو م ل 
ا عمللاتلم مستمعة. وإالن ع يلى الألومال و لةوعما واللمنس سل ل الا مةاال من المةاالت الت   تتطلب جمّو

   المائم     100الت  ال تســــــمح بتحقوو م دل الســــــلا  ال مللات  الألــــــ ب واالســــــت نائ     ر ض البلدال 
التقود رمواعود تسـللم طلباتس تطلب الوو لسـف يلى المةل  ي ر  اله التوصـلم اسـتناّا يلى األّلم الت  تشـوع  

 التن ول والنتائا. يلى  دج كبوع من يجعا ات

ا اليوايساف    197أوصاف المجلس  قي الفق ة و  - 457 النظام الحالي ما أ ز توقي  ما تق ر    بنن تحسا 
حااز خو  ومتكااامااز إليارة الحااالا متيد التنساااااااااي  بيا  ميع الجهاااا المعنيااة الااداخليااة ما أ ااز الناادن 

 مها قي الوخت المناسب.بالعملياا ال امة المتعلقة بميارة المشت راا والعقوي وإتما

 شابم اإلمداّات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ت مل الوو لسف على وضع اّاة إلّاجة  االت الشعا  على شبام اإل تع ف إلتا م التنسوو بون جملع  - 458

واتمامما    لداخلوون من اجل البد  رال مللات الرامم المت لقم ر ّاجة المشـــتعمات وال قّو اصـــحاب المألـــلحم ا
ــع األّاة. ومن المقعج اال تما   ــام ومةعي ال مل على وضــ ــب. و د اهملف اإلّاجة مع لم االهتشــ الو ف المناســ

 .2020من المشعول رحلول العإع األخوع من عاه 

انيد المحدية التي مت  قيها التسااااااالي  ما تق ر    بتوثي  المو   204وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 459
 ا حسب ا صول.النهائي للخدما

 
 الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
المااتب الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  تقاجمع جصـــد شـــمعمم يلى  اإل للم  ألمعماا يألـــدج الماتب - 460

ــت عاض ال قّو   ــللم النمائ  للخدمات وا ر  ال قّو المنتملم. ومتلح ذلك الن اه اسـ ــد التسـ القطعمم من اجل جصـ
  ال قّو المنتملــم. واّاجتمــاس رمــا    ذلــك الةمّو المبــلولــم    جملــم مةــاالت منمــا التســــــــــــــللم النمــائ  وا ر

 لمةل  ي ر ما.الوو لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى ا وتعى 
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ما تق ر    باسااتع اض ال ااوابط الداخلية القائمة بهد  وضااع   210أوصااف المجلس  قي الفق ة و  - 461
 الية خورة بشنن ال ماااا الما هية التي تتلقابا اليوايسف.

 
ولم  لسطون  اتبالم اإلّاجتال المساولتال:  ال القطعمال    لبنال ّو

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
قلدم الماتــب القطعي    لبنــال الســــــــــــــبــل الك ولــم بت زمز ال مللــم الت  اتب مــا لبــلل ال نــايــم الواجبــمس   - 462

لم. واذ تر ظ اإلّاجة ال منشـــ  اله التوصـــلم ا ات المألـــعهات لو راليـــمراإلضـــا م يلى اليـــوارث القائمم هلما 
ــاط انطوي على  ل اجتكبج ا د البائ ونس  م  تاكد ال اله الحالم ت اَلا  اللا و قا لأل ااه   هال معتبطا بنشــ

   لبنال ذات الألــــلم من الن اه المال  والقواعد الماللم للوو لســــف. وإاإلضــــا م يلى ذلكس   دل الماتب القطعي 
التوصــــــلم فللات معاقبم يضــــــاهلم رالت اول مع الماســــــســــــم الماللم الم نلم. وتتلح اله اآلللم  لي صــــــدجت هلجال

ان والت بف من صــــــحتما. و د امان يثبات التن ول  التحقو من خطارات اليــــــمال الت  تقدمما مألــــــاجم الموّج
ألـل ر للات المعاقبم  ةل  هلما اتده يلى المهللك من خرل اإلجعا  المنقح إلّاجة اليـما ات المألـعهلم اللي  ُ 

اإلضـاهلم. و    ل عده وجّو اي يجعا ات اخعى مقعجةس تعى اإلّاجة ال اله التوصـلم  د   لتس وتطلب يلى 
 المةل  ي ر ما.

ما تق ر    باماهاان التحقي  قي خ اااااااااياة الحتياال قي الوخات  211أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 463
 مة.حيحية ال ا   اناا التاالمناسب واتخاض اإل

 
 الماتب القطعي    لبنال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
عولةف الحالم الت  صـــــــدجت التوصـــــــلم رشـــــــ  ما و قا لســـــــلاســـــــات الوو لســـــــف واجعا اتما المتألـــــــلم  - 464

جعا ات التألــــحلحلم الراممس الت  شــــملف   ع  تخلت الوو لســــف اإل تائا التحقووس ارالتحقلقات. وإنا  على 
البــائع. وإ ــد المتــار ــم مع المت ــا ــد والســــــــــــــلطــات المحللــمس تم ي ةــاا جملع األعمــال المتوجبــم على المت ــا ــد  

 ا.وتسللمما على  حو معٍض. وتعى الوو لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر م

ما تق ر    بنن تسااتع ض اليوايسااف منهجية حساااب الوقوراا   236قي الفق ة  لمجلس أوصااف او  - 465
المحققاة وتعزاباا ما أ از إنطاان صاااااااااورة كااملاة نا  ميع أو اا الكفاانة المحققاة نلف اطااق المنظماة   

 قي ضلر خفض ندي الوظائف  اتيجة  إلاشان الم كز العالمي للخدماا المشت كة. بما
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 كز ال الم  للخدمات المشتعكممع ال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
  لت الوو لســـــــف اله التوصـــــــلم من خرل المنمةلم القومم الت  وضـــــــ ف ماخعا لحســـــــاب الو وجات  - 466

م  د م. وتعى الوو لسـف ال اله التوصـلالمعكز ال الم  للخدمات المشـتعكوال وائد الت  تحققف من خرل ي شـا   
 ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن تنظ  اليوايساف قي إصادار وثائ   ااملة تحدي   245أوصاف المجلس  قي الفق ة و  - 467
وايساف ا خ ق قي  ميع مجالا  أيوار الم كز العالمي للخدماا المشات كة ومساوولياتا ون ختا بمكاتب الي

 قي التعليماا واإل  اناا الداخلية ضما  ميع مجالا نمز الم كز.لا  وأن تقلص الث  اا المو وية نم
 

 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
 معس الخدمات   2020ت المشـــــتعكم    العإع األول من عاه اصـــــدجت يّاجة المعكز ال الم  للخدما - 468

الشــــــامل ليــــــمال االهتمال    تحداد اّواج ومســــــاوللات المعكز    عر تج مع اصــــــحاب المألــــــلحم. وجعى  
لو رةملع  تحداث يجعا ات التشــــــــــــ ول المو دةس والت للمات المتألــــــــــــلم رال مللاتس وتوامع المســــــــــــا لم هلما ات 

ــلا ال مللات. وال الزه اتخاذ ــلم اي يجعا  فخع رخرم تحدا ات الألـ  م ال اّيم. وتعى الوو لســـف ال اله التوصـ
  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بالسااااااااتع اض المنتظ  لجميع النياااا قي  ميع   279أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 469
جميع ضااع تع رغ واضااد للخاااا اإللزامية لكفالة اكتمالها ويختها و ويتها  وو الجداول ال ئيسااية ما أ ز 

 الجداول ال ئيسية.
 

 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
يلزاملم وضـــــوارث  رال  ل جداول جئلســـــلم مدمةم  وما خا ات ال  ف الوو لســـــف ال الن اه اتيـــــمن  - 470

ــبم تســـــتند يلى ا وال ــاول   مناســـ ــلف القلاه ر عمال التن ول التاللم وا ةزتما: )اا يقوه  عمو الشـــ الم لوماتس وواصـــ
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يّاجة البلا ات المعجالم التارع للمعكز ال الم  للخدمات المشــــــــــــتعكم ر مللم تن ل  ســــــــــــنومم لبلا ات  -الماللم 
ت اإللزاملــم المت لقــم  ؛ )با اهتمــل بــد  ال مــل رــالخــا ــا2019للــج بــائ ونس وُا ةزت ا ــدأ عمللــم    تموا/او ال

يّاجة البـلاـ ات المعجالـم طلبـات  -؛ )جا وال  عمو الشــــــــــــــاول المـالـلم 2020ـرالـبائ ون    كـا ول الـ ا  /اـنااع 
؛ )ّا ـرالنســــــــــــــبـم 2020ل ال ـا  /انـااع م لومـات عن البـائ ون لك  تنةزاـا الماـاتـب القطعمـم رحلول  مـايـم كـا و 

اإلّاجة كـــللـــك تن ل  البلـــا ـــات و ـــدّت الخـــا ـــات اإللزاملـــم ا ـــات المعجالـــم للمواّج البشــــــــــــــعمـــمس اهملـــف للبلـــ 
وســــــــوتم    يطاج ال مللات الةاجمم اســــــــت عاض البلا ات على اســــــــاس  ألــــــــل  للت هد من   العئلســــــــلم. للةداول

ــمال  ــنوي من اجل ضـــــــ ــال ســـــــ تما. و    ل يجعا ات التن ول المنةز اهتمالماس وإشـــــــ ة والمبونمس تعى  ّ تما وجّو
  لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.الوو لسف ال اله التوصلم  د  

ما تق ر    بنن تدرج اليوايساف قي اظام المعلوماا القت اضاي   284وصاف المجلس  قي الفق ة وأ - 471
 النياااا  ل سيما بالنسبة للتاررخ الم  عي.المتكامز ما ملزم ما ضوابط المدخ ا والتحق  ما 

 
 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــبتمبع  - 472 التاجمت المعج   س اســـتحدثف الوو لســـف اّاة معاقبم فللم للتحقو من 2019اعتباجا من االول/سـ

جمت المعج    طا  المحتمـلم    يّخال البـلا ات من خرل مقاج م التالةملع ال واتوع. ومةعي اســــــــــــــت عاض األخ
ــاوما   ــع )يةب ال ياول ال قا او مسـ ــاوما لجا وتاجمت النشـ ــارقا او مسـ ــتند )يةب ال ياول سـ لل اتوجة بتاجمت المسـ

    وع عــاّي وايقــام ّ  مــا  تى اتم تألــــــــــــــحلحمــا. وتعى  لــجا. ومتم التنبلــج يلى اي  ــاتوجة لمــا تــاجمت معج
 ي ر ما.و لسف ال اله التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  الو

ما تق ر    بنن تتخذ اليوايسااااف ما ملزم ما تدابي  لكفالة أن  285وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 473
م  ميع المكاتب المعنية الفواتي  وتجهزبا قي الوخت الم  ناسب.تقد 

 
 مشتعكمالمعكز ال الم  للخدمات ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــول   - 474 ــتعكم     يــــ ل تلكوع للمااتب القطعمم لتقديم ال واتوع يلى المعكز ال الم  للخدمات المشــــ ــَ اعســــ

ــلم ال وات 10 ــلم البيـــائع/تسـ ــلم ال اتوجة من البائع. وجصـــد تسـ وع هلما ات لو رال واتوع المتألـــلم ر مع  اياه من تسـ
م والتن لم اإلّاجي. وســـت زا اإلّاجة الشـــعا  او اييـــا جز  من ت للمات اإل ر  الشـــمعمم لشـــابم اإلّاجة المالل

س inSightاّوات العصــد الم مول بما رما يامل اآلللات القائممس م ل عمللم اإل ر  الشــمعمم ولو م المتار م 
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ي ةاا المباّجات   2021لمقعج ال اتم    العإع األول من عاه الو ف المناســــــــــــب. ومن التشــــــــــــةلع التقديم    
 يم المااتب لل واتوع    الو ف المناسب.العاملم يلى اماّة تحسون تقد

ما تق ر    بنن تعطي اليوايسااااااف ا ولورة لتسااااااورة الحالا   291أوصااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 475
 محدية وخطة نمز تشاري قيها  ميع المكاتب المعنية. المعلقة وضلر نلف أسات معامي 

 
 المشتعكمالمعكز ال الم  للخدمات  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
     فذاج/ اعطف اإلّاجة األولومم لحاالت الســـــــــلف الم لقم و دّتما واســـــــــت عضـــــــــتما. وجعت التســـــــــومم -476

عمللــات معاج ــم  س على النحو الــلي ُاطلع عللــج المةل  من خرل مــا  ــده لــج من اّلــم خرل 2020 مــاجس
ــتعكم والمقع     ووموجك    اوائل عاه  . وتعى اإلّاجة ال اله  2020 ســـــارات المعكز ال الم  للخدمات المشـــ

ــما وا ر ماس ألل اإل ــت عاضـــ ــلم  د ُ  لتس وتطلب يلى المةل  اســـ ــاهلم  التوصـــ ــنم يضـــ رقا  علوما  ود التن ول لســـ
 التقده المحعا    التن ول. ي ط    عة  وع ّقلقم ألصحاب المأللحم    الوو لسف عن

ما تق ر    اليوايسااف باسااتكشااا  إمكااية اساات ياي المدقوناا  292وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 477
صاحيحة قي السانواا الساابقة  وضلر تمشايا مع   الزائدة  بما قي ضلر تلر التي ُتعزق إلف إيخال بياااا ألي 

 ا م  اإليار  المعني.
 

 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم المساولم:اإلّاجة 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
اّ الحاالت الت  شـــــــــــمداا  اجعت الوو لســـــــــــف تحلور للمد وعات الزائدة. وتمف الموا قم على اـســــــــــ  - 478 تّع

. وعلى  2020م  للخدمات المشــــتعكم رالتســــومم النمائلم    فذاج/ماجس ال امال الماضــــلالس و اه المعكز ال ال
ة    ال قعة   476 حو ما وّج    ال قعة  المةل س ُ د دمف اّلم على   من تقعمع  291اعره رشــــ ل التوصــــلم الواّج

ــتعكم والمقع     ووموجك التن ول يلى المةل  خرل عمللات معا ــارات المعكز ال الم  للخدمات المشـــــ  ج م  ســـــ
س وعلى الا األســـاس تطلب اإلّاجة يلى المةل  اســـت عاض اله التوصـــلم وا ر ما. ومن  2020   اوائل عاه 

ضــــــاهلم ال ي ط    عة  وع ّقلقم ألصــــــحاب المألــــــلحم    شــــــ ل اإلرقا  على التوصــــــلم  ود التن ول لســــــنم ي
 لتقده المحعا    التن ول.الوو لسف عن ا



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 105/319 

 

ما تق ر    اليوايسااااف باسااااتكشااااا  إمكااية تحساااايا التق ر    293أوصااااف المجلس  قي الفق ة و  - 479
ها اثار نلف  الشاه   للنياااا الم  عية واساتثناناا ا موال ما أ ز تحدمد الساتثناناا أو ا خطان التي ل

 تاحيحية.كشو  الم تباا  ب ية الم ا عة واتخاض اإل  اناا ال
 

 المعكز ال الم  للخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــف اله التوصـــــــلم. و اه  عمو يّاجة   - 480 ــوم المعتبات بتحداد   لت الوو لســـــ ــعمم و عمو كشـــــ المواّج البشـــــ

ات المعجالم واســت نا ات األموالس مع تيــمون التقعمع ضــوارث يضــاهلم للتحقو.  وت زمز التقعمع الشــمعي للبلا 
 د اّى ذلك يلى ت زمز ال ألـل بون الواجبات وتوامع المسـا لم. و   ضـو  ما ُ ده يلى المةل  من اّلم على  و 

ــاـرات المعكز ال ـالم  للخـدـمات المشــــــــــــــتعـكم والمقع     ووموجك    او التن ـول خرل عملـلا اـئل  ت معاج ـم  ســــــــــــ
س تطلب اإلّاجة يلى المةل  اســـت عاض اله التوصـــلم وا ر ما رما يةســـد الوضـــع الحقلق  لألموج  2020 عاه

 بدال من اإلرقا  علوما  ود التن ول لسنم يضاهلم.
  

 إلألاثة وتش يز ال  ئيا الفلسطينييا قي الش ق ا ياف وكالة ا م  المتحدة  -  سابعا  
نا السااااااانة المنتهية قي   قي تق ر  مجلس م ا عي الحساااااااابااتنفيذ التوصاااااااياا الوارية  -ألف  

 ا21)2019كااون ا ول/ييسمن   31
 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   14ي عض الةدول  - 481

 
 14الةدول   

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما للم تُقبَ  المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 1 1 - 1 2 شابم خدمات الدعم المعكزمم       

 - 1 1 - - 1 يّاجة الماللم
 - 1 1 - - 1 البشعمميّاجة المواّج 

 - 2 2 - - 2 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا
 - - - 2 - 2 مااتب مت دّة

 - 5 5 2 1 8 المجموع 
__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5/Add.4 ا21) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.4
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 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   15م عض الةدول و  - 482

 
 15الةدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 التوصلاتا)عدّ   

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
اجمت ّ لما تلم يُحد  

 مستمدم
 - 3 3 - 2 5 شابم خدمات الدعم المعكزمم       

 - 1 1 - - 1 يّاجة الماللم
 - 1 1 1 - 2 يّاجة المواّج البشعمم

 - 4 4 - - 4 يّاجة الخدمات ال وثلم واالجتماعلم 
 - 1 1 - - 1 ماتب األخرقلات

 - 7 7 2 - 9 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا
 - 2 2 - - 2 اجة التمومل البالغ الأل عّي

 - 1 1 4 1 6 مااتب مت دّة
 - 20 20 7 3 30 المجموع 

 
ما تق ر    بانن تتانكاد وكاالاة ا م  المتحادة إلألااثاة وتشااااااااا ياز  30وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 483

  قي اظام ال  ئيا الفلساااااااطينييا قي الشااااااا ق ا ياف تا وا واا ما ندم إتاحة تعدمز أساااااااعار الاااااااا  
REACH   إل للموظفيا المفوضااااااااايا  وأن يكون بولن الموظفون محديما بوضاااااااااوي ومنفااااااااااليا نا
 المنضون له  بال  ع ققط.الموظفيا 

 
 يّاجة الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــول الحاللم يلى الن اهس وتحداث ف الوكالم وا ق - 484 ــت عاض  قو  الوصـــــ ــتقوه راســـــ ــلمس وســـــ على التوصـــــ

 العسملم للسلطم الممنو م للمو  ون     سم الخزا مس وتن لم الوصول يلى الن اه.الت وميات 

ما تق ر    بنن تتخذ ا وا وا تدابي  لتحسايا اساتع اض ا صاول  37وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 485
ا  انان نملية ال ساااملة  بما قي ضلر إصااادار تعليماا لمساااتخدمي  لباا التوررد وموظفي إيارة المشااات رأث

 واللو ستياا الذما يجهزون  لباا التوررد وأوام  الش ان ضاا الالة.
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 ماتب الي م ال عإلم المودا   وشابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجتال المساولتال:

  ماُطلب ي ر  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
من تقعمع المةل  اللتون اشــــــــــــــاجت  وممـا الوـكاـلم يلى الـتدابوع  39و  38اعجى العجول يلى ال قعتون  - 486

المةل  ال اليــوارث ســولزه تقولمما ر خل عونم اخعى مشــابمم خرل   ومما الت  اتخلت لتن ول التوصــلمس وذكع 
 س وتطلب يلى المةل  ي ر ما.الحسارات المقبلم. وتعى األو عوا ال اله التوصلم  د ُ  د لت عمللم معاج م

ما تق ر    بنن تج   ا وا وا اساااتع اضاااا لجميع المساااتخدميا   47وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 487
ل أوضاااانه  بما متما اااف مع تحقي  الفااااز   المساااند إليه  يور نملية انتماي اإل  اناا الوظيفية وأن ُتعدَّ

 السلي  بيا الوا باا.
 

 يّاجة المواّج البشعمم المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــلــــمس وإــــدات اســــــــــــــت عاضـــــــــــــــــا على  طــــا  الوكــــالــــم ل مللــــم اعتمــــاّ   - 488 وا قــــف الوكــــالــــم على التوصــــــــــــ

 و لفلم.لا اإلجعا ات

ما تق ر    باانن تكفااز ا وا وا المتثااال إل  اناا التوظيغ  56الفق ة وأوصاااااااااف المجلس  قي  - 489
 والختيار نا   ر  اإللزام بتقدي  وثائ  تثنت الضط ع باإل  اناا وققا لإل ار التنظيمي القائ .

 
 يّاجة المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

 ماُطلب ي ر   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
من تقعمع المةل  اللتون اشــــــــــــــاجت  وممـا الوـكاـلم يلى الـتدابوع  58و  57اعجى العجول يلى ال قعتون  - 490

ــوت ون يعاّة تقولمما عن طعمو اخل عونم  ــوارث ســــ الت  اتخلت لتن ول التوصــــــلمس وذكع  ومما المةل  ال اليــــ
ال اـله التوصــــــــــــــلـم  التو ل  خرل عمللــم معاج ــم الحســـــــــــــــارـات المقبلــم. وتعى األو عواجـداـدة من عمللــات 

 ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.  د
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ما تق ر    بانن تساااااااااتع ض ا وا وا ا يوار الحاالياة قي اظاام  64وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 491
ة واضااااااحة وضاااااا وررة للكيان  وما إضا كاات معلوماا تسااااااجيز ال  ئيا  وتءي   ما إضا كاات ا يوار الحالي

 لفاز الوظيفي بيا ا يوار المسندة إلف المستخدميا.تط ي مشاكز متعلقة با
 

 يّاجة الخدمات ال وثلم واالجتماعلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــدّ اســــــــــــــت عاض األّواج ا قــف الو  - 492 الحــاللــم      ــاه م لومــات  وكــالــم على التوصــــــــــــــلــمس وا  رألـــــــــــــ

 الرجئون. تسةول

ما تق ر    بنن تنشااااااااع ا وا وا مااااااااافوقة ما ا يوار لنظام   65وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 493
ما ممارسة ال خابة معلوماا تسجيز ال  ئيا استنايا إلف وظائف الموظفيا أو مهامه   مما يمك ا الوكالة  

 نلف ا يوار.
 

 ّاجة الخدمات ال وثلم واالجتماعلمي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا قف الوكالم على التوصلمس وا  رألدّ است عاض وضع مأل و م لألّواج. - 494

ا وا وا ضااوابطها نلف الوصااول إلف اظام ما تق ر    بنن تعزا  71  قي الفق ة المجلسوأوصااف  - 495
معلوماا تساااااااجيز ال  ئيا نا   ر  تنءية النظ  وحذ  حسااااااااباا المساااااااتخدميا المتاااااااالة بموظفيا 

 خدمته . ااتهت
 

 يّاجة الخدمات ال وثلم واالجتماعلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم ولومم:ألا

 2021العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
وا قف الوكالم على التوصــــلمس وا  رألــــدّ اســــت عاض اليــــوارث على الوصــــول يلى   اه م لومات   - 496

 تسةول الرجئون.
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ما تق ر    بنن تعزا ا وا وا ضااوابطها نلف الوصااول إلف اظام  72وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 497
ال  ئيا نا   ر  إ  ان اساتع اضااا سانورة لقوائ  المساتخدميا المو ويما قي النظام  وماا تساجيز معل

 والتنكد ما أن بياااا النتماي النشطة ل يقابلها إل موظفون حاليون قي المنظمة.
 

 يّاجة الخدمات ال وثلم واالجتماعلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم :األولومم

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
وا قف الوكالم على التوصــــلمس وا  رألــــدّ اســــت عاض اليــــوارث على الوصــــول يلى   اه م لومات   - 498

 تسةول الرجئون.

ما تق ر    بنن م صاااااد مكتب ا خ قياا قي ا وا وا ور اااااما  84وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 499
ا خ قيااا ما خ ل  هااا التنساااااااااي  المعنياة باا خ قيااا قي كاز با تعل  اإللكت واي المتعلقاة إتماام يورة ال
 مكتب ميدااي.

 
 ماتب األخرقلات اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــطم العصـــــدوا قف الوكالم على التوصـــــلمس  - 500 ــةول ا شـــ هلما ات لو رم دالت يتماه  وا  تقوه  اللا بتســـ

 الدوجات مستخدمم منألم على شبام اإل تع ف.

ا وا وا ب ااامان المتثال الااااارم ل تفاخاا الطورلة ما تق ر     92وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 501
 الش ان.ا  ز والتحق  ما أن تكون  ميع بذ  التفاخاا ساررة وخت إصدار أم  

 
 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

 لم ُتقبل  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
 الوكالم التوصلمس و دمف يلى المةل  اّلم على امت الما لدلول الشعا  لون ع  وما.لم تقبل  - 502

رة قي تو يهااا    بانن تمتثاز ا وا وا للخطواا المق  ما تق ر   93وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 503
 سي  العمز إليارة مسنلة إب ام وإصدار التفاخاا الطورلة ا  ز.
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 خدمات الدعم المعكزممشابم  اإلّاجة المساولم:

 لم ُتقبل  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
  الما لدلول الشعا  لون ع  وما.و دمف يلى المةل  اّلم على امت لم تقبل الوكالم التوصلمس - 504

إصااااادار ت اخيص الشااااا ان خنز ما تق ر    ا وا وا بالتنكد ما  114وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 505
 إصدار الموريما للفواتي .

 
 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 تعاخل  الشعا .وا قف الوكالم على التوصلم وا  رألدّ است عاض عمللم يصداج  - 506

ما تق ر    بااميراج المخاااااااااااااااااااااااا الموكاادة قي النظااام  115وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 507
 إاشائها. نند
 

 م المعكزممشابم خدمات الدع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وا قف الوكالم على التوصلمس وا  رألدّ است عاض عمللم المخألألات الماكدة. - 508

قوي الموخعة ما تق ر    بموانمة نملية رقع أم  الشاا ان مع الع 116وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 509
 مع الموريما.

 
 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ــت عاض عمللم موا مم ج ع اوامع الشـــــــــــــعا  مع   - 510 ــدّ اســـــــــــ ــلمس وا  رألـــــــــــ وا قف الوكالم على التوصـــــــــــ
 مم.المبع  ال قّو

ما تق ر    باانن يقوم المكتااب المياادااي ل،وا وا قي ا رين   126وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 511
باإل  اناا ال امة ليسااااااااتخدم معلوماا محدثة نا تكلفة السااااااااتندال الحالية هيما متعل  بمخزوااتا حتف  

 يمتثز امتثال تاما إل ار المعامي  المحاسنية الدولية للقطاع العام.
 

ل تال المساولتال:ّاج اإل  يّاجة الماللم والماتب المودا      األّج

 لم ُتقبل  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــلم. )ا  ع ال قعتون  - 512 من تقعمع المةل ا. وتعى الوكالم ال   128و   127لم تقبل الوكالم اله التوصــــــــ

م للحألــــول على الم لومات المناســــبم عن الت اصــــول. وإاإلضــــا م يلى ذلكس  المةل  لم يخاطب اإلّاجة الم نل
 تقولم الحالم تقولما سللماس مما اّى يلى توصلم  وع صحلحم.اتمان المةل  من  لم

ما تق ر    بنن تطن  ا وا وا ال ااوابط المناساابة نلف ا يورة   135وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 513
ا  وضلر بتقسااايمها وتجميعها قي  اااكز يقعاا وكفالة إمكااية التع   نلف  نند اسااات مها قي المساااتوينا

 .REACHسهولة ياخز المستويع  وأن تدرج المعلوماا نا ضلر قي اظام المنتجاا وتتبعها ب
 

ل وشابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجتال المساولتال:  الماتب المودا      األّج

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم مم:األولو 

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
عمللم ضـــــــبث للد  ات    الألـــــــودللم المعكزمم ُاخيـــــــ ف لما وا قف الوكالم على التوصـــــــلم و  لت  - 514

جملع األصـنام عند اسـترمماس لكنما اشـاجت يلى ا تمال وجّو اخترم    يّاجة اإلمداّات عند تسـللمما يلى 
ــلما اإلمداّات من ــج.   الالاّاتس وال سـ ــلمم    ّ  ات كبوعة ال دّ لما تاجمت ا تما  الألـــر لم   سـ األّومم المسـ

 و عوا ال اله التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.وتعى األ

ا ا وا وا ال اااااوابط التي تطبقها حتف   136وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 515 ما تق ر    بنن تحسااااا 
ة تتبع مسااااااااااار نملياة التوارع بماا يمك ا ما توارع الادقعااا ا خادم أول   ُتحق  الكفاانة وحتف ُتتيد إمكااايا 

 سج تها ا ماكا التي وانت نليها الدقعاا.تحفل قي  وأن
 



 A/75/339/Add.1 

 

112/319 20-12756 

 

ل وشابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجتال المساولتال:  الماتب المودا      األّج

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  م:التاجمت المستمد

 
اســـت عاض اليـــوارث لتحســـون ك ا ة واماا لم تتبع مســـاج  وا قف الوكالم على التوصـــلمس وا  رألـــدّ  - 516

 عمللم التوامع.

ا ا وا وا إ  اناتها ل اابط الج ي الماي    146وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 517 ما تق ر    بنن تحساا 
حتف يعكس   ي المخزون   REACHم كزرة قي نم ان وقي اظام للمخزون قي مسااااااااتويع الااااااااايدلية ال

 المعلوماا بدخة.
 

ل وشابم خدمات الدعم المعكزمم ّاجتال المساولتال:اإل  الماتب المودا      األّج

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــلمس و  ل - 518 ــد لكل ّ  م. و وا قف الوكالم على التوصـ تعى األو عوا ال اله ت عمللم تخزمن وتوامع وجصـ

 ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.التوصلم  د 

ما تق ر    بنن ُتدخز ا وا وا قي حينا التساوراا ال امة نلف    147وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 519
ان وأن تحتفل باا  الوثااائ  الو يهااة التي تني ا   ي المخزون قي مساااااااااتويع الااااااااااياادليااة الم كزرااة قي نماا 

 التسوراا.  ميع
 

ل وشابم خدمات الدعم المعكزممالم اإلّاجتال المساولتال:  اتب المودا      األّج

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ليـبث الةّع الماّي للمخزول     وا قف الوكالم على التوصـلم واسـت عضـف اإلجعا ات الت  تطبقما - 520

ل      ـاه الم لومات. وتعى األو عوا ال اله التوصـــــــــــــــلم  د ُ ـ د لتس المـودال ومطـارـقم المخزول مع ما  يســــــــــــــةـ 
 وتطلب يلى المةل  ي ر ما.
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   REACHما تق ر    بنن تفع ز ا وا وا البارامت   قي اظام   153وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 521
الوكالة حتف متسااانف اساااتخ اج ول وأن تبءيا مفع   قي  ميع نملياا جيز ساااج ا الجداالذ  يسااامد بتسااا 

 سج ا سليمة نند م ا عة الحساباا.
 

 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اللي  REACHوا قف الوكالم على التوصــــــــلمس وا  رألــــــــدّ اســــــــت عاض ت  ول الباجامتع      اه  - 522

 يسمح بتسةول سةرت الةداول.

ما تق ر    بنن تطن  ا وا وا البارامت اا المحدية لكلماا الس    162وأوصف المجلس  قي الفق ة   - 523
 ا إلف النظ  نلف اطاق الوكالة.خدميوققا لما م ي قي سياستها بشنن م اقبة يخول  ميع المست

 
 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
قا لما اّع الســع و لكلمات وا قف الوكالم على التوصــلمس وا  رألــدّ اســت عاض الباجامتعات المحدّة  - 524

    سلاستما رش ل معاقبم ّخول جملع المستخدمون يلى الن م.

ما تق ر    بنن تحدي ا وا وا  ميع الشا وط وا ضوااا ال امة  169وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 525
 وتوث  ضلر نا   ر  إ  ان رسمي. REACHلفتد  دول الت يي اا قي اظام 

 
 م لومات والتكنولوجلاّاجة الّائعة ي اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
وا قف الوكالم على التوصـلم. والةدول الم ن  مق لس و د طلبف الوكالم من الةمم المقدمم للخدمات  - 526

امـاجتـج التـاللـم. وتعى األو عوا ال اـله  عـده  تحـج ّول يذل. وممان للمةل  ال يســــــــــــــت عض اـله ال مللـم    
  ر ما.التوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي 
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ما تق ر    بنن تنلغ ا وا وا رسااااميا الجهةة المقدمة للخدماا   170وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 527
 حاليا بنن قتد  دول الت يي اا يجب أن مت  بمو ب إضن رسمي ما الوكالة.

 
 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا ولم:اإلّاجة المسا 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
وا قف الوكالم على التوصـلم. والةدول الم ن  مق لس و د طلبف الوكالم من الةمم المقدمم للخدمات  - 528

ال مللـم    امـاجتـج التـاللـم. وتعى األو عوا ال اـله   عـده  تحـج ّول يذل. وممان للمةل  ال يســــــــــــــت عض اـله
 ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.التوصلم  د 

ما تق ر    بانن تعزا ا وا وا رخاابتهاا نلف بياااااا النتمااي  177وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 529
ا التي تعوي إلف موظفيا  وضلار بتنقيتهاا النظ  وإاالتهاا أو حجنهاا الحساااااااااااباا التي تمكا ما يخول النظ  
بتعزرزبا التواصاااااااز بيا إيارة المواري البشااااااا رة ويائ ة إيارة و  ي  المساااااااتخدمة متقاندما أو الحسااااااااباا أل

وباماجاااباا م ا عااا يورراة لقوائ   المعلومااا بشااااااااانن نملياة التعااماز مع حساااااااااابااا الموظفيا المتقاانادما 
ا النتماي النشطة ل تعوي إل إلف موظفيا حالييا المستخدميا المو ويما قي النظ  وتحققها ما أن بيااا

 قي المنظمة.
 

 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يــــوارث واالتألــــاالت واجعا  اســــت عاضــــات وا قف الوكالم على التوصــــلمس وا  رألــــدّ اســــت عاض ال - 530

 االعتماّ الت  تتلح ّخول الن م.ّوجمم لبلا ات 

ما تق ر    بنن ت بط ا وا وا حساااااااااباا الموظفيا قي اظام   178وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 531
REACH المسااااجليا لدق إيارة المواري البشاااا رة حتف تسااااهز م اقبة حساااااباا المسااااتخدميا   بالموظفيا

 يمكا قعز ضلر نلف احو أكفن.وحتف 
 

 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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  REACHوا قف الوكالم على التوصـــلمس وا  رألـــدّ اســـت عاض جإث  ســـارات المو  ون      اه  - 532
   ون المسةلون لدى يّاجة المواّج البشعمم.لمو را

ما تق ر    بانن تج   ا وا وا تقييماا لجميع ا يوار المنف ية  186وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 533
أن تل ي ا يوار المنف ية المساااااندة إلف المساااااتخدميا   و REACHالمساااااندة إلف المساااااتخدميا قي اظام 

 ا إسناي أيوار منف ية.توث  الحالا التي سُيعتمد قيه أو
 

 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة المسندة      اه  - 534  .REACHوا قف الوكالم على التوصلمس وا  رألدّ تقولم األّواج المن ّع

ما تق ر    بنن تحد ث ا وا وا الساياساة المتعلقة بط رقة إمداع  201وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 535
إيارة وحماية المعلوماا   المحفوظاا والتاا   قيها  وأن تحدي   رقة و دول امنيا للتاا   قيها حتف تت   

 ول سيما المعلوماا الس رة  وققا للمعامي  الحالية.
 

 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا :اإلّاجة المساولم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 التوصلمس وا  رألدّ است عاض سلاسم يادال المح و ات والتألعم  وما.وا قف الوكالم على  - 536

د ا وا وا القواند التنظيما تق ر    202وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 537 مية السااااررة نلف     بنن توح 
 المق  ومختلف المكاتب الميدااية.

 
 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت عاض القو وا قف الوكالم على الت - 538 ــدّ اســــــــ ــلمس وا  رألــــــــ اعد التن لملم من اجل تو ود يماا لم وصــــــــ

 تطبلقما يلى الحد الممان.
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ا وا وا امتثال تاما لما تقت اااايا ا يلة ما تق ر    بنن تمتثز    209وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 539
ة بم  اناا المتابعة  وضلر التشاا يلية إليارة التمورز البالغ الااا    ول ساايما هيما متعل  بالمسااائز المتااال

 للحد ما تكند اإليارة خسائ  اتيجة  طب الق وض  ولثني المقت ضيا ا،خ را نا ندم سداي خ وضه .
 

 تمومل البالغ الأل عيّاجة ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــ ول هلما ات لو ر جعا ات  - 540 ــت عاض امت الما لدلول التشــ ــدّ اســ ــلمس وا  رألــ وا قف الوكالم على التوصــ

 المتار م المتأللم ر مللات الشطب.

ما تق ر    بنن تمتثز ا وا وا امتثال تاما لما تقت اااايا ا يلة   214المجلس  قي الفق ة وأوصااااف  - 541
ل سايما هيما متعل  بالمساائز المتاالة بم  اناا متابعة المشااررع   التشا يلية إليارة التمورز البالغ الاا    و 

الق وض التي حاااالوا  ي العم ن وأن تبقي معلوماتها محدثة  ن ما  ااانن ضلر الحد ما مخا   ندم سااادا
 نليها ما بذ  اإليارة.

 
 يّاجة التمومل البالغ الأل ع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
هلما اتألــــل ر جعا ات وا قف الوكالم على التوصــــلم وا  رألــــدّ اســــت عاض امت الما لدلول التشــــ ول  - 542

 متار م المشاجمع وارقا  م لوماتما محدثم.

 لية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي تقارر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا ما -بان 

 2019كا ول األول/ّيســــــــــــمبع   31 ده المةل س    المع و األول لتقعمعه عن الســــــــــــنم المنتملم     - 543
(A/75/5/Add.4  .ــارقم ــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســـــــــ ــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصـــــــــ س ال ألـــــــــ

الت  اعتبعاا المةل   ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب   17وصـلات الــــــــــــــــ مات عن التاّ اه م لو  وتّع
 توصلات    المع و.اللي ُت َعض رج ال

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   16ومتيمن الةدول  - 544
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 16الةدول   

ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة ال    تي انتن  أاها ل  تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا  

 التن ول ود  ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 6 6 1 - 7 شابم خدمات الدعم المعكزمم       

 - 4 4 - - 4 يّاجة المواّج البشعمم
 - - - 1 - 1 المخاطعألمن واّاجة ّائعة شاول ا

 - 1 1 - - 1 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا
 1 - 1 - - 1 البالغ الأل عيّاجة التمومل 

 - 2 2 - - 2 ماتب لبنال المودا  
 - - - 1 - 1 ماتب الي م ال عإلم المودا  

 1 13 14 3 - 17 المجموع 
 

 ا22)2016كااون ا ول/ييسمن   31 تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي  

ما التق ر   نلف توصااااية المجلس بنن تقوم بما مليا تأا التعجيز  31واققت ا وا وا  قي الفق ة  - 545
بتخاااايص رخ  تع رغ ماي  لكز أصاااز ما ا صاااول المقيَّدة قي ساااجز ا صاااول الثابتة المندرج قي اظام 

REACH في ماي  ق رد م بط اظام رمز تع رتبا وضااع    تسااهي  لتعقب ا صااول ورصاادباREACH  
تجا التعجيز بم  ان تساااااورة لعدي الم كباا قي اظام  بالنظ  ا خ ق وُرساااااتخدم لتساااااجيز ا صاااااول الثابتة 

REACH .واظام إيارة أسطول الم كباا 
 

 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عاه العإع األخوع من  تاجمت المستمدم:لا

 
ــلحدّ كل ماتب مودا   الةدول  - 546 ــ عة الشـــــــــعمطلم متاح اآلل لةملع المااتب المودا لم. وســـــــ   اه الشـــــــ

 .19-الزمن  لوسم األصنامس اللي سوتو ف على توا ع المواّج المحللم والت خوعات المتأللم راو ود

ااي ل،وا وا قي لننااان ب المياادما تق ر    باانن يقوم المكتاا  36وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 547
مليا تأا كفالة قيام ا خساااااااااام والدوائ  بمخطار وحدة إيارة الممتلكاا قي الوخت المناساااااااااب بالمقتنياا  بما

الجدمدة  وبا صااول المشاامولة بالحااا   وا صااول المنقولة  حتف متساانف تسااجيز ا صااول وت قيمها مدورا 
تبا تحسااااايا التواصاااااز وإضكان الوني قي  شااااا رطية ااتظار إناية تفعيز اظام الشاااااف ة الكحز موخت  قي 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/72/5/Add.4 ا22) 
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صافو  الجهاا الحائزة ل،صاول بشانن اراية  لباا الحاا  واراية مساتوق التقيد بم  اناا النقز ل امان  
 تجا التعجيز  حساااا توخيت اقز المعلوماا إلف وحدة إيارة الممتلكاا لكي تقوم بتحدمث ساااج ا ا صاااول 

تسهي  لتعقب ورصد ا صول المقتناة  وا صول  REACHة قي اظام يز اظام الشاف ة الش رطيبمناية تفع
 المشمولة بالحا   وا صول المنقولة ما موخع إلف اخ .

 
 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021خوع من عاه ع األالعإ التاجمت المستمدم:

 
ــلحدّ كل ماتب مودا   الةدول  - 548 ــ عة الشـــــــــعمطلم متاح اآلل لةملع المااتب المودا لم. وســـــــ   اه الشـــــــ

 .19-الزمن  لوسم األصنامس اللي سوتو ف على توا ع المواّج المحللم والت خوعات المتأللم راو ود

 وصااااااااايااااة المجلس باااانن تقوم بمااااا ملياما التق ر   نلف ت 75واققاااات ا وا وا  قي الفق ة و  - 549
اسااتع اض يليز المشاات راا ليشاامز حدويا لتجدمد العقوي بهد  تعزرز المناقسااة العايلة والحاااول نلف   تأا

تبا تحسااايا نملية  مع النياااا لتشااامز بياااا نا مدق رضاااا المساااتعمليا  أق اااز قيمة مقابز النقوي 
ة للساوق بعيا النتبار نند ائعيا  وضامان أخذ تقيي  الوكالالنهائييا  بانتبار ضلر  زنا ما تقيي  أيان الب

 تجدمد العقد.
 

 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
وســـــتنَةز عند تلق  مواّج يضـــــاهلم    اعقاب  يةعي اســـــت عاض األّلم واجعا ات التشـــــ ول المو دةس  - 550

س على وضــــــــــــــع المتطلبــات  مبــاّجات التمومـل المختل ــم الت  تن ــلاـا اإلّاجة. ومةعي ال مــلس جانــا بتوا ع المواّج
لك ال قا تحداد للشـــــــــــــمل تقولم اّا  البائ ونس وســـــــــــــوتلح ذ REACHالرامم إلّخال تحســـــــــــــونات على   اه 

 امن . جدول

ما تق ر    بنن تعجز ا وا وا بعملية وضاااع خطط لساااتم اررة   123قي الفق ة وأوصاااف المجلس   - 551
تاا رغ ا نمال للمق  والمكاتب الميدااية ما أ ز تحسايا اساتم اررة تقدي  الخدماا وتعزرز أما وسا مة  

 مواري الوكالة خ ل الحوايث الكن ق.
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 ّائعة شاول األمن واّاجة المخاطع اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما :لتوصلم الم ا

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
وا قف الوكالم على التوصــــــــلم و دمف ال قا وثائو ّاعمم يلى المةل  ّعما لتن ولاا. وتعى األو عوا   - 552

 وتطلب يلى المةل  ي ر ما.ال اله التوصلم  د ُ  د لت 
 

 ا23)2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بانن تقوم ا وا وا بماا مليا تأا تحسااااااااايا نملياة   37أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 553
اسااااتع اضااااها هيما متعل  بالحساااااب اليدو  لسااااتحقاخاا الموظفيا ررثما م بط النظام اإللكت واي لإل اااا 

ز وحاادة إيارة الوخاات قي اظااام  تعزرتبا  للحااد ما احتمااالا حاادوث خطاان بشااااااااا    REACHبنظااام 
REACH  ما خ ل يمجها بالنظام اإللكت واي لإل اااا القائ  بمف ي   ما أ ز تيساااااي  حسااااااب الندلا

 النقدية لإل اااا.
 

 يّاجة المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021من عاه العإع ال ا    التاجمت المستمدم:

 
ــنم المنتملم     - 554 ــمبع  31اعتبع المةل س    المع و األول لتقعمعه عن الســـــ  2019كا ول األول/ّيســـــ

(A/75/5/Add.4 مع لم س ال ألـــــــــــــل ال ا  اس ال الةز  )اا من التوصـــــــــــــلم  د ُ  دل. ومةعي  اللا ال مل على
 لةز  )با.تألملم ا

ما تق ر    ا وا وا بما مليا تأا تحدمث الهيكز التنظيمي الحالي   49وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 555
عب اإلضاااااااهية   3والتو يا التنظيمي رخ   تبا بيان العدي الفعلي للموظفيا نند  لكي يعكس اإلياراا والشااااااُ

لدولييا قي إ ار دة لتمورز وظائف الموظفيا االوارية ما مق  ا م  المتح لب وتنيان المند المقدمة سالفا 
 الميزااية العايية.

 
 يّاجة المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/73/5/Add.4 ا23) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.4
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.4
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ــنم المنتملم   اعتبع المةل س    المع و  - 556 ــمبع  31 األول لتقعمعه عن الســـــ  2019كا ول األول/ّيســـــ
(A/75/5/Add.4  س ال ألــــــــــــل ال ا  اس ال الةز  )با من التوصــــــــــــلم  د ُ  دل. وهلما ات لو رالةز  )ااس يةعي

  اللا است عاض الت ووعات    مختلف المااتب.

ماااا مليا تق ر   نلف توصاااااااااياااة المجلس بااانن تقوم بما ال 138اققااات ا وا وا  قي الفق ة وو  - 557
المتابعة نا كثب مع كف ن المقت ضاايا الذما ل  يسااديوا خ وضااه  لساات ياي الق ض ألي  المساادي منذ  تأا

  اناا قت ة  ورلة  والتااااااال بالمكتب القااواي للحااااااول نلف المشاااااورة القااواية  بما قي ضلر إافاض اإل
ن تحلياز ل،بلياة خناز مند الق ض وتفااي  مند خ وض لما م راد الخت اض إ  اتبا  القاااواياة بح  الكف ن 

ولكا كفيلا م قض تقدي  ما مثنت الدخز الشااااه    وضلر ب ية الحد ما مخا   ندم إمكااية التحااااايز قي 
المتعل  بن ااامج ين    2012تجا تعادماز المنادأ التو يهي لعاام  حاال تخلف المقت ضااااااااايا نا السااااااااااداي 

حيث يعكس الت ي  قي أل اماا التنخ  قي السااااااااداي  ما  لمحلية بالئتماااا البال ة الااااااااا   بالمجتمعاا ا
 قي المائة. 2قي المائة إلف  5
 

 ماتب لبنال المودا   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 تألـاّي    البلد وا خ اض قلمم اللوعة اللبنا لم مقابل ّوالج الواليات الوضـع المال  واال   عا لتداوج - 558

ــلم عندما يســـــــــــمح وضـــــــــــع البلد بللكس واو  19-المتحدة وجائحم كو ود س تتو ع األو عوا ال تبدا بتن ول التوصـــــــــ
 .2021األول من عاه اامل ال ياول    العإع  ما

ا التق ر   نلف توصااااية المجلس بنن م  142ي قي لننان  قي الفق ة وواق  مكتب ا وا وا الميداا - 559
يكفاز إيمااج  ميع التقاارر  الهااماة الماذكورة قي العقاد قي اظاام معلومااا إيارة الق وض ما أ از تحسااااااااايا 

 لية بالئتماااا البال ة الا  .إيارة حاقظة الق وض التابعة لن اامج ين  المجتمعاا المح
 

 لبنال المودا   تبما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المع لـم ُهل ـف يّاجة التمومـل البـالغ الألــــــــــــــ ع    األو عوا رـالن ع    البع ـاما لتقولمـج. و ـد ُا ةزت  - 560

ــبب تداوج الحالم الماللم واال ت ــاّيم    البلد وجائحم كو وداألولىس بود ا جس وإســـ س  قد جعى ت لوو كل  19-ألـــ
ــ  . وتنت ــنى تن ول المعا ل شـــــ ــم على التنقرت  تى اتســـــ ــن ال عوم وج ع القوّو الم عوضـــــ  ع األو عوا تحســـــ

 ت اإلّاجمم.األخعىس رما    ذلك يّخال  ماذج جدادة لألعمال و  م الم لوما
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 ا24)2018ا ول/ييسمن  كااون  31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن ت اااااااااما الدائ ة المالية التابعة لمكتب ا وا وا   29أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 561
المقاصاااف  وأن تعزا  الميدااي قي ال ااافة ال  بية القيد المحاساااني الااااحيد للمعام ا المتعلقة بمم اياا  

 قي سج تها المحاسنية. التواصز مع إيارة التعلي  بهد  إيراج  ميع المعلوماا
 

 ماتب الي م ال عإلم المودا   اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــةول جملع ياعاّات مقاصــــــــــــف  - 562 المداجس ومطارقم الم امرت الماللم مع تقاجمع المداجس.  جعى تســــــــــ

 لتوصلم  د ُ  د لتس وتطلب يلى المةل  ي ر ما.وتعى األو عوا ال اله ا

ما تق ر    بنن تتخذ ا وا وا تدابي  لتسااجيز الكمية الدقيقة لكز  37وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 563
ها إيارة المخزون الفعلي بط رقة مناساابة واإلب     مما ساايتيد لREACHصاانف قي المخزون قي اظام 
 نا المعلوماا بدخة وبنزابة.

 
 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
منا شــات مع المةل  رشــ ل ما  دمتج من تقاجمع ســتقوه الوكالم ر عاّة تقديم ت ســوعات ّاعمم واجعا   - 564

تج يلى األو عوا. وتعى الوكالم ال ا له التوصــلم  د ُ  د لتس  وث اعود يصــداج الت للمات يلى الو دات لدى عّو
 ل  ي ر ما.الم نلمس وتطلب يلى المة

معامي  موحدة ل،حكام ما تق ر    بنن تقوم ا وا وا بوضاااااااااع  74وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 565
لنظاام اإليار  للموظفيا  المتعلقاة بتقادي  المطاالبااا المتعلقاة بااإلصاااااااااابااا  نا   ر  التوقي  بيا خاانادة ا
ز ا خااااا  ال ام لإل ااااعار  المحلييا وا م  التو يهي للموظفيا  والحفاظ نلف التمييز المناسااااب بيا ا  

 لتعورض.ا ولي وا  ز ا  ول ال ام لتقدي  مطالباا ا
 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.4 ا24) 
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 يّاجة المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــال الحـالـلم. وتةعي المطـارقـم بون الن ـاه اإلّاجي  - 566  ـدأ ـت خوع طفل     التن ـول رســـــــــــــــبب األوضــــــــــــ

التوجوملــم للمو  ون ت ــاّيــا لرلتبــاس. ومن المقعج ال اتم التن وــل خرل العإع ال ــالــث من  للمو  ون واألوامع 
 .2020 عاه

ما تق ر    بنن تتخذ ا وا وا إ  ان  لتخفيض النساااااابة المئورة  84لس  قي الفق ة المج وأوصااااااف - 567
وأل تسامد بحدوث ضلر إل قي  لإل اااا السانورة واإل اااا السانورة المسابقة التي تندأ خنز المواققة نليها 

ظفيا  ما ا م  التو يهي للمو  1-1حااااالا خاااااصااااااااااااة  ما أ ااااز المتثااااال للجزن ا ول ما الماااااية 
 تادر تعميماا و/أو م اس ا وققا  لذلر.  وأن Rev.7/5 رخ 
 

 يّاجة المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 قم رسةرت الحيوج.ت اف الوكالم على است عاض األوامع التوجوملم للمو  ون المت ل - 568

ما تق ر    ا وا وا بمصاادار تحدمث رساامي لإلصاادار الثالث ما   97وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 569
الت يي اا قي مسااااتوراا تفورض الساااالطة ومتطلباا السااااتع اض  يليز المشاااات راا الخا  بها بما م اني  
 ومند السلطة وإناية تفورض السلطة.

 
 لمعكزممت الدعم اشابم خدما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
واجعا ات التشـــــ ول المو دةس وســـــتنَةز عند تلق  مواّج يضـــــاهلم    اعقاب  يةعي اســـــت عاض األّلم   - 570

 مباّجات التمومل المختل م الت  تن لاا اإلّاجة.

ما تق ر    بانن تقوم ا وا وا بااساااااااااتع اض  ميع التعليمااا  104لس  قي الفق ة المج وأوصاااااااااف - 571
 اإلياررة وتحدمثها وموانمتها مع يليز المشت راا.
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 شابم خدمات الدعم المعكزمم مساولم:اإلّاجة ال

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يةعي اســـــت عاض األّلم واجعا ات التشـــــ ول المو دةس وســـــتنَةز عند تلق  مواّج يضـــــاهلم    اعقاب   - 572

 تن لاا اإلّاجة.مباّجات التمومل المختل م الت  

ما تق ر    باانن تحاادي ا وا وا  قي يليااز أو قي تعليماااا   129وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 573
 ي تنظ  ظ و  حظ  بائع معيا أو رقع الحظ  ننا.الش وط والقيوي والمتطلباا الت

 
 شابم خدمات الدعم المعكزمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ضـــــاهلم    اعقاب  يةعي اســـــت عاض األّلم واجعا ات التشـــــ ول المو دةس وســـــتنَةز عند تلق  مواّج ي - 574

 مباّجات التمومل المختل م الت  تن لاا اإلّاجة.

ما تق ر    بانن تج   مكااتاب ا وا وا الميادااياة قي ا رين   160أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 575
وال ااااااااافاة ال  بياة ولنناان نملياة لساااااااااتعااية القادرة نلف العماز بعاد الكوارث م ة واحادة نلف ا خاز كاز ناام   

 ا 2012) 7رخ   ختباراا التي تتطلنها ساااااااااياساااااااااة أما المعلوماا قي ا وا وا وللتو يا التقنيل متثال ل 
 الااير نا  عبة اظ  المعلوماا.

 
 ّائعة يّاجة الم لومات والتكنولوجلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 المودا لم ذات الأللم ريعوجة االمت ال.يةعي ال مل على تن ول اله التوصلم. و د ُابل ف المااتب  - 576

ما تق ر    بنن تقوم إيارة التمورز البالغ الاااااا   قي ا وا وا   182وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 577
ا رصاادة المسااتحقة المتبءية  بماشااان وتفعيز اظام مسااتقز لتنكيد سااداي يقعاا أخساااط الق وض  إلف  ااب 

أتمتة النظام ما خ ل إرسااال رسااائز إلف المقت ضاايا بشااكز منتظ  ورمكا  مع المقت ضاايا باااورة مبا اا ة.
 تنيا ا خساط المدقونة وما تبقف ما منلغ الق ض حتف تاررخ ال سالة.
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 يّاجة التمومل البالغ الأل ع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 مستمعتوصلم ذات طارع  التاجمت المستمدم:

 
 تقلدم يّاجة التمومل البالغ الأل ع كلفلم تن ول اله التوصلم على النحو األ يل. - 578

  
 معهد ا م  المتحدة للتدررب والبحث  - ثامنا   
منتهية قي تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة ال -ألف  

 ا25ت2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   17ي عض الةدول  - 579

 
 17الةدول   

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاج  دد  مت  ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 2 2 - - 2 شابم ال مللات        

 - 5 5 - - 5 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا 
 - 7 7 - - 7 المجموع 

 
 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   18وم عض الةدول  - 580

 
 18الةدول   

 وصيااحالة تنفيذ  ميع الت  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول المساولماإلّاجة 
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 8 8 - - 8 شابم ال مللات       

 - 7 7 - - 7 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا 
 - 15 15 - - 15 المجموع 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5/Add.5 ا25) 
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تق ر    معهااد ا م  المتحاادة للتاادررااب والبحااث تاليوايتااارا ما  26ي الفق ة مجلس  قأوصاااااااااف ال - 581

بتعزرز معامي  المواققة نلف السااااااااتثناناا ما اساااااااات ياي التكاليغ الكاملة المعياررة  والنظ  قي التحليز  
ر ما أ از تفااي   مشااااااااافوناا باا،ثاار الماالياة  الاذ  أ  تاا وحادة الماالياة والميزااياة خناز توقيع التفااخااا  وضلا 

 السلنية قي است ياي التكاليغ قي المستقنز. الث  اا
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
العجول يلومـا للموا ـقم على اي ضــــــــــــــوعـلم الت  انب   ت اف يّاجة الوو وـتاج على تحـدـاد الم ـااوع المو  - 582

اّ التكالل  الكاملم المالاجممس ومةعي يبر  مةل  األمنا  الوو وتاج    ّوجاتج  ــتّع ــت نا ات من عمللم اســــــ اســــــ
اّ التكالل   ال اّيم بمله االسـت نا اتس يذا ما منحفس مع الم ااوع الموضـوعلم. وعلى الع م من ال  ما اسـتّع

ةل  األمنا     ّوجتج الســــــــتونس   ل اي اســــــــت نا ات  د ااذل بما رموجب لح بنا  على طلب ميخيــــــــع للتنق
اّ التكالل  سوم تستند اييا يلى م ااوع موضوعلم محدّة.  سلاسم جدادة الستّع

ما تق ر    باااانن يقوم اليوايتااااار بتعاااادمااااز التعمي  اإليار   27وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 583
AC/UNITAR/2019/18 .ليشمز اإل  اناا المتعلقة بميارة ب امج الموظفيا الفنييا المنتدئيا 

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اّ التكالل  اللســــــــون ع الوو وتاج    يّماج اله التوصــــــــلم اثنا - 584 ي   وضــــــــع  موذجج الةداد الســــــــتّع

  AC/UNITAR/2019/18س وسلقوه ر د ذلك ر ّماج واعاّة يصداج الت ملم اإلّاجي  2020سونا ل    عاه  
ــوع يلى تكالل  ّعم البعاما البال م   ع    المائم    المائم وتكالل  الخدمم المباشـــــــــــعة البال م ـصــــــــــ  12للشـــــــــ

 م األمم المتحدة.و قا للم دالت المت و علوما على  طا  من ومللمو  ون ال نوون المبتدئونس 

ما تق ر    اليوايتاااار بتعزرز المتثاااال لمعاااامي  مند اإلضن  35وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 585
  مع م انااة AC/UNITAR/2016/12للاااااااااانادوق المتجادي لتقادي  الق وض الوارية قي التعمي  اإليار  

توصاياا المالية خنز المواققة نلف الق ض   لااندوق  والنظ  قي التحليز المالي والالطابع الساتثنائي لهذا ا
 وضلر لتجنب ندم است ياي الق وض قي المستقنز وضمان الستدامة المالية لعملياا المعهد.
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 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  تاجمت المستمدم:لا

 
ــلم رمنح اإلذل  - 586 ت اف يّاجة الوو وتاج على اســــــــــت عاض الت ملم اإلّاجي والم ااوع والشــــــــــعوط المتألــــــــ

وســــتقتعح ت دار لون ع هلج مةل  األمنا     ّوجتج الحاّيم والســــتونس من  رالقعوض من الألــــندو  المتةدّس 
اّ القعوض   واالستدامم الماللم ل مللات الم مد.اجل ك الم استّع

ما تق ر    اليوايتار بتحساااايا خطتا الساااانورة للمشاااات راا نا  40وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 587
وتعزرز النياااا مثز أاواع السااااااااالع أو الخدماا  والكمية  والءيمة   ر   لب توقي  معلوماا موحدة أكث  

رة  وتاررخ التسلي .  المقدَّ
 

 شابم ال مللات   ساولم:اإلّاجة الم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ع  موذج مو د اتيــمن التحســونات اســت عضــف يّاجة الوو وتاج  - 588 ال  عات الحاللم    الم لوماتس وُوضــ 

   النموذج القلاسـ  المحسـن ر ثع جج   اعتباجا من   المقتع م على عناصـع البلا ات. ومةعي تحداث البلا ات
 .2020من عاه  س وسوتم اال تما  منما رحلول العإع األخوع2020كا ول ال ا  /انااع  1

ما تق ر    بنن يحتفل اليوايتار بساجز يخي  ومساتكمز قي اظام   48لس  قي الفق ة وأوصاف المج - 589
ا رصاااااااااد وم اقباة المعلومااا المتااحاة قي النظاام وإمكاااياة أ لس هيماا متعل  بانوام  الشااااااااا ان وأن ُيحسااااااااا ِّ 

 ننها. اإلب  
 

 شابم ال مللات   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــتعمات وو  - 590 ــتعاك بون و دة اإلّاجة والمشـ ــل راالشـ ــت عاض م ألـ ــاول الماللم والموزا لمس ُاجعي اسـ  دة الشـ
ــمال  ــاول الماللمس ليــ ــعا  والمد وعاتس و قا ال رقلاّة جئل  الشــ تعاح اال ت ال رالم لومات المت لقم ر وامع الشــ

هلما ات لو رالمااســب والخســائع الناشــئم عن اســ اج الألــعم رســبب التباانات    ال مرت بون طلبات المةل س 
ه شــعح لما يلى جملع اعيــا   تقديم ال عوض واوامع الشــعا   و ســائم الد ع. وُوضــ ف عدة ام لم وســوناجمواات وُ دد 
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ــع  ــا م يلى ذلكس تم وضـــــ ــاوللات. وســـــــلألـــــــدج التقعمع األول     الخطث واســـــــناّ  عمو ال مللات. وإاإلضـــــ المســـــ
وجمم ليمال االمت ال. 2020فب/ا سط    س وسلةعي ر د ذلك يعداّ تقاجمع العصد رألوجة منت مم ّو

ما تق ر    بنن يقوم اليوايتار باسااااااااتكمال المبايج التو يهية  55وصااااااااف المجلس  قي الفق ة أو  - 591
ا م  المتحدة  وإضااااافان الطابع ال سااااامي نليها قي  المتعلقة بالمشااااات راا وموانمتها مع يليز مشااااات راا
 التعمي  اإليار  المناسب  وإتاحتها لجميع الموظفيا.

 
   شابم ال مللات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــدج ت ملم يّاجي يةعي تحداث مباّ   - 592 ــتعماتس ومن المتو ع ال يألـ الوو وتاج التوجوملم المت لقم رالمشـ
 .2020رحلول العإع األخوع من عاه 

ر  دوق أتمتة نملية تقدي   لباا تق ر    بنن ُيءي ِّ  اليوايتا ما 62وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 593
 .  ان السلع والخدماا نا   ر  اظام أ لس أو أياة بدملة أخ ق 

 
 شابم ال مللات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــف ي  - 594 ــت عضـ ــعا       اه اطل  واماا لم  ّاجة الوو اسـ  وتاج معة اخعى مزايا وعووب و دة تقديم طلبات الشـ
اســـتخدامما من النا لم ال مللم. وإ د الن ع     موذج اعمال الوو وتاج و موذجج التشـــ ول س واآلثاج المتعتبم على 

ييا    خطم البع اما اإل مائ  د الن ع ا عنماس وإ  تكالل  ا تنا  و دة تقديم طلبات الشعا  مقابل ال وائد الناتةم  
عـده األخـل  تقعج س 2022رحلول اوائـل عـاه  Oracle Cloudلت ووع   ـاه التخطلث المعكزي للمواّج يلى   ـاه 

رخلاج ا تنا  و دة تقديم طلبات الشــــــــــعا     الو ف الحاضــــــــــع. وإدال من ذلكس يخطث الوو وتاج إل شــــــــــا  اّاة  
ل  وما ي يلى تةنب اســتخداه  شــعا  المتطلبات ال مشــتعكم ُتســة   لقم رالبعاما     اعدة بلا ات معكزممس مما اّا

طلبـات الشــــــــــــــعا  الوجقلـم واإلّخـاالت الوـدومـم المتكعجة    جـداول يهســـــــــــــــل الت  تت مـداـا  ـاللـا و ـدة اإلّاجة 
 .2020كا ول األول/ّيسمبع  31والمشتعمات. ومن المتو ع ال اتم تطومع اله األّاة رحلول 

ا اليوايتار نملية اسااااااااات م السااااااااالع  63وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 595 ما تق ر    بنن ُيحسااااااااا ِّ
الخدماا نا   ر  إيراج مقدمي  لباا الشاا ان قي اظام أ لس  مع ا خذ قي النتبار أاه  متولون  و/أو

لية الساات م  منظ  قي إضاااقة نممسااوولية تنفيذ ضلر الجزن ما العملية. وبدل ما ضلر  يمكا لليوايتار أن 
اظاام أ لس إلف الوظاائف المنو اة بانخااااااااااائي تكنولو ياا المعلومااا  وأن يعهاد إلف ضلار ا خااااااااااائي  قي 

 بالدور المناسب  يان ضلر الجزن ما نملية الش ان وللمسانلة المتعلقة با.
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 شابم ال مللات   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه   دم:المستم التاجمت
 

اسـت عضـف يّاجة الوو وتاج رال  ل عمللم االسـتره ياا  مسـتومات المسـا لم واجعا ات سـوع ال مل. و د  - 596
مـف يلى  وعون امـا : )اا األوامع الت  تتطلـب ييألـــــــــــــــاالت      ـاه اطل ؛   ّت اوامع الشــــــــــــــعا  وُ ســــــــــــــد  دد   ـُ

الحاالت الت  تكول  وما بنّو الشــــــعا  مألــــــد م ألــــــاالت      اه اطل . و   األوامع الت  ال تتطلب يي )با
على ال واتوع بوصــ ما ســل ا وخدمات اتلقااا مداعو البعاماس اتم يّخال اوامع الشــعا  ّول الحاجم يلى ييألــال 

ب  الشــــــــــــــعا ا على الســــــــــــــلع       اه اطل . وُم َعج عن المد وعات بنا  على تألــــــــــــــداو مداعي البعاما )طال
ي يلى تةـنب خـدمـات على ال واتوع ومـا اوال تب مـا من موا ـقات من جـاـ ب و ـدة اإلّاجة والمشــــــــــــــتعـماتس ممـا اّا

ل  قث الســـتل ا  متطلبات الن اه. وســـُل  ى   الحاجم يلى تســـةول اإليألـــاالت      اه اطل  الت  كا ف ُتســـة 
ألل اله المممم ال تعتبث ألــاالت      اه اطل    عا اخألــائ  تكنولوجلا الم لومات من واجب تســةول اإلي

بو ل م األخألـائ . وسـُليـ ى الطارع العسـم  على يجعا ات سـوع ال ملس وسـلاتمل التن ول التاه لمله التوصـلم 
 .2020رحلول العإع األخوع من عاه 

الوثائ  المتاااالة ما تق ر    بنن يكفز اليوايتار تساااجيز  ميع   70وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 597
المناساااااب  وققا للمبايج التو يهية للساااااياسااااااا المتعلقة    أياة تتبُّع المشااااااررع قي الوختبالمشااااااررع قي 

بالتفاخاا المن مة مع الشاااا كان المنفذما والمبايج التو يهية للسااااياساااااا المتعلقة باتفاخاا خنول تن ناا 
   أل اض محدية.

 
 ستعاتلة  واألّا شابم التخطلث اال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول م: الم التوصل

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلم وُمتو ع ال ياتمل تن ولاا رحلول  - 598 ــمبع   31يةعي  اللا تن ول اله التوصـــ . 2020كا ول األول/ّيســـ
ل فللم جدادة يلى اّاة تتب ع المشــاجمعس واصــدجت جســائواســت عضــف يّاجة الوو وتاج االختنا اتس واعاّت تألــملم 

ــت ع  ــل س واّججف المداعمنس واســ ــاس  ألــ ــف الم لومات المو دة المقدمم من و دة الماللم والموزا لم على اســ ضــ
 ت ووعات    يجعا ات صلا م االت ا ات واست عاضما واجااتما وتوقل ما.

إلف  ي اااااااااع اليوايتاار مباايج تو يهياة تهاد  ما تق ر    بانن 76وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 599
  ار.استكمال  بكتا الداخلية باستم
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 شابم ال مللات   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــوون على كلفلم تحاُعدد ت ملم يّاجي لتحداث المباّ  التوجوملمس ومةعي  - 600 مول تدجمب المو  ون العئلســــ
ثم مع تح داد الت ملمات ذات الألـــــلم والمســـــتبَدلم الت  تحتاج يلى   ظ. وعروة على  الت ملمات الةدادة/المحد 

ّ جمات التنســـــــوو الخاصـــــــم رال صـــــــ حم من صـــــــ حات المواّج على الشـــــــبام الداخللم للوو وتاج  ذلكس ســـــــُتحد 
خطم   ديمم. و د ُاّججف اله المباّجة اآلل   ول الوثائو الةدادة وااالم الوثائو القوســـــُتدج ب على يجعا ات تحم

 .2020ال مل السنومم لو دة الدعم    مةال تكنولوجلا الم لوماتس وسُتنَةز رحلول العإع األخوع من عاه 

 امة للءيام  قي ما تق ر    اليوايتارة بتحدمد واتخاض التدابي  ال  84وأوصاااااااف المجلُس  قي الفق ة  - 601
  كنولو يا المعلوماا والتاالا.ن حساباا المستعمليا تما يا مع سياسة تالوخت المناسب  بمل ا

 
 شابم ال مللات   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

م  2020لول العإع األخوع من عاه تن ول اله التوصلم وُمتو ع ال ياتمل تن ولاا رحيةعي  اللا  - 602 . وُ  د 
اســـــــت عاضـــــــ  بون الو دات الم نلم    شـــــــابم ال مللات لتحداد ال ةوة الحاللم    اإلجعا ات المت لقم  اجتمال 

 وتاج.ر  ما  خدمم المو  ون من  وث  لم الحساب من مواّج تكنولوجلا الم لومات    الوو 

المتعلقة بتكنولو يا  ر    بنن مدرج اليوايتار قي سااياسااتاما تق   85وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 603
 المعلوماا والتاالا إ  ان رسميا بشنن  لباا إل ان حساباا الن رد اإللكت واي.

 
 شابم ال مللات   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

رمةّع تن لم اجتمال اسـت عاضـ  لتحداد ال  عات الحاللم ووضـع يجعا  جدادس سـلةعي تنقلح السـلاسـم  - 604
 .2020المت لقم بتكنولوجلا الم لومات واالتألاالت واصداجاا رحلول العإع األخوع من عاه 
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خنز التوقيع ما تق ر    بنن يج   المعهد تقييما سااليما للمخا     93الفق ة وأوصااف المجلس  قي  - 605
مخااا   المحتملااة التي يمكا أن توث  نلف  نلف اتفاااق اسااااااااات اااااااااااقااة  اادمااد  ما أ ااز تحاادمااد وتقيي  ال

 اليوايتار. نملياا
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم لومم:األو 

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلم وُمتو ع ال ياتمل تن ولاا رحلول  - 606 ــمبع   31يةعي  اللا تن ول اله التوصـــ . 2020كا ول األول/ّيســـ
الم ااوع  وتقوه اإلّاجة بتن ول التوصــــــلم راال تعال مع توصــــــلم مةل  امنا  الوو وتاج. و د اســــــت عضــــــف اإلّاجة  

ضــ ف  ائمم اوللم رالم ااوع المت لقم  والمتطلبات الم مول بما    المن مات األخعى للشــعاهات المســتيــا م وو 
 رالمخاطع للن ع  وما.

ما تق ر    بنن ي اع اليوايتار ساياساة أو مبايج تو يهية تحدي  94وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 607
  تعلقة باتفاخاا الوكالا المست اقة.قيها المتطلباا والش وط واللتزاماا الم

 
 تعاتلة  واألّا  شابم التخطلث االس اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ه مشـــعول ســـلاســـم مع مباّ  توجوملم وشـــعوط مو دة لرت ا ات يلى  - 608 مةل  األمنا  لون ع  وما ســـُلقد 
 .2020   ّوجتج الحاّيم والستونس    تشعمن ال ا  / و مبع 

ما تق ر    بنن متابع اليوايتار تقيي  المخا   المتاالة بحالا   102وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 609
ليوايتار ت ارب الماالد وأن يستع ض ور صد تدابي  التخفيغ المحدية قي سجز المخا    وققا لسياسة ا

 المتعلقة باإليارة الم كزرة للمخا  .
 

 ا  ستعاتلة  واألّشابم التخطلث اال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ــلم وُمتو ع ال ياتمل تن ولاا  - 610 ــمبع   31رحلول يةعي  اللا تن ول اله التوصـــ . 2020كا ول األول/ّيســـ
 عاض اآلللات والســــلاســــات الت  تتناول تيــــاجب واســــت عضــــف اإلّاجُة تقعمَع و دة الت تلل المشــــتعكم عن اســــت

مســـٍح لحاالت تيـــاجب اس وا  تقوه  اللا بوضـــع JIU/REP/2017/9المألـــالح    من ومم األمم المتحدة )
عمللم المســـــــح اله   المألـــــــالح المحتملم على مســـــــتوى المن مم للمماه العئلســـــــلم. ومن المتو ع صـــــــدوج  تائا

 .2020ألول/ّيسمبع كا ول ا 31والت ووعات الت   د ات ون يّخالما على السلاسات او اإلجعا ات رحلول 
 

 لحساباا نا قت اا مالية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي تقارر  مجلس م ا عي ا -بان  
ــنـــــم المنتملـــــم     - 611  2019األول/ّيســــــــــــــمبع كــــا ول  31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ

(A/75/5/Add.5  .ــارقم ــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســـــــــ ــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصـــــــــ س ال ألـــــــــ
تـوب اّـ اه م لومـات عن التوصــــــــــــــوتون اللتون اعتبع المةل  ا ممـا  وـد التن ـول. وتّع الم لومـات اّـ اه ـرالتع  وتّع

 اللي ُت َعض رج التوصلات    المع و.

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   19ومتيمن الةدول  - 612
 

 19الةدول   
ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا     السابقة التي انُتن  أاها ل  ُتنفَّ

 )عدّ التوصلاتا

 للم تُقبَ  المةمول اإلّاجة المساولم
ــب  لــــــــــــ طــــــــــــــُ

  ود التن ول ي ر ما
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 - 1 1 - - 1 شابم ال مللات )و دة المواّج البشعمما       

 - 1 1 - - 1 االستعاتلة  واألّا شابم التخطلث 

 - 2 2 - - 2 المجموع 
  

 ا26)2017ول/ييسمن  كااون ا  31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن ي اااع اليوايتار خائمة ت بط تقييماا أيان الخن ان   44أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 613
 الستشارريا بمجالا خن ة كز منه .

 
 شابم ال مللات   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020ن عاه العإع األخوع م التاجمت المستمدم:
 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/73/5/Add.5 ا26) 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.5
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.5


 A/75/339/Add.1 

 

132/319 20-12756 

 

ّخل تن ول مشـعول   اه االسـتقداه اإللكتعو   مع لتج األخوعةس اي  تعة االختباج. وسـوتلح الا الن اه  - 614
ــَع  وائم للمعشــــحون  ــُ ب او و دات البعاما.  وع ال اله القوائم ال تعإث  تى وضــ ــتوى الشــ المقبولون على مســ

بعة كل منمم. وســــــــــلاول الا الخلاج الخطوَة التاللم    اآلل تقولمات اّا  الخبعا  االســــــــــتشــــــــــاجمون رمةاالت خ
 .2020كا ول األول/ّيسمبع  31تطومع الن اهس وُمتو ع ال ياول جاازا رحلول 

 
 ا27)2018كااون ا ول/ييسمن   31لس نا السنة المنتهية قي تق ر  المج  

التو يهية للساااياساااة العامة ما تق ر    اليوايتار بمبقان المبايج  35أوصاااف المجلُس  قي الفق ة  - 615
نلف خنول تن ناا خيد الساااااااااتع اض  لكي مدرج قيها م ا عة خسااااااااا   ل تفاخاا ضاا ا،ثار المالية المت تبة 

يولر   100  000ان والنتائج ووحدة المالية والميزااية أي ااااااااا ل تفاخاا التي تقز قيمتها نا التخطيط وا ي
 قي سياق إيارة نبن العمز.

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  واألّا   ولم:اإلّاجة المسا 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلم وُمتو ع ال ياتمل تن ولاا رحلول  - 616 ــمبع   31يةعي  اللا تن ول اله التوصـــ . 2020كا ول األول/ّيســـ
لبــدالــم للنما الحــال  وســــــــــــــتنقد ح يجعا ات اســــــــــــــت عاض االت ــا ــات المــاللــم  و ــدّت اإلّاجة عــدّا من الخلــاجات ا

 .2020عاه الماللم واجعا ات يجااتما والتوقلع علوما رحلول العإع األخوع من  و وع
  

 صنايم  التن ناا التي مدم با مفوض ا م  المتحدة السامي لشوون ال  ئيا  - تاسعا  
نتهية قي ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المتنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق   -ألف  

 ا28)2019كااون ا ول/ييسمن   31
 .2020العئلسلم  تى فب/ا سط  موجزا لحالم تن ول توصلات المةل   20اتيمن الةدول  - 617

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.5 ا27) 
 س ال ألل ال ا  .A/75/5/Add.6 ا28) 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.5
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.6


 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 133/319 

 

 20الةدول   
 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

 لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ـلـــــــــــــ  ب طــــــــــــــُ

  ود التن ول  ر ماي 
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 - 1 1 - - 1 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ       

 - 4 4 - - 4 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي 

 - 3 3 - - 3 شابم المواّج البشعمم

 - 2 2 - - 2 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا

 - 4 4 - - 4 ّائعة البلا ات ال الملم

 - 4 4 - - 4 الماتب التن ولي

 - 18 18 - - 18 المجموع 

 
 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   21ومتيمن الةدول  - 618

 
 21الةدول   
 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا

 بَلتُقلم  المةمول اإلّاجة المساولم
ــب  لــــــــــــ طــــــــــــــُ

  ود التن ول ي ر ما
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ــا  ّ لمـــــ ــد  لم يُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 - 1 1 - - 1 واألمن واإلمداّشابم الطواج         

 - 17 17 - 2 19 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي 

 - 8 8 - - 8 شابم المواّج البشعمم

 - 11 11 - - 11 اشابم التخطلث االستعاتلة  والنتائ

 - 1 1 - - 1 الشابم الم نلم رالمعو م والحلول

 - 7 7 - - 7 ّائعة البلا ات ال الملم

 - 7 7 - - 7 الماتب التن ولي

 - 1 1 - - 1 مااتب مت دّة

 - 53 53 - 2 55 المجموع 

  
لسااامية لشااوون  ما تق ر    بنن تحاااز مفوضااية ا م  المتحدة ا 20أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 619

تتعهد ه  قي خطة ال ناية الاااااااحية وأن ال  ئيا نلف بياااا يقيقة نا خدمة موظفيها وتاررخ مشاااااااركت
 بذ  النياااا  باستخدام حقول النياااا المحسنة.
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  مستمدم:مت الالتاج 
 

بلا ات اه ع شــموال عن ســةل خدمم مو  وما  ســتحدّ الم وضــلم ا ســب طعمقم للحألــول مبدئلا على  - 620
ومشــــــــاجكتمم    خطم الععايم الألــــــــحلمس وا ســــــــب طعمقم لت مد تلك البلا ات ر د ذلك. و د اشــــــــاج تقولم اول   

ــامل ومنســـــو على  طا  من ومم  للنموج الممانم يلى ال ييةاّ  ل لتحـســــ  ون البلا ات  د اتطلب اتبال  ما شـــ
قوه الم وضـــلم رالتواصـــل من خرل شـــبام المواّج البشـــعمم وشـــبام الماللم األمم المتحدة. وإنا  على ذلكس ســـت

والموزا لم وســـــتســـــ ى يلى الشـــــعول    ا شـــــطم مشـــــتعكم من خرل اله المنتديات. و   ضـــــو  جمّو التنســـــوو  
 .2021ال اتسنى التوصل يلى  ل كامل لحساب الت مون الألح  ر د ا تما  الخدمم  تى عاه الراممس  د 

ما تق ر    بنن تفااد المفوضاية بشافاهية نا أساباب الاح ا    27ف المجلس  قي الفق ة وأوصا  - 621
يما متعل  نا القت اضاااااااااا الموانمة لف خة العمز المعنية بالمعامي  المحاساااااااانية لتعزرز إمكااية المقاراة ه

 بتقيي  اللتزاماا المتعلقة بالتنميا الاحي بعد ااتهان الخدمة.
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 .2020  يعداّ البلا ات الماللم ل اه ستن ع الم وضلم    الا الطلب اثنا - 622

تختار المفوضاااااااية نملية مبساااااااطة ل نت ا  ما تق ر    بنن  36وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 623
باا صاااااااااول وتخفيض الحاا اة إلف تساااااااااورااا اهااياة الشاااااااااه  اليادوراة قي ااتقاان الحاز الجادماد للتخطيط 

 للمواري. الم كز  
 

 اجي للم والتن لم اإلّشابم اإلّاجة الما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2024العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 
 

. ولن ياول   - 624 ــلم بتألــــــــــــملم الةول المقبل من   اه التخطلث المعكزي للمواّج اعتبث تن ول اله التوصــــــــــ
ّ ر ُد الةدول الزمن  لتن ول الةول االســـــت ماج    يعاّة تشـــــاول الن اه الحال    اال من  وث ا لتكل م. ولم ُيحد 
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س وإالتال  ال يمان تحداد ال تاجمت المســـــــتمدم رشـــــــال ماكد. وُمتو ع  المقبل من   اه التخطلث المعكزي للمواّج
 .2024-2023ال يةعي التن ول    اإلطاج الزمن  

ية خياراا للتسااجيز التلقائي ما تق ر    بنن تسااتكشااف المفوضاا   40وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 625
 لنقز نند ااتقان اظام  دمد للتخطيط الم كز  للمواري.لتكاليغ الم حلة الثااية ما ا

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  مساولم:اإلّاجة ال

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2024العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة    ال قعة   - 626 من تقعمع المةل     36ُاعجى العجول يلى ت للقات الم وضــلم هلما ات لو رالتوصــلم الواّج
 اعرها. 624)ا  ع ال قعة 

ما تق ر    بنن تدرج المفوضااية اسااتع اض الممتلكاا والمنشااوا   44وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 627
خفاضاااااها بانتبار  نناااااا ا إلزاميا قي إ  اناا إخفال اا والمعداا لتةنيُّا أ  أيلة نلف اضااااامح ل الءيمة أو

 الحساباا قي اهاية السنة.
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلم مزمدا من  - 628 ــتقده الم وضــ ــلحاالتو ســ ــ ت  ضــ ــمحرل قلمم الممتلكات والمنشــ ــت عاض اضــ ــ ل اســ ت رشــ
إلضــــــــ ا  المزمد من الشــــــــ اهلم على    2020والم دات    الت للمات المت لقم ر   ال الحســــــــارات     مايم عاه 

ال مللم الحاللم. وإاإلضا م يلى ذلكس سوتيمن استبلال التألداو اللات  للع ارم الداخللمس اللي ُاوا ل     مايم 
ــن ــنومم م ر الســ ــت عاض اضــــمحرل القلمم الســ ــاجة صــــعمحم يلى عمللم اســ عض تةملع بلال الع ارم الداخللمس يشــ

 المطلوإم.

ما تق ر    بنن تمي ِّز المفوضاااااية تمييزا واضاااااحا بيا ا صاااااول  49وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 629
سااااتخدمة لفت ة امنية الم ألي  المنقولة  ول م ة وا صااااول المعاي اقلها  وبنن تكفز ندم خ ااااوع ا صااااول

  ورلة ل سته ي.
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  وع مقبولم  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــو تماما مع ال قعة  - 630 ــعط ال اتســ ــلم ال الا الشــ ــبلم  من الم ااوع   17من المالاج   71تعى الم وضــ المحاســ
 الم ال بوج لألصـــــول الم اّ  قلما   الدوللم للقطال ال اهس ولللك  م  ال تقبل اله التوصـــــلم. وتعى الم وضـــــلم ال 

 للقطال ال اهس وال انب   لما ال تو  ج.  تو ف اإلخيال لرستمرك المطلوب و قا للم ااوع المحاسبلم الدوللم  ال 

ة ل ااامان حساااا     بنن تنفذ المفوضاااية تدابي  إضااااهيما تق ر  56وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 631
أيان ال ااوابط ا ساااسااية قي نملية إيارة المخزون. ورنب ي للمفوضااية اختيار توثي  نملية إيارة المخزون  

لساااااااات نان نا التدخي  المحاسااااااااني نند ااتقان اظام م كز   دمد ما بدامتها إلف اهامتها ووظائف تتيد ا
 لتخطيط المواري.

 
 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اولم:ة المساإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2022من عاه  األولالعإع  التاجمت المستمدم:
 

يّاجة المخزول من خرل اماّة العصــــــدس بوســــــائل منما ســــــتن ل الم وضــــــلم تدابوع يضــــــاهلم لتحســــــون  - 632
ــلم المخزول.  ــلسـ ــات المنت مم لسـ ــت عاضـ ــلم    االعتباج اييـــا التوصـــلم المت لقم بن اه  االسـ ــت خل الم وضـ وسـ

 وضع خطم يّاجة المخزول.التخطلث المعكزي للمواّج عند 

مليتها المحاسنية المتعلقة ما تق ر    بنن تستع ض المفوضية ن  60وأوصف المجلس  قي الفق ة   - 633
تع اض الننوي المخزاة لدق الشااا كان  بمصااادار المخزون إلف الشااا كان المعنييا بالتوارع  وبنن ت اااما اسااا 

 والتي ل تزال متاحة للتوارع.
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ا ات المحاســـــبلم هلما ات لو رالبنّو المخز م لدى تقوه الم وضـــــلم  اللا راســـــت عاض ال مللات واإلجع  - 634
كا  الت  لم ُتوا ل ر ُد. كما ستألدج الم وضلم توضلحات يلى المااتب المودا لم رش ل م الةم المخزو ات  الشع 

 امع ولكنما لم تكن  د ُواد عف ر ُد  تى تاجمت اإلبر .الت  صدجت للتو 
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ا المفوضاية ال اوابط نلف مما تق ر    64وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 635 خزون الوخوي    بنن ُتحسا ِّ
 وضلر نلف سنيز المثال نا   ر  معاملة الوخوي المحتفةل با لدق العملياا بكمياا كني ة كمخزون.

 
 اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  شابم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  م:التاجمت المستمد
 

ســـليـــطلع بدجاســـم إلّاجة الو ّو خبوعال اســـتشـــاجمال بدات عمللم اســـتقداممما. ومن المتو ع ال توجج  - 636
  .  اله الدجاسم القعاجات الر قم رش ل اه ع التدابوع   اللم الت  ات ون اتخاذاا لتحسون اليوارث على الو ّو

المفوضااااية إ  اناا إضاااااهية لسااااتع اض ذ ما تق ر    بنن ُتنف ِّ  69وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 637
السااتحقاخاا قي اهاية الساانة  مثز تحليز اساابة المااا وقاا إلف السااتحقاخاا وتحليز متوسااط قت ة أوام  
الشاا ان المعلَّقة واساات م الب ااائع والخدماا واساات م الفواتي   ل اامان المحاساابة الدقيقة نا السااتحقاخاا  

 المنتظ  للعملياا القط رة التي لدمها أرخام ألي  معقولة ل ستحقاخاا. ية السنة. ورنب ي الستع اضقي اها
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021من عاه  األولالعإع  التاجمت المستمدم:
 

االسـتحقا ات الت  تقوه بما لتحداد مةاالت التحسـون اسـتناّا يلى  تائا م وضـلم عمللم سـتسـت عض ال - 638
معاج م الحسـارات. وسـتن ع الم وضـلم    اماّة االسـتحقا ات ال امم    المسـتقبلس كلما اعُتبع ذلك ضـعوجماس  

ى تقولم ة راإلضــا م يلمع اإلشــاجة يلى ا ما ال تعى  اللا قلمم يضــاهلم    تطبوو  ما تحلول  لكل بلد على  د
ججم الت قود    ضو  ال ائدة ذات الأللم من  وث تحسون الد م.  التكل م ّو

ما تق ر    بنن تقوم المفوضاااااية باساااااتع اض وتعدمز حسااااااب   73وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 639
 منظماا أخ ق.استحقاخاا اإل ااة السنورة وأن تستبعد الموظفيا المنقوليا أو المنتدبيا أو المعاررا إلف 

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
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تقوه الم وضـلم راسـت عاض وت دال  سـاب اسـتحقا ات اإلجااة السـنومم السـتب اّ المو  ون المنقولون  - 640
 اجمن يلى من مات اخعى.م الاو المنتدبون او 

ذ المفوضااااااااايااة اليااة للم اقبااة قي مجااال  80وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 641 ما تق ر    باانن ُتنفاا ِّ
مااااا وقاا  اااا اكاا التنفيذ ل اااامان ندم إمكااية ااح ا  العملياا القط رة نا تمدمد التااااافية الممنوي 

   المق .للمعلوماا قي اتجاقت ة التنفيذ قي غياب تدق  إلزامي  أوو/
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــع ّ اتع الن قات الماجلم     - 642 ــلم بتحداث الت للمات المت لقم بنشــــ   امما الخا  ر ّاجة تقوه الم وضــــ
ـقم على  تعة تن ـول المشــــــــــــــاجمع وتســــــــــــــومتـما. و   يطـاج اـله ال ملـلم الم زاةس  المواّج واأل عاّس ر ـد الموا الُن م و 

ســــــــــــــُلطـلب من الماـاـتب الموـدا لـم ال تاكـد مـا يذا كـال التن وـل ال  ل   ـد تم تمـدـاده ومـا يذا كـاـ ف االت ـا ـات  ـد 
لم الملالم األخعى المطلوإم    سـلا  عمل  ا الت ووعس  يـر عن التحسـوناتُو د  ف  سـب األصـول. وسـُوبو ن ال

اإل للملم والت  اثاجاا ت ومض ر ض المماه يلى المااتب اإل للملمس    األمع اإلّاجي المت لو ر   ال الحسارات  
 .2020    مايم السنم اللي سوتم يطرل ال مللات المودا لم عللج خرل العإع األخوع من عاه 

تسااااااتكشااااااف المفوضااااااية خيار نملية تفورض ما تق ر    بنن  88 ة وأوصااااااف المجلس  قي الفق - 643
للساااااالطة بط رقة إلكت واية متكاملة قي النظام. ورنب ي أن تشاااااامز العملية  ميع وحداا التخطيط الم كز   

 لمواري.للمواري وأن ت ما الفحص الشامز لت ارب ا يوار نلف صعيد مجمز هيكز التخطيط الم كز  ل
 

 بم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي اش اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2024العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة    ال قعة  - 644 من تقعمع المةل     36ُاعجى العجول يلى ت للقات الم وضــــلم هلما ات لو رالتوصــــلم الواّج
 اعرها. 624)ا  ع ال قعة 

ما تق ر    بنن ت بط المفوضااااااية تفورض الساااااالطة قي نملية  89ف المجلس  قي الفق ة وصاااااا وأ - 645
الشا ان المتكاملة بالوظائف نوضاا نا ق ايق ا  اخا   وضلر ربنا بالتقدم المح ا قي المشا وع المتواصاز 

 لموانمة التوصيفاا الوظيفية.
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2024العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة    ال قعة  - 646 من تقعمع المةل     36ُاعجى العجول يلى ت للقات الم وضــــلم هلما ات لو رالتوصــــلم الواّج
 اعرها. 624)ا  ع ال قعة 

تشامز  بنن تساتخدم المفوضاية خ رطة   ر  للتنفيذ  ما تق ر     118وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 647
معال    ر  لتسيي  وتو يا  ميع الخطواا المقنلة قي نملية ال م كزرة والهيكلة اإلخليمية بشفاهية وتتخذ 

 ما ضلر أساسا لءيات اإلاجاااا.
 

 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول توصلم: الم ال

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  جمت المستمدم:تاال
 

ــتمد م  - 648 ــتخداه لتوثوو األ شــــطم والمنةزات المســ ــلم رال  ل خعمطم طعمو ســــملم االســ وضــــ ف الم وضــ
رـالرمعكزمـم والملالـم وابعا المعا ـل والةمـات ال ـاعلـم العئلســــــــــــــلـم لتتب ع التحول التن لم  ّعمـا ل مللـم األخـل 

س وســُتســتخده طوال  2020ث من عاه ألــدج الموا قم على خعمطم الطعمو    العإع ال الاإل للملم. وُمتو ع ال ت
 .2021و   عاه  2020ال تعة المتبقلم من عاه 

ما تق ر    بنن تجعز المفوضااااااااية التمييز بيا خطي الدقاع  126وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 649
 ا.ااي أوضد قي إ ار ا يوار والمسوولياا والسلطاا ول والث

 
 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــارات الداخلوون تحدا ا ااما لنموذج خطوط  2020تموا/اوللج  20    - 650 س اصــــدج م مد معاج   الحســ
عكز على المخـاطع رمبـاّ  توجوملـم وابت ـد عن التعكوز على م موه  الـد ـال ال رثـم.  قـد ُاثعي النموذج الـلي ا

م والسلطات لخط  الد ال  قث. وسلستخده النموذج الةداد ك ساس الست عاض األّواج واوجج المسا ل  عالد ال”
 األول وال ا   وت دالما و قا لللك.
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بوضاوي بيا أيوار ومساوولياا ما تق ر    بنن ُتمي ِّز المفوضاية   135وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 651
 اع الثااي.المكاتب اإلخليمية والُشعب كخط الدق

 
 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة  - 652 من تقعمع المةل   126   ال قعة ســــــــــــــت ـال ا اإلجعا ات المـلكوجة    الّع على التوصــــــــــــــلـم الواّج
 اعرها اله التوصلم اييا. 650ال قعة  )ا  ع

تحدي المفوضااية ا يوار والمسااوولياا المنو ة ما تق ر    بنن   141وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 653
 بالوظائف الجدمدة قي المكاتب اإلخليمية بط رقة واضحة و فاقة.

 
 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

  2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

يجشــاّيم واصــداجاا لتوضــلح األّواج والمســاوللات المنوطم رالو ائف الةدادة    ســوتم وضــع ملكعة  - 654
 المااتب اإل للملم.

ع ض المفوضااااية خدراا المكاتب القط رة ما تق ر    بنن تساااات  150وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 655
 تملة.لدقاع ا ول وأن تستكشف خياراا قعالة ما حيث التكلفة لسد الث  اا المحبوصفها خط ا

 
 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

  2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

رســـــت عاض )خاجج عمللات التخطلث الســـــنومما ليـــــمال العصـــــد واالســـــت عاض ع منمةلم لســـــتوـضــــ  - 656
.المستمعمن لقدجات البلدال. وسوتم سد   ال  عات المحتملم من خرل اآلللات القائمم لتخألل  المواّج

ما تق ر    بنن تساتع ض المفوضاية الوظائف الموختة المحدية   158وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 657
قي  ياق والم ئمة للساااياق وأن تخطط لساااتخدامها بكفانة  وضلر أي اااا بالنظ  إلف ما مو د ما ث  ااالسااا 

 قاع ا ول.القدراا قي خط الد
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 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

  2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ة    ال قعة ا اإلجعا ات ســــــــــــــت ـال   - 658 من تقعمع المةل   150المـلكوجة    الّع على التوصــــــــــــــلـم الواّج
 اعرها اله التوصلم اييا. 656ال قعة  )ا  ع

ما تق ر    بنن تقوم المفوضااااية بءيات وتعقب وتقيي  النتائج   168وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 659
 ة.المتوخاة وتكاليغ ال م كزرة والهيكلة اإلخليمي

 
 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

  2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

وضـــــ ف الم وضـــــلم رال  ل  موذجا لتتب ع التكالل  واطل ف المةل  عللج اثنا  معاج م الحســـــارات.   - 660
ل  المواّج والن قــات المتألــــــــــــــلــم ر مللــم األخــل رــالرمعكزمــم والملالــم ومتلح اــلا النموذج اآلل  تتب ع تخأـلـــــــــــــ 

س 2019ُوضـــــــــ ف رال  ل مةموعم من ماشـــــــــعات األّا  األســـــــــاســـــــــلم    العإع ال ا   من عاه اإل للملم. و د 
واســـــُتخدمف جزئلا لقلاس النتائا المتوخاة وتتب  ما وتقولمما. وســـــلةعي التحقو من ماشـــــعات األّا  األســـــاســـــلم 

  ماس وسوتم ي شا  لو ات متار م فللم لتلسوع عمللم العصد.داتح او

ما تق ر    بنن تقوم المفوضاااية بتحليز الماااا وقاا المتعلقة  182قي الفق ة وأوصاااف المجلس   - 661
نز الءيام بشاااكز أق اااز بمثباا الكيفية التي تفيد بها المسااااندة  بالنلدان والمجتمعاا الم ااايفة وتحدمد ساااُ

 جتمعااِّ الم يفة بما متما ف مع المندأ المنيا قي التفاق العالمي بشنن ال  ئيا.التي تقدمها الم
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلُم الملاَل ال - 662 ا الت  تشــــــال جز ا من يطاجاا  حال  لزبر  على اســــــاس النواتســــــتســــــت عض الم وضــــ
المواّج الطبلالـم ” و عالت ـايل الســــــــــــــلم ” و عت بئـم المةتم ـات المحللـم”الـداخل  المت لو رـالنتـائاس من  بوـل 

بل تقداع الن قات المت لقم رالمةتم ات الميـل م.2020س وسـتبحثس ال سـلما رالنسـبم لسـنم الموزا لم  عوالبوئم   س سـُ
على  وعروة على ذلكس و   سـلا  التحول الةاجي    الم وضـلم اللي يشـمل اتبال  ما متةدّ لزّاجة القائمم 
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ومات المت لقم رالمةتم ات الميل م.  النتائاس اناك منا شات جاجمم تمدم يلى ييةاّ ا يل فللات لةمع الم ل
بل الك ولم بتت ب ع الن قات المتألــلم راأل شــطم الميــطَلع  و   الا الســلا س ســوم تبحث الم وضــلم    ا ةع الســُ

ــودعم الا الةمَد   اُه ال ــل م. وســــ ــالح المةتم ات الميــــ ــلم الةداد لزّاجة القائمم على النتائا.  بما لألــــ م وضــــ
ــا العجول يلى ال ة    ال قعة وُمعجى اييــ ــلم الواّج ــنم المنتملم     77ّع على التوصــ من تقعمع المةل  عن الســ

س ال ألـل ال ا  ا لرطرل على مزمد من الت اصـول رشـ ل  A/74/5/Add.6)  2018 كا ول األول/ّيسـمبع 31
 اّ اها. 740لى النتائا )ا  ع ال قعة بد  ال مل رالن اه الةداد لزّاجة القائمم ع

وضاية الية م اقبة ل امان أن ت صاد ما تق ر    بنن تنشاع المف  189وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 663
اتفاخاا الشاااااااا اكة نلف النحو المتف  نليا قي الجدول الزمني لل صااااااااد وقي الوخت  المكاتب القط رة تنفيذ

 المناسب.
 

 لث االستعاتلة  والنتائاشابم التخط اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

  2021من عاه  األخوعالعإع  التاجمت المستمدم:
 

ســـــــــــتســـــــــــمم الملاهل والقدجات اإل للملم المنشـــــــــــ ة  دا ا    المودال هلما ات لو ر ّاجة البعاما ومعاقبم  - 664
ت زمز التقود رالةداول الزمنلم للعصــــد. وتقوه الم وضــــلم  اللا بتألــــملم المشــــاجمع والعصــــد واّاجة المخاطع    

ــاجمع واإل ــون يّاجة المشـ ــ  ج تحسـ ــلات الو لفلم للن اه    اه من شـ ــلم    الخاصـ ــتدجج الم وضـ شـــعام علوما. وسـ
ياتمل الا الن اهس ســتواصــل الم وضــلم ال مل مع المااتب   اليــوارَث الرامم لم الةم اله التوصــلم. والى ال

اإل للملم وال مللات القطعمم ليــــــمال االمت ال من خرل ي شــــــا  جماعم من المماجســــــون لعصــــــد تن ول ات ا ات 
 وتباّل ا يل المماجسات والتحدا ات والمتطلبات من اجل يّاجة اله االت ا ات ر نايم. الشعاهم

تجميعيا ل صااااااد  ما تق ر    بنن ت ااااااع المفوضااااااية اموض ا    194وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 665
ي أولور اتا المشاااررع القائ  نلف الوني بالمخا   ملخص اهج ال صااد المتعل  بجميع اتفاخاا الشاا اكة وُرحد ِّ

 قي نملية خط رة ما وقي المنطقة التي تقع تحت إ  ا  المكتب المعني.
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــاجمع واإل - 666 ــد المشـــ ــلقلل الا الن اه يلى  د كيةعي  اللا وضـــــع   اه لعصـــ بوع من  شـــــعام علوما. وســـ
اعتمـاّ الم وضــــــــــــــلـم الحـال  على األّوات الوجقلـمس رمـا    ذلـك اّوات العصـــــــــــــــد الحـاللـم القـائمـم على الوع   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.6
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ذجا تةملالا لعصد رالمخاطع. وتس ى الم وضلم جاادة يلى ال تدجج    الا الن اه الةداد على اإل تع ف  مو 
 لوع  رالمخاطع.المشاجمع القائم على ا

ما تق ر    بنن م صاااد مق  المفوضاااية و/أو مكاتنها اإلخليمية   201وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 667
يولر إل إلف الجهااا  100 000العملياااِّ القط راة لكفاالاة أل تعهاد الءياام بعمليااا  ااااااااا ان تفوق قيمتهاا 

 لش ان.بم كز  هة موبلة مسبقا للءيام بعملياا االش ركة التي تحظف 
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلم  - 668 ــمال توا ع خاصــــ ــلم مع المااتب اإل للملم ليــــ ــت مل الم وضــــ ــد ســــ اإلبر  الرامم من اجل جصــــ
ا جصــــد االمت ال من الت اول المســــبو للق خرل يصــــداج التقاجمع ذات الألــــلم    لاه ر مللات الشــــعا . وســــُل زد

منتألـــف ال اه وخرل العإع األخوع منج لتباّل النتائا الت  يمان ال توجج المااتب اإل للملم والمودا لم رشـــال  
ســـتعاتلة  والنتائا  ما. وعلى األجل الطوملس ســـتســـ ى شـــابم التخطلث االا يـــل    عمللم العصـــد الت  تقوه ب

     اه يّاجة المشـاجمع واإلشـعام علوما )واو  ود التطومع  اللاا و/او بوارم  هللك يلى يّجاج خاصـلم و لفلم
 الةمات الشعمام لألمم المتحدة الت  من ش  ما ال تتلح جصد االمت ال    الا المةال رشال اسمل.

تسااااتع ض المفوضااااية  قي نملية مشاااات كة    ما تق ر    بنن  213وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 669
د الجهاا الشااا ركة م كز الجهة الموبلة مسااابقا للءيام بعملياا الشااا ان ومساااار تكليغ الجهاا مساااار من

ل ئيساااية الشااا ركة بالءيام بعملياا الشااا ان. ورنب ي أن تكفز المفوضاااية ت طية المسااااررا لجميع الجوااب ا
قي مجال ائج م ا عة الحساااباا وم حظاا ال صااد أو التحق  إل  اناا الشاا ان  وأن تشاات ط اسااتع اض ات

 قيام الجهاا الش ركة بعملياا الش ان.
 

 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ وشابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا :تالالمساول  تالاإلّاج 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عاه من  ال ا  العإع  التاجمت المستمدم:
 

ــتعاتلة  والنتائاس  - 670 ــابم التخطلث االســــــــــ ــابم الطواج  واألمن واإلمداّس رالت اول مع شــــــــــ ــتقوه شــــــــــ ســــــــــ
راســـــــــــت عاض ال مللم والملكعة اإلجشـــــــــــاّيم لتحداد المةاالت الت  تتطلب مزمدا من التحســـــــــــوناتس رما    ذلك  

 قو منما.المتطلبات الواضحم الست عاض  تائا معاج م الحسارات ومر  ات التح

ما تق ر    بنن تسااااتع ض المفوضااااية اماضج التكليغ بالءيام  216وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 671
بعملياا الشاااا ان إلف الجهاا الشاااا ركة المنف ِّذة ل اااامان إ  ان تحليز و يا وحساااااب للتكاليغ واتخاض خ ار 
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معفية ما يقع ضاااااا ربة  . ورنب ي أن يشاااااامز ضلر حساااااااب التكاليغ نندما ل تكون الجهة الشاااااا ركةمن ر
 الم اقة. الءيمة

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

لقم رالتكالل  ســــــــــتســــــــــت عض الم وضــــــــــلُم ال مللَم والنماذج مع التعكوز على م الةم المســــــــــائل المت  - 672
 الأللم ر ده اإلع ا  من ضعمبم القلمم الميا م. ذات

ما تق ر    بنن تقوم المفوضاااية  بهد  كفالة المتثال للقواند   221وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 673
ضااااحة قي مجال ال صااااد قي المق  و/أو المكاتب اإلخليمية هيما متعل  المعمول بها  بتحدمد مسااااوولياا وا

 يغ الجهاا الش ركة بعملياا الش ان نلف الاعيد القط  .بعملية تكل
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021ال ا   من عاه العإع  التاجمت المستمدم:
 

الشــعا  من اجل ت زمز التحلول اللي ســتســت عض الم وضــلُم عمللَم تكلل  الةمات الشــعمام ر مللات  - 674
ن  تقوه رج المااتب القطعمم لتح داد المزايا النســـــــبلم عند تكلل  الةمات الشـــــــعمام ر مللات الشـــــــعا . وســـــــُتحســـــــ 

 لمتخلة على الأل ود المحل .النماذج لتلسوع الا التحلول وتوثوو القعاجات ا

لمفوضااااية موا ا ال ااااعف قي اختيار ما تق ر    بنن تحلز ا 231وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 675
 ث  والنواتج ومو ااااا اا ا يان  وأن تساااااتكشاااااف الخياراا المتاحة لتحسااااايا ين   و/أو تع رغ مو ااااا اا ا

 العملياا القط رة قي إنداي اتفاخاا الش اكة.
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا ولم:اإلّاجة المسا 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 معالل األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

   األجل القألــوعس ســت مل الم وضــلم على تحداد اال تلاجات ال وجمم لت زمز القدجات    ال مللات  - 676
ــعاهم واّاجتما هلما ات لو   ــ ل متطلبات يعداّ ات ا ات الشــ ــتن م ّوجات تدجمبلم لتةداد الم اجم رشــ المودا لمس وســ
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إلّاجة القائمم على النتائااس المقعج  لنتائا الحال . ومع تةداد يطاج النتائا )   يطاج مشـــعول ابتطبوو  ســـو ا
ــاجمع من خرل  2022ال ابـدا ال مـل ـرج اعتـباجا من عـاه  ا ـ دجة ال ملـلات القطعـمم على يّاجة المشــــــــــــ س ســــــــــــــُت ز 

المســــتخدمول وصــــ ا ا يــــل  خاصــــلات مختل م    اإلطاج الةداد. وســــوتلح  ســــو النتائا الةداد الت  يحدّاا 
اس والمنةزات المســــتمد م المقعجةس ومســــاامتما    الت ووعات )النواتااس والمواّج  للنتائا المتوخاة )اآلثاج والنتائا

ــ ل متطلبات يطاج   ــُتتاح للزمر     المودال  ع  التدجمب رشـــــــ الرامم لتحقوو النتائا. وعروة على ذلكس ســـــــ
لمودا لم    الم وضــلم ال يشــمل التدجمب وصــرت ضــعوجمم لت زمز القدجات االنتائا الةداد وتطبلقج. وســتك ل 

 مةال يعداّ ات ا ات الشعاهم واّاجتما بمدم تحقوو مزمد من االتسا     جملع ال مللات القطعمم.

ما تق ر    بنن ت ع المفوضية خطة للتنفيذ المستم  لتفاخاا   238وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 677
للسااانواا المقنلة. ورنب ي أن تشااامز تلر الخطة متعدية السااانواا وتمدمدبا تتشااامز بدقا مالياا الشااا اكة ال

 وص ا تحيز نلف يوراا الميزااية وال صد وم ا عة الحساباا.
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ســـُتةعي شـــابم التخطلث االســـتعاتلة  والنتائا اســـت عاضـــا للنماذج الحاللم لت دارت ات ا ات الشـــعاهم  - 678
لك الم ال اتيـــــــمن التن ول المســـــــتمع الت ا ات الشـــــــعاهم المت دّة الســـــــنوات    2020المت دّة الســـــــنوات    عاه 

ّوجات الموزا لم والعصــــــــــد  س للســــــــــنوات المقبلمس وصــــــــــرت تحول على وتمداداا اد ا ماللاس ولك الم ال يشــــــــــمل
 ومعاج م الحسارات.

ما تق ر    بانن تقادم المفوضاااااااااياة امااضج لتعادم ا اتفااخااا   240وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 679
ماا الشاا اكة المتعدية الساانواا لمواصاالة التفاخاا إلف الساانة الثااية. ورنب ي أن توق  بذ  النماضج المعلو 

 وخطط ا خساط المستكملة قي  كز مو ز. ال امة  مثز معلوماا الميزااية
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

الحاللم لت دارت ات ا ات الشـــعاهم نتائا اســـت عاضـــا للنماذج ســـُتةعي شـــابم التخطلث االســـتعاتلة  وال - 680
ليــــمال اســــتمعاج االت ا ات  تى الســــنم ال ا لمس رما    ذلك م لومات م ل   2020المت دّة الســــنوات    عاه 

 م لومات الموزا لم وخطث األ ساط المستكملم.
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بتنفياذ أياة إيارة اظاام ما تق ر    بانن تعجاز المفوضاااااااااياة  244وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 681
 المساندة النقدية ل مان تبسيط التوثي  وال صد والتسوراا قي نملية المساندة النقدية.

 
 الشابم الم نلم رالمعو م والحلول اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــلم تن ول   اه الم اعدت - 682 ــلم تدجمبا عن ُر د لتتمان من مواصـــ ــاعدة النقديم.  CashAssist وضـــ للمســـ
على الألـــــــــــــ ود  CashAssistوإاإلضـــــــــــــا م يلى ذلكس ُوضـــــــــــــ ف خطث مع المااتب اإل للملم إلطر    اه 

ــتعك لن اه  ــر عن خطم للتن ول المشــــ ــداج العارع من  CashAssistالقطعيس  يــــ اه  الن مع التعقلم يلى اإلصــــ
ا. و    ل تدابوع اإل ر  الحاللم proGresل الم  لتسـةول البلا ات الشـخألـلم )اإلصـداج العارع من   اه ا

 ر ض الت خوعات. proGresس  د اواجج يطر  اإلصداج العارع من   اه 19-رسبب جائحم كو ود

خادمااا   التقاديما تق ر    بانن تحادي المفوضاااااااااياة إ  اناا  249وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 683
المالية نند المشااركة قي الم اق  المشات كة للنقدية التي ت ا  صانايم  اقدية مشات كة مختلطة. ورنب ي أن 
تتيد بذ  اإل  اناا أي ااا إ  ان اسااتع اض يور  إلثباا امت ي الجهة التي تقدم الخدماا المالية القدراا 

 ية.مفوضبال ال امة إليارة الن اامج والوقان بالمتطلباا الخاصة
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــتعمات التدخرت القائمم على النقد و ماذج مختل م  - 684 ــ ل مشــــــــ ــلُم رال  ل ّلور رشــــــــ وضــــــــــ ف الم وضــــــــ
ــتخدامما    ــعا  ا السـ ــتعك للنقديم. عمللم شـ لخدمات الماللمس الت  ت ط  اييـــا الةوا ب المت لقم رالمع و المشـ

ــد  دجات  طال الخدمات الماللم من خرل   ــلم ت زمز ال نايم الواجبم وجصـ ــتواصـــل الم وضـ وعروة على ذلكس سـ
بم للمعا و  ى النقد رالنســ ت القائمم علتقولم كل  وتقولم جزئ س ســوتةلى ر د ذلك    يجعا ات مشــتعمات التدخر

ــلم من ال مقده الخدمات المختاج يطبو تكنولوجلا ّ ع متطوجة متكاملم   ــتتحقو الم وضـــ ــتعكم للنقديم. وســـ المشـــ
يم.  ليمال  ألل األموالس واماا لم التتب ع رالكاملس والتسوماتس والمسا لم على مستوى الم امرت ال ّع

ط المفوضااااااية نمليةة الميزااية المتعلقة ر    بنن ُتبساااااا ِّ ما تق    257 ة وأوصااااااف المجلس  قي الفق - 685
بميارة ا سااااطول نلف الاااااعيد العالمي وأن تمتثز ل،م  اإليار  وننااااا  التمورز الم كز  ل،سااااطول نلف  
الااااااااعيد العالمي التي منب ي بمو نها إتاحة اإلم اياا المتنتية ما اإليجار والمنيعاا للااااااااندوق المكتفي 

يد العالمي. وإلف حيا تبسايط نملية الميزااية  منب ي تحدمد وتتبُّع اإلم اياا ساطول نلف الااعيا إليارة ا ضات
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ألي  المخااااااااة المتنتية ما ا ساااطول نلف الااااعيد العالمي بشاااكز واضاااد و ااافا   أل اض ال صاااد   
 تخاياها لميزااية ا سطول نلف الاعيد العالمي حسبما يكون مناسبا. ث 
 

 إلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي م اشاب المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــل بتتب ع اإلاعاّات المت تلم من يّاجة  - 686 ــلم يجعا اتما من اجل القلاه على  حو ا يــــــــ ــت زا الم وضــــــــ ســــــــ
 ألسطول ال الم  رطعمقم اه ع ك ا ة.بل تخألل  األموال لال الم س وستبحث سُ األسطول على الأل ود 

ما تق ر    بنن تدن  المفوضاايُة العمليااِّ قي تقيي  احتيا اتها   264وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 687
 ما الم كباا الجدمدة وققا ل،وام  اإلياررة المنطبقة.

 
 والتن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة الماللم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021من عاه  األولالعإع  التاجمت المستمدم:
 

ســـــــتســـــــت عض الم وضـــــــلُم منمةلَم تقولم اال تلاجات الواّج وصـــــــ ما  اللا    الت للمات واإلجعا ات  - 688
من اجل ّعمما رشـال ا يـل  الرامم لل مللات القطعمم الداخللم وسـتتخل اإلجعا ات  الك ولم بتوضـلح الخطوات 

ــبتمبع     ــ ل كلفلم   2020تحداد ا تلاجاتما. وعروة على ذلكس بدات    االول/ســ ــبالم رشــ ــلم شــ  لقات ّجاســ
 استخداه الطعمقم الةدادة لتخطلث األسطول.

لف تقادي  ما تق ر    بانن تشاااااااااجع المفوضاااااااااياُة العملياااِّ ن 265وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 689
  حيث إن إيارة ا ساااااطول نلف الااااااعيد FleetWaveظام قة بالمسااااااقة المقطونة قي االمعلوماا المتعل

العالمي تعتزم اساااتخدام المسااااقة المقطونة كمعيار للتاااا   قي ا ساااطول. ورجب تعدمز بذا النظام وققا  
 لذلر إضا ل  تكا إنداياتا تتيد بذ  الخاصية الوظيفية.

 
 والتن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة الماللم  لم:اإلّاجة المساو 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ا عن المســا م المقطوعم اتطلب قلاه ال مللات المودا لم ر ّخال البلا ات  - 690 اتيــمن الن اه رال  ل عمّو
اّ المســا ات. ومّع شــعط تســةول المادوما من  عا ات   المت لقم ر   ال  ســا م المقطوعم را ت اه    الت للماتعدد

الحسـارات     مايم السـنم ولكن يمان االسـت اّة من مواصـلم ت زمزه. وسـتبحث الم وضـلم سـبر يضـاهلم لزماّة 
 االمت ال لملا الشعط.

تتخذ المفوضااااية تدابي  لوضااااع خطة  اااااملة  ما تق ر    بنن   266وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 691
 تقييماا احتيا اا العملياا منها وخطط التا   قيها. دية لش ان الم كباا الخفيفة استنايا إلفمج
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021األخوع من عاه العإع  التاجمت المستمدم:
 

فلم تن ول خطم شــــاملم لشــــعا  المعكباتس اســــتناّا يلى معاعاة التدابوع المت لقم رالســــتبحث الم وضــــلم  - 692
ــوتم   ا تلاجات ال مللات من المعكبات على  حو ما تقعه المااتب اإل للملمس  يــــــر عن عدّ المعكبات الت  ســــ

 التألعم  وما خرل ال تعة   سما.

المفوضاااااية حجما بمساااااتوق معقول ما  ما تق ر    بنن تحدي  272وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 693
ة تخزرا الم كباا نلف النحو ا مثز. ورنب ي للمفوضاااااااية أن تنظ  قي الدروت أ ز ضااااااابط متوساااااااط مد

ي المسااتفاية هيما متعل  بجميع اماضج الم كباا خنز أن ُتااادر أوام   اا ان الجدمد منها  ما أ ز تجنب مد
  ه ا. 12التخزرا التي تزرد نلف 

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  ولم:اإلّاجة المسا 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــ لم على الألــــــ ود الداخل  من اجل  - 694 تحداد الحةم األم ل ســــــتواصــــــل الم وضــــــلم منا شــــــم اله المســــ
 باج الحاجم يلى ال تقده ضما ا لل مللات بو ف محدّ للتسللم.للمخزول والسلسلم ر د ال ت خل    االعت

ما تق ر    بنن تنظ  المفوضية قي إخ اع الم كباا المو وية   274وأوصف المجلس  قي الفق ة   - 695
 نهاية السنة. ه ا لستع اض اضمح ل الءيمة ل 12قي المخزون  كث  ما 
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 تن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة الماللم وال اإلّاجة المساولم:

  وع مقبولم  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
 

ــتّع اه ع من القلمم  - 696 ــلم تســـ ــةل التةاجب ابون ال الم وضـــ ــلمس ألل ســـ ــلم اله التوصـــ لم تقبل الم وضـــ
لمعكبات الضـــــــمحرل  الألـــــــاهلم عند بلع المعكباتس مما ادعم العاي القائل ر  ج ال  اجم إلخيـــــــال االد تعمم  

 ااوع المحاســـــــــبلم الدوللم للقطال ال اهس يةعي الن ع  من الم  17القلمم. ومع ذلكس ومعاعاة  لمتطلبات المالاج 
ــال جملع األصــــول من الممتلكات والمنشــــ ت والم ــتمرك تلقائلا    يّخال ت ووع للشــــعول    يخيــ  دات لرســ

ال التلقائ  لرســــــــــــتمرك    يطاج اال تعاض عند ّخولما تحف ســــــــــــلطعة الم وضــــــــــــلم. ومدخل الا اإلخـيـــــــــــ 
للد ضا اللي م اّه ال جملع اله األصـــــول متا م لرســـــتخداهس من النا لم ال نلمس  تى عندما تكول   )القابل

لت ســوع المنق ح للســلاســاتس   ل اســتمرك المعكباتس  ُمخز  م    مو ع معكزي    ا ت اج  شــعاا. وإموجب الا ا
 تلقائلاس    و ف اراع مما او عللج الحال اآلل.     ال تن ولهس سوبداس

ما تق ر    المفوضاااااااايةة ب سااااااااملة النفقاا المتعلقة باللواام   279وأوصااااااااف المجلُس  قي الفق ة  - 697
 التكميلية وت كينها.

 
 الماللم والتن لم اإلّاجي شابم اإلّاجة  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ســـــُتعســـــَمل تكالل  اللوااه التكموللم وتكالل  التعكوب المعتبطم بماس يذا ما اعُتبعت كبوعةس راســـــتخداه  - 698
 .2020الماللم ل اه  ما التكل م القلاسلم    البلا ات 

فوضاااية خطواا  لتحدمد المسااااقة التي ما تق ر    بنن تتخذ الم  283وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 699
 طول  إلف  ااب نم  الم كباا  كنسات لتخاض خ ار التا   قيها.تقطعها م كباا ا س

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ســــتقوه الم وضــــلم اوال بتقولم ما يذا كا ف الم ااوع الحاللم للتألــــعم    المعكبات ال تزال صــــالحم.   - 700
ــال ــم  ّو األوللــم الت  ُجم ــف  تى اآلل من ال مللــات ال ال تبــم الب كولومتع للمعكبــات  150 000وتبون الّع
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ــت عا ــتنتاجات الا االسـ ــتبحالخفل م جإما لم ت د ا ســـب عتبم. وإنا  على اسـ بل الك ولم ضس سـ ــُ ــلم السـ ث الم وضـ
 بتحسون عمللم تسةول المسا م المقطوعم    الن اه يذا ما ُخل   يلى ال ذلك ال ازال ضعوجما.

ما تق ر    بنن تكفز المفوضاااااية توقيعة اتفاخاا الاااااا   قي   291وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 701
زأ ما اتفاق الااااااااا    إضا لزم إ  ان ل متج الوخت المناسااااااااب. ورنب ي تعدمز الم ق  ألف  بوصاااااااافا  زنا

 1998تعدم ا خ ل الساانة. ون وة نلف ضلر  منب ي للمفوضااية أن تسااتع ض وتنقد اتفاق حزر ان/موايا  
 مع مكتب ا م  المتحدة لخدماا المشاررع.

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

بدات الم وضـــــــلم منا شـــــــات مع ماتب األمم المتحدة لخدمات المشـــــــاجمع الســـــــت عاض وتنقلح ات ا    - 702
ُرغلم ضـــــــمال مر متج لل عض المنشـــــــّو رالنســـــــبم لُن م المواّج البشـــــــعمم الةدادة. و   يطاج اله    1998 عاه

 التعتوباتس على النحو الواّج    ات ا ات الألعم.يّاجة  است عاضالمنا شاتس سلةعي اييا 

ما تق ر    بنن ت اع المفوضاية ضاوابط امتثال ما أ ز ضامان   297وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 703
 قيام موظفيها بتسجيز بياااا موثوخة قي اظام إيارة الُنظ  والمواري وا ق اي بهد  تيسي  اإلب   وال صد.

 
 شابم المواّج البشعمم م:المساولاإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ســــتســــت عض الم وضــــلُم ال مللَم    يطاج االســــت عاض الشــــامل للتعتوبات مع ماتب خدمات المشــــاجمع   - 704
ة    ال على النحو الملكوج    الّع على التوصلم   اعرها.   702قعمع المةل  )ا  ع ال قعة من ت   291 قعة الواّج

ما تق ر    بنن تتخذ المفوضاااية تدابي  تكفز ال صاااد والمتابعة   302وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 705
المنتظميا للميزااية الم صااااااوية لمكتب خدماا المشاااااااررع  ورنب ي نلف و ا الخاااااااو  أن تسااااااتع ض  

 ج نا ا رصاادة المتبءية المحجواة بمج ي تسااورة  خ ل الساانة وأن تف الميزااية الم صااويةالمفوضااية منلغ 
 قواتي  المكتب.
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 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

المسـتقبلس الت  ابعمما ماتب خدمات المشـاجمع    المنا شـات رشـ ل يّاجة ات ا ات الألـعم    يطاج  - 706
ســــــــــــتقتعح الم وضــــــــــــلم يجعا ات ماللم جدادة على الماتب بمدم القلاه بعصــــــــــــد ومتار م اه ع ك ا ة وا ت اما  

ة للماتب.  للموزا لم المعصّو

فوضاااية  بالتشااااور مع مكتب خدماا ما تق ر    بنن تعمز الم  306وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 707
اا ما خ ل الدقع المساااااااان  ُب ية خفض اإلافاق  ررع  نلف وضااااااااع إ  اناا لتحساااااااايا المدقونالمشااااااااا
 المكاسب. واراية

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

د ع المســـــبوس و قا للملكعات اتب خدمات المشـــــاجمع رشـــــ ل يّاجة البدات الم وضـــــلم منا شـــــات مع م - 708
 المتباّلم المو  م بون الماتب والم وضلم.

ما تق ر    بنن ت ااااااع المفوضااااااية ضااااااوابط  اااااااملة لتفاي   311وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 709
ا م  المتحادة ا الاذما تت  الساااااااااتعااااة به  نا   ر  مكتاب اتساااااااااااق النياااااا المتعلقاة باالمتعااخادم نادم

 المشاررع. لخدماا
 

 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

 ـبدااتـما يلى  ـمااتمـا إلّاجة جملع المو  ونس رمـا   ت اف الم وضـــــــــــــــلم على يعـداّ عملـلم يّاجـمم من  - 710
ي الت  اداعاا ماتب خدم ات المشــــــــــــاجمع. ولللكس ســــــــــــت الا اله ال مللم الحاجَم يلى ذلك ات ا ات الت ا د ال ّع

 بلا ات متسقم تت لو بمله االت ا ات.
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وضااااوي الظ و  ما تق ر    بنن تحدي المفوضااااية بمزرد ما ال 316وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 711
ورنب ي تحدمد  مع مكتب خدماا المشااررع معقول وضا وررا لعملياتها.التي ُيعتن  قيها اساتخدام المتعاخدما  

ا ساباب التشا يلية الو يهة قي إ ار المفوضاية ما خ ل تقدي  أمثلة ل امان الساتخدام المناساب لتفاخاا 
 التعاخد الف ي  مع مكتب خدماا المشاررع.

 
 شابم المواّج البشعمم مساولم:اإلّاجة ال

  ولالتن ود   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــتحداأ فللم لتحلول الةدوى    األوامع اإلّاجمم المت لقم رالقوة ال املم  - 712 ــلم على اســـــــــــ ت مل الم وضـــــــــــ
ع استبلال تحلول الةدوى 2020العإع ال الث من عاه المنتسبم يلوماس والمقعج يصداجاا      شعح ات ا ات   . وُملسد 
ي وتوثلقما واستخدامما.  الت ا د ال ّع

ما تق ر    بنن ت صااااااد المفوضااااااية بااتظام اساااااابة موظفيها  321وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 713
 الدائميا إلف القوة العاملة المنتسبة إليها.

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 طموسمت األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــبم يلوما اتيـــمن توجومات  - 714 ــ ل يّاجة القوة ال املم المنتسـ ــداج امع يّاجي رشـ ــلم على يصـ ت مل الم وضـ
 ال املم المنتسبم يلوما.رش ل  سبم مو  وما الدائمون يلى القوة 

ساتع ض المفوضاية اسات اتيجية اشا  اإلصادار  ما تق ر    بنن ت  331وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 715
 وأن تكي ِّغ خطة النش  وققا لذلر. proGresما اظام  ال ابع

 
 ّائعة البلا ات ال الملم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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س مع معاعاة  proGresع من   اه اســــتعاتلةلم  شــــع اإلصــــداج العار ســــتســــت عض الم وضــــلم وتكلد  - 716
ــ وللم والتن لملم الةدادةس و الم جائحم كو ود ــلمس وعمللم الملالم 19-البوئم التشـــ س وعمللم التحول    الم وضـــ

    المقع. proGresاإل للملمس والتقلل  الكبوع لحةم ال عمو الم ن  بنشع اإلصداج العارع من   اه 

دم المفوضااااااااية مزردا ما التفاصاااااااايز قي ما تق ر    بنن تق  342وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 717
التو يهاا الموختة وأن ت اااع الااااي ة النهائية لها بوصااافها مبايج تو يهية إلزامية تتعل  بوقغ تشااا يز 

 وتت ما الجدول الزمني لتو يهاا وقغ التش يز. proGresاإلصدار الثالث ما اظام 
 

 ّائعة البلا ات ال الملم مساولم:اإلّاجة ال

  ود التن ول التوصلم: الم 

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ســـــتقوه الم وضـــــلم رألـــــلا م امع يّاجي ُي م م على جملع معا ب  البلا ات    موا ع اإلصـــــداج العارع  - 718
ــ ولوالةداول الزمنلم اإللزا  س يحدّ المباّ  التوجوملمproGresمن   اه  ــداج ال الث من   ملم لو ف تشـــــ اإلصـــــ

 .proGres  اه 

ما تق ر    بنن مو ا كز ممثلي العملياا القط رة إلف المكاتب  343وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 719
 اإلخليمية والمق  وثيقة تحمز توقيع كز منه  توكد وقغة تش يز اإلصدار الثالث.

 
 ّائعة البلا ات ال الملم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ـــلُم ـرال ـ ل فلـلَم تتب ع لتماون معا ب  البـلاـ ات من الـت ـهد يلكتعو ـلا من و ف تشــــــــــــــ ـول  - 720  ـ لت الم وضــــــــــــ
ــداج ال الث من   اه  ــلةعي تناول proGresاإلصـــــ    األمع اإلّاجي المقتعح الملكوج    التن ول التقن  . وســـــ

ة    ال قعة  اعرها. وســــــــل ل اســــــــتكمال    718من تقعمع المةل  )ا  ع ال قعة   342الّع على التوصــــــــلم الواّج
 عمللم الت هود متو  ا على الةدول الزمن  لو ف التش ول.

سااااة المفوضااااية لحماية النياااا ما تق ر    بنن تشاااات ط ساااايا  353وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 721
 لف الاعيدما العالمي واإلخليمي.تعييا م اخنيا للنياااا ن
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 الملمّائعة البلا ات ال  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

لألــلم اللي يةعي لحمايم البلا ات و/او األمع اإلّاجي ذي ا ســتدجج الم وضــلم    الســلاســم ال الملم - 722
 ال الم  واإل للم .يعداّه  اللا شعطا لت وون معا ب  البلا ات على الأل ودان 

ما تق ر    بنن تج   المفوضااية تقييما ل،ث  قي مجال حماية   360وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 723
انااة اتاائجهاا نناد تخطيط وتاااااااااامي  ُاظ   ادمادة لتكنولو ياا النياااااا قي م حلاة مبك ة ما أ از ضاااااااااماان م  

و يا المعلوماا والتاااالا القائمة وخابلية المعلوماا والتاااالا وتعزرز الخاصااياا ال ئيسااية لُنظ  تكنول
 الُنظ  للتش يز النيني ما أ ز تجهيز النياااا الشخاية.

 
 ّائعة البلا ات ال الملم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول وصلم: الم الت

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

يّجاج تكالل  وتن ول تقولمات األثع    مةال  مايم البلا ات من النا لم اإلجعائلم سـتك ل الم وضـلم  - 724
ةعى معكزما    المقعس     ّوجة  لاة يّاجة مشــــــاجمع تطومع تكنولوجلا الم لومات واالتألــــــاالتس ســــــوا  كا ف تُ 

ملم للن اه المتكامل  على الألـــ ود اإل للم س او على الألـــ ود المحل  او المودا  . و د وا قف اللةنم التوجو او
لتســـةول الســـاال واّاجة المومات على ي شـــا   عمو تحلول ســـووســـع  طا  اإلشـــعام على مباّجات التطومع على  

ــُتســـــتحدأ يجعا ات تشـــــ ول مو دة إل  اذ مبدا ت م د  الألـــــ ود المحل  والطلبات المت لقم رالتشـــــ ول  البون . وســـ
 مايم البلا ات كخطوة    عمللم ي ةاا التطبلقات.   معاعاة الخألــوصــلم وســتتيــمن تقولمات لألثع    مةال

ــمال اضــــطرل و دات  ــا م يلى ذلكس ُاتوخى القلاه بتوعلم كاملم لدى المااتب اإل للملم والمودا لم ليــ وإاإلضــ
واّاجة المومات والتحلول رمســــــــح للُن م القائمم الت  تحتوي على بلا ات شــــــــخألــــــــلم عن األشــــــــخا     البلا ات

الم وضــلمس وســوتطلب ذلك يجعا  تقولمات لألثع    مةال  مايم البلا ات )ا  ع الّع المشــمولون راختألــا  
ة    ال قعة  728الواّج    ال قعة   المةل ا.من تقعمع  374اّ اه هلما ات لو رالتوصلم الواّج

ما تق ر    بنن تدمج المفوضااااااايُة التعاونة بيا  اااااااعبة ُاظ    367وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 725
ماا والتاااااااالا وموظف حماية النياااا قي المبايج التو يهية ضاا الااااااالة لمشاااااااررع تكنولو يا المعلو 

 تجهيز النياااا الشخاية.المعلوماا والتاالا الحالية والجدمدة وقي ا وام  اإلياررة قي مجالا 
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 ّائعة البلا ات ال الملم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ــومم اللةنم التوجوملم  - 726 ــاالت مو َف  مايم البلا ات    عيـــــ ــابم ُ  م الم لومات واالتألـــــ اّخلف شـــــ
التحول    مةال األمن الســــــــــــــوبعا  س مما اتلح لمو ف  مايم البلا ات ضــــــــــــــمال ال تكول وال تبقى لبع اما 

ــم    مشــــــــاجكم معكز عمللات   مايم البلا  ات جز ا ال اتةزا من عمل  عمو البع اما. وتتم ل النتائا الملموســــــ
ــتك ل ا ــعول تباّل المل ات اآلمن. وسـ ــلم ومشـ ــخألـ لتدابوع الت  ُتتخل    األمن    تحداد خعو ات البلا ات الشـ

و التوجوملمس ال تقوه الشــابم المســتقبل    مةال امن الم لوماتس رما    ذلك يصــداج األوامع اإلّاجمم والوثائ
ــلم بون األمن   ــاوج والت اولس على النحو الواجبس    مةاالت التداخل العئلســــــــ ومو ف  مايم البلا ات رالتشــــــــ

   المشمولون راختألا  الم وضلم.السوبعا   وامن البلا ات الشخأللم لألشخا

واظبةة م اخني النياااا نلف  ما تق ر    بنن تكفز المفوضاااايُة م 374وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 727
إْ  ع موظف حمااياة النياااااا نلف احو تاام نلف أ  اتفااق لنقاز النياااااا وأ  تقيي  ل،ث  قي مجاال حمااياة 

 النياااا يج   تحت مسووليته .
 

 ّائعة البلا ات ال الملم :المساولماإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 
 

ســتنشــع الم وضــلم الت للمات الداخللم لتحداد المتطلبات العســملم المت لقم راســت عاض ات ا ات تقاســم  - 728
س واإلبر  را ت اه عن ات ا ات  قل البلا ات المنةزة وجصــــــــــداا   البلا ات واجااتماس  يــــــــــر عن اال ت ال رةّع

 مةال  مايم البلا ات.وتقولمات األثع    

 
 تنفيذ التوصياا الوارية قي تقارر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقة -بان  

ــنـــــم المنتملـــــم     - 729  2019ســــــــــــــمبع كــــا ول األول/ّي 31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.6ال ا  اس موجزا  عن  الم تن ول التوصــــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســــارقم. وتّع  س ال ألــــل

ات اّ اه الت  اعتبع المةل  ا ما يما  ود التن ول او لم ُتن  ل. وتّع الم لوم  45اّ اه م لومات عن التوصلات الــ 
 رالتعتوب اللي ُت عض رج التوصلات    المع و.

 .2020للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط  موجزا  22ومتيمن الةدول  - 730
 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.6
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 22الةدول 

ذ بالكامز    حالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة التي انتن  أاها ل  تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل ولالمةم اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما   تاجمت لم يُحد 

 مستمدم
 – 6 6 – – 6 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ       

 – 5 5 1 1 7 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي 
 – 12 12 – – 12 شابم المواّج البشعمم
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 – 43 43 1 1 45 المجموع 

  
 ا29)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

المفوضاية ن ض صااقي ا صاول واإلقاااي ما تق ر    بنن تنق ِّد  20أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 731
ننها قي النياااا المالية  بحيث ُي ااما ندم اسااتخدام المعلوماا المتعلقة بمحاساابة الااانايم  إل بالقدر  

 الذ  يحق  أل ض تكملة متطلباا المعامي  المحاسنية الدولية الساررة.
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اولم:ة المساإلّاج 

  وع مقبولم التوصلم:  الم

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
لم توا و الم وضــلم على التوصــلم. وســتن ع الم وضــلم    تنقلح ععض صــا   األصــول عند  شــع   - 732

س اصـــــــــــدج مةل   2020بات اإلاعاّات. و   شـــــــــــباط/ بعااع الم ااوع المحاســـــــــــبلم الدوللم الةدادة المت لقم ر ث
الم ااوع المحاســــــــبلم الدوللم للقطال ال اه مةموعم من ثرثم مشــــــــاجمع جدادة ل عض الم ااوع ت ط  مســــــــائل 
ــت عاض اآلثاج   ــلم  اللا راسـ يثبات اإلاعاّ ومألـــعو ات التحوملس من اجل التماس الت لوو علوما. وتقوه الم وضـ

 مع ععض الم ااوع اله هلما ات لو راإلبر  المال .المتعتبم على مشاج 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/74/5/Add.6 ا29) 
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ما تق ر    بنن تساااااتع ض المفوضاااااية النياااا الم  عية للننوي   45أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 733
  ورنب ي ضابط توصايغ حالة الننوي التي ل  يقع نليها الختيار لفت ة أ ول بحيث ُتعتن  ”متوخفة“. بااتظام.

ز تلقائي نلف الننوي ورنب ي أن توضااااااع ن مة بشااااااك لءياسااااااية للوحداا يوررا.ورنب ي تحدمث ا سااااااعار ا
المو وية قي النياااا الم  عية للننوي بحيث يج   اساااااااتع اض ا ساااااااعار الفعلية والتنكد ما يخة الساااااااع   

 المدرج بعد قت ة محدية تخمس سنواا مث ا.

 
 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول وصلم: الم الت

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــا  البند.  - 734 ســـــــ ع الو دة القلاســـــــ  لبند ما      اه يّاجة الن م والمواّج واأل عاّ او مةّع اتةاه إل شـــــ

. وسـلةعي  ومع ذلكس يةعي اسـت عاض اله األسـ اج ضـمن االسـت عاض الحال  لقائمم البلا ات ا لمعجالم للبنّو
االســت عاض بون الشــُ ب الم نلم. وتمدم الم وضــلم يلى اســتكمال االســت عاض رحلول  مايم العإع تنســوو الا 

 .2020ال الث من عاه 

ما تق ر    بنن ت اااااع المفوضاااااية نملية محاسااااانية وتو يهاا  50أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 735
ل سايما قي الحالا التي  ز ملكيتها مبا ا ة إلف كياااا أخ ق متساقة بخااو  الننوي المشات اة ل  ض اق

ورنب ي للمفوضاية أن ت اع ن مة تننيهية أمام بذ  الننوي قي اظام  ل يشاار قيها إلف تنفيذ ب اامج محدي.
إيارة النظ  والمواري وا ق اي وأن تفااد نا الماا وقاا النا ائة نا نملياا التحورز بذ  بااورة منفاالة  

  حظاا نلف النياااا المالية.قي الم

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ه لتحداد المشــتعمات ي عاج متطلبات ال مل ّاخللا لتن ول خاصــم    الن ا  2020تم     زمعال/او لج  - 736

 .2020 قلما يلى الشعكا س وسوم اتم تن ولاا  بل  مايم عاه من اجل 

ما تق ر    المفوضااايةة بنن تتنكد ما حساااا تنساااي  مساااوولياا   64أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 737
  .المدم را وسااااالطاته  وتسااااالساااااله  اإليار  قي الهياكز المنشااااانة حدمثا نلف الااااااعيد اإلخليمي وقي المق 

سااالساااز اإليار  وأ   المساااانلة والسااالطاا قي الهياكز الحالية للمفوضاااية وأن ورنب ي أن ُتدمج خطوط الت
 توق  القدر ال ام ما التنسي  وال صد قي المق .
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 الماتب التن ولي اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021عاه  العإع ال ا   من التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعات  - 738 ّو الم وضـلم على التوصـلات الواّج من  141و   135و   126اإلجعا ات المبونم    ّج

س ال ألــــل ال ا  ا A/75/5/Add.6)  2019كا ول األول/ّيســــمبع   31تقعمع المةل  عن الســــنم المنتملم    
 اعرها. 654-650التوصلم )ا  ع ال قعات ا اله ستتناول ايي

ما تق ر    بنن تسااتخدم المفوضااية ا ياة الجدمدة لإليارة القائمة   77أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 739
نلف النتائج لع ض الع خة بيا المدخ ا والنواتج والنتائج  بما قي ضلر المخ  اا التي أاجزبا الشاااااااا كان  

ة بيا خطط العمليااااا القط راااة والعمليااااا المشااااااااات كاااة بيا الوكاااالا لموانمااا المنفاااذون  وأن تيسااااااااا   ا
 الش كان. والمتعدية

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــمل الُنما الةدادة  - 740 ــلم تشـ لزّاجة القائمم على النتائا وهلال النتائا )األثع والنواتا والمخعجاتا خاصـ

لتألـــنل  الم لومات المت لقم رالماشـــعات على مســـتوى المخعجات رحســـب الةمات المن لة )مااتب الم وضـــلم  
ى  حو ا يلس   ير  عن الشعكا     المشاجمعا لتلسوع جإث الم لومات المت لقم رالموزا لم/الن قات رالنتائا عل

رحسب الةمم المن لة. والنموذج المقبل للتخطلث االستعاتلة  المت دّ السنوات اللي ست تمده الم وضلم سوتلح 
ــتعاتلةلم الت  تع ب    اتباعما. وعروة على ذلكس اعاع  يطاج النتائا  لل مللات القطعمم اختلاج الدوجة االســــــــــ

ــلم    مختلف ا ــاجكم الم وضـــــ ــملمج مشـــــ ــتعكم بون الوكاالتس رماالةداد    تألـــــ    ذلك خطم   ل مللات المشـــــ
ــتةارم ال تلاجات الرجئون. وال ازال اإلطاج الزمن  لتن ول الن اه الةداد  ــا لم وخطم االســــــــ ــتةارم اإل ســــــــ االســــــــ

. وســــــــــــــتـتاح الم لومـات المت لـقم ـرالخطث القطعـمم 2021لزّاجة الـقائمـم على النـتائا او العإع األخوع من عـاه 
 يــما ســلاول اســتعاتلةلات مت دّة الســنواتا    المنألــم الةدادة لزّاجة القائمم على النتائا )وإ  2022ل اه 

 .2021اعتباجا  من النألف ال ا   من عاه 

ما تق ر    بنن تقوم المفوضااااية بتنفيذ الياا رخابة إضاااااهية قي  99أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 741
 اراية الحدوي الدايا لل سملة. الهيكز التنظيمي الذ  ت  ت يي   حدمثا لتعورض
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 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
م.  متســــــــــلســــــــــلت تبع المبا   الت  ال ُتعســــــــــمل  اللا رســــــــــبب اماّة ال تبات من البنّو المتتبد م ر ج اه  - 742

األمُع اإلّاجي المنقح رشـــــــ ل البنّو المتتبد م ر ج اه متســـــــلســـــــلم يجعا  عمللات ي ألـــــــا  ماّي منت مم   طلبومت
ــللم عند ا تنا  جملع البنّو المتتبد م  80ت ط  ما ال يقل عن  ــللم او القلمم األصــــ    المائم من التكل م األصــــ

ــلم    كل عمللم  طعمم او ماتب ي للم  ا ــلســـــ ــنتال. وعروة  مقع ع و مو عر ج اه متســـــ لى مدى ّوجة مدتما ســـــ
على ذلكس    ج اتطلب اختلاج كل بند متتبع ر ج اه متســــــــــــلســــــــــــلم للتحقو منج معة وا دة على األ ل خرل  تعة 
ــلم ا  عاّة اه ع   ــلســــــ ا متتبد م ر ج اه متســــــ صــــــــر وتج. وإالن ع يلى ال المبا   الت  اتم تتب ما راعتباجاا بنّو

ا ذات قلمــم الت طلــ طلبــات قلمــمس وإمــا ال مت م    األمع اإلّاجي المنقح تو ع  ــا زا لل مللــات ك  تختــاج بنّو
ا متتبد م ر ج اه متســـــلســـــلم من المعجح   اعلى لتحقوو الت طلم را ا ةس   ل المبا   الت  اتم تتب ما راعتباجاا بنّو

حقو النألــــــف ســــــنومم جة التال ّو  ال ُتحســــــب را ت اه. وإالن ع يلى الطبل م ال ابتم للمبا  س ت تقد الم وضــــــلم
 الملكوجة تو ع فللم معاقبم كاهلم. وتعى الم وضلم ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ن المفوضااااااااية صااااااااورة نامة لإل  اناا  141أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 743 ما تق ر    بنن تكو 
مة الم ااااااقة  ومعد لا ضااااا ربة الءيمة ة الءيا ضااااا ربوالمعام ا ال سااااامية المحدية المتعلقة باإلنفان م

الم اااقة الساااررة  ونملياا التساالي  والخدماا المعنية  وموانيد السااتحقاق والعتباا المتااالة بكز نملية  
ورنب ي أن تج   المفوضااية اسااتع اضاااا تحليلية يوررة   خط رة  وأن تظز مط لعة نلف بذ  الاااورة العامة.

 الءيمة الم اقة.  ربة علقة بل،رخام ال ئيسية المت

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــا م ل اه  - 744 ــعمبم القلمم الميـ ــ ل ضـ ــتبلا ات رشـ ــلم بتةملع اسـ ــول  من اجل الح  2019 امف الم وضـ ألـ

ــا م ومن اجل ي ماج ال  ــعمبم القلمم الميـــــ ــم رال بلد عن ضـــــ ــاهلم خاصـــــ عوم المت وعة. على م لومات يضـــــ
ا  وتســــــتخده الم وضــــــلم رال  ل اله الم لومات المةم م لك  ت ل مطل م على صــــــوجة عامم إلجعا ات اإلع 

الن قات    منألـــــم من ضـــــعمبم القلمم الميـــــا م الخاصـــــم رال بلد. والم وضـــــلم رألـــــدّ يعداّ  موذج لتحلول 
بلا ات ضـــــــــعمبم القلمم الميـــــــــا م الت  تم جم ما من  ا راســـــــــتخداه Powerراوج )م لومات األعمال التةاجمم 

 ل .خرل استبلا ات ضعمبم القلمم الميا م من اجل تلسوع اإلبر  التش ول  والما
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 وق قي الم تباا ما تق ر    بنن تعزا المفوضاااااية تحليلها للف 147أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 745
 وقة ال خابة المالية.واستحقاخاا الموظفيا لتنفيذ ال وابط التي تتطلنها ماف

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ب اإلجمال س كل عنألـــع من عناصـــع األجع العئلســـلم )المعتاســـتحدثف الم وضـــلم تحلور من ألـــر ل - 746

ــوم المعتبات     مايم  ــتعاهات الم اشـــات التقاعديما    يجعا ات كشـ ــومم مقع ال ملس وإدل اإلعالمس واشـ وتسـ
التقلبات    المعتبات واســتحقا ات المو  ون. وســُتدجج الم وضــلم    تحلولما الموجَز اإلجمال  الشــمع لتحلول 

 لمعتبات للمو  ون وستستخده العسوه البلا لم لتألوج ال عو  العئلسلم.لمد وعات ا

ما تق ر    بنن تقوم المفوضااااااااية بتوثي  نملياا التشاااااااا يز   156أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 747
ورنب ي تحميز  نداي تقارر  رصااااد المواري البشاااا رة قي ملف يحتو  نلف سااااجز لتتبُّع التقارر .المنتظمة إل
ورنب ي أن توث  المفوضاااااااية الساااااااتع اض قي نموي  .eSafeي أساااااااف ا نا اتائج قي اظام التقارر  الت

ا تالتاااااحيحيةا  مسااااتقز لتقارر  اظام إيارة النظ  والمواري وا ق اي نا المواري البشاااا رة وأن تتخذ اإل  انا
ة اليا. الم ئمة  إضا لزم ا م .  ورنب ي اراية ندي تقارر  المواري البش رة المعد 

 
 شابم المواّج البشعمم ة المساولم:ّاج اإل

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 وع الممان تن ول التتبع والتســـةول المعكزمون    عمّو مســـتقل لزجعا ات  دجت الم وضـــلم ا ج من  - 748

ــحلحلم الت  اتخلاا ما يقعب من  ــعمم    موا ع ج عاهلم مختل م      400التألـــــــــــ مو ف يّاجي للمواّج البشـــــــــــ
م  لول بدالم ألتمتم عدّ ال ر س رج من اله القوّو ليــمال  جملع ا حا  ال الم. واختاجت الم وضــلم اســتكشــا

ــبتمبع اال ــدّس ا شـــة  عمو عامل    االول/سـ  2019مت ال لقواعد يّخال بلا ات المواّج البشـــعمم. و   الا الألـ
رمممم اســــت عاض  ائمم تقاجمع المواّج البشــــعمم والتوصــــلم رالت وعات  يــــر عن يســــدا  المشــــوجة رشــــ ل   وُكلف

ــتخداه ال ة من اجل تاســ ــو  اإلماا لات المحدّو ــ ول اآلل  لل مللات    ضــ ــا م تشــ  زمز الن اه الحال . وإاإلضــ
عكزي لتخطلث المواّج اه ع  وة  يلى ذلكس واألام من ذلكس من المقعج ال تنتقل الم وضلم يلى استخداه   اه م

 م علوما ومعاج تما. ائم على الحوسبم السحابلمس ُاتو ع ال ي زا عمللم يّخال البلا ات والموا ق
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ق ر    بنن تدرت المفوضااية خياراا تطني  يورة للمواققاا ما ت  161أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 749
واري وا ق اي نا المواري البشااااااا رة قي وحدة المواري هيما متااااااااز باساااااااتع اض تقارر  اظام إيارة النظ  والم
 وتوثيقها باورة متسقة.البش رة بالنظام ب ية تيسي  تطني  ال وابط اإل  اهية 

 
 المواّج البشعممشابم  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــتخده  اللا    مةال  - 750 ــلم ت تزه ت ووع الن اه المعكزي لتخطلث المواّج المســــــ رالن ع يلى ال الم وضــــــ

اناسب ّوجة الموا قم الموصى بما ال ُان ع  وما  اللاس جم ما المواّج البشعممس   ل مس لم تكول  اإلجعا ات رما 
الم وضــلم ال اتم تن ول الن اه الةداد رالكامل  ت مع  تائا االســت عاض من اجل اختلاج الن اه الةداد. وتتو ع 

 .2022   عاه 

ما تق ر    بنن ت ااااااع المفوضااااااية ضااااااوابط إضاااااااهية إل  ان   226أوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 751
ع اضاااا  اااملة  وكذلر نملياا تحق   ما العيناا واراية المتثال للف وع المتعلقة بالشاا كان المنفذما اساات

ورمكا أن تدمةج بذ  الت تيباا قي هيكز المكاتب اإلخليمية   ل اراية المساااانلة.قي يليز المفوضاااية ما خ
  احز المقنلة.الجدمد ما خ ل موظفي الم اقبة اإلخليمييا الذما سُيستعان به  قي الم

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــلم ت زمز االمت ال   - 752 ــلم لمواصـــ ــم للم وضـــ لمتطلبات ّلول اتاح تن ول الرمعكزمم والملالم اإل للملم  عصـــ

الم وضـلم وسـلاسـاتما. ومةعي مقع الم وضـلم اسـت عاضـا  سـنوما  لنوعلم تقاجمع العصـد اسـتناّا  يلى عونم تم وللم 
ــ ود ال الم . وم الا النموذج المنقح الم زا  من االت ا  ــلم على الألـــــــــ ــد ل مللات الم وضـــــــــ ات وتقاجمع العصـــــــــ

التوصـلم. وإاإلضـا م يلى ذلكس سـتةعي المااتب اإل للملم للتقاجمع الماللم للمشـاجمع اييـا ر ض متطلبات اله 
مللات. وســـتتولى ّوائع  االســـت عاض الشـــامل على مســـتوى المااتب لتقديم ت للقات    الو ف المناســـب يلى ال 

معاقبم البعاما والمشـاجمع    المااتب اإل للملم اإلشـعام على ا شـطم العصـد الملكوجة. وسـتقوه شـابم التخطلث  
ة  والنتائا والمااتب اإل للملم رالمتار م مع ال مللات المودا لم للت هود على ضــــــــعوجة اال اتم تحمول االســــــــتعاتل

ة من الشعكا  يال  ر د الحألول على التوقل ات المطلوإم وتواجمت الموا قم. التقاجمع الواّج

ا العملياا ما تق ر    بنن تقوم المفوضاااااااااية بتنفيذ المزرد م  235أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 753
اإللكت واياة  مثاز تقادي  الشااااااااا كاان تقاارر ب  الماالياة نا   ر  بواباة  ااااااااا كاان ا م  المتحادة  والتوقيع 
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تقارر  الشااا كان المالية ليحز محز توقيعاا التحق  التي تت  حاليا خارج الشااابكة  اإللكت واي للمواققة نلف
ونندما تنف ذ التوقيعاا اإللكت واية    لداخلية.اإللكت واية حيثما أمكا  وضلر بهد  تيساااي  تعزرز ال اااوابط ا

 منب ي للمفوضية أن تتنكد ما أن السلطاا تتما ف مع خطة تفورض السلطة.

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا لم:اإلّاجة المساو 

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2022العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   المدى القألــــــوعس اســــــتحدثف الم وضــــــلم تدابوع تتلح للشــــــعكا  ومو    الم وضــــــلم التوقلع على  - 754

صــــد وتقاجمع التحقو يلكتعو لا س و قا  لخطث ت ومض الســــلطم القائمم. و    التقاجمع الماللم للشــــعكا س وتقاجمع الع 
التوصـــــــلمس ت مل الم وضـــــــلم على وضـــــــع   اه إلّاجة محاولم لم الةم اوجج القألـــــــوج المشـــــــاج يلوما    اله 

المشــــــــــاجمع والع ارم علوماس وا  ت مل بنشــــــــــاط مع الوكاالت األخعى    من ومم األمم المتحدة لتقولم مختلف  
 لاجات المتا م للحألول على اّوات مناسبم على شبام اإل تع ف ستساعد على ت زمز ال مللات الحاللم.الخ

ما تق ر    بنن تعمز المفوضااااية نلف تعزرز صاااالة اسااااتع اض    262لفق ة أوصااااف المجلس  قي ا - 755
ذلر نند الشاا وع  ا يان والحتيا اا ما المواري بتساادمد ا خساااط اإلضاااهية ونلف توثي  السااتع اض وققا ل

 قي تسدمد ا خساط اإلضاهية.
 

 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

 ـد التن ول وــ  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لم للشـــــــعكا  لت زمز اجتباطما س تم ت دال شـــــــال التقاجمع المال2019اعتباجا  من منتألـــــــف تموا/اوللج  - 756

لمزمد من االســت عاض  راأل ســاط الت  تســدّ يلى الشــعكا . وســتخيــع النماذج الحاللم للتقاجمع الماللم للشــعكا  
 للو وم على ا يل طعمقم لتحداد الألرت القائمم بون جدول األّا  وجدول سداّ األ ساط.

ية بنن ت بط بشااافاهية نملياا اقز الملكية ما تق ر    المفوضااا   267أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 757
ورنب ي أن مذك   ا قي التنفيذ.باتفاخاا الشاا اكة قي المشاااررع قي الحالا التي يكون قيها المسااتفيد  اا رك

قي اتفاق اقز الملكية وتسااااااااجي ا إيارة النظ  والمواري وا ق اي رمز التع رغ الخا  باتفاق الشاااااااا اكة قي 
 ال  ض ما النقز محديا ومناوصا نليا بوضوي قي اتفاخاا اقز الملكية.ورنب ي أن يكون  المش وع.
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 االستعاتلة  والنتائاشابم التخطلث  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لم بت ووع  ماذج  قل الملكلم      اه يّاجة الن م س  امف الم وـضــــــ 2019   تشـــــــعمن ال ا  / و مبع  - 758

ــمال يبعاا ج م الت عم   ــلم. والمواّج واأل عاّ ليــــ ــعاهم وجإطج ر مللم  قل الملكلم ذات الألــــ الخا  رات ا  الشــــ
 وستقلم الم وضلم النماذج الحاللم لتحداد ا سب طعمقم إلّخال  قل يلزام  ُادجج هلج اييا  ال عض من النقل.

ما تق ر    المفوضيةة بميماج اتائج تق ر  التقيي  قي است اتيجية   299ف المجلس  قي الفق ة أوص - 759
 لذلر. طول المقنلة وتقيي  تسلسز وأبمية العملياا التي متعيا تنفيذبا وت تيب أولوراتها وققاا س

 
 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  اإلّاجة المساولم:

 التن ول  وـــد  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
.  وع ال المةل  جاى ال اله 2021-2019الم وضــــــلم اســــــتعاتلةلم منقحم ت ط  ال تعة  وضــــــ ف  - 760

الوثلقم من شـــــ  ما ال تســـــت ود من محتوى يضـــــا  . وســـــتقوه الم وضـــــلم بتحداث االســـــتعاتلةلم لك  ت خل    
تو ع ال  التوصـــــلات الت   دمتما المةموعم الم نلم راالبتكاجات  يـــــر  عن اله التوصـــــلم الم لقم. ومُ  االعتباج

 .2020ُتنةز استعاتلةلم األسطول المنقحم رحلول  مايم عاه 

تق ر    بنن يكون المساااتوق الميدااي ملزما بتساااجيز  ميع ما   300أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 761
اظاام تعقاب الم كباااا وأن متمكا موظفو /FleetWaveلماالياة قي أياتي التحلياز تالنياااااا التشااااااااا يلياة وا

وأن متمتعوا بالقدرة نلف أيان ل نلف الااااعيد العالمي ما الوصاااول إلف  ميع خواند النياااا  إيارة ا ساااطو
 الخدماا التحليلية وتقيي  النياااا.

 
 جي شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّا اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020األخوع من عاه العإع  التاجمت المستمدم:

 
ال مللات المودا لم ملزمم رال  لس رموجب األمع اإلّاجي الســــــــــنوي المت لو ر  شــــــــــطم  مايم الســــــــــنمس  - 762

للـم يّخـال البلـا ـات عن طعمو  رـا ت ـاه. وإغلـم امـاّة تبســــــــــــــلث عم FleetWaveرـ ّخـال بلـا ـات اّاة التحلوـل 
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س بونما يةعي تحداث س تم ي شــــا   موذج جماع  لتحمول بلا ات الو FleetWaveال مللات    اّاة التحلول  ّو
 فخع للتحمول الةماع  لبلا ات الأللا م واإلصرح.

ما تق ر    بانن تنظ  المفوضاااااااااياة قي حاز إليمااج النياااااا  301أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 763
شاااااااا يلية وبياااا التكاليغ المسااااااااتمدة ما الم كباا المسااااااااتن  ة تجاررا ضااااااااما التحليز التشاااااااا يلي الت

 التكاليغ. وتحليز
 

 شابم اإلّاجة الماللم والتن لم اإلّاجي  إلّاجة المساولم:ا

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
استناّا يلى األمع اإلّاجي القائم اللي يشوع رال  ل يلى المعكبات او خدمات النقل المست جعة تةاجماس  - 764

ســتتخل الم وضــلم خطوات يضــاهلم لت زمز التوجومات المقدمم يلى ال مللات المودا لم من اجل تحســون تســةول 
 وجصد تكالل  المعكبات وخدمات النقل المست جعة تةاجما.

ما تق ر    بنن تعزا المفوضااااااااية من راتها ووثائقها المتعلقة   307مجلس  قي الفق ة أوصااااااااف ال - 765
 ق اي قي الظ و  التي ل تتوق  قيها القدرة المطلوبة قي المفوضية.بتعييا المتعاخدما ا 

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم: التاجمت

 
القوة ال املم المنتســـــبم يلوما    العإع ال الث من  ســـــتألـــــدج الم وضـــــلم امعا  يّاجما  جدادا  رشـــــ ل يّاجة  - 766
س ســـــلشـــــدّ على ااملم تخطلث القوة ال املمس وســـــوم اتيـــــمن متطلبات لتوثوو المبعجات    و ف  2020 عاه

 ا    ذلك  عاّى المت ا دان.الت ا د مع ا د المنتسبونس رم

تيفان  اا ط التوقغ الموخت ما تق ر    بنن تكفز المفوضااية اساا   310أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 767
ولذلر  منب ي للمفوضااااية أن ت صااااد مدة  اإللزامي نا الخدمة لمدة ث ثة أ ااااه  كاملة قي  ميع الحالا.

 العقوي ما أ ز المتثال للحدوي الزمنية المنطبقة.
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 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول معكز:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
رموجـب المع و الـ ا   من األمع اإلّاجي الةـدـاد المت لو ـر ّاجة القوة الـ امـلم المنتســـــــــــــــبم يلوـماس تقتعح  - 768

تو ف الما ف اإللزام  عن الخدمم رالنسـبم ل عاّى المت ا دان. وسـلسـت اض  الم وضـلم يل ا  الن  المت لو رال
ــتحقا ات عن الا الن   ــنواتس مع تطبوو اســــــــ ــوى مقتع م ل قّو ل عاّى المت ا دان تبلغ خم  ســــــــ رمدة  ألــــــــ

اإلجـااات ومبـاّ  الســــــــــــــرمـم والألــــــــــــــحـم الممنلـم على  عاّى المت ـا ـدان مطـارقـم لتلـك المطبقـم على الطعمقـم 
    ات ا ات  وة ال مل الت  ُابعمما ماتب األمم المتحدة لخدمات المشاجمع. المستخدمم

ما تق ر    بنن تقدم المفوضاااية إر ااااياا واضاااحة إلف الشاااعةب   316صاااف المجلس  قي الفق ة أو  - 769
رة  والعملياا الميدااية تالكياااا المكلفة بالتعيياا لزراية الوني بمساااااانلة التحق  ما خابلية المواري البشاااااا  

ية المواري البشا رة ورنب ي أن تعدل المفوضاية ساياسااتها ضاا الاالة قي مجال التحق  ما خابل ل ساتخدام.
 ل ستخدام وضمان مشاركة وحدة الش اكاا المنتسبة قي نملية التحق .

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم: التاجمت

 
جدادا  رشــــ ل تن لم القوة ال املم المنتســــبم يلوما    العإع ال الث من  ســــتألــــدج الم وضــــلم امعا  يّاجما    - 770
 س سُل ود الت هود على ااملم عمللم التحقو.2020عاه 

مكا ما تجهيز نملية ما تق ر    بنن ت ااع المفوضااية أيواا ت 317أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 771
 التحق  ما خابلية المواري البش رة ل ستخدام نن   بكة اإلات ات.

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
فللـم    يطـاج الن ـاه الةـداـد للتخطلث المعكزي  ل مللـمت مـل الم وضــــــــــــــلـم على تحـداـد  لول تقنلـم  - 772

 للمواّج اللي يةعي الن ع هلج  اللا.
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ما تق ر    بنن تكفز المفوضاااية خ اااوع نملية تحدمد واختيار  324أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 773
 زنا ل متجزأ اسااتنايبا إلف مسااار نمز للمواققة تبانتبار  المتعاخدما بكاملها للتحق  نلف احو مسااتقز أو 

ما اموضج إيارة النظ  والمواري وا ق ايا ب ياة ارااية الشااااااااافااهياة والكفاانة قي خ اراا الختياار التي متخاذباا 
 المدم  المكلف بالتعييا.

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021من عاه  العإع األخوع التاجمت المستمدم:

 
مو  ا ضــــــمن   اه يّاجة الن م والمواّج  18 امف الم وضــــــلم بت ملم  موذجا للتو ل  المحل  على  - 774

واألشــخا  يســتخده    تو ل  المو  ون المحلوون. وتقوه الم وضــلم  اللا بتقولم ما يذا كال يمان اســتخداه 
ــا كتدبوع ما ف    تو ل  القوة ال املم االا  ــبم يلوماس رما    ذلك المت ا دول األ عاّ. النموذج اييـــــــــ لمنتســـــــــ

وعلى المدى الطوملس ســـوتم تناول التوصـــلم رالكامل من خرل اعتماّ   اه جداد للمواّج البشـــعمم ســـلحل محل  
  المحل     األجل القألــــــــــــوعس    اه يّاجة الن م والمواّج واألشــــــــــــخا  الحال . وإاســــــــــــتخداه  موذج التو ل

ــلم يلى يّماج تو ل   عاّى المت ا دان      اه المواّج البشــــــــعمم او الةدادس    األجل األطولس تمدم الم وضــــــ
   يجعا ات ســــــوع ال مل المن مم تن لما  ا يــــــل والماعســــــم لتو ل  المو  ون      اه يّاجة الن م والمواّج  

ا عملواألشـــــــخا  او    الن اه المعكزي الةداد ل . ومن خرل الا اإلّماجس ســـــــُت ز  لم اختلاج  تخطلث المواّج
 عاّى المت ا دان من خرل اسـتحداأ خطوات تتيـمن اّواجا ومسـاوللات من ألـلم واعتماّ مسـتقل    الن اهس  
ي يلى اماّة الشــــ اهلم واالتســــا س واماّة وضــــوح ت ومض الســــلطم والمســــا لمس واإلشــــعام المعكزي على   وســــوّا

 مم. طا  المن 

نن تولي المفوضاية ابتماما خاصاا إلنداي توصايفاا  ما تق ر    ب 327أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 775
ولذلر  منب ي أن تقوم المفوضاااية  محدية للوظائف تمكا المساااووليا ال سااامييا ما تقيي  أيان المتعاخدما.
التقيي  والنظ  هيما إضا كان يمكا  باسااااتع اض تااااانيغ ا يان الحالي بانتبار  ننااااا ا ما نناصاااا  تق ر  

 واموضج التقيي  ضما وحدة اظام إيارة النظ  والمواري وا ق اي.تحدمد صي ة تق ر  التقيي  

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ال مللات كةز  من السـلاسـم  سـووال  موذج توصـل  مو د جداد للو ائف اعود تألـملمج على جملع - 776

المنقحم رشـ ل المت ا دان األ عاّس مما سـل ط  مزمدا من الوضـوح رشـ ل ما الزه يّجاجج    توصـل  الو ائف.  
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وتقوه الم وضـــــــــــــــلم  ـالـلا بتقولم  همـا اتخـل  عاجم ـر ّجاج مت ـاـ دان ا عاّ    يّاجة األّا  على شــــــــــــــباـم اإل تعـ ف.
ّا  المت ا دان عن طعمو شــبام اإل تع ف راســتخداه خاصــلم األّا       اه  هال انب   البد     يّاجة ا يذا ما

يّاجة الن م والمواّج واأل عاّ المســــــــــــــتخــده  ــاللــا  او مــا يذا كــال انب   يّجاجــج      ــاه المواّج البشــــــــــــــعمــم    
  قث. المستقبل

ما إضا كان تعييا   ما تق ر    بنن تج   المفوضية تحلي  لتحدمد  328مجلس  قي الفق ة أوصف ال - 777
 المتعاخدما بو الحز ا كث  قعالية ما حيث التكلفة.

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020عاه العإع األخوع من  التاجمت المستمدم:

 
ي ذي الألــلمس خلألــف الم وضــلم يلى ال    يطاج المشــاوجات الت  تةعي اثنا  وضــع األمع اإلّاج  - 778

تحلول التكالل  وال وائد رالنســـــــــــــبم لتو ل  المت ا دان انب   ال ياول جز ا من تحلول اوســـــــــــــع  طا ا للةدوى 
الةداد المقبلس وضــ ف شــابم المواّج البشــعمم يةعي على مســتوى عمللم التو ل . و   يطاج األمع اإلّاجي 

ــلاو  ــع تقولم الةدوى تكل م ت وون القوة ال املم التار م لماس  من ثم  موذجا لتحلول الةدوىس وســـــــــــ ل ا د عناصـــــــــــ
    ذلك  عاّى المت ا دان. رما

ما تق ر    بنن ت اااااااع المفوضاااااااية معامي  إلزامية يايا  ما   343أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 779
 خ ب وخت ممكا.علوماا نلف اطاق المفوضية قي إ ار حوكمة تكنولو يا المعلوماا والتاالا قي أالم
 

 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الم وضــــلم على يصــــداج امع يّاجي رشــــ ل امن الم لومات. والتاجمت المســــتمدم إلصــــداجه او  ت مل  - 780

 .2020ّيسمبع /ها ول األول

ما تق ر    بنن ت اع المفوضاية نملية م كزرة إلزامية للمواققة   344  أوصاف المجلس  قي الفق ة - 781
ز بجميع التطنيقاا التي يج   تطور با نلف التطنيقاا ب ية تفاي  اايوا ية التطنيقاا القائمة وإنداي ساااج

المعلوماا والتااااااااالا نندما تخطط لتطور   ورنب ي للمكاتب الميدااية أن تنلغ  اااااااعبة اظ  قي الميدان.
 تطنيقاا إضاهية.
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 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ال تبات المحدّةس ســـــوا  تم تخطلطما      مع لم التخطلثس يةب ال تعســـــل التطبلقات الت  تةاوات - 782

معكزما او محللاس يلى مةل  يّاجة تكنولوجلا الم لومات واالتألــــــــــــــاالتس اللي ت تبع شــــــــــــــابم   م الم لومات  
واجلم الن م. ومةعي مو  و تكنولوجلا واالتألـــــــــاالت طع ا هلجس  و قا لألمع اإلّاجي الحال  من اجل ت اّي اّا

ل اتألــــــــاالت مع الشــــــــابم    المقع لك الم التقود رشــــــــعط تقديم التقاجمع يلى الم لومات واالتألــــــــاالت اإل للموو 
ــات  ــم للتطبلقـ ــم جّع مســــــــــــــتكملـ ــائمـ ــال رقـ ــات واالتألــــــــــــــــاالتس واال ت ـ ــا الم لومـ والن م  مةل  يّاجة تكنولوجلـ

 محللا. المطوجة

تنفيذ   ما تق ر    بنن توق  المفوضاية مزردا ما ا موال ما أ ز  345أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 783
 ورصد المعامي  الدايا اإللزامية قي مجال أما المعلوماا قي الميدان.

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

 التن ول وـــد   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ألم لبع اما التحول    مةال األمن السوبعا  س مماجسات تن ل الم وضلمس من خرل األموال المخأل - 784

 جودة ألمن الم لومات    تلك المةاالت الت  ال تتو ع  وما ر د م ااوع امنلم ّ لا.

ما تق ر    بنن تقوم المفوضااااااية بتوثي  ا صااااااول ال ئيسااااااية   356المجلس  قي الفق ة أوصااااااف  - 785
 والدانمة لتقيي  مخا   أما المعلوماا.

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اجة المساولم:اإلّ

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ةلف ال مللات واأل شــــطم والم لومات األســــاســــلم لتكنولوجلا الم لومات واالتألــــاالتس  يــــر عن   - 786 ســــُ

ــلمس ب ــاسـ ــلم او ّاعمم    اّاة الم دات والملاهل األسـ ــاسـ ــوال اسـ ــ ما اصـ الت  ُ  لت ماخعا.   ServiceNowوصـ
 وتقوه الم وضلم  اللا  بتةملع اله األصول ووسمما استناّا  يلى مدى ااموتما.
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ما تق ر    بنن تعزا المفوضاااااااااية وظيفة رئيس موظفي أما   365أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 787
وب ياة ضاااااااااماان باذ  الوظيفاة  أوصاااااااااف المجلُس  ز مع اإليارة العلياا.تكنولو ياا المعلومااا وأن تزراد التفاانا 

بايج تو يهية المفوضااااااايةة بمناية تحدمد وبيان يور رئيس موظفي أما تكنولو يا المعلوماا ومهاما قي م
ي المتطلباا اإل باررة وال اااوابط ومساااوولياا  ميع الجهاا صااااحبة  إلزامية و ااااملة  ما المعلوماا تحد 

 ي أن توق  المبايج التو يهية اإللزامية أي اااااااا ل ئيس موظفي أما تكنولو يا المعلوماا ورنب الماااااااالحة.
 ب   تشمز أن ان ما اإليارة العليا.تسلس  إياررا يمكنا ما الوصول إلف بيئة استشاررة مكلفة باإل

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم ولومم:األ

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المســاولون    جمّو األمن ت تزه الم وضــلم ي شــا  مةل  ألمن الم لومات إلشــعاك المزمد من كباج  - 788

الســـوبعا  . و د ُعو دن جئل  لمو    امن تكنولوجلا الم لوماتس ومقع مقع اله الو ل م    جنل  ّاخل ماتب  
ف ّوج وممـاه جئل  مو    امن تكنولوجـلا الم لومـات    الت للمـات  هبوع م و    الم لومـات. وســــــــــــــُووصــــــــــــــ 

ــداجاا رحلول  ــلقده جئل  مو    امن تكنولوجلا 2020 مايم عاه الةدادة ألمن الم لومات المقعج يصـــــــــ . وســـــــــ
 الم لوماتس را ت اهس التقاجمع ذات الأللم المت لقم ر من الم لومات يلى المةل .

ما تق ر    بنن تقوم المفوضاية بالتخطيط لوضاع ساياساة  ااملة   374أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 789
 اية لجميع موظفي المفوضية.لحماية النياااا بحيث تشمز حماية النياااا الشخ

 
 ّائعة الشاول القا و لم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  ستمدم:التاجمت الم

 
ــاوجات  - 790 ــم ال الملم لحمايم البلا ات وامع يّاجي ر د مشـــ ــلاســـ ة عمل متقدمم للســـ ــّو ّاخللم تم يعداّ مســـ

. و د اسـتعشـدت عمللم الألـلا م ر مللم م ألـلم لعسـم خعائث البلا اتس ا  اآلل  2020و   2019طوال عام  
والخاججلمس رما    ذلك اســـتعاتلةلم األمون ال اه لتســـخوع البلا ات من      مع لم متقدممس وإالتطوجات الداخللم

س والحواج الةاجي بون األمم 2020ل/ابعمل اجل ال مل من  بل الةملع    كل ماالس الت  اُعتمدت     لســـــــــا
إلطـاج  المتحـدة والةمـات الـ اعـلم الخـاججـلمس وعملـلم الملاـلم اإل للمـلم الت  ُ ـ لت ّاخـل الم وضـــــــــــــــلم. وال ازال ا

 .2020الزمن  لوضع الألل م النمائلم والتشاوج رش  ما    العإع األخوع من عاه 

المجلس بنن تقوم المفوضااااية باسااااتع اض وتحدمث  ما تق ر    382أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 791
يور موظف حماية النياااا ووظائفا بحيث متمكا الموظف ما أيان المهام المناااو  نليها قي سااياسااة  
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وأوصاف المجلس أي اا بنن تتولف  ة النياااا الشاخااية ل، اخا  المشاموليا باختااا  المفوضاية.حماي
ياسااتها العالمية المتعلقة بحماية النياااا  ب اامان معالجة  المفوضااية  قي الوخت الذ  تقوم هيا بوضااع ساا 
 المسانلة بشنن حماية  ميع النياااا الشخاية.

 
 الملمخدمم البلا ات ال  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــمن  - 792 ــلم لتحومل البلا ات لل تعة تتيـ ــتعاتلةلم الم وضـ ــلم    2025-2020اسـ التزاما   وما  بتماون الم وضـ

ي ّوجا قلــاّيــا على الألــــــــــــــ وــد ال ــالم     مةــال  مــايــم البلــ  ا ــاتس واألمنس واخرقلــات البلــا ــات. من ال تّا
ــمل  قل و ل م كبوع مو     مايم ــتعاتلةلم الةدادة الت  تشـ ــدّ تن ول االسـ ــلم رألـ ــابم  والم وضـ البلا ات من شـ

س اتلقى كبوع مو     مــايــم  2020الحمــايــم الــدوللــم يلى ّائعة البلــا ــات ال ــالملــم الةــداــدة. ومنــل فذاج/مــاجس 
م البلــا ــات ومو ف م ــاول لحمــايــم البلــا ــات. ومن المتو ع يجعا  مزمــد من  البلــا ــات الــدعَم من مو ف لحمــايــ 

   السلا  األوسع  طا ا إل شا  خدمم   2020رل عاه التحدا ات لدوج مو ف  مايم البلا ات وو وـــــــــ ـــــــــتج خ
ــات   ـــلاســــــــــــ البـلاـ ات ال ـالمـلمس والملاـلم اإل للمـلم والرمعكزـمم الةـاجمتون )رمـا    ذـلك ّوج يشــــــــــــــعام على الســــــــــــ

 يخ  ّوائع  مايم المااتب اإل للملماس واالست عاض الةاجي    المقع. لماه

بنن تتاي لموظف حماية النياااا قي المفوضاااااااية ما تق ر      387أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 793
 السنز المناسبة للوصول إلف اإليارة العليا.

 
 خدمم البلا ات ال الملم اإلّاجة المساولم:

 ــد التن ول وـ  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 مايم البلا ات من شــــــــــابم الحمايم الدوللم يلى خدمم البلا ات ال الملم. تم  قل و ل م كبوع مو     - 794

م البلا اتس وســـــــلا ل جئل  خدمم البلا ات ال الملمس رالتشـــــــاوج مع مداع شـــــــابم الحمايم الدوللم ومو ف  ماي
ــب يلى  ــول مو ف  مايم البلا ات على النحو المناســ ــوع وصــ ــاجكم الرامون لتلســ هلال ال مل المطلوب والمشــ

عمو كباج المو  ون التن ولاون. وُعدل التاجمت المســـــــتمدم للتشـــــــاوج رشـــــــ ل الملال ووضـــــــع صـــــــل تج النمائلم  
 لمعاعاة اله التطوجات. 2020للألبح العإع ال الث من عاه 
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 ا30)2017كااون ا ول/ييسمن   31 ر  المجلس نا السنة المنتهية قي تق  

  بنن تقوم المفوضااااية بوضااااع المزرد ما التو يهاا ما تق ر   119أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 795
 المحدية بشنن كيفية تنفيذ الموقغ الموسسي إاان أبدا  التنمية المستدامة.

 
 عاتلة  والنتائاشابم التخطلث االست اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020عاه العإع األخوع من  التاجمت المستمدم:

 
ومةعي وضــــع الألــــل م النمائلم للتوجومات التن وليم لل مللات المودا لم المت لقم رمشــــاجكم الم وضــــلم  - 796

ت اول من اجل التنملم المســـتداممس ومن المقعج يصـــداجاا     اادام التنملم المســـتدامم واطاج األمم المتحدة لل
 م النمائلم للتوجومات التن وليم للم وضـــلم رالةداول . و د ت ثع وضـــع الألـــل2020خرل العإع ال الث من عاه 

الزمنلم المت وعة إلصـداج األمم المتحدة توجوماتما على  طا  المن مم رشـ ل عمللات اادام التنملم المسـتدامم 
 .2020أللمس والت  اصبحف متا م    اياج/مااو ذات ال

ي المفوضااااية ألاياا معقولة لتطور  وتنفيذ ما تق ر    بنن   120أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 797 تحد ِّ
وإيارة مشااااااركة العملياا القط رة قي أبدا  التنمية المساااااتدامة بما مدن  اتخاض اهج قعال ومنساااااج  إاان 

 مية المستدامة قي الميدان.مشاركة المفوضية قي أبدا  التن

 
 شابم التخطلث االستعاتلة  والنتائا اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول لم: الم التوص

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 لقم راألادام سـتدجج راجامتعات لمشـاجكم الم وضـلم    اادام التنملم المسـتدامم    التوجومات المت - 798

ة    واطــاج األمم المتحــدة للت ــاول من اجــل التنملــم المســــــــــــــتــدامــمس وا  مــلكوجة    يطــاج  التوصــــــــــــــلــم الواّج
اعرها. وسوتم التشداد على تحداد السلا  القطعيس   عا  يلى   796من تقعمع المةل  )ا  ع ال قعة    119 ال قعة

طوملس سـوتم اإلبر  عن مسـاامم الم وضـلم    تحقوو  السـلا ات المتنوعم لمشـاجكم الم وضـلم. وعلى المدى ال
ي يشـــــــمل مةاالت النتائا الماســـــــســـــــلم المحدّة  ســـــــب األادام  األادام من خرل يطاج النتائا الةدادس الل

العئلســـلم    ســـلا  واليم الم وضـــلم. وعروة على ذلكس تم ا تباس ر ض الماشـــعات األســـاســـلم للم وضـــلم من  
تداممس واُعودت صــــــــــــلا تما لتكول اه ع صــــــــــــلم راألشــــــــــــخا  المشــــــــــــمولون  ماشــــــــــــعات اادام التنملم المـســـــــــــ 

 الم وضلم. راختألا 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/73/5/Add.6 ا30) 

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.6
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ما تق ر    بنن تعزا المفوضااية المتثال لسااياساااتها وإ  اناتها  172لمجلس  قي الفق ة أوصااف ا - 799
تشاارريا وأن التشا يلية الموحدة بشانن ق ايق الخن ان الساتشاارريا  وأن تكفز قعالية إيارة نقوي الخن ان السا 
 لتخاص.ا تنظ  قي تحقي  الم كزرة قي بعض مهام وحداا التوظيغ للحاول نلف مستوق أنلف ما

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــعمم ي ملول    جملع  2020   كا ول ال ا  /انااع  - 800 س كال كباج الشـــــــــــــعكا     مةال المواّج البشـــــــــــ

اإل للملـم. و ـد تولوا و ل ـم الع ـارـم هلمـا ات لو رـ ّاجة ال قّو التـار ـم لمـا من اجـل ضــــــــــــــمـال االمت ـال الماـاتـب 
ي األمع اإلّاجي المقبل رشــ ل يّاجة القوة ال املم المنتســبم يلى ت زمز ّوج   للســلاســات ذات الألــلم. وســوم اّا

لطم يلومم من اجل ضــــــمال اماّة هباج الشــــــعكا     مةال المواّج البشــــــعمم من خرل ت ومض المزمد من الـســـــ 
 الك ا ة    يّاجة عقّو المنتسبون.

ما تق ر    بنن تسااااتع ض المفوضااااية سااااياساااااتها واإل  اناا   181أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 801
وخ ل بذ  العملية منب ي أن تعزا   ان السااااااتشااااااارريا.التشاااااا يلية الموحدة بشاااااانن اسااااااتخدام ق ايق الخن  

متعلقة بشاااا وط اإلن ااا  والفاااااز بيا الوا باا  ونملياا الءيام باسااااتثناناا  المفوضااااية التو يهاا ال
ونملياا تحدمد أتعاب الخن ان السااااتشااااارريا والتفاوض بشااااناها  والوثائ  التي تدن  تسااااورة المدقوناا   

 ونملية إيارة الملفاا.

 
 شابم المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
    ون ال األمع اإلّاجي الةداد المت لو راسـتخداه القوة ال املم المنتسـبم سـوتناول المسـائل الشـاملم  - 802

ــلم رةملع  ئات الق ــبمس   ل المع قون األول وال ا   من األمع المتألـــــ ــلاو ال اه ع  وة ال املم المنتســـــ اإلّاجي ســـــ
تحدادا هلما ات لو راســــــــتخداه الخبعا  االســــــــتشــــــــاجمون و عاّى المت ا دان. وســــــــوتناول المع و ال ا   من األمع  

 نقاط المحدّة.اإلّاجي اللي وضع  دا ا البنّو المدججم    التوصلمس وسوو ع مزمدا من الوضوح رش ل ال

بنن تءي   المفوضااااية الكيفية التي يمكا بها تحقي   ما تق ر     213أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 803
  إيارة أكث  كفانة لمواي اإلألاثة ا سااااساااية المو وية قي المخاان  والتي تشااامز إمداياا العملياا القط رة.

ُتعتن  المفوضاااااااااياة منظماة واحادة هيماا متعل   وباذا التقيي  منب ي أن متنااول مسااااااااانلاة ماا إضا كاان يمكا أن
 زوااتها.بمسنلة ”ملكية“ مخ
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 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لم عن طعمو يّاجة مخزول الم وضـــــــلم من مواّ تدجك الم وضـــــــلم ا ج من الممان تحقوو  وائد محتم - 804

األســـــاســـــلم على المســـــتوى الماســـــســـــ . بود ا ج   عا ألل ال مللات القطعمم تداع  اللا مخزو ات مواّ  اإل اثم 
اإل اثم األســـــــاســـــــلمس وألل اإلّاجة الرمعكزمم عنألـــــــع ممم    الملال التن لم س    ج ات ون تقولم الا الت ووع  

ــاس لمـله ال مللـات الم نلـم والماـاـتب اإل للملـم و عمو اإلّاج ر ـناـيم ـراالشــــــــــــــتعاك مع  ة ال لـلا    المقع. وكـ ســــــــــــ
المنا شـمس سـتقوه شـابم الطواج  واألمن واإلمداّ رألـلا م ملكعة م اهلملم تبون مقتع ا رشـ ل كل  يمان تن ول 

الةاجممس  يـــــــــر عن   اإلّاجة الشـــــــــاملم لمخزو ات مواّ اإل اثم األســـــــــاســـــــــلم    يطاج عمللم الملالم اإل للملم
ا المن مـم وال واـئد المحتمـلم الت  ســــــــــــــت ّو علومـا. وعلى اســــــــــــــاس المـلكعة التكـالل  المحتمـلم الت  ســــــــــــــتتكـبداـ 

الم اهلملمس ســـتةعى مداوالت مع جملع اصـــحاب المألـــلحم الم نوونس رما    ذلك المااتب اإل للملم والشـــ ب  
 ذات الأللم.

ع ر    بنن تسااتع ض  ااعبة الطوارج وا ما واإلمداي  ميما تق   214أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 805
مخزوااا المفوضاية نلف أساات يور   وإضا سامحت بذلر الم حظاا النا ائة نا بذ  الساتع اضااا  أن 
تقوم بمسادان المشاورة للمكاتب اإلخليمية والعملياا القط رة بشانن ق   تحقي  الكفانة قي إيارة المخزوااا 

 نلف الاعيد القط  .
 

 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 806 ــُت الا اله التوصـــــلم من خرل اإلجعا ات المتخلة اســـــتةارم للتوصـــــلم الواّج من    213ســـ

 اعرها. 804قعة تقعمع المةل  )ا  ع ال 

ما تق ر    بنن تشااا ع المفوضاااية قي إ  ان ياخلي ت اااطلع با   222الفق ة أوصاااف المجلس  قي  - 807
ا   ا  المعنية ما أ ز تقيي    ائ  إيجاي نملياا تتساااااا  بمزرد ما الكفانة قي إصاااااادار أوام  الشاااااا ان 

 والتخطيط لها.
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 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ال مللات واإلجعا ات المنقحم المت لقم ر صــــداج اوامع الشــــعا  والتخطلث ل مللات الشــــعا  محدّة     - 808

م لنشـــــــــــعاا    العإع ال الث من  التوجومات اإلّاجمم المقبلم رشـــــــــــ ل المشـــــــــــتعماتس و د  دّ التاجمت المســـــــــــتمد
 .2020 عاه

ما تق ر    بنن تحدي المفوضااااااااية المزرد ما الف   لتجميع   226أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 809
 الحتيا اا  سوان نلف الاعيد اإلخليمي أو حتف نلف الاعيد العالمي.

 
 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اإلّاجة المساولم:

 التن ول  وـــد  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
سـتدجج التوجومات رشـ ل ال ع  اإلضـاهلم لتو ود اال تلاجات    الت للمات اإلّاجمم المقبلم المت لقم  - 810

ــل  ــتعمات )ال ألــ ــل المنقح المت لو رالمشــ ــتعمات و   ال ألــ ــلم. والموعد ا8رالمشــ ــتمدم  ا من ّلول الم وضــ لمســ
س وســــــل قبج  عمبا تنقلح ال ألــــــل ذي الألــــــلم من  2020األمع اإلّاجي الةداد او العإع ال الث من عاه لنشــــــع 

 الم وضلم. ّلول

ز المفوضاااية بتنءيحها للفااااز   229أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 811 ما يليز  8ما تق ر    بنن ُتعج 
 ن إ  اناا الش ان.ة وموثوخة بشنالمفوضية لكي متسنف للموظفيا الحاول نلف تو يهاا متسق

 
 شابم الطواج  واألمن واإلمداّ اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
تعمات. المشـ المنقح من ّلول الم وضـلم  وج  شـع السـلاسـم واألمع اإلّاجي رشـ ل  8سـلألـدج ال ألـل  - 812

ل شــامل للتوجومات الت ألــوللم المت لقم رالمشــتعمات والمســائل   8وســلحقو ال ألــل  المنقح  عض ي شــا  مســتّو
 األخعى المتأللم راإلمداّات.
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ما تق ر    بنن تدرج المفوضاااااية التطنيقاا المتبءية قي خطة   234أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 813
  ز اراية أما النياااا لدمها.ما أاستعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث 

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 الم وضلم رألدّ يضا م التطبلقات ذات الأللم      اه الحوسبم السحابلم. - 814

ما تق ر      235إيارة اساااتم اررة تاااا رغ ا نمال نموما  أوصاااف المجلس  قي الفق ة  قي إ ار - 815
بانن ت اااااااااع المفوضاااااااااياة مباايج تو يهياة لساااااااااتعااية القادرة نلف العماز بعاد الكوارث قي مجاال تكنولو ياا 

 المعلوماا والتاالا.

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

 التن ول وـــد  التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 الم وضلم رألدّ وضع توجومات للمااتب المودا لم رش ل است اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأ. - 816

تو يهية  اااملة للتخزرا ما تق ر    بنن تنفذ المفوضااية مبايج   240أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 817
ورنب ي أن تكون المبااايج  لحتيااا ي واساااااااااتعاااية القاادرة نلف العمااز بعااد الكوارث قي كااز نمليااة خط رااة.ا

 التو يهية مدمجة ضما إيارة استم اررة تا رغ ا نمال نلف الاعيد المحلي.

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  ول وـــد التن  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  لتاجمت المستمدم:ا

 
    ون ال ّلول ال مللات المودا لم لتكنولوجلا الم لومات واالتألــــــاالت يةعي يعداّه على مســــــتوى  - 818

المقعس   ل ا شـطم الدعم اال تلاط  واسـت اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأ جاجمم    المودال. و د اصـدجت 
ــابم   م الم لومات  ــو  الدعم اال شــــــــ ــاالت ماخعا امع يّاجما منقحا رخألــــــــ تلاط  الب  على وجج واالتألــــــــ

 .Windows 10يلى  Windows 7الخألو  ا تلاجات اال تقال من بع اما 
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ما تق ر    بنن تسااتع ض المفوضااية ال يوي الوارية ما الميدان  244أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 819
والتااالا قي العملياا الميدااية ية العامة لتكنولو يا المعلوماا  نلف القائمة الم  عية لل اوابط الحاساوب

 للمفوضية وبنن تتخذ العملياا القط رة خطواا قي الوخت المناسب لمعالجة أ  موا ا ضعف كني ة.

 
 شابم   م الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020عاه العإع األخوع من  المستمدم: التاجمت

 
ُاّججف عملوـتال  ععوـتال جئلســــــــــــــوتال )األمنس والدعم اال تلاط  واســــــــــــــت اّة القدجة على ال ملا     - 820

ــداو اـللات  للعـ اـرم اـلداخلـلم اـللي ُوال على المـودال    عـاه     يطـاج تةملع بـلال  2019اســــــــــــــتبـلال التألــــــــــــ
التقولم اللات  الكامل لتكنولوجلا الم لومات واالتألـاالت س اضـل  اسـتبلال اليـوارث الداخللم. وعروة على ذلك

يلى ملف الموا ع    اّاة اإلّاجة المعكزمم لتكنولوجلا الم لومات واالتألـــــاالتس وتوجد لو م م لومات للعصـــــد. 
 واهد المةل  ا ج سلست عض اله ال مللم    عمللم المعاج م المقبلم.

  
 لنيئة ا م  المتحدة ل صندوق ب اامج   - نا  ا  

تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي  - ألف 
 ا31)2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   23اتيمن الةدول  - 821

 
 23الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 التوصلاتا)عدّ   

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 – 6 6 – – 6 شابم الخدمات الماسسلم       

 – 2 2 – – 2 اما م ات اقلم التنول اال لائ 
 – 8 8 1 – 9 مااتب مت دّة

 – 16 16 1 – 17 المجموع 
  

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/75/5/Add.7 ا31) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.7
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 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   24اتيمن الةدول  - 822

 
 24الةدول 

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 ممستمد
 – 17 17 – 2 19 شابم الخدمات الماسسلم       

 – 1 1 1 – 2 ماتب التقولم
 – 4 4 – – 4 اما م ات اقلم راماهو

 – 14 14 – – 14 اما م ات اقلم التنول اال لائ 
 – 20 20 1 – 21 مااتب مت دّة

 – 56 56 2 2 60 المجموع 
  

نلف مساتوق   -ن ي اع ب اامج ا م  المتحدة للنيئة تق ر    بنما  26أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 823
دة الخاصاة بالو وي اإلخليمي  -المق   ثة تت اما النياااا المالية وبياااا المشااررع الموحَّ لوحة متابعة محدَّ

وا ماااا  مع تحدمد  ميع ماااااااااير التمورز ما الميزااية وما خارج الميزااية  واإلم اياا والماااااااا وقاا   
المشااااررع و/أو ا اشاااطة  وضلر لكفالة التمتع ب ؤرة واساااعة نا و وي الن اامج قي  ميع  معلوماا ناوال

 .أاحان العال 

 
 شابم الخدمات الماسسلم وشابم السلاسات والبعاما اإلّاجتال المساولتال:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021عاه العإع األول من  التاجمت المستمدم:

 
ــتكشــــــــام يماا لم وضــــــــع لو م متار م تةمع البلا ات الماللم وإلا ات  - 824 ــل بع اما البوئم اســــــ ــوواصــــــ ســــــ

 المشاجمع لت زمز الت عم  رالبع اما    جملع ا حا  ال الم.

بماشاااان  -نلف مساااتوق المق   -ما تق ر    بنن يقوم الن اامج   27أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 825
لعمز التي تقدمها المكاتب اإلخليمية وأماااا التفاخاا النيئية المتعدية ا   ا  ل صاد وم اقبة خطط االياا 

ما أ ز ضمان تحقي  أبدا  ب اامج العمز الخا  بن اامج ا م  المتحدة للنيئة وكفالة أيان مهام ا مااة 
 التي ي طلع بها الن اامج.
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لبعاماس واما ات االت ا ات البوئلم وشـــــابم الســـــلاســـــات وا المااتب اإل للملمس اإلّاجات المساولم:
 المت دّة األطعام

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الألــــــــــــــلـمس ُت تمـد خطث عمـل امـا ـات االت ـا ـات البوئلـم المت ـدّة األطعام من مةـال  يّاجتمـا ذات  - 826

ل  لبع اما األمم المتحدة للبوئم واليم ي شـــــــــــــا  فللات جصـــــــــــــد ومعاقبم لخطث ال مل  ماتمعات األطعامس ول اي
المـلكوجة. وهلـما ات لو رخطـم عمـل الماـاـتب اإل للمـلم الـتار ـم للبعـ اماس يقوه البعـ اماس من خرل عملـلم التحول 

م األّا  ث عملــج مع  موذج م بــف    موا مــ الت  يقوه بمــاس رموا مــم ال مللــات المنألــــــــــــــو  علومــا    خط
ي اعتمــاّ اــلا النما    ال مللــات  التن لم  يســــــــــــــمى ”المــدم والنتــائا العئلســــــــــــــلــمع. ومتو ع البع ــاما ال اّا
المنألـــــــو  علوما    خطث ال مل يلى تحقوو اادام بع اما ال مل. ولللكس   ل البع اما ال يقبل التوصـــــــلم  

ــم ـر مـا ة األطعام ولكـنج ملتزه بتن ـول التوصـــــــــــــــلم ـ ات االتـ اـ ات البوئـلم المت ـدّالمت لـقم رخطث ال مـل الخـاصــــــــــــ
 المت لقم رخطث ال مل الخاصم رالمااتب اإل للملم.

ما تق ر    بنن منفذ الن اامج اهجا للميزاة القائمة نلف النتائج  28أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 827
 نلف الاعيد اإلخليمي ونلف صعيد ا ماااا.

 
وشـــــابم الســـــلاســـــات والبعاماس واما ات االت ا ات البوئلم  المااتب اإل للملمس اإلّاجات المساولم:

 المت دّة األطعام

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المشـاجمع على الألـ ود اإل للم  وعلى صـ ود مع ت ملم   اه اوموجاس الزه ال ُتحسـب تكالل  جملع  - 828

 ما ات راستخداه  ما الموز م القائمم على النتائا.األ

ما تق ر    بنن يقوم الن اامج بتنفيذ مااااااااافوقة مخا   ت اني  35أوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 829
التااابع للن اااامج  المخااا   الم تبطااة بااالتوصاااااااااياااا ب  ض ت تيااب التوصاااااااااياااا التي خاادمهااا مكتااب التقيي  

 ا ولية. حسب
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 اتب التقولم م اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
وضع البع اما توجومات جسملم رش ل يعداّ التوصلات والدجوس المست اّة من كل تقولم سابو لتلبلم  - 830

لتس ومطلــب يلى التوصــــــــــــــلــم. و   اــلا الألـــــــــــــــدّس اعى البع ــاما ال اــله التوصــــــــــــــلــم  ــد ُ  ــد  متطلبــات اــله 
 ي ر ما. المةل 

ما تق ر    بنن يساااتع ض الن اامج الاااانايم ة الساااتئمااية التي   46أوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 831
و إأل خها لدمها مساااااااابماا منخف اااااااة و/أو ليسااااااات لدمها أية أاشاااااااطة  وأن يحدي ما إضا يمكا يمجها أ

 اقلها. أو
 

 مشابم الخدمات الماسسل اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
عمللم يقوه البع اما رال  ل ر جعا  تسومات واإل ر  المال  للألناّاو االستئما لم الخاملم    يطاج  - 832

 تنقلم المنح والمشاجمع.

ر    بنن يستحدث الن اامج إ ارا  دمدا لوضع اموضج خطة ما تق    59أوصف المجلس  قي الفق ة  - 833
العمز اإلخليمية  يشااااااامز الممثليا اإلخليمييا منذ م حلة مبك ة ما نملية إنداي النموضج  ورسااااااامد بميراج 

 واخع المكتب اإلخليمي المعني.مو  اا اإلاجاا وال اياا الماممة تما يا مع 

 
عاماس والماتب اإل للم  أل عمقلاس والماتب اإل للم  شــــــابم الســــــلاســــــات والب اإلّاجات المساولم:

 ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ت ـــــامـــــل مع ال مللـــــات يقوه البع ـــــاماس من خرل عمللـــــم التحول الت  يقوه بمـــــاس بتنقلح  مةـــــج لل - 834

المنألـــــــو  علوما    خطث ال مل. و د  اه البع اما رال  ل رموا مم ال مللات المنألـــــــو  علوما    خطث  
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ومن المتو ع ال ت ا   عملج مع  موذج م بف    موا مم األّا  التن لم  يســمى ”المدم والنتائا العئلســلمع. 
 م نلم رمةّع تن ول عمللم التحول رالكامل.خطم ال مل الخاصم رالمااتب اإل للملم وا ع المااتب ال

ما تق ر    بنن ي اااااع الن اامج تدابي  وإ  اناا رخابة مناسااااابة   60أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 835
لف الاااعيد اإلخليمي وتعزرز التساااق للتنسااي  ما أ ز ضاامان السااتخدام المناسااب   ااكال خطط العمز ن

 ضما خطط العمز وهيما بينها.

 
شــــــابم الســــــلاســــــات والبعاماس والماتب اإل للم  أل عمقلاس والماتب اإل للم   المساولم:اإلّاجات 

 ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب 

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
ت  يقوه بمـــــاس بتنقلح  مةـــــج للت ـــــامـــــل مع ال مللـــــات يقوه البع ـــــاماس من خرل عمللـــــم التحول ال - 836

المنألـــــــو  علوما    خطث ال مل. و د  اه البع اما رال  ل رموا مم ال مللات المنألـــــــو  علوما    خطث  
األّا  التن لم  يســـــمى ”المدم والنتائا العئلســـــلمعس وممدم من خرل الا  عملج مع  موذج م بف    موا مم 
اضـــــــــــحع بون األادام االســـــــــــتعاتلةلم والزمر     البع اما؛ وتعكوز الةمّو  النما يلى ضـــــــــــمال ”مدى جؤمم و 

ــل   ــعات لقلاس التقده )تألــ ــع ماشــ والموا مم على  طا  البع اما ر هملجس رما    ذلك المااتب اإل للملم؛ ووضــ
 ى ماشعات  ألللما؛ وتماون االتألال رشال اه ع ّ م واتسا ا  رش ل األّا  على  طا  البع اما.يل

ما تق ر    بنن يعتمد الن اامج إ ارا  دمدا واموض ا لإلب   نا   71أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 837
قدم المتوخع وماااااير  خطة العمز اإلخليمية مت اااما تحلي  لتنفيذ مو ااا اا اإلاجاا  ورنخذ قي النتبار الت
 لمستوق اإلخليمي.النياااا  أل اض التحق  نلف النحو المحدي قي ب اامج العمز كما بو مطن  نلف ا

 
شــــــابم الســــــلاســــــات والبعاماس والماتب اإل للم  أل عمقلاس والماتب اإل للم   اإلّاجات المساولم:

 ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ـاما رـال  ـل  موذج ”المـدم والنتـائا العئلســــــــــــــلـمع    عمللـم تخطلث اعمـالـج. و ـد ُا ةزت اعتمـد البع  - 838

ــا م يلى ذلكس ُ  مف  لقات عمل تدجمبلم على  طا  البع اماس   عمللم تألــــملم  موذج جداد وت ملمج. وإاإلضــ
ا تكتمل جملع  رما    ذلك المااتب اإل للملم. وسـووضـع يطاج و موذج اإلبر  عن خطم ال مل اإل للملم  الم

 عمللات اإلعداّ.
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ما تق ر    بانن تحتفل المكااتاب اإلخليمياة التاابعاة لن ااامج ا م   72أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 839
إضاااااافان الطابع ال ساااااامي نلف ما م ي قيها ما أاشااااااطة   المتحدة للنيئة بخطط نمز مسااااااتكملة نا   ر 
 ومشاررع  دمدة ومدر ة قي أيان السنة المعنية.

 
شــــــابم الســــــلاســــــات والبعاماس والماتب اإل للم  أل عمقلاس والماتب اإل للم   اجات المساولم:اإلّ

 ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب 

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــلـــمع    عمللـــم خطث عملـــج على  طـــا  البع ـــاماس   يطبو البع ـــاما  ما ”المـــدم والنتـــائا - 840 العئلســــــــــــ

ذلك المااتب اإل للملم. وممدم النما يلى ك الم االتألــــال رشــــال اه ع ّ م واتســــا ا  رشــــ ل األّا  على      رما
  طا  البع اما.

ما تق ر    بنن منشااع مكتب التقيي  التابع لن اامج ا م  المتحدة   82وصااف المجلس  قي الفق ة ا - 841
للنيئة الية تسااااامد لا بالتحق  ما سااااا مة المعلوماا الوارية ما ا خساااااام ا خ ق قي الن اامج  ل ااااامان  

 التقيي  التابع للن اامج.اكتمال خواند النياااا وس متها ما أ ز وضع خطة نمز مكتب 
 

 ماتب التقولم  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  تاجمت المستمدم:ال

 
وضـــع البع اما عمللم تحقو م زاة لوضـــع خطم عمل ســـنومم اوللم ت مل ك ّاة لتتبع ي ةاا مشـــاجمع   - 842

ــاجمع   ــتعاتلةلم للمشـــ ــمح خطم ال مل اييـــــا بتقولم األولومم االســـ البع اما وتقولم االوتما للتقولم طوال ال اه. وتســـ
 واسناّ ال مل.

ما تق ر    بانن منسااااااااا   الن ااامج مع المكتاب اإلخليمي  م ركاا  98أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 843
ق رءيا ما أ ز اتخاض تدابي  للتواصاااز مع الموساااسااااا  ال تينية ومنطقة البح  الكاررني والمكتب اإلخليمي  

 ع.الخار ية المشارِّكة قي تنفيذ المشاررع  بهد  تحسيا كفانة نملية تنفيذ المشارر
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شــــــــابم الخدمات الماســــــــســــــــلمس والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم   اإلّاجات المساولم:
 أل عمقلاالبحع الكاجمب س والماتب اإل للم  

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ماسـسـلم للشـعكا  اللان او  ول ات ا ات تمومل صـ وعة النطا    سـلسـتكشـف البع اما وضـع توجومات - 844

ــم رالبع اماس والقواعد المنطبقمس واآلثاج المتعتبم وات ا ات للت اول البع امة  هلما ات لو بتعتوبات التن ول   الخاصــ
 على الت اول و/او االت ا ات ومتطلبات اإلبر س ضمن اموج اخعى.

ما تق ر    بنن يعجز الن اامج بعملية اسااتقدام منسااقي المشاااررع  99أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 845
 اررع  مع م اناة تاررخ الندن الملتزم با.كنولورة رئيسية  ث  استقدام الموظفيا لدن  تنفيذ المش

 
شـــــــــابم الســـــــــلاســـــــــات والبعاماس والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم   اإلّاجات المساولم:

 ماتب اإل للم  أل عمقلاس وشابم الخدمات الماسسلم  البحع الكاجمب س وال

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
اعلن الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  التارع للبع اما عن و ائف تنســــــــــوو  - 846

ه األموال. وإاإلضــــــــــا م يلى ذلكس ي تزه الماتب اإل للم  اإلعرل عن الو ائف ال نلم المشــــــــــاجمع  بل اســــــــــتر
 ى المشعولس من اجل الت ةول رال مللم.المقتع م رمةّع الموا قم عل

ما تق ر    بنن متواصاااااز الن اامج مع المكتب اإلخليمي  م ركا   100أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 847
كاررني لتنساااااااي  وتنظي  حلقاا العمز التمهيدية قي الوخت المناساااااااب  ما أ ز ال تينية ومنطقة البح  ال

 تنفيذبا. الندن باستع اض المشاررع  ث  الندن قي
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شـــــــــابم الســـــــــلاســـــــــات والبعاماس والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم   اإلّاجات المساولم:
 البحع الكاجمب س وشابم الخدمات الماسسلم  

 وـــد التن ول   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 لقات عمل اســــــــتمرللم لةملع مشــــــــاجمع مع و البوئم ال الملم والألــــــــندو  األخيــــــــع   م البع اما  - 848

 للمنا س وممدم يلى يّجاج اله ال مللم ك  د المتطلبات    خطث تن ول المشاجمع.

ما تق ر    بنن منساا  الن اامج مخاااااااا ميزاايتا قي الوخت   101  قي الفق ة أوصااف المجلس - 849
 الجداول الزمنية لتنفيذ خطط نمز المشاررع.المناسب  ما أ ز التقي د ب

 
شـــــــــابم الســـــــــلاســـــــــات والبعاماس والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم   اإلّاجات المساولم:

  عمقلاس وشابم الخدمات الماسسلم  البحع الكاجمب س والماتب اإل للم  أل

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
ســـــــــــــلقوه البع اما راســـــــــــــت عاض عمللاتج الداخللم الت  تاثع على تخألـــــــــــــل  الموزا لات    الو ف  - 850

 ات ليمال االمت ال للةداول الزمنلم لخطث عمل المشاجمع.المناسب رغلم تموئم ال ع  لت زمز ك ا ة ال ملل

تق ر    بنن منسا  الن اامج مع ق ر  أومو ا لتحسايا هيكز ما   109أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 851
تساااااجيز المعلوماا قي اظام أومو ا هيما متعل  بالمشااااااررع اإلخليمية التي تقوم بتطور  أاشاااااطة قي ندة 

 يسمد بالتانيغ حسب النلد قي النظام.بلدان قي المنطقة  مما 

 
والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم  شـــــــــابم الســـــــــلاســـــــــات والبعاماس  اإلّاجات المساولم:

 البحع الكاجمب س والماتب اإل للم  أل عمقلاس وشابم الخدمات الماسسلم

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عإع ال ا   من عاه ال التاجمت المستمدم:

 
األمم المتحدة رشــــ ل يماا لات تن ول الت ووعات ســــلةعي البع اما اتألــــاالت مع  عمو اوموجا    مقع  - 852

 التقنلم المطلوإم      اه اوموجا الستل اب يّجاج الم لومات القطعمم.
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م ركا ال تينية ومنطقة ما تق ر    بنن يقوم المكتب اإلخليمي    126أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 853
للنيئاة بتحسااااااااايا إناداي التقاارر  الم حلياة نا   ر  إر ااااااااااي  البح  الكااررني التاابع لن ااامج ا م  المتحادة 

نملية تطور  ا اشااااااااطة بشااااااااكز كا   إلف  ااب النتائج القابلة للءيات  وضلر ما أ ز تعزرز الشاااااااافاهية  
 استخدام المواري المخااة.والمسانلة هيما متعل  بالنواتج التي تتحق  بفعز 

 
ماس والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم  شـــــــــابم الســـــــــلاســـــــــات والبعا اإلّاجتال المساولتال:

 البحع الكاجمب 

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  التارع للبع اما    وضــــــــــــــع  ائمم شــــــــــــــعل الماتب اإل للم  ألمعما - 854

 معجالم لةملع التقاجمع المع للم.

ما تق ر    بنن متخذ المكتب اإلخليمي  م ركا ال تينية ومنطقة  127أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 855
مساااااااتكملة قي اظام أومو ا بشااااااانن  البح  الكاررني التابع للن اامج التدابي  ال امة للحفاظ نلف معلوماا 

 المعلوماا قي نملية اإلب  . المشاررع الجاررة ما أ ز استخدام تلر

 
شـــــــــابم الســـــــــلاســـــــــات والبعاماس والماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم   اإلّاجتال المساولتال:

 البحع الكاجمب 

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  مستمدم:التاجمت ال

 
ــع الماتب  - 856 ــليـــــ ــمال  ســـــ اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  التارع للبع اما تدابوع ليـــــ

ــمال تحدا ما      اه اوموجا.   ــاجمع ليــــــــــ ــت عاض والتحقو الدوجمون للم لومات المت لقم رالمنح والمشــــــــــ االســــــــــ
ليــــــمال   اإل للم  فللات لعصــــــد الم لومات المت لقم ر ّا  المشــــــاجمعوإاإلضــــــا م يلى ذلكس ســــــونشــــــة الماتب 

 يّجاجما      اه اوموجا    الو ف المناسب كلما امان ذلك.

ما تق ر    بنن منشااع الن اامج الية رخابة تكفز المتثال  حكام   137أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 857
ورنب ي أن  ة بيا ث ث منظماا م  ااحة نلف ا خز.سااياسااة وإ  اناا الشاا اكاا هيما متعل  بشاا ط المقارا

   ا،لية سجز المستنداا الاحيد لعملية إ  ان المقاراة.تت ما بذ

 



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 185/319 

 

 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 الشعاهم لت زمز االمت ال.ا رال  ل عمللم تنقلح وتحداث سلاسم واجعا ات بدا البع ام - 858

ما تق ر    بنن مدرج الن اامج  قي نملية تقيي  الم  اااااااحيا     138أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 859
 سج ا امتثاله  للمتطلباا ال ام توق با قي الش كان المنفذما للن اامج  وأن منفذ باإلضاقة إلف ضلر اظاما 

للعوامز التي   ق تقييمها ل اامان خدر أكن  ما الشاافاهية   يقوم نلف الت  يد أو اقاط السااتحقاق بالنساابة
 قي نملية الختيار.

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 سلاسم واجعا ات الشعاهم.ا البع اما رال  ل عمللم تنقلح وتحداث بد - 860

ما تق ر    بنن يحدي الن اامج  ضااما الشاا وط التي منظ  قيها  139أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 861
نند تقيي  م  اد ما  الشا وط التي تطلنها الجهة المااحة  بحيث تكون العملية أكث   افاهية وتخل  مناخا 

يااا اختياار الشااااااااا كاان المنفاذما التي يقوم  ا مختلف أصاااااااااحااب الماااااااااالحاة هيماا متعل  بعملما الثقاة بي
 الن اامج. بها

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
وتحداث سلاسم واجعا ات الشعاهمس  مللم الت  بدات رال  ل لتنقلح سلستكشف البع اماس من خرل ال - 862

 يماا لم تلبلم اال تلاجات من المعشحون من اجل الو ا  بمله التوصلم.

ما تق ر    بنن ي ااع الن اامج مبايج تو يهية لتحدمد ا خساااط   151أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 863
  وتخاااااص لكز ما بذ  حج  المدقوناا التي متعيا صاااا قهاالتي متعيا يقعها للشاااا كان المنفذما  تنظ  
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المدقوناا اطاخا أو اساااابة مئورة ما المنلغ اإل مالي ل تفاق  وتءي  وضااااع حد أياف لعدي ا خساااااط التي 
ورمكا للكيان أن منظ  لهذا ال  ض قي المو  اا الوارية قي يليز الن امج   متعيا ص قها للش كان المنفذما.

 لمتحدة للنيئة.لن اامج ا م  ا

 
 شابم الخدمات الماسسلم  المساولم:اإلّاجة 

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
بدا البع اما رال  ل    اســـــت عاض ســـــلاســـــتج واجعا اتج المت لقم رالشـــــعاهم لم الةم المســـــائل المت لقم  - 864

 األّ ى من األ ساط الت  ات ون صع ما.المن لانس م ل الحد  رالشعكا 

ما تق ر    باانن يحاادي الن اااامج العوامااز و/أو الحااالا التي  152أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 865
 ستعتن  استثناناا لقاندة يقع ا خساط  مع الحتفاظ بسج ا ل،ضوااا الممنوحة والق اراا المتخذة.

 
 شابم الخدمات الماسسلم  اإلّاجة المساولم:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــاط من خرل  - 866 ــت نا ات من  اعدة ّ ع األ ســـــ ــم راالســـــ ــع الم ااوع الخاصـــــ ــون ع البع اما    وضـــــ ســـــ

 رالشعاهم.االست عاض الةاجي لسلاستج واجعا اتج المت لقم 

ما تق ر    بنن منشاع الن اامج خناة التواصاز المناسابة بيا مق     170أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 867
وا ميناة التنفياذياة لتفااقياة التنوع النيولو ي والن وتوكوليا الملحقيا بهاا ما أ از التفااق نلف اإل  اناا 

قادي  خادمااا ا مااااة إلف موتم   متعل  بت والمساااااااااووليااا التي متعيا نلف كاز كياان الضاااااااااط ع بهاا هيماا
 ا   ا  قي اتفاقية التنوع النيولو ي  بما قي ضلر الجوااب المتالة بالوظائف ألي  اإلياررة.
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 اما م ات اقلم التنول البوولوج س وشابم القا ول   اإلّاجتال المساولتال:

  وـــد التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021ع األول من عاه العإ التاجمت المستمدم:

 
ار ظ البع اما ال األّواج والمســـــــــــاوللات محدّة    التعتوبات اإلّاجمم المنقحم بون البع اما واما م  - 868

الألــــــــــــــاّج عن ماتمع األطعام    االتـ اقـلما. وم تزه  10/45اتـ اقـلم التنول البوولوج  )المع و األول للمقعج 
 توخى    المقعج.البع اما وضع ات ا  مستوى الخدمات الم

ما تق ر    بنن متواصاااز الن اامج مع ا مينة التنفيذية لتفاقية   171لمجلس  قي الفق ة أوصاااف ا - 869
التنوع النيولو ي لتقادي  مقت ي إلف موتم اا ا   ا  قي اتفااقياة التنوع النيولو ي والن وتوكوليا الملحقيا  

الت تيباا المتعلقة بءيام الن اامج حال التفاق نليا  وسااايشااامز بذا الاااار  قي   بها بانتماي مذك ة تفاب .
بتوقي  وظائف ا مااة  وضلر بهد  إاشاان إ ار تنظيمي يحدي مساوولياا واضاحة ورتيد الشافاهية والتو يا 

 والمسانلة هيما بيا ا   ا  والدول ا ن ان.

 
 ل اما م ات اقلم التنول البوولوج س وشابم القا و  اإلّاجتال المساولتال:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
تر ظ امـاـ م اتـ اقـلم التنول البوولوج  ال التعتوـبات اإلّاجـمم المنقحـمس الت  اـاداـا ماتمع األطعام     - 870

ــم لكــل من بع ــاما األمم المت10/45االت ــاقلــم    مقعجه   حــدة للبوئــم وامــا ــم س تحــدّ رــال  ــل األّواج الخــاصـــــــــــــ
االت اقلم. وتر ظ اييــــا ال الت اول البع امة  مع البع اماس كما او الحال مع ســــائع وكاالت األمم المتحدةس  
اسـتعشـد رالمقعجات ذات الألـلم الألـاّجة عن ماتمع األطعام. و   الا السـلا س اناك عدة ملكعات ت اول مع  

األمم المتحــدة للبوئــم. وإــالن ع يلى   ــم    يطــاج بع ــاماهلــا ــات اخعىس منمــا مــلكعات مبعمــم مع بعاما مختل
التعتوبات اإلّاجمم المنقحم الت  تحدّ مسـاوللات البع اماس وإالن ع يلى ال المسـاوللم والمسـا لم عن ال ناصـع  
البع امةلم تســتعشــدال رالمقعجات ذات الألــلم الألــاّجة عن ماتمع األطعامس   ل اما م االت اقلم وإع اما األمم 

 عال اله التوصلم  د ُ  لت ومطلبال يلى المةل  ي ر ما.متحدة للبوئم ي تبال

ما تق ر    بانن منسااااااااا  الن ااامج مع أمااااة اتفااقياة التنوع  180وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 871
النيولو ي ما أ ز اساااتحداث إ ار مو ا نملية التخطيط نلف مختلف مساااتوراا ا مااة  ورت اااما تع رفا 

ال ئيسااااااية التي سااااااتسااااااتخدم قي تلر العملية  مثز النتائج والنواتج ومو اااااا اا اإلاجاا فاهي  واضااااااحا للم
 وسائز التحق . أوو/

 



 A/75/339/Add.1 

 

188/319 20-12756 

 

 وشابم القا ول   ساما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ـــلا مع مقعجات  - 872 ســــــــــــــتيــــــــــــــع امـاـ م اتـ اقـلم التنول البوولوج  يطـاجا للموزـ م الـقائمـم على النـتائا تمـاشــــــــــــ

 األطعام. ماتمع

ما تق ر    بانن منسااااااااا  الن ااامج مع أمااااة اتفااقياة التنوع  181وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 873
سقة مع ا بدا  الست اتيجية ون متالنيولو ي بخاو  وضع خطة نمز  املة بشنن أاشطة ا مااة  تك

ل،مااة ومع مق راا موتم  ا   ا  قي اتفاقية التنوع النيولو ي  وت اااااااا  مو اااااااا اا إاجاا خابلة للءيات 
 ووسائز للتحق .

 
 وشابم القا ول  ساما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ه تقـاجمع يلى ماتمع األطعام   - 874 تر ظ امـا ـم ات ـاقلـم التنول البوولوج  ال ات ـاقلـم التنول البوولوج  تقـدد

من االت اقلم. وتتيــمن التقاجمع م لومات مســتكملم عن تن ول مقعجات   24عن ا شــطتما البع امةلم و قا للماّة 
عام. بود ال األما م ســــــــتواصــــــــل ال مل مع مقع البع اما رالتشــــــــاوج مع ماتمع األطعامس  ســــــــب  األطماتمع 

ــلم  د ُ  لت  ــتعاتلةلم. وتقدج األما م ال اله التوصــــ ــ ل موا مم خطث عملج مع األادام االســــ ــا س رشــــ اال تيــــ
 جزئلا وا ما ملتزمم بتن ولاا رالكامل.

الن اامج بنن تااادر أمااة اتفاقية التنوع النيولو ي     ما تق ر 185وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 875
التق ر  الذ  تعد  بشااانن إيارة اتفاقية التنوع النيولو ي بما متما اااف مع ا اشاااطة المعلا ننها قي ب اامج  

 نملها  وأن تع ض تلر ا اشطة وققا لميزاايتها وتنفيذبا.

 
 البوولوج اما م ات اقلم التنول  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم:  الم

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ست مل اما م ات اقلم التنول البوولوج  على تحسون تقاجمعاا من اجل التقود رالتوصلم. - 876
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النيولو ي  الن اامج أمااة اتفاقية التنوعما تق ر    بنن يسااند   186وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 877
وأن منسااااا  معها ما أ ز توحيد نملياا اإلب   التي تقوم بها ا مااة  بهد  إيراج المو ااااا اا ووساااااائز  

 التحق  والنتائج والتقيي  لكز اشاط واري قي ب اامج العمز.

 
 اما م ات اقلم التنول البوولوج  وشابم القا ول   اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
من االتـ اقـلمس   24تر ظ اـماـ م اتـ اقـلم التنول البوولوج  ا ـما تقوه ـر بر  ماتمع األطعام و ـقا للـماّة  - 878

 م ســــتواصــــل  والاتما المت لقم رالمســــائل البع امةلم ومســــائل اإلبر  من ماتمع األطعام. بود ال األماوتســــتمدد 
ال مل مع مقع البع اما رالتشاوج مع ماتمع األطعامس  سب اال تيا س لتحداد يماا لم يجعا  ت ووعات مناسبم 

 ل مللات يصداج التقاجمع على النحو المبون    اله التوصلم.

ما تق ر    بنن يءيِّ   الن اامج المند المقيدة قي صااااااااندوقيا   199صااااااااف المجلس  قي الفق ة وأو  - 879
 وراححها. BXLو  BHLلستئمااييا ا

 
 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــتئما وون وتنقوتمم - 880 ا رما اتماشــــى ســــت مل اما م ات اقلم التنول البوولوج  على تســــومم الألــــندو ون االســ

 التوصلم. مع

ما تق ر    بااانن منسااااااااا  الن ااااامج مع أمااااااااة اتفااااقياااة  200وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 881
يان الااااندوخيا الساااتئمااييا النيولو ي لكي مت اااما التق ر  الاااااير بشااانن اإليارة معلوماا نا أ التنوع

BHL  وBXL. 
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 وج اما م ات اقلم التنول البوول اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
    BXLو  BHLسـت مل اما م ات اقلم التنول البوولوج  على يّجاج اّا  الألـندو ون االسـتئما وون  - 882

 تقعمعاا رش ل يّاجة األما م.

 ر    بانن منسااااااااا  الن ااامج مع أمااااة اتفااقياة التنوع ما تق 209وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 883
ر اسااااااااات اتيجي كااماز  وراز ا  از لنناان القادراا بعاد النيولو ي لتخااض التادابي  ال اماة ل متثاال إلناداي إ اا

   لكي يج   تقديما وققا لمتطلباا موتم  ا   ا .2020 نام

 
 وشابم القا ول  ساما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــتتخل اما م ات اقلم التنول البوولوج  وشـــــــــــابم القوا ون التار م للبع اما التدابوع الرامم ليـــــــــــمال   - 884 ســـــــــ

 االتسا  مع مقعجات ماتمع األطعام.

ما تق ر    بنن يسااند الن اامج أمااة اتفاقية التنوع النيولو ي   219قي الفق ة  وأوصاف المجلس  - 885
موتم  ا   ا  قي التفاقية ما أ ز تعدمز ب اامج العمز ومشاا وع الميزااية   ورتواصااز معها للتنسااي  مع

 بهد  تقيي  وتنفيذ خطة نمز ل،مااة تكون أكث  واخعية وققا للمواري المتاحة.

 
 وشابم القا ول   ساما م ات اقلم التنول البوولوج  لمساولتال:اإلّاجتال ا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
تع ــب امــا ــم ات ــاقلــم التنول البوولوج  رــالــدعم الــلي يقــدمــج مقع البع ــاما؛  وع ا مــا تر ظ ال ّوج   - 886

األما م ماتمع األطعام رشــــــ ل اله المســــــائل او من األموج الت  تقع على عاتو األما م. ولكن التنســــــوو مع 
ســــت مل رالت اول مع مقع البع اماس وإالتشــــاوج مع ماتمع األطعامس  ســــب اال تيــــا س لتحداد يماا لم يجعا  

 ت ووعات مناسبم    خطث ال مل على النحو الملكوج    اله التوصلم.
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و ي ما تق ر    بنن يسااند الن اامج أمااة اتفاقية التنوع النيول  220جلس  قي الفق ة وأوصاف الم - 887
ورتواصاااااز معها للتنساااااي  مع موتم  ا   ا  إليراج التن ناا قي مشااااا وع الميزااية بط رقة تعكس المواري 

 ال امة لتنفيذ مق راا موتم  ا   ا .

 
 وج اما م ات اقلم التنول البوول اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لقد اّججف األما م رال  ل التبععات    مشـــــــــــعول الموزا لمس وســـــــــــتســـــــــــتمع    القلاه بللك. و   الا  - 888

 يلى المةل  ي ر ما.الألدّس اعى كل من األما م والبع اما ال اله التوصلم  د ُ  د لت ومطلبال 

يساااند الن اامج أمااة اتفاقية التنوع النيولو ي ما تق ر   بنن   221وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 889
ورتواصاااااااااز معها للتنساااااااااي  مع موتم  ا   ا  قي التفاقية ما أ ز التفاق نلف تنفيذ الية أكث  قعالية 

 لحشد المواري ل،مااة.

 
  اقلم التنول البوولوج  اما م ات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
تع ـب امـا ـم ات ـاقلـم التنول البوولوج  بـدعم مقع البع ـاماس ولكنمـا تر ظ ال ّوج البع ـاما ال اتم ـل  - 890

األما م ئل. و و ما امانس ســـُتَقده المســـاعدة يلى الزمر        التنســـوو مع ماتمع األطعام رشـــ ل اله المســـا
.  بنا  على الخبعة الماسسلم للبع اما    مةال ت بئم المواّج

ما تق ر    بانن يعزا الن ااامج اليااا ال خااباة التاابعاة لاا قي  237وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 891
اختيار الخن ان الساااتشاااارريا وق ايق المتعاخدما  أمااة اتفاقية التنوع النيولو ي ل ااامان أن تكون نملياا

مي الطلباا الموصف به .نمل  ياا تناقسية و فاقة  والنظ  هيما ل يقز نا ث ثة ما مقد ِّ
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 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021عاه العإع األول من  التاجمت المستمدم:

 
التنول البوولوج  رال  ل    تن ول اله التوصـلم. وإدات عمللم التن ول رةملع لقد شـععف اما م ات اقلم  - 892

 عمللات التو ل  ر د مع لم معاج م الحساراتس وستستمع    عمللات التو ل  المقبلم.

رخابة أولية قي أمااة  ما تق ر    بنن منشاااااااااع الن اامج الية  238وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 893
مي الطلباا لشااا ز مهام اتفاقية التنوع الن يولو ي وروثقها نلف النحو السااالي  للتحق  مما إضا كان لدق مقد ِّ

الخن ان الساااتشاااارريا وق ايق المتعاخدما إضن بالعمز قي النلد  نندما تقت اااي الختاااااصااااا ضلر  وضلر 
 د.كف ا أولي خنز الندن قي إ  ان أ  تقيي  للم  

 
 ات اقلم التنول البوولوج اما م  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 لقد بدات اما م ات اقلم التنول البوولوج  رال  ل تن ول اله التوصلم. - 894

الن ااامج مع أمااااة اتفااقياة التنوع    بانن متواصاااااااااز ما تق ر    239وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 895
النيولو ي بهاد  ضاااااااااماان أن تم، ا مااااة  ميع الحقول قي وثاائ  نملياة الختياار لكفاالاة تواق  معلومااا 

 كاملة نا  ميع المشاركيا.

 
 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 سطممتو  األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 لقد بدات اما م ات اقلم التنول البوولوج  رال  ل تن ول اله التوصلم. - 896

ما تق ر    بنن منشاااااع الن اامج الية لل خابة واإل ااااا ا  تكفز  247وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 897
لخن ان الساتشاارريا وق ايق المتعاخدما اختاااصااا  مع ا  بااورة يوررة وموثَّقة أن تت اما نملياا التعاخد

ية قي ا م  اإليار    .ST/AI/2013/4لكز منها  وأن تت ما بذ  الختااصاا  ميع المعلوماا المحدَّ

 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول :التوصلم الم 

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 لقد بدات اما م ات اقلم التنول البوولوج  رال  ل تن ول اله التوصلم. - 898

ما تق ر    بانن منشاااااااااع الن ااامج الياة رخااباة تكفاز المتثاال  255وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 899
لتعاخد مع الخن ان السااااااااتشااااااااارريا وق ايق المتعاخدما قي أمااة اتفاقية التنوع لختااااااااااصاااااااااا نملياا ا

ية لوضاع المهام المتعاخد نليها  بحيث ل تتجاوا   النيولو ي  ول سايما هيما متعل  بالموانيد النهائية المحدَّ
ية قي الختااصاا.  مدة العقوي الفت ة المحدَّ

 
 ل البوولوج ما م ات اقلم التنو ا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ستبدا اما م ات اقلم التنول البوولوج  ال مل على تن ول اله التوصلم. - 900

ع الن ااامج أن تت اااااااااما العقوي  ميما تق ر    بانن يكفاز  256وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 901
المعلوماا ال امة لتحدمد اإليارة التي توخع نلف العقد والخن ان السااااااااتشااااااااارريا وق ايق المتعاخدما الذما 

 موظَّفون قي أمااة اتفاقية التنوع النيولو ي.

 
 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  :التاجمت المستمدم

 
 لقد بدات اما م ات اقلم التنول البوولوج  رال  ل تن ول اله التوصلم. - 902

ما تق ر    بنن يحتفل الن اامج بساااااااج ا نا كيفية تحدمد   257وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 903
م مع  قي أمااااااة اتفاااقيااة  الخن ان الساااااااااتشااااااااااارريا وق ايق المتعاااخاادمامساااااااااتوق ا تعاااب لكااز نقااد ُمن ة

 النيولو ي. التنوع
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 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 البوولوج  رال  ل تن ول اله التوصلم.لقد بدات اما م ات اقلم التنول  - 904

ما تق ر    بنن منشع الن اامج الية رخابة تتيد تننيا الموظفيا   267أوصف المجلس  قي الفق ة و  - 905
المكلَّفيا بتوظيغ الخن ان الساااااتشاااااارريا وق ايق المتعاخدما بشااااانن حالا الخط  المحتملة  مثز توظيغ 

 ار .تجاوا قت اا التوظيغ القاوق وققا ل،م  اإلي موظفيا سابقيا وموظفيا متقاندما أو

 
 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 التوصلم.لقد بدات اما م ات اقلم التنول البوولوج  رال  ل تن ول اله  - 906

ق ر    بنن يعزا الن اامج اليتا الخاصاة بال خابة وأن يكفز ما ت  274وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 907
 إ  ان كز تقيي  م حلي وكز تقيي  اهائي قي الوخت المناسب وققا  حكام ا م  اإليار .

 
 اما م ات اقلم التنول البوولوج  اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021ال ا   من عاه  العإع التاجمت المستمدم:

 
 لقد بدات اما م ات اقلم التنول البوولوج  رال  ل تن ول اله التوصلم. - 908

ما تق ر    بنن منسااااا  الن اامج مع أمااة اتفاقية باماكو ما   284وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 909
مع ا بدا   ورنب ي أن تكون خطة العمز متسااااقة  اااااملة بشاااانن أاشااااطة ا مااة.أ ز وضااااع خطة نمز 

الست اتيجية ل،مااة ومع مق راا موتم  ا   ا  قي اتفاقية باماكو  مع إيراج  دول امني لم احز اإلاجاا 
 ال ئيسية ومو  اا اإلاجاا القابلة للءيات ووسائز التحق .
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 ات اقلم راماهواما م  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  اجمت المستمدم:الت

 
ســــوتواصــــل البع اما مع اما م ات اقلم راماهو لوضــــع خطم عمل تتماشــــى مع األادام االســــتعاتلةلم  - 910

 لألما م ومع مقعجات ماتمع األطعام    ات اقلم راماهو.

صااانايم  اساااتئمااية قي ما تق ر    بنن يءي ِّ  الن اامج إاشاااان   297وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 911
 اظام أومو ا  مااة اتفاقية باماكو ما أ ز المتثال للهيكز الذ  وضعتا  معية ا م  المتحدة للنيئة.

 
 اما م ات اقلم راماهو اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 واصل البع اما مع اما م ات اقلم راماهو رش ل تن ول اله التوصلم.سوت - 912

ما تق ر    بنن يعيد الن اامج تخاااااايص الااااااندوق المتجدي  298وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 913
المق رة  مع إاشاااااااااان حسااااااااااب محادي لهاذا ال  ض قي الاااااااااانادوق لتفااقياة باامااكو قي قئاة ا اااااااااااباة 

 .BML الستئمااي

 
 اما م ات اقلم راماهو ساولم:اإلّاجة الم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 تن ول اله التوصلم.سوتواصل البع اما مع اما م ات اقلم راماهو رش ل  - 914

مع أمااة اتفاقية باماكو ما تق ر    بنن متواصاااااااااز الن اامج   299وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 915
للتنساااااااااي  مع موتم  ا   ا  قي اتفاقية باماكو ما أ ز تعدمز ب اامج العمز ومشااااااااا وع الميزااية  وضلر 

 وققا للمواري المتاحة.بهد  تقيي  وتنفيذ خطة نمز ل،مااة تكون أكث  واخعية 
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 اما م ات اقلم راماهو اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 سوتواصل البع اما مع اما م ات اقلم راماهو رش ل تن ول اله التوصلم. - 916

ما تق ر    بانن منسااااااااا  الن ااامج مع ا مااااة العااماة ل،م   312الفق ة وأوصاااااااااف المجلس  قي  - 917
وبي لتقيي  ووضااع سااياسااة محاساانية  دمدة ما أ ز إرسااان أسااات  المتحدة ومكتب ا م  المتحدة قي اي  

ا لتخاااض الق اراا المتعلقااة بااالنت ا  بااالمعااام ا ألي  التبااايليااة  وققااا للمعيااار  ما المعااامي   23معزَّ
 ة الدولية للقطاع العاما اإلم اي ما المعام ا ألي  التبايلية تال  ائب والتحور اا.المحاسني

 
 شابم الخدمات الماسسلم :اإلّاجة المساولم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــتمع البع اما    التواصـــل مع ماتب  - 918 ــلسـ ــم سـ ــلاسـ األمم المتحدة     وعوإ  رشـــ ل يماا لم وضـــع السـ

ت  وع التباّللم. ومّو البع اما ال ار ظ ال تن ول المحاســــــــــــــبلم الةدادة المت لقم راالعتعام ر اعاّات الم امر
اله التوصــلم معاول ر صــداج الســلاســم المحاســبلم الةدادة رشــ ل االعتعام ر اعاّات الم امرت  وع التباّللم 

 ب األما م ال امم لألمم المتحدة.من جا 

ل خابة المناسااااابة لءيات ما تق ر    بنن منفذ الن اامج الياا ا  313وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 919
مسااااتوق إاجاا التفاخاا المتعلقة بالمسااااابماا  وإ  ان التعدم ا ال امة قي الميزااية وب اامج العمز خنز 

 إأل ق السنة.

 
 ابم الخدمات الماسسلمش اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021 العإع األول من عاه التاجمت المستمدم:

 
ســـوتواصـــل البع اما مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ  رشـــ ل يماا لم يعداّ تقعمع      اه اوموجا  - 920

ــتومات  ــد وتقولم مســ ــال اّاة معاقبم لعصــ ــاامم من اجل يجعا  الت دارت يمان ال يشــ اإل ةاا    ات ا ات المســ
 المناسبم    الموزا لم وإع اما ال ملس  بل ي ر  السنم.
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ما تق ر    بنن يقوم الن اامج بتنفيذ الية ل اااامان وثائ  ين   314وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 921
 و ا.سليمة ل تفاخاا المتعلقة بالمسابماا التي ُتحمَّز قي اظام أوم

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ي مــل البع ــاماس رــالت ــاول مع ماتــب األمم المتحــدة     وعوإ س رــال  ــل من اجــل تحــداــث يجعا ات  - 922

 اال ت ال بوثائو ّعم سللمم لرت ا ات المت لقم رالمساامات      اه اوموجا.التش ول المو دة ليمال 

بنن يقوم الن اامج بتحسااااااااايا م حظتا المتعلقة  ما تق ر    326وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 923
باإلب   القطاني قي الم حظاا نلف النياااا المالية بمضااقة وصاف للهيكز وا اشاطة الموضاونة حساب  

 ع.كز خطا

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021 ا   من عاه العإع ال التاجمت المستمدم:

 
 سل مل البع اماس راال تعال مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ س من اجل تن ول اله التوصلم. - 924

ما تق ر    بنن يفاااااد الن اامج قي م ققاا الم حظاا نلف    327الفق ة وأوصااااف المجلس  قي  - 925
لقة  نلف مساااتوق الاااانايم   وضلر ما  النياااا المالية نا التفاصااايز المتعلقة بالقطاناا الخمساااة المع

 أ ز تعزرز  فاهية اإلب   المالي.

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   وعوإ  رشــــ ل الســــبل الممانم ليــــمال  يةعي البع اما رال  ل منا شــــات مع ماتب األمم المتحدة   - 926

 تن ول اله التوصلم.
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باالتنساااااااااي  مع مكتاب ا م  ما تق ر    بانن يقوم الن ااامج   328وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 927
المتحدة قي اي وبي ومق  ا م  المتحدة  بتقيي  اإلقااااااااي نا المااااااا وقاا قي الم حظاا نلف النياااا 

ع اطاق بذا التقيي  ليشااامز أي اااا اإلم اياا  اناا الج  اهية.المالية الماااانفة حساااب القط ورنب ي أن موساااَّ
 وا صول والخاوم.

 
 ات الماسسلمشابم الخدم اإلّاجة المساولم:

 لم ُتقبل   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــب القطـال   ـاه البع ـاماس رـالت ـاول مع ماتـب األمم المتحـدة     - 928  وعوإ س بتقولم جـدوى اإلبر   ســــــــــــ

لت الة عا  س وخل  يلى ال ذلـك  وع ممان من النـا لـم التقنلـم. ومعى البع ـاما ال اـله  التوصــــــــــــــلـم  ـد ُ  ـد 
 ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ر الن اامج خ ارا معل  بشانن  دوق اإلب     329وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 929 ما تق ر    بنن ُياادِّ
ساااااااب القطاع الج  اقي مت اااااااما  دول امنيا للتنفيذ قي حالة ما إضا تنيا أن بذا اإلقاااااااااي ممكا ما  ح

 الناحية العملية.

 
 شابم الخدمات الماسسلم لمساولم:اإلّاجة ا

 لم ُتقبل  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــب القطـال   ـاه البع ـاماس رـالت ـاول مع ماتـب ا - 930 ألمم المتحـدة     وعوإ س بتقولم جـدوى اإلبر   ســــــــــــ

لت الة عا  س وخل  يلى ال ذلـك  وع ممان من النـا لـم  التقنلـم. ومعى البع ـاما ال اـله التوصــــــــــــــلـم  ـد ُ  ـد 
 ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

اإلضاااقي ما تق ر    بنن يكفز الن اامج حساااب تعورض العمز   358وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 931
والتعليمااا  UNON/IC/2015/07بام ااااا تعور اااااااااياة وبمادقونااا إضاااااااااااهياة وققاا للتعمي  اإلن مي 

 ققا للجدول الذ  وضعا م كز العمز قي اي وبي.المناسبة  و 
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 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021ألخوع من عاه العإع ا التاجمت المستمدم:

 
ــلا مع الت ملم اإلعرم   - 932 ــلم تماشـــ ــا   واإلجااات الت وميـــ ــد البع اما عن ك ب ال مل اإلضـــ ــوعصـــ ســـ

UNON/IC/2015/07  وســوتواصــل البع اما اييــا رشــال وثوو مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ  لك الم .
 ال تتقود عمللم الحساب رالت ملم اإلّاجي.

بنن يسااتع ض الن اامج الحالا التي   ق تحدمدبا  ما تق ر     359  قي الفق ة وأوصااف المجلس - 933
ومدقوناا  وأن ياااححها  بانتباربا اسااتحقاخاا مت اكمة ما اإل اااا التعور ااية قي  داول ألي  مناساابة 

 ومدقوناا تتجاوا المعدلا المق رة. مقابز نمز إضاقي قي  داول ألي  صحيحة 

 
 م الخدمات الماسسلمشاب اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت عاض اي  الم مد وعات اائدة  - 934 ــلقوه البع اماس رالت اول مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ س راسـ سـ

المــد وعــاتس ُتَعّد المبــالغ     ــالــم النق     لك  اتســــــــــــــنى يجعا  اال تطــاعــات المطلوإــم من المو  ون. و 
 المو  ون. يلى

ما تق ر    باانن منظ  الن اااامج قت ة اسااااااااات احااة ال اادان قي  360وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 935
الجمعة قي إ ار ق ضاااااية العمز اإلضااااااقي  مع بيان مدتها وق   أخذبا وحسااااااب تعور ااااااا العمز  أيام

 اإلضاقي بعد ضلر الاقطاع.

 
 شابم الخدمات الماسسلم إلّاجة المساولم:ا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ســـليـــمن البع اما التقود بتعتوبات ال مل ألياه الةم م. وإاإلضـــا م يلى ذلكس ســـلقوه مو  و شـــاول   - 936

 راأل  مم. الو ف بتوعلم المو  ون    مااتبمم
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ما تق ر    بنن يسااااتع ض الن اامج كمية العمز اإلضاااااقي قي  361وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 937
سااااانة  مع    40الشااااه   مع الت كيز بو ا خا  نلف الموظفيا الذما متجاواون الحد المسااااموي با وبو 

واققة استثنائية مسبقة قي ماتخاض التدابي  ال امة لتجنب تجاوا بذا الحد ا خاف  وا ت اط الحاول نلف 
 كز م ة ل يمكا قيها التقيد بهذا الحد ا خاف.

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ساعم    الشمعس وسلحد منما لتقتألع   40ى علسوعصد البع اما طلبات ال مل اإلضا   الت  تزمد   - 938

على المماه األه ع ااملم. وســــولزه الحألــــول على موا قات مســــبقم من المداعمن  بل القلاه ر ي عمل يضــــا   
 من الا القبول.

ما تق ر    باانن يعيااد الن اااامج تنشااااااااايط ق ر  تكنولو يااا  369وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 939
للجناة المحلياة لتكنولو ياا المعلومااا والتاااااااااااالا بعقاد ا تماانااا م تيا  ا المعلومااا والتاااااااااااالا أو

السااااانة  نلف النحو المنيا قي اختاااااااصااااااا لجنة تكنولو يا المعلوماا والتااااااالا  المنشااااانة قي  قي
   والمتثال  حكام اش ة ا ميا العام بشنن مجلس تكنولو يا المعلوماا والتاالا.2015 أيار/مامو

 
 شابم الخدمات الماسسلم لمساولم:ا اإلّاجة

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ار ظ البع ـاما ال اجتمـال لةنـم تكنولوجلـا الم لومـات واالتألـــــــــــــــاالت كـال مقعجا عقـده مبـدئلـا     - 940

س ال اعكز  19-  بتكنولوجلا الم لوماتس رســـــبب جائحم كو ودال عمو الم نس ولكن ت ون على 2020اياج/مااو 
عملج وال او ع الدعم للمن مم هلما ات لو رمســـائل متنوعم معتبطم بتكنولوجلا الم لومات واالتألـــاالت. وُمزمع  

 .2020عقد ذلك االجتمال    العإع األخوع من عاه 

 اامج تفور ااااا السااالطة ما خ ل بنن ياااادر النما تق ر     374وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 941
النوابة اإللكت واية لتفورض الساااالطة وأن مزرز أ  تناخ اااااا بيا النوابة اإللكت واية وا يوار المسااااندة قي 
اظاام أومو اا وققاا لتفورض السااااااااالطاة قي إيارة النظااميا ا سااااااااااساااااااااي واإليار  للموظفيا والنظاام الماالي 

 المالية. والقواند
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 بم الخدمات الماسسلمشا المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــندة      اه  - 942 ــلطم واألّواج المســــ ــ ل البوارم اإللكتعو لم لت ومض الســــ ــا رشــــ ــت عاضــــ اجعى البع اما اســــ

ةعي الا االســـــــــــت عاض على اســـــــــــاس  ألـــــــــــل .  واامَلف جملع التنا يـــــــــــات. وم  2020اوموجا    اياج/مااو 
ــلاســــات اإلّاجمم ــتعاتلةلات والســ ــا لم التار م إلّاجة االســ ــائل    وتســــت عض شــــابم التحول الماســــســــ  والمســ ومســ

ــا  ــاتاالمت ال    مقع األمم المتحدة اييــــــ ــندة      اه اوموجاس وتطلب يلى  الت وميــــــ ال ععلم واألّواج المســــــ
 است عاض اي اوجج عده اتسا . جمات التنسوو الم نلم بت ومض السلطم

 
 تنفيذ التوصياا الوارية قي تقارر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقة -بان  

ــنــــم المنتملــــم    ـ ـــ  - 943  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31ده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.7 س ال ألــــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصــــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســــارقم. وتّع

توصــــــلم والت  اعتبع المةل  ا ما يما  ود التن ول او لم ُتن  ل.   24البالغ عدّاا اّ اه م لومات عن التوصــــــلات  
 وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب اللي ُت عض رج التوصلات    المع و.

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   25م عض الةدول و  - 944

 
 25الةدول 

ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما ا    لفت اا السابقة التي انتن  أاها ل  تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 ممستمد
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 15 15 1 - 16 شابم الخدمات الماسسلم       

 - 3 3 - - 3 شابم البعاما والسلاسات
الماتـب اإل للم  ألوجوإـا التـارع لبع ـاما األمم 

 - 1 1 - - 1 المتحدة للبوئم
 - 4 4 - - 4 مااتب مت دّة

 - 23 23 1 - 24 المجموع 
  

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.7
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 ا32)2015كااون ا ول/ييسمن   31السنة المنتهية قي  تق ر  المجلس نا  

ب ااامج النيئااة إنمااال ضاااااااااوابط كااهيااة ما تق ر    بانن يكفااز  52أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 945
 متعل  بمنداي وتقدي  التقارر  المطلوبة ما الوكالا المنفذة امتثال لتفاخاا التعاون بشنن المشاررع. هيما

 
 ابم الخدمات الماسسلمش اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021عاه العإع األول من  التاجمت المستمدم:

 
ت والتقـاجمع الت  تـ خعت عن مواعوـداـا.   - 946 ار ظ البع ـاما ا ـج ال اوجـد   ـاه لتحـداـد التقـاجمع الت  وّج

المشــــاجمع وتحداث الم لومات وامت ال الشــــعكا    ولكن ا ال توصــــلات مةل  معاج   الحســــارات رشــــ ل يّاجة
لن اه اوموجا.   2مو تطومع تطبوو التوســـــــــــــ م المن د لان لمتطلبات ات ا ات الت اول رشـــــــــــــ ل المشـــــــــــــاجمع يلى  ع 

ــمات التاللم: التواجمت  ولم ــمات الن اه ولكنج اتو ع ال ياول للن اه السـ ــ ل سـ ــات رشـ يختتم البع اما ر د المنا شـ
ــداج ا ــعكا  المن د لان بتقديم تقاجمع  المحدّة إلصــ ــماح للشــ لتقاجمعس وتواجمت تقديمماس وتواجمت  بولما؛ واماا لم الســ

ــد مـباشــــــــــــــعة و  دة؛ وجصــــــــــــ  ـقا إلطـاج ال مـل المنطق  المخألــــــــــــــ  للشــــــــــــــعـمك المنـ د ل واجـ ا  تـقاجمع مـالـلم م تمـَ
 والتقاجمع. المد وعات

ئاااة/م ق  النيئاااة العاااالمي بماااا مليا ما تق ر    ب ااااامج الني 56وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 947
رر  النفقاا ضااااما ا    الزمنية منذل مزردا ما الجهوي ورج را نملياا المتابعة ل اااامان تقدي  تقا أن تأا

و تبا أن منظ ا قي  اااااااطب المبالغ المساااااااتحقة الءبض نندما  المتف  نليها قي إ ار التفاخاا الموخعة 
 ندما مثنت ندم خابلية است ياي مبالغ السلف.يمكا الحاول نلف تقارر  افقاتها ون ل

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
تن ول ســمات  ســوواصــل البع اما ال مل مع ال عمو الم ن  بن اه اوموجا    مقع األمم المتحدة رشــ ل  - 948

البع اما ر مللم التن ل  الت  الن اه الت  سـتسـاعد    جصـد الشـعكا  المن لان. وإاإلضـا م يلى ذلكس اضـطلع 
اســـ عت عن تقلل  األجصـــدة المحولم. وســـوواصـــل البع اما اييـــا ال مل مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ  

 لان تخل وا عن تقديم التقاجمع يلى البع اما.لك الم عده الموا قم على سلف جدادة للشعكا  المن د لان ال

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/71/5/Add.7 ا32) 
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الن اامج نلف توصاااية المجلس لا بنن يقوم باساااتع اض الءيمة ما التق ر   واق    67وقي الفق ة  - 949
المتبءية وا نمار الناقعة لجميع ا صااول  وأن يكفز تحدمث سااجز ا صااول لكي يعكس ا رخام المنينة ما  

 مز تحليز الممتلكاا والمنشوا والمعداا. دمد بعد أن يكون المق  خد أك

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
بلم لتحلول يل الدجاســــم االســــتقألــــائلم ل ع م ال مل المشــــتعكم بون الوكاالت الم نلم رالم ااوع المحاســــ  - 950

ــاّيم النا  م لألصـــــــــول ال ابتم على  طا  األما م  ال امم لألمم المتحدة وجملع وكاالت األمم األعماج اال تألـــــــ
المتحدة ستشمل جملع األصول الماّيمس رما    ذلك جمع البلا ات المت لقم راألعماج النا  م ال  للم لألصول.  

مااتب األمم المتحدة ووكاالتما    جملع  ئات األصــــــــــــول  ومن المتو ع ال تكول البلا ات الُمةم م من جملع
ســـلاســـم على  طا  المن ومم رشـــ ل األعماج النا  م. و   الا الألـــدّس ســـتنت ع األما م رم ارم اســـاس لتنقلح 

ــتملكم   ــائلم  بل اتخاذ  عاج  مائ  رشـــــ ل م املم األصـــــول المســـ ــتقألـــ ــم االســـ ال امم لألمم المتحدة  تائا الدجاســـ
ــةرت الرالكامل الت   ــونات    السـ ــا يجعا  تحسـ ــت مال. وت تزه اإلّاجة اييـ معجالم للم داتس  ال تزال  ود االسـ

 اوموجا. األمع اللي سوتلح يجعا  است عاض ّوجي لألعماج النا  م    جملع الكلا اتس راستخداه   اه
 

 ا33)2016كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

 هوي المتاابعاة التي ما تق ر    بانن يقوم ب ااامج النيئاة بتعزرز  24المجلس  قي الفق ة أوصاااااااااف  - 951
منذلها مع الشااااااااا كان المنفذما لتقدي  التقارر  المطلوبة قي الوخت المناساااااااااب  ما أ ز التعجيز باإلأل ق  

 المالي للمشاررع المنتهية.

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021األول من عاه العإع  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 952 ــ ل التوصـــــــــــــــلم الواّج من تقعمع  52ُاعجى العجول يلى مـا اـبدـتج اإلّاجة من ت للقـات رشــــــــــــ

 اعرها. 946)ا  ع ال قعة  2015كا ول األول/ّيسمبع  31المةل  للسنم المنتملم    

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/72/5/Add.7 ا33) 
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بعة منتظمة مع الشااااااااا كان ما تق ر    بنن يج   الن اامج متا  33ف المجلس  قي الفق ة وأوصااااااااا  - 953
المنفذما ما أ ز كفالة امتثاله  لدليز الن امج الاااااااااااير نا ب اامج النيئة  نا   ر  تقدي  بياااا مالية 
ن م ا عااة موحاادة بشاااااااااانن المشاااااااااااررع المنجزة ما أ ااز تقاادي  تاانكيااداا بشاااااااااانن النفقاااا المتكناادة أثنااا

 المشاررع. تنفيذ

 
 الخدمات الماسسلمشابم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 954 ــ ل التوصـــــــــــــــلم الواّج من تقعمع  52ُاعجى العجول يلى مـا اـبدـتج اإلّاجة من ت للقـات رشــــــــــــ

 اعرها. 946)ا  ع ال قعة  2015األول/ّيسمبع كا ول  31لمنتملم    المةل  للسنم ا

ما التق ر   واق  الن اامج نلف توصاااية المجلس بشااانن وضاااع ساااياساااة لمكاقحة   39وقي الفق ة  - 955
ال   ت اااااااااما اتبااع اهج متسااااااااا  قي الكشاااااااااف نا ال   وتحادماد  واإلب   نناا باالنساااااااااباة لجميع 

 المنفذما. الش كان

 
 الماسسلمشابم الخدمات  ساولم:اإلّاجة الم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــاّس وممدم يلى  - 956 ــت عاض مشــــــــــعول المباّ  التوجوملم لماا حم ال ل وال ســــــــ يقوه البع اما  اللا راســــــــ

 .اال تما  من اله ال مللم ليمال تن ول اله التوصلم

ز الن اااامج وتي ة تنفيااذ اإليارة الم كزرااة  68المجلس  قي الفق ة وأوصاااااااااف  - 957 ما تق ر    باانن يعجاا 
 للمخا   ما أ ز ضمان قعالية وكفانة نملية إيارة المخا  .
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 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عاه عإع األول من ال التاجمت المستمدم:

 
ذلك     سوواصل البع اما است عاض وتطومع مباّئج التوجوملم إلطاج يّاجة المخاطع الماسسلمس رما - 958

خطم التن ول الت  ســـــُتَطب و على  طا  المن ممس رما    ذلك اما ات االت ا ات البوئلم المت دّة األطعام. ومّو  
ــدّ  وعا البع اما يبر  المةل  ر ل  عمقا صـــ  ــاوللات اإلّاجة المعكزمم للمخاطعس واو اآلل رألـ ُكلد ف بتحمل مسـ

ــ  وتقولممااس و قا للةدول  ــســـــــــ ــ ود الماســـــــــ يعداّ المع لم ال ا لم من خطم التن ول )تحداد المخاطع على الألـــــــــ
 المقتعح. الزمن 
 

 ا34)2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    ب اامج النيئة بما مليا تأا اسااااااااتحداث الية لف ض   30س  قي الفق ة لمجلأوصااااااااف ا - 959
التسااااااجيز الفور  لجميع المعلوماا المالية للمشاااااااررع قي اظام أومو ا والتحدمث المنتظ  للنياااا المالية 

ا ما أ ز أومو تبا اساتحداث نملية اساتع اض منتظ  لمعلوماا المشااررع قي اظام  للمشااررع قي النظام 
تجا ضااااااامان أن تكون  ميع المعام ا قي اظام أومو ا  التحق  ما صاااااااحة واكتمال بياااا المشااااااااررع 

 م تبطة ارتبا ا صحيحا بمش وع معتمد وسلي  لدن  ب اامج العمز.

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  :التاجمت المستمدم

 
ســـــــــوواصـــــــــل البع اما ال مل مع  عمو اوموجا    مقع األمم المتحدة رشـــــــــ ل يماا لات يضـــــــــا م اله  - 960

 لن اه اوموجا. 2الخاصلم الو لفلم يلى التوس م 

تو يهية للمكاتب ما تق ر    بنن ي اااااااع ب اامج النيئة مبايج  35وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 961
 ية بشنن كيفية تقيي  واختيار الش كان المنفذما ما منظماا القطاع العام ألي  ال بحية.الميداا

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/73/5/Add.7 ا34) 

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.7


 A/75/339/Add.1 

 

206/319 20-12756 

 

 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
بعاما والموزا لم والشــاول الماللم لوضــع ســلاســم/يطاج  البع اما ال مل مع ماتب تخطلث الســوواصــل  - 962

لانس رمـــا    ذلـــك المبـــاّ  التوجوملـــم المت لقـــم   على  طـــا  األمـــا ـــم ال ـــامـــم رشــــــــــــــــ ل يّاجة الشــــــــــــــعكـــا  المن ـــد 
 الشعكا . رمشاجكم

المجلس بمصادار وثيقة ساياسااتية تساتند ما التق ر   واق  الن اامج نلف توصاية   53وقي الفق ة  - 963
 ار ا مااة العامة ل،م  المتحدة لمكاقحة ال   والفساي.إلف إ 

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت عاض مشــــــــــعول المباّ  التوجوملم لماا حم ال ليقوه البع اما  اللا  - 964 ــاّس وممدم يلى  راســــــــ وال ســــــــ

 اال تما  من اله ال مللم ليمال تن ول اله التوصلم.
 

 ا35)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

علوماا وإيارة الن امج ما تق ر    بنن يحد ِّث ب اامج النيئة اظام م  29أوصااف المجلس  قي الفق ة  - 965
ثة  نا المشاااررع لكفالة اإليارة المناساابة وإحداث ااتقال متكامز إلف اظام أومو ا قي بمعلوماا كاملة ومحدَّ

 المستقنز مع وضع الياا م اقبة تكفز اتباع اهج اإليارة القائمة نلف النتائج.

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/74/5/Add.7 ا35) 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.7


 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 207/319 

 

 شابم البعاما والسلاسات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 عاللم األولومم:

 2021عإع األول من عاه ال التاجمت المستمدم:

 
سوواصل بع اما األمم المتحدة للبوئم تحداث الم لومات المت لقم رالمشاجمع      اه م لومات واّاجة  - 966

 جمع الخاملم وا ر ما.البعاما. وإاإلضا م يلى ذلكس يةعي الن ع    التدابوع العاملم يلى تن ل  المشا

ق ر    بانن يج   ب ااامج النيئاة تقييماا لم ي الموظفيا ما ت 41وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 967
ورمكا أن يكون ضلر التقيي  متااا  بتوارع  متعل  بوظيفتي مدم  المشاا وع والمشاا   نلف المشاا وع. هيما

وتادررنه   أو أ  تقيي  اخ  منااساااااااااب لتحادماد التادابي  العماز أو احتياا ااا الساااااااااتقادام أو اقاز الموظفيا 
  يان واإلب   ننا بالشكز المناسب.المطلوبة ل مان رصد ا

 
 شابم الخدمات الماسسلم وشابم البعاما والسلاسات اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021عاه العإع األول من  التاجمت المستمدم:

 
 لمطلوب    توصلم المةل .سلقوه البع اما بتقولم اال تلاجات من المو  ون على النحو ا - 968

ما تق ر    بنن يقوم ب اامج النيئة بتنظي  وظيفة المشاااااااا       43وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 969
الن امج الخاا  بن ااامج النيئاة  النص نلف اللتزامااا والمساااااااااووليااا المنو اة بشاااااااااااأللهاا قي يلياز  مع
 ضك   الن اامج. لما وققا

 
 والسلاسات شابم البعاما اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الخدمات الماسـسـلم الت  تيـم و ائف  ُ  ل مشـعول عاه لتحداد المماجات وتحداد األّواج ل ائدة شـابم  - 970

ــعمم والموزا ــاول الماللم واإلّاجة والمواّج البشـــ ــلم م ل الشـــ ــســـ ــابم.  ماســـ ــ ل يعاّة هلالم الشـــ ه ا تعاح رشـــ  لم. وُ دد 
ُاتوخى    الو ف العاان تحداد المماجات هلما ات لو رالبع اما ر ســـــــــعه. ولكن اطلقف يّاجة البع اما ّجاســـــــــم  وال

ــعول وثلقم للتحول على  طا  ال دد مشـــــ بع اماس رقلاّة المداع التن ولي واإلّاجة ال للا ومم لون من المو  ون. واع 
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”مســــــــــــــاوللــات المشــــــــــــــع ونع لت ملمــج ّاخللــا. ومةــب ال تــ خــل األّواج النمــائلــم    االعتبــاج تقولم  رشــــــــــــــــ ل
 المو  ون. مرك

ة  رأل  اإل  اناا التي اتُّخذا ما تق ر    بنن يقوم ب اامج النيئ  45وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 971
ضاع مبايج تو يهية كاملة تنظ  إ  اناا بالفعز  بماشاان يورة تدررنية مناسابة لكلتا الوظيفتيا إلف  ااب و 

المساااانلة المتعلقة باللتزاماا المنو ة بشااااألليهما نلف النحو المنااااو  نليا قي يليز الن امج الخا   
 بن اامج النيئة.

 
 ابم البعاما والسلاساتش اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021األول من عاه  العإع التاجمت المستمدم:

 
ــاجمع. ومن المتو ع يجعا  التقولم  - 972 ــت عاض المشــ ــت عاض للةنم اســ اطلو البع اما عمللم التشــــاوج واالســ

ــلح اّواج  ــتم المقبلم من اجل توضـ ــمع السـ ــملم    األشـ ــاجكم    تألـ ــاوللات مختلف الةمات ال اعلم المشـ ومسـ
الا التقولم لوضــــــع خطم ذات اولومم ال تلاجات التدجمب  المشــــــاجمع وتن ولاا. وم تزه البع اما اســــــتخداه  تائا

 خرل ّوجة المشعول ر هملماس رما    ذلك مداع المشعول والمشعم عللج.

بنن ي اااااااع ب اامج النيئة تدابي  ل ااااااامان احتوان  ما تق ر    60وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 973
 اررع وأيان الش كان المنفذما.المجلداا ال خمية نلف  ميع الملفاا التي تدن  تنفيذ المش

 
اه واســـــــــتكمولم اإلّاجتال المساولتال: والماتب اإل للم  ألوجوإا التارع  ساما م ات اقلات راال وجوتّع

 لبع اما األمم المتحدة للبوئم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اه واســــتكمولم والماتب اإل للم  ألوجوإا التارع لبع اما ســــوواصــــل  - 974 كل من اما م ات اقلات راال وجوتّع

 األمم المتحدة للبوئم ال مل من اجل ضمال توا ع جملع المل ات    المةلدات الع ملم.

ما تق ر    بنن يحسااا ب اامج النيئة إ  اناا تخطيط المشاااررع  61وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 975
 اييا لحدوث تباما كني  هيما متعل  بالموانيد النهائية وا موال المخااة.تف
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 شابم الخدمات الماسسلم لم:اإلّاجة المساو 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ط  ســــــــــــــوع ال مـل المت لو رـالت ـامـل مع  بـدا البع ـاما يجعا  تـدجمـب على ”الألــــــــــــــاوك القـا و لـمع ي - 976

األموالس والمواعـود النمـائـلم. وتمـدم اـله اـلدوجات الألــــــــــــــاوك الـقا و ـلمس رمـا    ذـلك التخطلثس وتخألــــــــــــــل  
التدجمبلم يلى تحســـــــــــون الك ا ة    يّاجة وتةموز الألـــــــــــاوك القا و لمس اعتباجا من مع لم التخطلث  تى مع لم 

تيـمن م لومات عن السـلاسـم واإلطاج الةدادان المت لقون بت ومض السلطم التن ولس من المن وج القا و  س وسـت
 .2011حعا    تنقلح سلاسم واجعا ات الشعاهم ل اه وعن التقده الم

ما تق ر    بنن منفذ ب اامج النيئة اساااااااتع اضاااااااا وتجميعا لكز  79وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 977
ق  النيئة العالمية  مع توقي  ما ملزم ما معلوماا ل ااااامان  مشااااااررع ب اامج النيئة الحالية الممولة ما م  

 الشكز الم ئ .المسانلة وإيارة الن امج ب

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لن اه اوموجا السـتكشـام يماا لات تلبلم  2عمو اوموجا رشـ ل التوسـ م سـوواصـل البع اما ال مل مع   - 978

اال تلاجات المت لقم بمله التوصــــلم. وكحل ما فس وضــــع البع اما   اه ”لو م متار م ماســــســــلمع يســــتند يلى 
 اعدة بلا ات   اه م لومات واّاجة البعاماس مما ســـــلســـــاعد على ضـــــمال اإلّاجة الســـــللمم للمشـــــاجمع و ا  ات  

م الم نلم بعصــد الســلاســات والبعاما  اجمع. وســوواصــل  عمو مع و البوئم ال الملم يجعا  منا شــات مع األ ع المشــ 
والحلول الماسسلم رش ل الماشعات الت  انب   جصداا را ت اه والتدابوع الم ودة    سلا  مع و البوئم ال الملم 

جكتج    وضــــع و دة  ا  م المشــــاجمع المت لقم  وإع اما البوئم. وم مل بع اما البوئم اييــــا االســــت اّة من مشــــا
لن اه اوموجاس الت  تشـمل تمومل المع وس  وث يل ال عض من اله الو دة او ّعم    2رالتبععات    التوسـ م 

تخطلث المشــــاجمع واإلبر  عنماس مع جإطما رموز م المشــــاجمع والشــــعكا  المن لان للمشــــاجمع    و دات اخعى  
 من   اه اوموجا.

تادابي  لتطني  اهج  ما تق ر    بانن متخاذ ب ااامج النيئاة 80وصاااااااااف المجلس كاذلار  قي الفق ة وأ - 979
 إيارة المعلوماا وتحسينا  ل مان المتثال  بدا  الن اامج.
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 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021ن عاه العإع األول م التاجمت المستمدم:

 
ــوواصـــل البع اما ال مل مع  عمو اوموجا  - 980 ــبل  2رشـــ ل  شـــع التوســـ م سـ ــتكشـــام سـ لن اه اوموجا السـ

ــا م يلى ذلكس يخطث البع اما لدما مشـــــــــاجمع مع و البوئم ال الملم      اه   م الةم اله التوصـــــــــلم. وإاإلضـــــــ
ون يّاجة الم لومات والمخاطع    م لومات واّاجة البعاما وجصـــــد لو م الم لومات الماســـــســـــلم ليـــــمال تحـســــ 

  ا  م المع و.

ما تق ر    بنن يج   ب اامج النيئة تنساااايقا مناساااابا مع مكتبا  88المجلس  قي الفق ة  وأوصااااف - 981
لكي يقوماا باميارة المخاا   بشاااااااااكاز منهجي  واساااااااااتكهول اإلخليمي  وروباا وأمااااة اتفااقيااا بااال وروت يام 

هما المق رة قي إ ار ساااااااياساااااااة ا م  المتحدة لإليارة الم كزرة للمخا    وتيساااااااي  التنفيذ الفعال  اشاااااااطت
 الداخلية. وال خابة

 
اه واســـــــــتكمولم اإلّاجتال المساولتال: والماتب اإل للم  ألوجوإا التارع  ساما م ات اقلات راال وجوتّع

 لبع اما األمم المتحدة للبوئم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  اجمت المستمدم:الت

 
ة    ال قعة  - 982 ــ ل التوصـــــــــــــــلم الواّج من تقعمع  68ُاعجى العجول يلى مـا اـبدـتج اإلّاجة من ت للقـات رشــــــــــــ

 اعرها. 958)ا  ع ال قعة  2016كا ول األول/ّيسمبع  31المةل  للسنم المنتملم    

بنن يحتفل المكتب اإلخليمي  وروبا التابع لن اامج ما تق ر     89وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 983
الخاا    النيئاة وأمااااة اتفااقيااا بااال وروت يام واساااااااااتكهول  بساااااااااجاز محادَّث للمخاا    وققاا لادلياز الن امج

 بن اامج ا م  النيئة.
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اه واســـــــــتكمولم اإلّاجتال المساولتال: رع والماتب اإل للم  ألوجوإا التا ساما م ات اقلات راال وجوتّع
 لبع اما األمم المتحدة للبوئم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــتخده  تّو  - 984 ــةل تقولم المخاطع المســـ ــتكمولم ال تبلغ المةل  ر ل ســـ اه واســـ اما م ات اقلات راال وجوتّع

 رألوجة ّوجمم.ه ّاة إلّاجة المخاطع الماسسلم سُلَحد أ 

ما تق ر    بنن منظ  المكتب اإلخليمي  وروبا التابع لن اامج  114وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 985
رة المقنلة  قي وضاع مو ا اا أيان ما أ ز رصاد ا اشاطة التي ي اطلع بها النيئة  قي خطط نملا السانو 

أ التشاااا يلي لن اامج النيئة المتمثز قي قي المنطقة واإلب   نا تلر ا اشااااطة وقياسااااها  ب ية تنفيذ المند
 اإليارة القائمة نلف النتائج.

 
 األمم المتحدة للبوئمالماتب اإل للم  ألوجوإا التارع لبع اما  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ال الماتب اإل للم  ألوجوإا التارع لج است عض ماشعات اإل ةاا واألادام المت لقم ار ظ البع اما  - 986

ة    بعـ اما عمـل بعـ اما البوـئم لل تعة رخطـم عمـلج مـقاجـ م ـرالماشــــــــــــــعات واألاـدام  . وقلم  2019-2018الواّج
ل مل ال اه. وتشال  س ا      القلم    بع اما ا4الماشعات لةملع البعاما ال ععلمس راست نا  البع اما ال عع  

لم  الألــ  مشــاجمع الماتب اإل للم  جز ا من بع اما ال مل ال اه وتســمم    اإل ةااات المتو  م والماشــعات ذات
    البعاما ال ععلم. و ده الماتب التن ولي شال خطم ال ملس يلى جا ب ماشعات بع اما ال مل.

ا ب اامج النيئة رصااد  لإل اااا الساانورة ما تق ر    بنن ُيحساا ِّ   143وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 987
ساااااب وققا للنظاميا للموظفيا ل ااااامان أن ُتطلب  ميع اإل اااا ورواق  المشااااا قون نليها قي الوخت المنا

 ا ساسي واإليار  لموظفي ا م  المتحدة.
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 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
رشــ ل يّاجة الو ف  اه البع اماس رالتنســوو مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ س ر قد جلســات ي اطم  - 988

ــا م يلى ذلكس اجعى البع اما رالت اول مع الماتب  ــةول اإلجاااتس رما    ذلك ال مل عن ر د. وإاإلضـــــــ وتســـــــ
لتس ومطلــب يلى ّوجات تــدجمبلــم لمــداعي الو ــف ومعا ب  ا إلجــااات. ومعى البع ــاما ال اــله التوصــــــــــــــلــم  ــد ُ  ــد 

 المةل  ي ر ما.

ما تق ر    الن ااامج بام  ان اساااااااااتع اض يور  وقي الوخات  144وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 989
 المناسب لتحدمد حالا ال ياب والءيام  نند الخت ان  بتطني  الخاوم نلف الم تباا الشه رة للموظفيا.

 
 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
ان ع البع اما    يماا لم تةداد لو م المتار م الحاللم المت لقم ر ّاجة اإلجااات الســــــــــنومم لتن ول اله  - 990

اجعى البع اما رال  ل ّوجة تدجمبلم لمداعي الو ف ومعا ب  اإلجااات لت زمز   التوصــــــــــــلم. و    يــــــــــــول ذلكس
وإاإلضـــــا م يلى ذلكس يقوه معا بو اإلجااات ومداعو الو ف ر طرل المو  ون على المســـــائل المت لقم  العصـــــد. 

 ر ّاجة الو ف.

ياااا تكنولو يا ما تق ر    بنن ي اااااااما ب اامج النيئة يخة ب  152وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 991
التااااااالا  هيما متعل  بتجميع المعلوماا والتااااااالا وأن يااااااون ورحمي مواري تكنولو يا المعلوماا و 

المعلوماا اإلياررة نا المشااااااااااررع قي اظاام واحد  مع الءياام قي بذ  العملياة بم اناة بيااااا المشااااااااااررع 
 .ST/SGB/2004/15التاررخية  نم  بالنش ة 

 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2004/15
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 شابم الخدمات الماسسلم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــ م  - 992 ــمات اإلبر     التوسـ ــات المت لقم رسـ ــاجكم    المنا شـ ــل البع اما المشـ ــوواصـ اوموجا لن اه  2سـ

يماـا لـم يّجاج اـلا الشــــــــــــــعط    الن ـاه.  هلمـا بون جملع الكلـا ـات    األمـا ـم ال ـامـم لألمم المتحـدة رشـــــــــــــــ ل 
َلف على   اه الم لومات واّاجة  وإاإلضــا م يلى ذلكس تةعي منا شــات    البع اما رشــ ل التحســونات الت  اّخ 

ــاجمع من مع و البوئم ال الملمس وال ــندو  المت دّ البعاما من اجل ّما المشــــ ــندو  األخيــــــع للمنا س والألــــ ألــــ
للتقده المحعا. ومن المتو ع ال يألـــــــــــــدج  موذج اول  تةعمب  للتحســـــــــــــونات األطعام    لو م متار م وا دة 

 لمستخدمون مختاجمن    ا عب و ف ممان.

  
 صندوق ا م  المتحدة للسكان  - حاي  نش  

ي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا ع -ألف  
 ا36)2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم    فب/ا سط   26اتيمن الةدول   - 993

 
 26الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

 لتن ول ود ا ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 2 2 - - 2  عل خدمات المشتعمات       

 - 4 4 - - 4 مااتب مت دّة
 - 6 6 - - 6 المجموع 

 
 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل     فب/ا سط   27اتيمن الةدول  - 994

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5.Add.8 ا36) 

https://undocs.org/ar/A/75/5.Add.8
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 27الةدول 

 التوصيااحالة تنفيذ  ميع   

 التوصلاتا)عدّ   

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 4 4 2 - 6 شابم الخدمات اإلّاجمم       

 - 1 1 2 - 3 الماتب القطعي إلثووإلا
 - 1 1 - - 1 ماتب  لول تكنولوجلا الم لومات

 - 1 1 - - 1 الماتب القطعي لمواامبوو
 - 3 3 - - 3 الماتب القطعي لملا ماج

 - - - 1 - 1 شابم السلاسات واالستعاتلةلات
 - 3 3 - - 3  عل خدمات المشتعمات

 - 10 10 - - 10 مااتب مت دّة
 - 23 23 5 - 28 المجموع 

 
متخذ صااااااندوق ا م  المتحدة للسااااااكان تدابي  ما تق ر    بنن  28وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 995

لتحسااايا ال اااوابط الوخائية  ما أ ز كفالة قيام  ميع وحداا ا نمال التابعة للااااندوق بعملياا الشااا ان 
وققا للعتباا المحدية قي إ  اناا الشا ان تما منظور   رقة  لب تقدي  الع وض وسالطة الشا انا  وإ  ان 

 باستخدام أيواا تستند إلف التخطيط الم كز  للمواري.  لب تقدي  الع وض وإيارة العقوي

 
  عل خدمات المشتعمات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2022العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ي للمواّج ي تقع يلى المعكز وا قـف اإلّاجة على جوح التوصــــــــــــــلـم القـائلـم رـ ل الن ـاه الحـال  للتخطلث  - 996

ال ـداـد من الو ـائف الم وـدة. و ـد اتخـل الألــــــــــــــنـدو  رـال  ـل يجعا ات لتحـداـد المتطلبـات الو لفلـم الت  انب   
ّمةما    الن اه الةداد للتخطلث المعكزي للمواّج هلما ات لو ر عض ضــوارث على عمللم الشــعا  اســتناّا يلى 

ا الةداد للتخطلث المعكزي للمواّج  Oracle  اه اوجاهل ) ســــــــــــل الاال تبات المحدّة    يجعا ات الشــــــــــــعا . و 
القائم على الحوســــــــــــبم الســــــــــــحابلمس اللي يةعي تن وله  اللا ومن المتو ع ال ابدا ال مل رج رحلول منتألــــــــــــف  

 س الشوا ل الت  اثوعت هلما ات لو رمدى وضوح ال مللم واليوارث الداخللم وال  اللم.2021 عاه

ما تق ر    بنن يكفز الاااااااااندوق التنسااااااااي  بيا ق ع خدماا  29الفق ة س  قي وأوصااااااااف المجل - 997
المشااات راا وكز مساااتخدم لعملية الشااا ان  ما أ ز إ  ع ق ر  تحليز ا نمال التابع للف ع نلف احتيا اا 
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المستخدميا  سعيا إلف تحقي  بد  رئيسي متمثز قي وضع أيواا وتقارر  موحدة ومفيدة وحسنة التوخيت 
 متاحة للمستخدميا.تكون  لل صد

 
  عل خدمات المشتعمات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــون اّوات  - 998 ــلم المةل  ر ل يقوه ال عل بتو ود وتحسـ ــتعمات علما بتوصـ ا اطف يّاجة  عل خدمات المشـ

عمـات القـائمـمس و ـد عملـف منـل ذلـك الحون على توثوو وتو وـد وت زمز مةموعـم من  وتقـاجمع جصـــــــــــــــد المشــــــــــــــت
الممــاجســـــــــــــــات والمبــاّ  التوجوملــم واجعا ات التشــــــــــــــ وــل المو ــدة ل عمو تحلوــل األعمــال التــارع ل عل خــدمــات 

ه جملع اـله الوـثائو يلى المةل  خرل اـماجتـ  ــُتـقد    ج المقبـلم يلى مقعالمشــــــــــــــتعـمات واـللي ا شــــــــــــــة  ـداـ ا. وســــــــــــ
 الألندو .

ما تق ر    بنن يكفز الااااااندوق الحتفاظ بالمعلوماا المتعلقة   38وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 999
بالمشااات راا قي اظام إلكت واي موثوق و اااامز  وأن تكون المعلوماا كاملة ومدخلة قي الوخت المناساااب   

تقادي  الع وض التي يقوم  اا الشااااااااا ان و لبااا ما أ از كفاالاة اإليارة وال صااااااااااد الفعااليا لمختلف نمليا 
 الاندوق. بها

 
  عل خدمات المشتعمات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
  ال  ـالـمس وجصـــــــــــــــد مختلف عمللـات الشــــــــــــــعا اعتع ـف اإلّاجة رـ املـم الم لومـات الموثو ـمس واإلّاجة  - 1000

وطلبـات تقـديم ال عوض. وإنـا  على ذلـكس اتخـل الألــــــــــــــنـدو  رـال  ـل يجعا ات لتحـداـد اال تلـاجـات الو لفلـم  
ل ملـلات تقـديم ال عوض والشــــــــــــــعا  الع مـلم المتكـامـلم الت  انب   يّجاجمـا    الن ـاه الةـدـاد للتخطلث المعكزي  

س   عا يلى ال   اه اطل  ا ع  اّج على تلبلم اله الشــــــــعوط رســــــــبب لقائم للتخطلث المعكزي للمواّج  وللمواّج
 القوّو المت لقم رج. وسليمن ذلك اإلّاجة والعصد ال  الون لل مللاتس رما يشمل اال ت ال رسةرت المشتعمات.

ما تق ر    بنن يقوم المكتب القط   للاااااندوق قي مواامني    53وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1001
ما أ ز تحدمد نملياا الشاااا ان المحلية المتك رة والضااااط ع    حساااايا تقيي  خطة المشاااات راا الساااانورةبت

بعملياا لمند اتفاخاا أو  لباا ن ض أساااعار  ورلة ا  ز  وضلر لتجنب خط  تقساااي  المشااات راا واراية 
 كفانة وقعالية بذا النوع ما نملياا الش ان.
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 اامبووالماتب القطعي لمو  اإلّاجة المساولم:

 ل ود التن و  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

  2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ا اط الماتب القطعي لألـــــــندو  األمم المتحدة للســـــــاال    مواامبوو علما رالتوصـــــــلمس وســـــــلقوهس  - 1002

اللمسات األخوعة على االت ا  الطومل األجل استناّ يلى اال تلاجات السنومم المتو  م للماتب القطعيس بوضع 
ــ ع جوا    العإع األخوع من عاه  ــعا  تلاهع الســــ ــتخده الماتب 2020لشــــ ــارقاس يســــ ــبما ُابل َغ المةل  ســــ . و ســــ

القطعي رـال  ـل االت ـا ـات المشــــــــــــــتعكـم الطوملـم األجـل القـائمـم الســــــــــــــتئةـاج المعكبـات. وهلمـا ات لو رـالخـدمـات  
ــعول    عمللم تقديم ععوض م قدة وطوملم تتاعى الماتب ال ا األخعىس ال  لو راالت ا ات الطوملم األجل لشـــــــ

م ود من  وث التكالل     اله المع لمس ولللكس هلما ات لو بتلك الخدماتس ســوواصــل تطبوو اســالوب الشــعا  
 المنألو  علوما    سلاسم الشعا  ذات الأللم و قا ل تبات وطبل م المشتعمات الميطلع بما.

يمتثز المكتب القط   للااااااندوق قي مياامار ما تق ر    بنن   54أوصاااااف المجلس  قي الفق ة و  - 1003
 إل  اناا الش ان وأن م صد العتباا المالية لمختلف   ائ   لب تقدي  الع وض بنخاف خدر ما الدخة.

 
 الماتب القطعي لملا ماج اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   الماتب القطعي للألــندو     ملا ماجس تشــمل جملع المشــتعماتس رما  وما المشــتعمات المحللمس  - 1004

يجعا ات الشــــــــــــــعا  المو دة. و د شــــــــــــــعح الماتب للمةل  ال عوم المت لقم رالحاالت القلولم الت  كا ف خاجج  
ــلا ل الماتب القطعي االمت ال للتوـصــــ  ــتقبلس ســـ ــلطعة الماتب. و   المســـ لم. وم تقع   اه التخطلث المعكزي  ســـ

للمواّج الحال  اييـــــا يلى ال داد من الو ائف الم ودة. و د اتخل الألـــــندو  رال  ل يجعا ات لتحداد المتطلبات  
واّج هلمــا ات لو ر عض ضــــــــــــــوارث على  الو لفلــم الت  انب   ّمةمــا    الن ــاه الةــداــد للتخطلث المعكزي للم

ت المحدّة    يجعا ات الشـــــــــعا . وســـــــــل الا   اه اوجاهل الةداد للتخطلث  عمللم الشـــــــــعا  اســـــــــتناّا يلى ال تبا
المعكزي للمواّج القائم على الحوســبم الســحابلمس اللي يةعي تن وله  اللا ومن المتو ع ال ابدا ال مل رج رحلول 

 لم.  اثوعت هلما ات لو رمدى وضوح ال مللم واليوارث الداخللم وال  الس الشوا ل الت2021منتألف عاه 

ما تق ر    بنن يقوم المكتب القط   للااااااااندوق قي مياامار  55وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1005
بوضاااااااااع أوام   ااااااااا ان والمواققاة نليهاا والتحق  منهاا مقااباز الميزااياة خناز أن يقادم الموريون السااااااااالع 

 الخدماا. أو
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 الماتب القطعي لملا ماج ّاجة المساولم:اإل

  ول ود التن  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت نا ات. و    - 1006 اوضــــــــــح الماتب القطعي للألــــــــــندو     ملا ماج للمةل  ال عوم المت لقم راالســــــــ

 االمت ال التاه إلجعا ات الشعا  الم مول بما.المستقبلس سلا ل الماتب القطعي 

ما تق ر    بنن يقيد الااااندوق المخزوااا الخاضاااعة إل ااا ا   64 ة وأوصاااف المجلس  قي الفق - 1007
المكااتاب الميادااياة كاز ث ثاة أ اااااااااه   نلف النحو المحادي قي السااااااااايااسااااااااااة واإل  اناا المتعلقاة باميارة 

 الن امج. إمداياا

 
 شابم الخدمات اإلّاجمم المساولم:اإلّاجة 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو جمت المستمدم:التا

 
س كال الألـــــندو  اداع عمللات الن اه الرامم لبلال اجصـــــدة 2020ابتدا  من العإع األول من عاه  - 1008

عن القلاه بللك عند ا تما  المااتب المودا لم من  المخزو ات    ّ تع األســـتاذ ال اه كل ثرثم اشـــمعس عوضـــا 
جة الت هود على ا ج رألـــعم الن ع عن وتوعة القلاه ر مللات جّع يعداّ شـــماّات اجصـــدة المخزول. وتكعج اإلّا

   ّ تع األســــتاذ ال اهس تتمد الع ارم واإلبر  هلما ات لو ر جصــــدة المخزول رشــــال مســــتمعس راســــتخداه البلا ات 
لت  تو عاا اّاة ت قب الشـــــــــحنات      اه اطل  )اي   اه معاقبم المخزولا. ومعى الألـــــــــندو  ال  والتقاجمع ا

 ه التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.ال

ما تق ر    بنن يمتثز الااااندوق إلنداي التقارر  الفاااالية نا  65وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1009
حتملاة تتعل  بالفعاالياة التشااااااااا يلياة قي نمليااا اختياار الموريما  الظ و  التي تدل نلف و وي مشااااااااااكز م

 .للطلباا والوقان بها وتسليمها
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 شابم الخدمات اإلّاجمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 عج الألــــــــندو  يعداّ التقاجمع عن ال عوم الت  تدل على وجّو مشــــــــاهل محتملم تت لو رال  اللم  - 1010

ــ وللم    عمللم يّاجة يمداّا ت البعاماس على اســــــاس  ألــــــف ســــــنويس   عا يلى ال يعداّ التقاجمع اتطلب التشــــ
ل الســـــلاســـــم واإلجعا ات المت لقم ر ّاجة البعاما لرعتعام   تيمداّا عمر ادوما ما  ا    الو ف العاان. وســـــُت د 

.بملا القعاج. وستألدج التقاجمع كل ثرثم اشمع عند بد  ال مل رالن اه الةداد للتخطلث المعكزي ل  لمواّج

ما تق ر    بنن يقوم الااندوق ومكتبا  القط ران قي مواامني    76وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1011
بالمخزوااا قي الوخت المناسااااب وتسااااجيلها بدخة  وضلر لتجنب ندم  ومياامار بتحدمث المعام ا المتعلقة 

 يخة اإلب   المالي ما أ ز اتخاض الق اراا اإلياررة.

 
الماتبــال القطعمــال    مواامبوو وملــا مــاجس بــدعم من شــــــــــــــابــم الخــدمــات  مساولتال:اإلّاجتال ال

 اإلّاجمم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
م مم ل  ســـــــون ل الماتبال القطعمال    مواامبوو وملا ماج ضـــــــوارث الع ارم اإلّاجممس تحف مســـــــاولل - 1012

الماتبون القطعمونس ليـــمال تســـةول الم امرت المت لقم رالمخزو ات    اّاة ت قب الشـــحنات      اه اطل   
ــلم عند  دوثما.  ــابم الخدمات اإلّاجممس مةموعم من الحلقات الدجاســـــ ــاول الماللم التارع لشـــــ ــلقده  عل الشـــــ وســـــ

ه توجومات يضــــــاهلم يلى الشــــــبالم ال الملم الت  تعكز على االســــــتخداه الســــــللم ألّاة ت ق ب الشــــــحناتس وســــــُتقد 
 الماتبون القطعمونس  سب اال تيا .

   بنن منفذ الاااااااندوق ومكتبا  القط ران قي إثيوبيا ما تق ر    77وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1013
خت ومواامني   ميع اإل  اناا المق رة قي الساااااااياساااااااة واإل  اناا المتعلقة بميارة إمداياا الن امج قي الو 

 الشحناا. المناسب  مع المواظبة نلف تحدمث تدق  العملياا  ومع إيراج الوثائ  ضاا الالة قي أياة تتبع
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 الماتبال القطعمال    يثووإلا ومواامبووس بدعم من شابم الخدمات اإلّاجمم ولتال:اإلّاجتال المسا 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020لعإع األخوع من عاه ا التاجمت المستمدم:

 
مســـــــــاوللم مم ل  ســـــــــون ل الماتبال القطعمال    يثووإلا ومواامبوو ضـــــــــوارث الع ارم اإلّاجممس تحف  - 1014

الماتبون القطعمونس ليـــمال تن ول جملع اإلجعا ات المنألـــو  علوما    الســـلاســـم واإلجعا ات المت لقم ر ّاجة 
ــلقده  عل الشــــاول الماللم التارع لشــــابم الخدمات  يمداّات البعاما على  حو متســــو و   الو ف المناســــب. وســ

لمـلم الت  تعكز على المةـاالت الت  تمد  ومـا تحـدـاد اإلّاجـممس مةموعـم من الحلـقات اـلدجاســـــــــــــــلم الشــــــــــــــباـلم ال ـا
ه توجومات يضــاهلم يلى  المشــاهل المت لقم راالمت ال من خرل عمللم اإلبر  عن يّاجة اّا  الألــندو س وســُتقد 

 لماتبون القطعمونس  سب اال تيا .ا

ان قي إثيوبيا ما تق ر    بنن يقوم مكتبا الااااااااااندوق القط ر  84وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1015
ومواامني  بتحساااايا إ  اناا التشاااا يز الموحدة المتعلقة بالتخليص الجم كي نا   ر  إيراج الحد ا ياف 

 ما ا اشطة الناخاة المحدية قي السياسة.

 
 الماتبال القطعمال    يثووإلا ومواامبوو ّاجتال المساولتال:اإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
 

ا اطف اإلّاجة علما بمله التوصــلم. و   الا الألــدّس ســلقوه الماتب القطعي    مواامبوو بتنقلح  - 1016
ــتناّا يلى الســـلاســـم  يجعا ات التشـــ  ول المو دة المت لقم رالتخلل  الةمعك  للســـلع المعســـلم يلى الألـــندو س اسـ

ل يلوما الســـلع الةنســـلم البعاما. ولكن تةدج المر  م ال الةمم  تيمداّاواإلجعا ات المت لقم ر ّاجة   الت  ُتعســـَ
مواامبوو اســـــتخداه يجعا ات واإل ةابلم    مواامبوو ا  وااجة الألـــــحم. لللك ســـــوواصـــــل الماتب القطعي    

 التش ول المو دة الت  وض تما و  لتما وااجة الألحم.

وبيا ما تق ر    بنن منظ  المكتب القط   للاااااااااندوق قي إثي 94وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1017
 اإلمداياا المخزاة قي المستويع  ب  ض المتثال لش وط التخزرا المحدية قي السياسة.
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 الماتب القطعي إلثووإلا م:اإلّاجة المساول

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ال ـالم   ـد  ـاه رـال  ـل بتعتوـب اإلمـداّات    الماتـب يســــــــــــــع اإلّاجة ال ت وـد رـ ل بع ـاما األ ـليـم  - 1018

م    الا الألدّ خرل عمللم معاج م الحسارات  القطعي إلثووإلا. وستطلع اإلّاجُة المةلَ  على الوثائو الداعم
 المقبلم. ومعى الألندو  ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن يقوم المكتب القط   للااااااااااندوق قي إثيوبيا  95وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1019
 ظ بالسج ا الخاصة بها  نلف أسات مومي.ب صد ير ة ح ارة المستويع وير ة ال  وبة هيا  والحتفا

 
 الماتب القطعي إلثووإلا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
لس - 1020    يماا لم  وا قف اإلّاجة على التوصـلم. ومن ع بع اما األ ليم ال الم س بوصـ ج مداعا للمسـتّو

 تن ول اله التوصلم وسلقده المشوجة يلى الألندو  رش ل سبل المي   دما.

يءيِّ   المكتب القط   للااندوق قي إثيوبيا حالة ما تق ر    بنن   96وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1021
 المنتجاا  ب ية تحدمد اإلمداياا التالفة أو ألي  الاالحة ل ستخدام.

 
 الماتب القطعي إلثووإلا اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ت ود ر ل الماتب القطعي إلثووإلا  د اجعى رال  ل عمللم لتحداد اإلمداّات التال م يســـــــــــع اإلّاجة ال  - 1022

ئو الداعمم    الا الألــــــدّ خرل المعاج م  و وع الألــــــالحم لرســــــت مال. وســــــتطلع اإلّاجُة المةلَ  على الوثا
 الماللم المقبلم. ومعى الألندو  ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.
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ما تق ر    بنن تقيد المكاتب القط رة للااااندوق  نلف النحو  110وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1023
  وضلر لتفاي  النفقاا التي ل تساااااااتوقي الشااااااا وط  الااااااااحيد  النفقاا التي متكندبا الشااااااا كان المنفذون 

 المتوائمة مع خطة العمز أو التفاخاا الموخعة بيا ا   ا . ألي  أو

 
 وشابم الخدمات اإلّاجمم سشابم السلاسات واالستعاتلةلات مساولتال:اإلّاجتال ال

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020خوع من عاه العإع األ التاجمت المستمدم:

 
ُتَبو ن المتطلبات المت لقم راســــــتل ا  الن قات للشــــــعوط وعمللات االســــــت عاض والموا قم ذات الألــــــلم  - 1024

بوضـوح    السـلاسـات واإلجعا ات المت لقم ر عداّ خطث ال مل واّاجتما وجصـدااس و   السـلاسـات واإلجعا ات 
ن لان. وســـــتقده يّاجة الألـــــندو  مةموعم من الحلقات الدجاســـــلم المت لقم ر ّاجة التحومرت النقديم للشـــــعكا  الم

لشــــــاول الماللم التارع لشــــــابم الخدمات الشــــــبالم ال الملمس تن مما شــــــابم الســــــلاســــــات واالســــــتعاتلةلات و عل ا
اإلّاجممس لدعم تحســـــون االمت ال للســـــلاســـــات من خرل تلكوع المو  ون رالمقتيـــــلات األســـــاســـــلم للســـــلاســـــات  

 عاضـات خطث ال مل واسـت عاض الن قات المقده من الشـعكا  المن لان والموا قم عللجس يضـا م  ات لو راسـت هلما
ــائــل اخعى تاثع على يّاجة خطــ  م ال مــل وعمللــات التحومرت النقــديــم الت  تم تحــداــداــا من خرل  يلى مســـــــــــــ

ــاجمع المعاج ــم اإلبر  عن يّاجة األّا س وتقـــ ــمس وعمللـــ ــل الســــــــــــــنومـــ ــم ال مـــ ــال لخطـــ ــم  اســــــــــــــت عاض االمت ـــ  ـــ
 للحسارات. الداخللم

ما تق ر    بنن يقوم مق  الاااااااااندوق بننان القدراا وتوقي   111وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1025
رب لموظفي المكاتب القط رة  ما أ ز كفالة احت ام معامي  خنول النفقاا  وققا للساااااياسااااااا وا اظمة التدر 

 المعمول بها.

 
 وشابم الخدمات اإلّاجمم سواالستعاتلةلاتشابم السلاسات  اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020األخوع من عاه العإع  التاجمت المستمدم:

 
ســـتقده يّاجة الألـــندو  مةموعم من الحلقات الدجاســـلم الشـــبالم ال الملمس تن مما شـــابم الســـلاســـات  - 1026

التارع لشــــابم الخدمات اإلّاجممس لدعم تحســــون االمت ال للســــلاســــات من   واالســــتعاتلةلات و عل الشــــاول الماللم
العئلســــلم للســــلاســــات هلما ات لو راســــت عاضــــات خطث ال مل واســــت عاض  خرل تلكوع المو  ون رالمقتيــــلات 

الن قات المقده من الشـــــــعكا  المن لان والموا قم عللجس يضـــــــا م يلى مســـــــائل اخعى تاثع على يّاجة خطم ال مل  
ــنوممس وعمللم  وعملل ــت عاض االمت ال لخطم ال مل الســــــــــ ات التحومرت النقديم الت  تم تحداداا من خرل اســــــــــ
   عن يّاجة األّا س وتقاجمع المعاج م الداخللم للحسارات.اإلبر
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ما تق ر    بنن تتخذ المكاتب القط رة للاااااااندوق قي إثيوبيا   124وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1027
ار تدابي  لتحسااااايا وتعزرز رصاااااد اظام الن مجة العالمي واساااااتخداما نلف احو صاااااحيد  ومواامني  ومياام

 نظام بيا الش كان المنفذما بفعالية وكفانة.لتعزرز إيارة استخدام ال
 

 المااتب القطعمم    يثووإلا ومواامبوو وملا ماج اإلّاجات المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم: التاجمت

 
 الم لومات التاللم رالنسبم للمااتب القطعمم ال رثم:ا اطف اإلّاجة علما رالتوصلم ومسعاا ال تقده  - 1028

 2020سـون م الماتب القطعي    يثووإلا ّوجات لبنا  القدجات    النألـف ال ا   من عاه  )اا 
ــون ــعكا  المن لان لتحسـ ــحلح من   للمو  ون والشـ ــتخدامج على  حو صـ ــد   اه البعمةم ال الم  واسـ وت زمز جصـ

 جا ب الشعكا  المن لان؛

وتخل الماتب القطعي    ملا ماج تدابوع لتحســـــون وت زمز جصـــــد   اه البعمةم ال الم   ـســــ  )با 
اج  واسـتخدامج على  حو صـحلح من جا ب الشعكا  المن لان. وعلى النحو اللي بونج الماتب القطعي    ملا م

ت لو رالحالم للمةل  اثنا  معاج م الحســــــــــــاراتس   ل  االت الت خوع المشــــــــــــاج يلوما    تقديم التقاجمع كا ف ت
ــ وإات    جمع   ــعكا  المن لول صـ ــلما    واليم جاخونس  وث تختلف بوئم ال ملس وُمواجج الشـ ــا لمس وال سـ اإل سـ

ــوواصــــــل الماتب القطعي ّعم  وتشــــــةلع الشــــــعكا  المن لان على تقديم الم لومات كا م    الو ف المحدّ. وســــ
 عداا؛استماجات اإلذل رالألعم وشماّة اإل  ا  اإللكتعو لم    مو 

  :ي اف الماتب القطعي    مواامبوو على اتخاذ التدابوع التاللم )جا 

س ســــــــــــــلقوه الماتـب القطعي    مواامبوو بتـدجـمب 2020خرل النألــــــــــــــف ال ـا   من عـاه  ‘1’ 
عكا  المن لان على   اه البعمةم ال الم  واســـــــــــتماجات اإلذل  المو  ون العئلســـــــــــوون للـشــــــــــ 

 واليوارث الداخللم؛ رالألعم وشماّة اإل  ا  اإللكتعو لم

كةز  من    2020ُ قد حف خطم اليـــــــمال )ال حو  ال شـــــــوائلما ومةعي تن ولاا خرل عاه  ‘2’ 
 اّوات العصد الت  يستخدمما الماتب القطعي.

ما تق ر    بنن يقوم مكتبا الااااااااندوق القط ران قي إثيوبيا   125 ة وأوصاااااااف المجلس  قي الفق - 1029
 باا الما هية لكز اتفاق ما التفاخاا المن مة مع الش كان المنفذما.ومواامني  بتحدمث  ميع الحسا

 



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 223/319 

 

 الماتبال القطعمال    يثووإلا ومواامبوو اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 سطممتو  األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
رـالتوصــــــــــــــلـم ومســــــــــــــعاـا ال تبلغ رـ  ـج    الماتـب القطعي    يثووإلـاس ُا ةزت ا ـاطـف اإلّاجة علمـا  - 1030

المنا شــم المت لقم بتحداث الحســارات المألــعهلم وتم االت ا  علوما مع بع اما األمم المتحدة اإل مائ . و د  اه  
 ي بتحداث جملع الحسارات المألعهلم.الماتب القطع 

للم تحداث الحســارات المألــعهلم    ضــو  االت ا  المبعه وســُودجج الماتب القطعي    مواامبوو عم - 1031
ــعكا  المن لانس    القائمم المعجالم  ــمال الشـ ــعكا  المن لانس على النحو اللي تم تحمولج على   اه ضـ مع الشـ

الشـعكا  المن لان المت لقم رالمد وعات المسـبقمس مما يا ل اسـتمعاج يجعا   الت  يسـتخدمما للموا قم على طلبات
 تحدا ات.اله ال

ما تق ر    بنن ُيج   المكتب القط   للااااااندوق قي مياامار   134وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1032
لم اقبة قحوصاااا نشاااوائية قي الوخت المناساااب وأن منذل  هويا لتحسااايا الساااتع اض الساااتباخي والفعال ل

 المالية للش كان المنفذما واإل  ا  نليه .

 

 لقطعي    ملا ماجالماتب ا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لا ماج سـوواصـل التخطلث  ا اطف اإلّاجة علما رالتوصـلم ومسـعاا ال تبلغ ر ل الماتب القطعي    م - 1033

 الم تمد.واجعا  ال حو  ال شوائلم     يول اإلطاج الزمن  

ما تق ر    بنن منذل الاااااندوق والمكاتب القط رة قي إثيوبيا   152وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1034
أ ز  ومواامني  ومياامار  هويا لكفالة تقدي   لباا السااااااااف  وا ضوااا ا منية قي الوخت المناسااااااااب  ما

 كفالة استخدام مواري المنظمة بكفانة وقعالية.
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شـــــابم الخدمات اإلّاجممس وماتب منســـــو شـــــاول األمنس والمااتب القطعمم  اإلّاجات المساولم:
    يثووإلا ومواامبوو وملا ماج

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الســــــــ ع    ا عب و ف ممانس  ما  تئف اإلّاجة تشــــــــةع المااتب القطعمم رقوة على ت هود مســــــــاجات  - 1035

اوما على األ ل من تاجمت الســــ عس عند الســــ ع    الدججم  21وشــــعا  تلاهع الطوعالس ولل   قث  ةزااس  بل 
لم. وتقع المن مم ر  ج اوما على األ ل عند الســـــــــــ ع    الدججم الســـــــــــلا  14األّ ى من الدججم األولىس و بل 

الزمن  )ألســباب تشــمل الحاجم يلى االســتةارم على وجج الســععم  لل  من الممان ّائما االمت ال لملا الةدول 
للحاالت اإل ســـــــــا لم او االمت ال آلجال امنلم معتبطم راســـــــــتةارات الشـــــــــعكا اس ولكنما تتو ع ال تقوه المااتب  

 الم عوضم.رالتخطلث    اراع و ف ممانس   عا للقوّو 

ى التألـــــاجمح األمنلم  بل الســـــ عس ألل ذلك  وتشـــــةع اإلّاجة المو  ون كللك رقوة على الحألـــــول عل - 1036
ثم ومتلح يّجاجمم  يم.  الحألـول على التألـاجمح األمنلم اتلح للمو  ون تلقد  المشـوجة األمنلم المحد  مسـاوللم  ّع

    التعتوبات األمنلم.

 المحدّة الت  تتخلاا المااتب القطعمم: وهلما ات لو راإلجعا ات - 1037

  يثووإـلا اآلل على ي ـ اذ عملـلم تـقديم المو  ون لطلـبات الســــــــــــــ ع  ي اف الماـتب القطعي   )اا 
ه اله الطلبات    الو ف المحدّس لن اوا و مم ل الماتب القطعي على الس ع؛     الو ف المحدّ. واذا لم ُتقد 

ماج يصــداج الموا قم على امع الشــعا   بل الســ عس  الما  ســوواصــل الماتب القطعي    ملا  )با 
توجد  لسـ ع والتألـعمح األمن .  م  م الع رت محللمس وجملع اسـ اج تلاهع الطوعال ثابتمس لللك الُيمَنح يذل ا

 اي يماا لم لتحقوو و وجات    التكالل  هلما ات لو رموعد شعا  التلاهع؛

تدابوع لتحســـــــــــون ج ابتج على تقديم وتةموز طلبات   ســـــــــــوتخل الماتب القطعي    مواامبوو )جا 
منلم    الو ف المناســــــب من خرل لو م متارع خاصــــــم رالســــــ ع.  وع ا ج من الةداع  الســــــ ع والتألــــــاجمح األ

ي يلى تقديم  ــندو س اناك ّائما  االتس خاججم عن ســــــــــلطعة الماتبس تّا راللكع ا ج   عا لطبل م عمل الألــــــــ
عة )على ســــبول الم ال اموج منما األ شــــطم او المناســــبات الت  تن مما  طلبات الســــ ع     يــــول مملم  ألــــو

الةمات الما حمس او الطلبات الت  تّع من السـلطات الحاوملم العهل م المسـتوى او الت  تتو ف على ت هود من  
 اله السلطاتا.

النهائية  ما تق ر    بنن م صااااد الاااااندوق المتثال للموانيد  153وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1038
مهام رسااااامية  وضلر ب  ض إيارة بذا الساااااف  بط رقة  المحدية قي التو يهاا المتعلقة باإلضن بالساااااف  قي 

 تتس  بالفعالية والكفانة وحسا التوخيت.
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 شابم الخدمات اإلّاجمم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022   من عاه العإع ال ا التاجمت المستمدم:

 
الماسـسـمس ال ت ود ر  ما تتتبع رال  ل  سـن تو وف طلبات السـ ع رالنسـبم يسـع اإلّاجةس على مسـتوى  - 1039

س    ج اتو ع   ــع وتن ول  ل جداد للتخطلث المعكزي للمواّج ــندو  بوضــ ــ ع ا طر ا من المقع. ومع قلاه الألــ للســ
 ت رالنسبم للمااتب القطعمم اييا.تماما ال تتتبع و دة الس ع ال الملم اله الماشعا

  لو راإلجعا ات المحدّة الت  تتخلاا المااتب القطعمم:وهلما ات - 1040

يقوه الماتب القطعي    يثووإلا بتحلول عمللاتج المت لقم رالســــ عس وســــليــــع  عمبا يجعا ات  )اا 
 تش ول مو دة لتحسون الك ا ة وال  اللم    الس ع    مماه جسملم؛

ج ابتج على تقديم وتةموز طلبات  ل الماتب القطعي    مواامبوو تدابوع لتحســـــــــــون ســـــــــــوتخ )با 
خاصـــــم رالســـــ ع.  وع ا ج من الةداع   مالســـــ ع والتألـــــاجمح األمنلم    الو ف المناســـــب من خرل لو م متار 

ي يلى تقديم  ــندو س اناك ّائما  االتس خاججم عن ســــــــــلطعة الماتبس تّا راللكع ا ج   عا لطبل م عمل الألــــــــ
لم ال اموج منما األ شــــطم او المناســــبات الت  تن مما  طلبات الســــ ع     يــــول مملم  ألــــوعة )على ســــبول ا

الةمات الما حمس او الطلبات الت  تّع من السـلطات الحاوملم العهل م المسـتوى او الت  تتو ف على ت هود من  
 اله السلطاتا.

عز الاااااندوق المساااااق را والمدم را نلف  ما تق ر    بنن يج 154وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1041
 وا باته  وأيوارب  نلف النحو المتوخف قي التو يهاا والسياساا المتعلقة بالسف .يراية ب

 
 شابم الخدمات اإلّاجمم  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو   التاجمت المستمدم:

 
الت عمفلم تتيـــــمن مقدمم عن الســـــ عس تتناول اّواج جملع  ألـــــندو  ال ت ود ر ل المواّ يســـــع يّاجة ال - 1042

وجات تدجمبلم عن   المو  ون ومســـــــــاوللاتمم. وإاإلضـــــــــا م يلى ذلكس ي قد الألـــــــــندو  را ت اه ّوجات يعرملم ّو
لمواضـلع. ومعى  السـ ع لةملع المو  ون )المسـا عولس ومن مو السـ عس والم نوول رالموا قماس تتناول ّائما اله ا

 اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.الألندو  ال 

ما تق ر    بنن تدمج المكاتب القط رة للاااااندوق قي إثيوبيا   165وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1043
ية ومواامني  ومياامار قي اظام المعلوماا أيواا معزاة تتااااااااز بعملية إيارة الساااااااف   ما أ ز اراية قعال

 وكفانة تلر العملية.
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 المااتب القطعمم    يثووإلا ومواامبوو وملا ماج ّاجات المساولم:اإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 

ــاالت ل - 1044 ــعوجة ت زمز اّوات تكنولوجلا الم لومات واالتألـــــ ــون عمللم يّاجة ا عت اإلّاجة تماما ريـــــ تحســـــ
الس عس وا  تس ى يلى اماّة   الوتما وك ا تما. وم اف الألندو  رال  ل على تن ول  ل جداد لن اه التخطلث  

س كما سلةعي ت ملم و دة الس ع    الن اه الةدادس مع جملع فللات العصد ذات الأللمس على   المعكزي للمواّج
 جملع المااتب القطعمم اييا.

ا الاااندوق نملية السااف  ل اامان يقع   166جلس  قي الفق ة وأوصااف الم - 1045 ما تق ر    بنن ُيحساا ِّ
 بدل اإلخامة اليومي قي أوااا  وضلر لتجنب احتمال و وي خاوم ألي  مسجلة.

 
 شابم الخدمات اإلّاجمم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2022   من عاه العإع ال ا التاجمت المستمدم:

 
ا عت اإلّاجة تماما ريــــــعوجة ّ ع بدل اإل امم الووم     الو ف المناســــــب. وُمتو ع على  حو تاه ال  - 1046

تشــــــــمل و دة الســــــــ ع ال الم     الن اه الةداد للتخطلث المعكزي للمواّج جملع المااتب. وســــــــوبســــــــث الن اه  
عاج مـا او موجّو رـال  ـل    الموـدا لـم )على   الةـداـد تةموز عمللـم صــــــــــــــعم بـدل اإل ـامـم الووم  للماـاتـب

 الألندو ا. مقع

ما تق ر    أن ُيج   الااندوق اختباراا لخطة اساتعاية القدرة   173وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1047
ر بعد ضلر خطة معتمدة لسااااااتعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث لم كز   نلف العمز بعد الكوارث وأن ُيااااااادِّ

لة اتيجة لعملية اختبار اسااااااااتعاية القدرة نلف العمز بعد المق   ُت انف قيهبياااتا قي  ا التحساااااااايناا المدخة
 الكوارث وأ  معلوماا إضاهية بامة.

 
 ماتب  لول تكنولوجلا الم لومات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 

ال ظ الألـندوُ  التوصـلَم وسـلسـت  ف تن ول اختباجات اسـت اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأ لمعكز   - 1048
 البلا ات اللي يستيل ج المقع يلى  ون و ف تش ولج.
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ما تق ر    بنن متخذ الاااندوق تدابي  ل اامان حز الت ااارب    181وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1049
 الوخت المناسب  وققا للسياسة وخطة العمز الموضونتيا.ام أ لس قي بيا ملفاا مستخدمي اظ

 
 شابم الخدمات اإلّاجمم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يــــاجب المت لقم رمل ات مســــتخدم  واصــــلف يّاجة الألــــندو  تعكوز االاتماه على تســــومم  االت الت - 1050

ا متيــــــــــا عة إلاالم  االت التيــــــــــاجب وتتب ع االســــــــــت نا ات الممنو م من خرل     اه اطل . وا  تبلل جمّو
هال   لتحداد ما يذا س تسـت عضـج شـابم الخدمات اإلّاجمم رألـوجة ّوجممعتقعمع عن الحاالت االسـت نائلم”اسـتخداه 

 ضعوجما.االست نا  الممنوح لماتب ما ال ازال 

ما تق ر    بنن ي اطلع الااندوق باساتع اض وتنءيد موثقيا   190وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1051
لساياسااتا وإ  اناتا قي الوخت المناساب ما أ ز المتثال للساياساة واإل  اناا المتعلقة بوضاع الساياسااا  

ثة واإل  اناا وا يواا والمذك اا اإلر اايية والمواققة نليها وإصاداربا  م ا أ ز إبقان  ميع اإل  اناا محدَّ
 نلف النحو المناسب.

 
 شابم السلاسات واالستعاتلةلات اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
. و    2020لج شـعل الألـندو     اسـت عاضـج السـنوي للسـلاسـات والملكعات اإلجشـاّيم    تموا/اول - 1052

ــات   ــلاســــ ــات بون اما م ّلول الســــ ــون توثوو المنا شــــ ا لتحســــ ــندو  عمّو ــام الألــــ ــت عاضس اضــــ يطاج الا االســــ
تنقلح  س  و ع الألــــــندو   موذج الســــــلاســــــم لحلم تاجمت2019واإلجعا ات والشــــــُ ب الم نلم. و   اواخع عاه 

المنقحم المت لقم بوضـع السـلاسـات    يلزام  )واالسـت اضـم عنج راسـت عاض يلزام ا واصـدج السـلاسـم واإلجعا ات
واإلجعا ات واألّوات والملكعات اإلجشـاّيم والموا قم علوما واصـداجااس وذلك لتوضـلح الألـل م المت لقم رالتنقلح 

اســت عاض يلزام  لمحتوى الســلاســم كل ثرأ ســنوات اإللزام . وتن  الألــل م المحدثم على ا ج انب   يجعا   
د     تنقلح اه ال. ومعى الألـــــــــــــــندو  ال اـله التوصـــــــــــــــلم ـ د ُ ـ د لتس ومطـلب يلى لتحـدـاد ـما يذا ـكال انب   البـ 

 المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن ي ااااااع الاااااااندوق إ  اناا وتدابي  محدثة   198وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1053
الدليز وخائمة   العالمي وتعهد  وتحدمثا  والية لل خابة لكفالة تحدمث المعلوماا الوارية قيلستع اض الدليز  

 ا ق اي المنتهية خدماته .
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ماتــــب  لول تكنولوجلــــا الم لومــــاتس وماتــــب منســــــــــــــو شــــــــــــــاول األمنس   اإلّاجات المساولم:
 المواّج البشعمم وشابم

  ود التن ول اإلّاجات المساولم:

 متوسطم اإلّاجات المساولم:

 2021العإع األول من عاه  اإلّاجات المساولم:

 
ّاجة الألـــــــندو  علما رالتوصـــــــلم المت لقم بتحداث ســـــــلاســـــــم الدلول ال الم  وت زمز الدوج  ا اطف ي - 1054

ثم    الدلول.  الع اب  لك الم توا ع الم لومات المحد 

 
 تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي  -بان  

ــنــــم ال - 1055  2019األول/ّيســــــــــــــمبع  كــــا ول  31منتملــــم     ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.8ــلات المتبقلم من  تعا ــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصـــــــــ ــارقم.  س ال ألـــــــــ ت ماللم ســـــــــ

الم لومــات اّ ــاه اّ ــاه م لومــات عن التوصــــــــــــــلــات الخم  الت  اعتبع المةل  ا مــا  وــد التن وــل. وتّع  وتّع
 رالتعتوب اللي ُت َعض رج التوصلات    المع و.

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   28ومتيمن الةدول  - 1056

 
 28الةدول 

ذ بالكامز حالة تنفيذ التوصياا    المتبءية ما الفت اا السابقة التي انُتن  أاها ل  ُتنفَّ

 )عدّ التوصلاتا

لت/ ُطلب لم تُقبَل المةمول ولماإلّاجة المسا    ود التن ول ي ر ما  ُ د 

ّ لــــــــــمــــــــــا  دد   ــــــــــُ
 مستمدم تاجمت

ّ لمـــــــا  لم يُحـــــــد 
 تاجمت مستمدم

 - 1 1 - - 1 شابم الخدمات اإلّاجمم       

 - 2 2 - - 2  لول تكنولوجلا الم لوماتماتب 

 - 1 1 1 - 2 مااتب مت دّة

 - 4 4 1 - 5 المجموع 

 
 

 ا37)2016ا ول/ييسمن   كااون  31جلس نا السنة المنتهية قي تق ر  الم  

ما تق ر    بنن ي اع الااندوق الية ل صاد انتماي الساياسااا    100أوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1057
 واإل  اناا المتعلقة بالن امجياا الحاسوبية  وركفز المتثال لها نلف اطاق الكيان.

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/72/5/Add.8 ا37) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
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 جلا الم لوماتماتب  لول تكنولو  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لم الةم اله التوصـلم. و د تم رال  ل تحداد   2020االول/سـبتمبع سـتألـدج ملكعة يجشـاّيم  نلم     - 1058

لم شــبالم مع المااتب القطعمم    ال تعة تدابوع خاصــم    ســلاســم المشــتعمات. وســل قد الألــندو   لقات ّجاســ 
 ليمال  ممما والتقود بما. 2020ما بون تشعمن األول/اهتوإع وكا ول األول/ّيسمبع 

 
 ا38)2017كااون ا ول/ييسمن   31لمنتهية قي تق ر  المجلس نا السنة ا  

ال ساامي نلف   ما التق ر   واق  الاااندوق نلف توصااية المجلس بمضاافان الطابع 16قي الفق ة  - 1059
ساياساة اإليارة الم كزرة للمخا   بهد  تو يا الموظفيا قي المكاتب القط رة واساتكمال التو يهاا القائمة  

 لمخا  .هيما متعل  باإليارة الم كزرة ل

 
 شابم الخدمات اإلّاجمم وماتب المداعة التن وليم اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 للمعا األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المعكزمم للمخاطع  تقوه شابم الخدمات اإلّاجمم وماتب المداعة التن وليم  اللا بوضع سلاسم لزّاجة   - 1060

وإلال رشــــــ ل َتقب ل المخاطع الســــــتكمال الملكعات اإلجشــــــاّيم القائمم واإلطاج القائم لزّاجة المعكزمم للمخاطعس  
 اجل ك الم يّاجة المخاطع على  حو   ال    الألندو . من

الشاا كان   ما تق ر    الاااندوقة ب صااد نملية التوارع لكفالة أن  59وأوصااف المجلُس  قي الفق ة  - 1061
قيا والحااول نلف تنكيداا بشانن اساتخدام المخزون   المنفذما ُيسال ِّمون المخزون إلف المساتفيدما المساتهدة

 .نلف النحو المق ر لا

 
 والشابم التقنلم سشابم الخدمات اإلّاجمم اإلّاجتال المساولتال:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 

 
__________ 
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البعاما يطاجا متونا لزجعا ات وا شـــطم الع ارمس   تيمداّاتيـــع الســـلاســـم واإلجعا ات المت لقم ر ّاجة  - 1062
ــللم ” م راســـــــم ُيشـــــــاج يلوما مةتم عمللم ضـــــــمال المول األخوععس او ع ضـــــــما ات هلما ات لو راالســـــــتخداه الســـــ

ائث لســــــــرســــــــل اإلمداّس تبون تد و المنتةات  يــــــــر عن  البعاما من خرل ما ال : )اا وضــــــــع خع  تإلمداّا
  مختلف مســـــتومات ســـــرســـــل اإلمداّ؛ )با يجعا  تقولمات لقدجات الشـــــعكا  المن لان    مةال يّاجة ســـــرســـــل

البعاما والح ال علوما؛    تيمداّااإلمداّ وتحداد المخاطع؛ )جا تقديم الشعكا  المن لان لتقاجمع ّوجمم عن يّاجة  
ــملس )ّا يجعا   حو  ــوائلم ل مللم ”المول األخوعع ومعاج ات لحســـاراتما رشـــال منت مس وا  تشـ ــتناّا    عشـ اسـ

ــللم وُ  م م لومات يّاجة اللوجـســــ  ــةرت التســـ ــتخعجات من ســـ ــندو س َتتب َع عونات يلى مســـ تلات الوطنلم لدى الألـــ
عا. و د  للمســـــــت ودان )اي ”المول األخوع التســـــــللم والتوامع وصـــــــوال يلى  قاط تقديم الخدمات  وث ُتتاح المنتةات 

مو ف     100تألـــــــملم عمللم ضـــــــمال المول األخوع وتدجمب  حو   2019اهتمل    تشـــــــعمن األول/اهتوإع 
ّيم و ماذج لةملع ال مللات الملكوجة اعره وُاتلحف لمو    الألـــندو     ماتبا. وُوضـــ ف ملكعات يجشـــا 60

اســـــــلم شـــــــبالم لدعم بد  تشـــــــ ول كل اّاة من األّوات    النألـــــــف  جملع المااتب القطعممس وُ دد مف  لقات ّج 
ــارـات    يطـاج عمللـم   2019. وُا ةزت    عـاه 2020األول من عـاه  مةموعـم مبـدئلـم من معاج ـات الحســــــــــــ

ــ المول األ    المائم من مةمول المخزو ات المتبعل  35اللان تلقوا  وال    16خوع ألهبع الشعكا  المن لان الــــــ
ــندو     عاه بما من خرل بع  ــطم المتبقلم    ال مللم   ما ا ما  2018 اما اإلمداّات التارع للألـــ س اما األ شـــ

ومعى الألــــــندو  ال اله التوصــــــلم  د ُ  د لتس    د ُ  د لت او ا ما  ود التن ول و قا للةدول الزمن  المحدّ لل مللم.
 ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

 ر    بنن منشع الاندوق اظاما للتخطيط الم كز  للمواري ما تق  87وأوصف المجلس  قي الفق ة   - 1063
مت ااما وحدة نالمية للسااف  والمااا وقاا قي  ميع المكاتب القط رة لتيسااي  إيارة أاشااطة السااف  واإلب   

   بما قي ضلر اإلب   اايا نا بياااا السف  نلف الاعيد العالمي.ننها

 
 اإلّاجممشابم الخدمات  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

  2022العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لو لفلم لو دة الســــ ع والمألــــعو ات  يقع الألــــندو  رال وائد المتعتبم على توســــلع  طا  الخاصــــلم ا - 1064

ــندو س و ف كتارم الا التقعمعس  ــمل المودال. ومقوه الألــ ــ ع والمألــــعو ات  لتشــ ر جعا  عمللم تةعمبلم لو دة الســ
     اه اطل     ماتب ي للم  وا د. وُمتو ع ال توجج الدجوس المســـــت اّة من اله ال مللم تألـــــملَم وا شـــــا  

 لمواّج اتيمن و دة عالملم للس ع والمألعو ات.  اه جداد مقعج للتخطلث المعكزي ل

    بنن يقوم الاااااندوق بما مليا تأا إيراج المتطلباا ما تق ر 98وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1065
و تبا إلزام  التدررنية  أل اض التوعية بنما تكنولو يا المعلوماا والتاااااااالا قي السااااااياساااااااا القائمة 

 رب  أل اض التوعية بنما المعلوماا وإاشان الية إلافاض ضلر. ميع الموظفيا باستكمال التدر 
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 ل تكنولوجلا الم لوماتماتب  لو  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــندو  متطلبات التدجمب للتوعلم ر من تكنولوجلا  - 1066 ــم اّجج الألــــ ــلاســــ ــاالت    الســــ الم لومات واالتألــــ

ــم الةدادة متطلبات التدجمب اإللزام  للتوعلم  الةدادة ألمن تكنولوجلا الم لومات  ــلاســ ــاالت. وتحدّ الســ واالتألــ
 ر من تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت الواجب ي  اذاا رالتشاوج مع شابم المواّج البشعمم.

  
 تو ناا البش رة ب اامج ا م  المتحدة للمس  - ثااي نش  

م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس   -ألف  
 ا39)2019كااون ا ول/ييسمن   31

 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   29اتيمن الةدول  - 1067
 

 29الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 التوصلاتا)عدّ 

  ود التن ول ي ر ماُطلب  لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم

ّ لــــــــــمــــــــــا  دد   ــــــــــُ
 مستمدم تاجمت

ــا  ّ ـلمـــــ ــد  ـلم ـيُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 - 3 3 - - 3 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال       

 - 2 2 1 - 3 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ 

 - 5 5 1 - 6 المجموع 

 
 

 .2020توصلات المةل   تى فب/ا سط  موجزا لحالم تن ول جملع  30ومتيمن الةدول  - 1068

 

__________ 
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 30الةدول 

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم

ّ لــــــــــمــــــــــا  دد   ــــــــــُ
 مستمدم تاجمت

ــا  ّ ـلمـــــ ــد  ـلم ـيُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 - 18 18 1 - 19 ة اإلّاجة واالستشاجات واالمت الّائع        

 - 11 11 2 - 13 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ 

 - 29 29 3 - 32 المجموع 

 
 

ما تق ر    بانن ي اااااااااع موئاز ا م  المتحادة ضاااااااااوابط كااهياة  19أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1069
تااابد قيها تن ناا بشااكز صااحيد خ ل الساانة افسااها التي  ل تفاخاا القابلة لإلافاض خااواا لكي ُتحسااب ال

 بذ  التفاخاا ملزِّمة.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يلى ضـمال تسـةول األمم المتحدة     وعوإ  ضـوارث تمدم  توجد لدى موئل األمم المتحدة وماتب - 1070

ات ا ات المســــاامم    الســــنم الماللم الت  اصــــبحف  وما  ابلم لز  اذ  ا و ا. ومع ذلكس ســــوتم يعاّة الن ع    
ل لــدائعة الموزا لــم واإلّاجة المــاللــم    ماتــب   اــله اليــــــــــــــوارث. و   يطــاج اإلجعا  التشــــــــــــــ ول  المو ــد الم ــد 

 الا الألدّ.لمتحدة     وعوإ س سُودَجج يجعا     ا األمم

ما تق ر    بانن يمتثاز المكتباان القط راان قي سااااااااا   لاكاا   55وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1071
وأق ااسااااتان  بالتعاون مع المكتب اإلخليمي ،ساااايا والمحيط الهايج  لسااااياسااااة الشاااا كان المنفذما بتمدمد 

  مما موي  إلف تفاي  و وي قت اا علقة بها  خنز تاررخ ااتهان صااااااا حيتهااتفاخاا التعاون والتعدم ا المت
 ألي  مشمولة بالتفاق.

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 233/319 

 

رالتنســــــوو مع مقع موئل األمم المتحدةس فللات   للم  آلســــــلا والمحلث الماّ س ســــــونشــــــة الماتب اإل - 1072
 ليمال تمداد االت ا ات  بل ا تما  صر وتما.

ما تق ر    بنن يكفز المكتبان القط ران قي كمنوييا و مهوررة    56وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1073
ا موال ويقع  مي ،سااااااايا والمحيط الهايج  صااااااا  ة لو الديمق ا ية الشاااااااعنية  بالتعاون مع المكتب اإلخلي

 ا خساط قي الوخت المحدي للش كان المنفذما وققا ل تفاخاا.
 

 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
آلســــــلا والمحلث الماّ س رالتنســــــوو مع مقع موئل األمم المتحدةس فللات  نشــــــة الماتب اإل للم  ســــــو - 1074

 ليمال تةموز المد وعات    الو ف المحدّ.

ما تق ر    بنن تكفز المكاتب القط رة قي أق ااستان و مهوررة    57وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 1075
،سااايا والمحيط الهايج  الوقانة بالموانيد   ن مع المكتب اإلخليميلو الديمق ا ية الشاااعنية والفلنيا  بالتعاو

النهائية لتحقي  المنجزاا المساااتهدقة  إلف  ااب يقع ا خسااااط قي الوخت المحدي  ما أ ز تحسااايا تنفيذ 
  المشاررع مع الش كان المنفذما  كما بو مخطط.

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

 ن ول ود الت الم التوصلم: 

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ســــــونشــــــة الماتب اإل للم  آلســــــلا والمحلث الماّ س رالتنســــــوو مع مقع موئل األمم المتحدةس فللات   - 1076

 لعصد  االت الت خوع الت  تاثع    تحقوو المنةزات المستمد م    موعداا.

ما تق ر    بنن متخذ المكتب القط   قي سااااا   لاكا والمكتب  58المجلس  قي الفق ة وأوصاااااف  - 1077
اإلخليمي ،ساااااايا والمحيط الهايج تدابي  للمواققة السااااااليمة نلف المدقوناا المساااااادية للشاااااا كان المنفذما 

يها خنز تقدي   لباا الدقع أو نند  وققا  .تقديمهاللش وط اإللزامية ل تفاق  والتي منب ي تلق 
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 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ســــــــوعصــــــــد موئل األمم المتحدة المد وعات و قا أل ااه وشــــــــعوط االت ا ات والن اه المال  والقواعد   - 1078
 لألمم المتحدةس وال سلما مبدا اإل ةاا المت لو رالم ااوع المحاسبلم الدوللم للقطال ال اه. الماللم

ما تق ر    باانن متخااذ المكتااب القط   قي الفلنيا والمكتااب  77وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1079
 ا عاة الحاد ماإلخليمي ،ساااااااااياا والمحيط الهاايج  مع مق  موئاز ا م  المتحادة  التادابي  ال اماة ل اااااااااماان 
م مع المجتمع المحلي وتحدمدبا بوضوي قي صر رسمي.  ا خاف لمبالغ التفاخاا التي ُتن ة

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
األمم المتحدة الطارع العســـــم  على الحد المال  األ ألـــــى لرت ا ات الت  ُتبَعه مع  موئل ســـــليـــــ    - 1080

 المةتم ات المحللم.

ما تق ر    بنن يكفز المكتب القط   قي الفلنيا  مع المكتب  78وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1081
هدقة  وساااااداي ا خسااااااط التي المساااااتاإلخليمي ،سااااايا والمحيط الهايج  الوقان بالموانيد النهائية للمنجزاا  

ُتاااا   وق  الجداول الزمنية ما أ ز تحسااايا تنفيذ المشااااررع التي ُتنشااان ما خ ل التفاخاا المن مة مع  
 المجتمع المحلي.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020عإع األخوع من عاه ال المستمدم:التاجمت 

 
    ون ي مـــل موئـــل األمم المتحـــدة    بوئـــات  ـــا لـــم رـــالتحـــديـــات    اعقـــاب الكواجأ ومـــا ر ـــد   - 1082

النزاعاتس وا  بوئات تتســـــــم ر ده االســـــــتقعاج وا  داه األمن  وث تكول  االت الت خوع شـــــــائ م ج م وضـــــــ ج  
 بم للمنةزات المستمد م والمد وعات.المواعود النمائلم رالنسأل يل الخطثس    ج سل زا جصد 
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ما تق ر    بنن ُياااادر المكتب القط   قي أق ااساااتان والمكتب  88وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1083
اإلخليمي ،ساااااااااياا والمحيط الهاايج وثيقاة رسااااااااامياة توق  مباايج تو يهياة ل،ق اي الاذما تتعااخاد معه  كياااااا 

 س مة نملية التوظيغ التي تقوم بها بذ  الكياااا.المتحدة  ما أ ز كفالة  تابعة ل،م  ألي 
 

 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
بع  اللا    المماجســـم  اضـــ ى موئل األمم المتحدة رال  ل الطارع العســـم  على الا اإلجعا  اللي ُات   - 1084

 ال مللم. ومعى الموئل ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.  

 ما تق ر    بنن يقوم المكتب القط   قي أق ااسااااتان والمكتب   108وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1085
كفالة قياما بعملية التوظيغ نلف  اإلخليمي ،سيا والمحيط الهايج ب صد الكيان ألي  التابع ل،م  المتحدة  ل

 النحو السلي .
 

 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
م ونون رموجب اله الطعمقم من  ســــــــــلقوه موئل األمم المتحدة راســــــــــت عاض وت زمز اختلاج األ عاّ ال - 1086

 خرل استخداه يجعا ات مو دة.

ما تق ر    بانن يكفاز المكتاب القط   قي الفلنيا والمكتاب   119وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1087
بالتعاون مع ب اامج ا م  المتحدة اإلامائي  تحقي  المتثال قي الوخت اإلخليمي ،سااااااااايا والمحيط الهايج  

الخدماا التي يقدمها المتعاخدون ا ق اي هيما متعل  بالمنجزاا المسااااااتهدقة المتف   المناسااااااب بخاااااااو  
 نليها وق   داول امنية بمو ب العقوي.

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ســـــــل زا موئل األمم المتحدة ال مللم الت  يقوه بما لعصـــــــد الخدمات الت  يقدمما المت ا دول األ عاّ  - 1088
 ليمال تحقوو المنةزات المستمد م    موعداا.

ما تق ر    بنن يكفز موئز ا م  المتحدة أن يج   حساااااااب    150وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1089
والتعليماا  UNON/IC/2015/07 ااية وأ   إضاااقي وققا للتعمي  اإلن مي العمز اإلضاااقي كم ااة تعور

 الساررة ا خ ق  والمتثال لجدول العمز ال سمي الذ  ي عا م كز نمز اي وبي.
 

 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال  المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020لعإع األخوع من عاه ا التاجمت المستمدم:

 
ســــــُلةعي الموئل اســــــت عاضــــــا لحاالت ال مل اإلضــــــا   ومماجســــــات ال مل اإلضــــــا   المبلغ عنماس   - 1090

المتحدة     وعوإ س وسـوتخل التدابوع التألـحلحلم المناسـبم. و   الا الألـدّس الكع  رالتنسـوو مع ماتب األمم 
و رالدوجة األولى لةمالم موئل األمم المتحدة الت  الموئل موضـــــــــــــحا ال م  م  االت ال مل اإلضـــــــــــــا   تت ل

ــدوج األمع اإلّاجي المحـد أ2019ُعقـدت    اـياج/مـااو  عن   . ومنت ع ماـتب األمم المتحـدة     وعوإ  صــــــــــــ
مقع األمم المتحدة رشـــ ل ســـاعات ال مل وال مل اإلضـــا   واإلجااات الت وميـــلم  بل ت ووع الت ملم اإلعرم   

ــت عاض الت ملم اإلعرم     عاه الحال . كما ت مد ال ــلث يجعا ات تقديم الطلبات  2021ماتب راســــــــــ س لتبســــــــــ
اي امع يّاجيس   عا يلى ال  شع   وعمللات الحساب رالتشاوج مع عمرئجس     ال لم يان من المقعج صدوج

 األمع المقتعح  د ُاججة عدة معات.

وئز ا م  المتحدة باساتع اض وتااحيد  ما تق ر    بنن يقوم م  151وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1091
حالا الحسااااب الخا ئة هيما متعل  باإل اااا التعور اااية  وأ ور العمز اإلضااااقي المحساااوبة وق   داول 

 وا  ور التي تتجاوا المعدلا المق رة. ألي  صحيحة 

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال  اإلّاجة المساولم:

 ل ود التن و  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــلم   - 1092 ــتةارم للتوصـــــ ة    ال قعة ُاعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــ من تقعمع المةل     150الواّج

ض  اعرها. وسـل مل موئل األمم المتحدة مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ  على اسـت عا  1090)ا  ع ال قعة 
 الحاالت كل على  دة من اجل تألومب اي سةرت ُت تبع ا ما ا ُتسبف رشال خاطة.

منظ  موئز ا م  المتحدة وخت است احة ال دان ما تق ر    بنن   152وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 1093
 قي أيام الجمعة ب  ض ضمان حساب العمز اإلضاقي نلف النحو الاحيد.
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 ّاجة واالستشاجات واالمت ال ّائعة اإل اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   الوـ ف الحـاضــــــــــــــعس ال اّع وـ ف اســــــــــــــتعا ـم ال ـدا     الت ملم اإلعرم  المت لو رماـتب األمم   - 1094

الت ملم. وعلى النحو الواّج    الت للقات المقدمم  المتحدة     وعوإ . وســـــــــــــلاول من اليـــــــــــــعوجي تنقلح الا 
تون    ال قعتون   1092و   1090ال قعتون  من تقعمع المةل  )ا  ع  151و   150اســـــتةارم للتوصـــــوتون الواّج

اعرهاس   ل الا التنقلح انت ع صــدوج امع يّاجي محد أ عن مقع األمم المتحدة رشــ ل ســاعات ال مل وال مل  
 الت وميلم.اإلضا   واإلجااات 

ما تق ر    بنن يساااااااتع ض موئز ا م  المتحدة كمية العمز   153وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1095
ساانة  وأن يشات ط   40الت كيز نلف الكمياا التي تتجاوا الحد المساموي با وبو اإلضااقي قي الشاه   مع 

 خاف.الحاول نلف مواققة استثنائية قي كز م ة يج   قيها تجاوا بذا الحد ا 

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال.  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 1096 ــلم الواّج ــتةارم للتوصـــــ من تقعمع المةل     150ُاعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــ

 اعرها. 1090ل قعة )ا  ع ا

يج ما تق ر    بنن منذل المكتب اإلخليمي ،سااايا والمحيط الها  164وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1097
 هويا إل  ان  لباا اإل اااا السااانورة والمواققة نليها قي الوخت المناساااب ما خ ل اظام أومو ا  بحيث 

 ُتمند المواققة لإل ااة السنورة خنز استخدامها.

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  ّاجة المساولم:اإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ا لك الم قلاه المو  ون بتقديم طلبات اإلجااة  - 1098 ســـــوبلل الماتب اإل للم  آلســـــلا والمحلث الماّ  جمّو

 اوموجا  بل اخل اله اإلجاااتس ولك الم يتماه عمللم الموا قم علوما    الو ف المناسب. السنومم      اه
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ما تق ر    بنن يقوم المكتب اإلخليمي ،سااايا والمحيط الهايج   165وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1099
اا الساانورة بتحساايا نملية ال صااد قي اظام أومو ا  وإ  ان اسااتع اضاااا يوررة قي الوخت المناسااب لإل اا 

 للموظفيا  وضلر لتجنب  لب اإل اااا السنورة والمواققة نليها بعد استخدامها.

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  جة المساولم:اإلّا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــوبلل الماتب اإل ل - 1100 ــةول المو  ون يجاااتمم  ســـــــ ا جاّة لك الم تســـــــ لم  آلســـــــــلا والمحلث الماّ  جمّو

 اوموجا  بل اخل اله اإلجااات. وسُت م م ملكعة بملا الش ل.السنومم      اه 

ما تق ر    بنن يحدي موئز ا م  المتحدة تفور ااااا السااالطة    175وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1101
  ST/SGB/2019/2لكت واية لتفورض السلطة  نم  باااااانش ة ا ميا العام للموظفيا ما خ ل النوابة اإل

 وأن يقوم بتسورة أ  اخت   ُملحل قي ا يوار المسندة قي اظام أومو ا.
 

 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 لب ي ر ماطُ   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
األمم المتحدة است عاضا لةملع الت وميات الساجمم وك ل يصداج اّواجاا الألحلحم     ا ةز موئل  - 1102

ــب   ــر وتماس  ســ ــاجمم  د ُال وف او ا تمف صــ ــات  وع الســ ــلم رةملع الت وميــ   اه اوموجا وال األّواج المتألــ
 ومعى الموئل ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.اال تيا . 

ل موئز ا م  المتحدة ا يوار التي تنطو    183ف المجلس  قي الفق ة وأوصااا  - 1103 ما تق ر    بنن ُيعد ِّ
نلف ت ااااااااااارب بماا متمشاااااااااف مع يلياز نماز موظفي التاااااااااااال ا مني ويلياز ا يوار قي اظاام أومو اا   

 للفاز الاحيد بيا الوا باا. امتثال وضلر

 
 مت الّائعة اإلّاجة واالستشاجات واال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
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جل  ســــــــُلةعي الموئل اســــــــت عاضــــــــات شــــــــاملم ومنت مم ألّواج المســــــــتخدمون      اه اوموجا من ا - 1104
 الحولولم ّول تياجب األّواج وت زمز ال ألل بون الواجبات.

ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بم  ان اسااتع اضاااا    184المجلس  قي الفق ة وأوصااف  - 1105
يورراااة ل،يوار قي اظاااام أومو اااا وق  ماااا م ي قي اإل  اناا التقنياااة المتعلقاااة بتكنولو ياااا المعلومااااا  

 ة الدخول إلف ُاظ  ا مااة العامة ل،م  المتحدة  حسب الخت ان.والتاالا لم اقب

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال المساولم: اإلّاجة

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
واج المســــــــتخدمون      اه اوموجا من اجل  ســــــــُلةعي الموئل اســــــــت عاضــــــــات شــــــــاملم ومنت مم ألّ - 1106

 وت زمز ال ألل بون الواجبات.الحولولم ّول تياجب األّواج 

ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بتحدمث المعلوماا   195وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1107
الممتلكاا قي اظام أومو ا الوارية قي تق ر  اظام أومو ا نا المعداا وققا لدليز الساااااتع اض العام إليارة  

SC119  مسوول لكز بند.مع تحدمد الموخع و/أو المستخدم ال  

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لف من الن اه ســــــوواصــــــل موئل األمم المتح - 1108 ــللم الت  ُ ود  القديم يلى دة يثعا  بلا ات األصــــــول األصــــ

 اوموجا.   اه

ما تق ر    بانن يكون الموظف المكلَّف باالمساااااااااوولياة نا   196وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1109
 المعداا التش يلية موظفا قي موئز ا م  المتحدة.

 
 االمت الّائعة اإلّاجة واالستشاجات و  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 سلا ل موئل األمم المتحدة ال ياول امنا  األصول من مو    الموئل. - 1110
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 صااااااااد  ما تق ر    بنن متخذ مق  موئز ا م  المتحدة تدابي  ل   207وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1111
الممتلكاا والمنشااوا والمعداا والتااا   قيها  انتبارا ما الوخت الذ  يسااتل   التسااجيز الساالي  ل سااملة بنوي  

 هيا الكياُن ا صولة ووققا للمعلوماا المنينة قي مذك ة التسلي  المقابلة أو نند المواققة نلف التا   قيها. 

 
 الّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يقوه موئل األمم المتحدة رشعا  بنّو من الممتلكات عن طعمو بع اما األمم المتحدة اإل مائ  ل ائدة  - 1112

وتســــــــــــــةولمـاس واو  ســــــــــــــتره ال  ل  للبنّو ماـاتـبج المـودا ـلمس وـإلـلك ياول اـناك عـاّة ـ اج  امن  بون تو ـوف اال
يحــدأ رمةّع تلقد  الم لومــات والوثــائو المــاللــم من البع ــاما اإل مــائ . وســــــــــــــلا ــل الموئــل تقلل  اــلا   مــا

 الزمن . ال اج  

ما تق ر    بنن منظ  موئز ا م  المتحدة قي استه ي أصولا    208وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 1113
جااا الواري قي يلياز ا م  المتحادة التو يهي للمعاامي   دام  نم  بمنادأ اإلاننادماا تاااااااااابد  اابزة ل ساااااااااتخا 

ما المعامي  المحاساااانية    17ما المعيار   71المحاساااانية الدولية للقطاع العام بشاااانن مندأ اإلاجاا والفق ة 
 الدولية للقطاع العام.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود  م: الم التوصل

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 سلا ل موئل األمم المتحدة بد  استمرك األصول عندما تألبح جاازة لرستخداه. - 1114

ما تق ر    بنن منساااا  موئز ا م  المتحدة مع المق  بشاااانن   215وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1115
تدررجي لمنهجية التكلفة الءياساااية وموانمة المحاسااابة مع متطلباا المعامي  المحاسااانية الدولية الاإلاهان  

 للقطاع العام لتقيي  أصول الممتلكاا والمنشوا والمعداا.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  مدم:التاجمت المست
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سوتشاوج موئل األمم المتحدة مع مقع األمم المتحدة رش ل ا يل الُسبل الك ولم بتن ول اله التوصلم  - 1116
 و قا لمتطلبات الم ااوع المحاسبلم الدوللم للقطال ال اه.

حدة مع المق  إل  ان ئز ا م  المتما تق ر    بنن منساااا  مو   226وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1117
استع اض منتظ  للءي  المتبءية ل،صول بو ا نام و صولا المستهلكة بالكامز التي ل تزال خيد الستخدام   

النحو المق ر   ونلف و ا الخااااااو   أن تحدي نلف النحو المناساااااب نم با الناقع وقيمها المتبءية  نلف
 ة للقطاع العام.حاسنية الدوليما المعامي  الم 17قي إ ار المعيار 

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
توصلم الك ولم بتن ول اله السوتشاوج موئل األمم المتحدة مع مقع األمم المتحدة رش ل ا يل الُسبل   - 1118

 و قا لمتطلبات الم ااوع المحاسبلم الدوللم للقطال ال اه.

ما تق ر    بنن متولف المكتب القط   قي سا   لاكا والمكتب  237وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1119
ر لها أن تخاااص  اإلخليمي ،ساايا والمحيط الهايج تقيي  وتحدمد التااا   قي الم كباا الث ث التي ل  ُيق َّ 

 وقي بذا التقيي   منب ي أي ا إيراج الم كبة التي اسُتهلكت بالكامز. قوررة. لمشاررع

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المحلث الماّ س رمسـاعدة من مقع موئل األمم المتحدةس راسـت عاض سـلقوه الماتب اإل للم  آلسـلا و  - 1120

 الحاجم يلى التألعم    جملع المعكبات الت  للسف  ود االستخداه  اللا او الت  اسُتملكف رالكامل.

ا المكتب القط   قي س    238وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 1121   لاكا والمكتب ما تق ر    بنن ُيحس ِّ
ا والمحيط الهايج التدابي  المتخذة ل ااااامان أن تكون الم كباا التي تنتظ  الساااااتخدام قي اإلخليمي ،ساااااي
وباذا يعني الاااااااااايااااة المنااساااااااااباة  التي منب ي أن تشاااااااااماز نمليااا الفحص ال وتينياة العااماة   حاالاة  يادة.

 للم كباا  والتخزرا الم ئ .
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 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول لم التوصلم: ا

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ســــــلقوه الماتب اإل للم  آلســــــلا والمحلث الماّ س رمســــــاعدة من مقع موئل األمم المتحدةس بوضــــــع   - 1122

 وصلا تما.خطم للح ال على جملع المعكبات 

تق ر    بانن يعزا موئاز ا م  المتحادة رصاااااااااد إ  اناا ما  247وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1123
ية بوصفها   و ا مسبقة.  الدقع  وضلر لتجنب تعلي  المدقوناا بسنب ندم و وي الوثائ  المحدَّ

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020عإع األخوع من عاه ال التاجمت المستمدم:

 
ســـــلقوه موئل األمم المتحدةس رالتنســـــوو مع ماتب األمم المتحدة     وعوإ س بت زمز عمللم العصـــــد  - 1124

 المد وعات للبائ ون    الو ف المناسب.من اجل ضمال سداّ 

مكتاب ما تق ر    بانن يقوم المكتاب القط   قي الفلنيا وال 258وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1125
اإلخليمي ،ساااايا والمحيط الهايج بمضاااافان الطابع ال ساااامي نلف اسااااتخدام أماكا العمز التي توق با منظمة  

 ا ألذية والزرانة ل،م  المتحدة.
 

 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  جة المساولم:اإلّا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020األخوع من عاه العإع  التاجمت المستمدم:

 
ــتخداه الحوز الماتب  اللي تو عه من مم   - 1126 ــ   موئُل األمم المتحدة الطارَع العســـــــم  على اســـــ ــليـــــ ســـــ

 لألمم المتحدة.األ ليم والزجاعم 

ا المكتب القط   قي الفلنيا والمكتب   267وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1127 ما تق ر    بنن ُيحسااااا ِّ
ط الهايج نملية رصاااد نقوي اإليجار  بالشااا اكة مع ب اامج ا م  المتحدة اإلامائي  اإلخليمي ،سااايا والمحي

متعل   ب  مع تجنب أ  أو ا ندم اتساق هيماما أ ز إافاض بذ  العقوي نلف احو سلي  وقي الوخت المناس
 باستخدام الم اق .
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 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما : الم التوصلم

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
 2020كا ول األول/ّيســــــــــــمبع   31فذاج/ماجس يلى  31ُو د ع عقد اإليةاج الةداد لل تعة الممتدة من  - 1128

 . ومعى الموئل ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.2020فذاج/ماجس  31   

ما تق ر    بنن يكفز المكتب اإلخليمي ،ساايا والمحيط الهايج  281ف المجلس  قي الفق ة وأوصاا  - 1129
لساااااف  قي مهام رسااااامية  ول سااااايما المواققة الااااااايرة قي الوخت المتثال قي الوخت المناساااااب لمتطلباا ا

ضلر  المناسااااب خنز بدن السااااف  وتقدي  تقارر  نا مااااا وقاا السااااف  بعد إتمام السااااف  المذكور  بما قي
  تسجيز الستثناناا ما تلر المتطلباا.

 
 الماتب اإل للم  آلسلا والمحلث الماّ  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ه   - 1130 اوما   16بل بد  الســـــ ع ر  ل من ذكع موئل األمم المتحدة موضـــــحا ال تبعمعات الســـــ ع الت  ُتقد 

اوما ألل   16ّائما الو ا  رقاعدة الـــ ُتوث و رشال منمة  وتلقائ       اه اوموجا. وألسباب تش وللمس ال يمان 
المو  ونس    ر ض الحاالتس توجج يلومم ّعوة من شـعكا   اوموون     يـول مملم  ألـوعةس او ييـطعول  

 التس ُتوث و التبعمعات      اه اوموجا.يلى  يوج ا شطم طاجئم. و   اله الحا

ز ا م  المتحادة ا تماانااا اللجناة ما تق ر    بانن يعقاد موئا  292وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1131
المعنية بتكنولو يا المعلوماا والتاااااااالا يوررا ما أ ز تحقي  ا بدا  والمقاصااااااد المحدية قي اشاااااا ة 

 واختااصاا اللجنة. ST/SGB/2003/17ا ميا العام 

 
 اإلّاجة واالستشاجات واالمت الّائعة  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 ع  وما    ســـلا  الملال التن لم  الةداد اللي ّخل  بل موئل األمم المتحدة اله التوصـــلم وســـون - 1132

 .2020ال ا  /انااع كا ول  1 وز الن اذ    

 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/17


 A/75/339/Add.1 

 

244/319 20-12756 

 

 تنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقة -بان  

ــنــــم المنتملــــم     - 1133  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.9 س ال ألــــل ال ا  اس موجزا عن  الم تن ول التوصــــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســــارقم. وتّع

الت  اعتبع المةل  ا ما  ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب اللي   34اّ اه م لومات عن التوصلات الـ 
 التوصلات    المع و. ُت َعض رج

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   31ومتيمن الةدول  - 1134

 
 31الةدول 

ذ بالكامز    حالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة التي انُتن  أاها ل  ُتنفَّ

 )عدّ التوصلاتا

 التن ول ود  ي ر ماُطلب  لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم

ــا  ّ لــــــــــمــــــــ دد   ــــــــــُ
 مستمدم تاجمت

ّ لمـا ـتاجمت  لم يُحـد 
 مستمدم

 - - - 2 - 2 و دة التقولم       

شــــــــــــــابـم ال ر ـات الخـاججلـم واالســــــــــــــتعاتلةلـم 
 - 2 2 1 - 3 والم اجم واالبتكاجات

 - 17 17 6 - 23 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال

 - 1 1 1 - 2 التن وليمماتب المداعة 

ــم  ال ــا الرتونلــــم ومنطقــ ماتــــب اإل للم  ألمعماــ
 - - 3 1 - 4 البحع الكاجمب 

 - 23 23 11 - 34 المجموع 

  
 ا40)2015كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

توصاااااااااية المجلس بنن يقوم بما مليا  ما التق ر   واق  موئز ا م  المتحدة نلف  54قي الفق ة  - 1135
تحدمد المخا   التي خد توث  نلف تنفيذ المشااااااااررع خنز م حلة التنفيذ للحد ما اثار التنخي  السااااااالنية   تأا

و تبا التخطيط لعملياة التوظيغ وإيارتهاا قي المكتاب الميادااي  نلف الفوائاد الم  وة للمجتمعااا المعنياة 
 يان المشاررع.الوخت المناسب وبالعدي الكاقي ما أ ز تحسيا ألكفالة توق  الموظفيا قي 

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/71/5/Add.9 ا40) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
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المشـاجمع او ع مباّ  توجوملم رشـ ل كلفلم يّاجة المخاطعس  ُوضـع مشـعول جداد لدلول يّاجة مخاطع  - 1136
ما    ذلك المخاطع المت لقم ر مللم التو ل  وإتخل ف الشـــــعكا  المن لان عن التن ول. ومن المتو ع ال توا و  ر

لةنـم الع ـارـم والمســـــــــــــــا لـم رشـــــــــــــــ ل المخـاطع على الـدلوـل    اجتمـاعمـا الـلي ت قـده خرل العإع األخوع من  
 .2020 عاه

 
 ا41)2016سمن  ا ول/يي كااون  31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما التق ر   واق  موئز ا م  المتحدة نلف توصاااااااااية المجلس بنن يقوم بما مليا   13قي الفق ة  - 1137
اكتساااب  إ  ان تدررب قي مجال التوعية باإليارة الم كزرة للمخا   لتمكيا موظفي المكاتب القط رة ما  تأا

و تبا إنداي ساااجز للمخا   وققا      بشاااكز قعال المهاراا والمعار  ال امة لتنفيذ اإليارة الم كزرة للمخا
لمباايج موئاز ا م  المتحادة التو يهياة المتعلقاة بااإليارة الم كزراة للمخاا   ووضاااااااااع مو ز بجميع المخاا    

 لمشاررع.الهامة واست اتيجياا التاد  للتخفيغ ما المخا   قي تنفيذ ا

 
 لّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ُوضـع مشـعول جداد لدلول يّاجة مخاطع المشـاجمع او ع مباّ  توجوملم رشـ ل كلفلم يّاجة المخاطعس   - 1138

عن التن ول. ومن المتو ع ال توا و     ذلك المخاطع المت لقم ر مللم التو ل  وإتخل ف الشـــــعكا  المن لان رما 
لةنـم الع ـارـم والمســـــــــــــــا لـم رشـــــــــــــــ ل المخـاطع على الـدلوـل    اجتمـاعمـا الـلي ت قـده خرل العإع األخوع من  

 .2020 عاه

 ز ا م  المتحاااادة بمااااا مليا  ما تق ر    باااانن يقوم موئاااا  23وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1139
حد ما تكاليغ الخدماا الساااتشااااررة وققا ل،بدا  السااات اتيجية تأا بلورة اسااات اتيجياا للتقليز إلف أياف 

تبا إيراج تقليز تكاليغ الخدماا الستشاررة إلف أياف حد قي إ ار نملياا متابعة    2019-2014للفت ة  
 النتائج وتقدي  تقارر  بشناها يوررا.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال ّاجة المساولم:اإل

 ُطلب ي ر ما : الم التوصلم

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/72/5/Add.9 ا41) 
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. وإــالتــال س  ــ ل اــله  2023-2020اعتمــد موئــُل األمم المتحــدة خطــم  اســــــــــــــتعاتلةلــم جــداــدة لل تعة  - 1140
ــلم المت لقم بتن ول الخطم  ــارقم لل تعة التوصـــ ــتعاتلةلم الســـ ُت تبع ا ما  د تةاواتما األ داأس   2019-2014االســـ

 طلب الموئل يلى المةل  ي ر ما.وم

ما التق ر   واق  موئز ا م  المتحدة نلف توصاااااية المجلس بنن تعزا المنظمُة   74وقي الفق ة  - 1141
إم اياا بعد اساااتيفان الشااا وط   رصااادة تنفيذ المشااااررع الممولة بمو ب اتفاخاا مشااا و ة ل ااامان تحاااايز

 وخفض منلغ اللتزاماا قي النياااا المالية.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال ّاجة المساولم:اإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اسـت عاض األجصـدة القديمم وااللتزامات المشـعوطم المتألـلم رالشـعكا   شـعل موئل األمم المتحدة     - 1142

 .2020ستكمالج رحلول كا ول األول/ّيسمبع المن لانس وم تزه ا

 
 ا42)2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

 دة بمااااا مليا  ما تق ر    باااانن يقوم موئااااز ا م  المتحاااا  15أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1143
ولياا هيما متعل  بتعنئة تأا ضااااامان تنفيذ ب امج لننان القدراا لجميع الموظفيا الذما ي اااااطلعون بمساااااو 

تبا وضاااع مبايج تو يهية متعلقة بالساااياسااااا وتعميمها نلف   المواري نلف الااااعيدما القط   واإلخليمي 
النتائج ل سااات اتيجية المتاااالة بالع خاا مع  المكاتب اإلخليمية والقط رة نلف النحو المطلوب بمو ب إ ار 

  الجهاا المااحة واإلم اياا 

 
 شابم ال ر ات الخاججلم واالستعاتلةلم والم اجم واالبتكاجات لم:اإلّاجة المساو 

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
س اجعى موـئل األمم المتحـدة ـتدجمـبا على ت بـئم المواّج مع جملع  2019األول/ّيســــــــــــــمبع    ـكا ول  - 1144

المقع. و د ُوضـــ ف رال  ل الألـــل م النمائلم لســـلاســـم الت عم  رالةمات الما حم المو  ون اإل للموون ومو    
 وجعى ت ملمما. ومعى الموئل ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/73/5/Add.9 ا42) 
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ما التق ر   واق  موئز ا م  المتحدة نلف توصاااية المجلس ب ااامان اساااتع اض    19وقي الفق ة  - 1145
لمشاااررع للجوااب الفنية والمالية لوثائ  المشاااررع ومواققتا نليها خنز توقيع اتفاخاا الف ر  السااتشااار  ل

 القائمة نلف المشاررع. التمورز  نلف النحو المطلوب قي سياسة موئز ا م  المتحدة المتعلقة باإليارة

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 ل ود التن و  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
واليـــوارث على توقلع  يقوه موئل األمم المتحدة  اللا ر عاّة تألـــملم عمللم الموا قم على المشـــاجمع  - 1146

 ات ا ات التموملس وسُودم ا ضوارث م زاة    كل يجعا  من يجعا ات ال مل.

ما تق ر    بنن يكفز موئز ا م  المتحدة إنداي الوثائ  كلما كان   22لفق ة  وأوصف المجلس  قي ا - 1147
 بناي اقز ل،صول للتقليز ما خط  ققدان ا صول.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
يقوه موئل األمم المتحدة ر عداّ ّوجة تدجمبلم لتةداد الم اجم ل ائدة جمات تنســـوو األصـــول التار م  - 1148

 لليوارث المت لقم راألصول عموماس رما    ذلك َتتب ع  عكم األصول.لجس مما سل زا االمت ال 

ية المجلس بنن يقوم بما مليا  ما التق ر   واق  موئز ا م  المتحدة نلف توصااااا   32وقي الفق ة  - 1149
تأا ضاامان أن مت  صاا   ا موال للشاا كان المنفذما قي الوخت المحدي بحيث يمكا إاجاا ا اشااطة المق رة  

تبا وضع نملية خائمة نلف الوني بالمخا   تتعل  باإل  ان الس رع للدقع للنلدان التي   ة المق رة قي الفت
الياة  نلف النحو الاذ  اخت حاا المكتاب القط   قي الجمهورراة  تشاااااااااهاد حاالا  وارج أو ضاا ا ولوراة العا 

 الع بية السوررة.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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عصــــــد األ شــــــطم الت  يقوه بما الشــــــعكا  المن لولس وســــــداّ  ســــــلألــــــمم موئل األمم المتحدة فللات ل - 1150
 المد وعات لمم     يول المواعود النمائلم المت و علوما.

ما التق ر   واق  موئاز ا م  المتحادة نلف توصاااااااااياة المجلس بانن يكفاز الموئاز  39وقي الفق ة  - 1151
ي مواخع خار ية أكث  أمنا لتخزرا اسااااخهما قيام المكتنيا القط ريا قي كولومنيا والن اارز بما مليا تأا إيجا

القدرة تبا وضااااع خطط لسااااتعاية  الحتيا ية  بحيث يمكا للموظفيا الوصااااول إليها أثنان قت اا الكوارث 
 نلف العمز بعد الكوارث واستم اررة تا رغ ا نمال.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 تن ول ود ال  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ع اللي وا قف  OneDriveالســــحاب  خاجج المو ع المســــمى ”  ل موئل األمم المتحدة   اه التخزمن  - 1152

عللج األما م ال امم لألمم المتحدة. وم اف موئل األمم المتحدة اييـــــــــا على وضـــــــــع الألـــــــــل م النمائلم لخطم  
 لتخفل  من  دة المخاطع    يطاج التخطلث الستمعاجمم تألعم  األعمال ستستةوب لمله التوصلم.ل

ما تق ر    موئزة ا م  المتحدة بماشااااان هياكز إياررة ووضااااع   44فق ة وأوصااااف المجلُس  قي ال - 1153
لعملياا الم اكز قي   ساااياسااااا وإ  اناا إياررة لت تيب الم اكز الجدمد لتوقي  التو يا بشااانن اإليارة اليومية

 المكتب اإلخليمي  م ركا ال تينية ومنطقة البح  الكاررني.

 
 ن وليمماتب المداعة الت اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الةاجممس ســـــــــون ع موئل األمم المتحدة    مدى الحاجم    وج ي ةاا عمللم يعاّة الموا مم التن لملم - 1154

 المعاهز الةداد.يلى ي شا  هلال يّاجي ووضع سلاسات واجعا ات يّاجمم لتعتوب 

ما التق ر   واق  موئاز ا م  المتحادة نلف توصاااااااااياة المجلس بانن يقوم المكتاب   51وقي الفق ة  - 1155
رني بوضاااع خطة نمز لكفالة اضاااط ع الموظفيا با اشاااطة  اإلخليمي  م ركا ال تينية ومنطقة البح  الكار 

 ا ساسية.
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 ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب الماتب اإل للم   اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــع موئل األمم المتحدة خطم   وج ي ةاا عمللم يعاّة ال - 1156 ــليـــــــ موا مم التن لملم اإل للملم الةاجممس ســـــــ

 المو  ون راأل شطم األساسلم.عمل لك الم اضطرل 

ما تق ر    باانن يقوم موئااز ا م  المتحاادة بااالمتثااال ل،م    55وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1157
ا ما خ ل اساااااتخدام خائمة ST/AI/2013/4اإليار  بشااااانن الخن ان الساااااتشاااااارريا وق ايق المتعاخدما ت

الم  اااااااااحيا المقنوليا قي اختياار الخن ان الساااااااااتشاااااااااارريا وق ايق المتعااخدما ل ااااااااامان اختيار الخن ان 
 الستشارريا وق ايق المتعاخدما ضو  الكفانة والخن ة.

 
 الستشاجات واالمت الّائعة اإلّاجة وا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
 ابلغ موئل األمم المتحدة مو فلج ريعوجة االمت ال لألمع اإلّاجي وسليع فللم لعصد االمت ال. - 1158

متحادة نلف توصاااااااااياة المجلس بانن يكفاز الموئاز ما التق ر   واق  موئاز ا م  ال 59وقي الفق ة  - 1159
التقيد بسااااااااياسااااااااة اإليارة القائمة نلف النتائج هيما يخص اإلب   ما   قيام المكاتب الميدااية بما مليا تأا

تبا إناداي خطط نماز سااااااااانوراة  اشاااااااااطتهاا  خ ل إيراج تحلي ا لُ،   المنطءياة قي تقاارر باا الم حلياة 
 معتمد لفت ة السنتيا.متما ف مع ب اامج العمز ال بما

 
 واالستعاتلةلم والم اجم واالبتكاجاتشابم ال ر ات الخاججلم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
لمااتب المودا لم رسـلاسـم اإلّاجة سـل زا موئل األمم المتحدة فللاتج الخاصـم رالعصـد ليـمال التزاه ا - 1160

اإلبر  من خرل يّجاج تحلورت لأُلطع المنطقـلم    تـقاجمعاـا المع لـلم ومن  الـقائمـم على النـتائا هلمـا يخ  
 خرل يعداّ خطث عمل سنومم أل شطتما رما اتماشى مع بع اما ال مل الم تمد.

 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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 ا43)2018سمن  ا ول/يي كااون  31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

يقوم موئاز ا م  المتحادة بام  ان تحلياز كااماز  ما تق ر    بانن 21أوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1161
وقي إ ار بذا التحليز  منب ي لموئز  للسااااج ا المتااااالة بالمند  وتحدمدا للحالا التي لحظها المجلس.

شا كان المنفذما والوارية نا   ر  التفاخاا ا م  المتحدة أن يحدي الوضاع الحالي للمبالغ المسالَّمة إلف ال
اساتع اضاا لمسانلة امتثال التفاخاا الموخعة  وحساب الخت اان  أن يطلب ري المواري  المشا و ة  وأن يج   

 التي ُوق ِّ ا قي إ ار تلر التفاخاا  وأن ياحد سج ا المعام ا المحاسنية.
 

 المت الّائعة اإلّاجة واالستشاجات وا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
َنح   38ا ةز موئل األمم المتحدة التحلول المت لو بـــ  - 1162 منحمس واو اآلل رألدّ استكمال است عاض الم 

 المتبقلم الت   دّاا المةل . 32الـ 

مخاااااااااااااااااا  ما تق ر    موئزة ا م  المتحدة بتقيي  رصاااااااد   22لفق ة وأوصاااااااف المجلُس  قي ا - 1163
 اضمح ل الءيمة لحساباا السلف.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــاراتج  المتحدةس رالتنســـــــــوو مع ماتب األمم المتحدة    يقوه موئل األمم  - 1164 ــت عاض  ســـــــ  وعوإ س راســـــــ

 المت لقم رالسلف وسوم ان ع    مدى الحاجم يلى جصد مخألألات اضمحرل القلمم لما.

ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بتحسايا اإل ا ا  نلف    23وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1165
لمتحدة الخاصاة بالشا كان المنفذما ما  اخلية نليها قي الساياساة العامة لموئز ا م  االمشااررع وال خابة الد

 أ ز منع س ران مند ل  تج  قي إ اربا معام ا محاسنية لفت ة  ورلة.

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/74/5/Add.9 ا43) 
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 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  دم:التاجمت المستم

 
يقوه موئل األمم المتحدة بت زمز فللات لعصــــــــــد الســــــــــلف الت  ُّ  ف يلى الشــــــــــعكا  المن لان والت    - 1166

 تةع     يطاجاا م امرت محاسبلم ل تعة طوملم. لم

نهجية ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بوضاع إ ار وم  42وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1167
يكواان خابليا للتطني  قي  ميع الوحداا   67/226ق ار الجمعية العامة لساااااات ياي التكاليغ بالكامز وققا ل

 التابعة للكيان وبنن مواقي م اكز  ومكاتبا بمعلوماا بشنن بذا التطني .

 
 االستشاجات واالمت الّائعة اإلّاجة و  اإلّاجة المساولم:

 د التن ول و  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــســــــلم المت لقم بتوامع التكالل    -  1168 ســــــلقوه موئل األمم المتحدة راســــــت عاض واســــــتكمال ســــــلاســــــتج الماســــ

اّاا ليمال َ سب التكالل  المباشعة و وع المباشعة    طا  المن مم. على النحو السللم يلى المشاجمع على واستّع

لة    53وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1169 ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بميراج وثائ  مفاااااااَّ
 لكز مش وع قي اظام المحاسبة والستحقاخاا الخاصة بالمشاررع ما أ ز ين  تنفيذبا والتقدم المح ا هيا. 

 
 واالستشاجات واالمت الّائعة اإلّاجة  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ي مل موئل األمم المتحدة على يّخال تحســــــــونات على   اه المحاســــــــبم واالســــــــتحقا ات الخاصــــــــم   - 1170

ذلك الخاصـلات الو لفلم الت  تدعم معا ل تن ول هلجس رما     رالمشـاجمع من خرل يّماج كامل ّوجة المشـاجمع
 المشاجمع وجصداا وا ر ما واإلبر  عنما.

ما تق ر  المجلس  وباالنظ  إلف أن موئاز ا م  المتحادة يقوم باميارة مشاااااااااااررع   54وقي الفق ة  - 1171
ية معلوماا المساتنلف الااعيد العالمي  أوصاف المجلُس الموئزة بتحسايا ال اوابط المتعلقة بال كملة  المحدَّ

 ما سياسة اإليارة القائمة نلف المشاررع. 36قي الفق ة 
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 شابم ال ر ات الخاججلم واالستعاتلةلم والم اجم واالبتكاجات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــاجمع واّاجتمـاس  قوه موـئل ي - 1172 األمم المتحـدة  ـالـلا بوضــــــــــــــع يجعا ات جـدـادة تن م الموا ـقم على المشــــــــــــ

 وسل خل اله التوصلم    االعتباج اثنا  قلامج بمله ال مللم.

ما تق ر    بنن مدرج موئز ا م  المتحدة قي اظام المحاسااااابة   62وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1173
يماا منتاااااااف المدة و/أو تقييماا اهاية المشاااااا وع بالنساااااابة شاااااااررع تقيوالسااااااتحقاخاا الخاصااااااة بالم

 مشاررعا. لجميع
 

 و دة التقولم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ت الخاصــم رالمشــاجمع اللي  واالســتحقا ا اه موئل األمم المتحدة بتحســون   امج المت لو رالمحاســبم  - 1174

اصــــــبح اتيــــــمن و دة تقولملم. و د  امف و دة التقولم رال  ل بتحمول تقولمات منتألــــــف المدة و/او تقولمات 
 مايم المشـــعول رالنســـبم لةملع المشـــاجمع    الو دة الةدادة. ومعى الموئل ال اله التوصـــلم  د ُ  د لتس ومطلب  

 يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر  المجلس  وباالنظ  إلف أن موئاز ا م  المتحادة يقوم باميارة مشاااااااااااررع   63 وقي الفق ة - 1175
ية قي  نلف الااااااعيد العالمي  أوصاااااف المجلُس الموئزة بتحسااااايا ال اااااوابط المتعلقة بتقارر  التقيي   المحدَّ

 ما سياسة اإليارة القائمة نلف المشاررع. 19الفق ة 

 
 قولمو دة الت اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ة      - 1176 عزا موئل األمم المتحدة فللات الع ارم الخاصـــم رج ليـــمال امت ال مشـــاجم ج للمتطلبات الواّج

 المةل  ي ر ما.سلاستج المت لقم رالتقولم. ومعى الموئل ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى 
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ما تق ر    باانن يقوم موئااز ا م  المتحاادة بتحاادمااث أيلتااا  67وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1177
الداخلية  مثز ساااااااياساااااااة اإليارة القائمة نلف المشااااااااررع والمبايج التو يهية المتعلقة بنظام المحاسااااااابة  

عاتا بشااكز واضااد  ظام أومو ا وتوساا والسااتحقاخاا الخاصااة بالمشاااررع ويليز بذا النظام  ما أ ز تحدمد ا
 بانتباربا النظام الذ  يقدم الدن  لمختلف المهام التي ي طلع بها الكيان.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــوتناول الموئُل   موئل األمم المتحدة - 1178 ــدّ تنقلح ّلول بعامةج وتحدا ج. و   يطاج اله ال مللمس ســـــ رألـــــ

 اله التوصلم.

ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بم  ان اسااااااااتع اض   77وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1179
 ررون.للما وقاا المتعلقة بالمشاررع التي يقويبا أو مدنمها الخن ان الستشا

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال ساولم:اإلّاجة الم

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
 دّ ماتب األمم المتحدة     وعوإ  مسـ لم تكالل  سـ ع الخبعا  االسـتشـاجمون المألـن م خط  تحف  - 1180

. وشــــــــــــــعل مقع األمم المتحـدة    يّخـال 2018متحـدة    عـاه المو  ون وا ـالمـا يلى مقع األمم ال ـئم تكـالل  
ــ ـلم:  قـد جعت مطـارقـم جملع الع رت الةـدـادة ر ـد   تحســــــــــــــون على   ـاه اوموجـا وتم تألــــــــــــــومـب اـله المســــــــــــ

تس  مع ال ئم الألـــــــــحلحم من المألـــــــــعو ات. ومعى الموئل ال اله التوصـــــــــلم  د ُ  د ل  2019االول/ســـــــــبتمبع  1
 ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بااانن يطلاااب موئاااز ا م  المتحااادة  قي إ اااار   78وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1181
 الستع اض  إناية تانيغ افقاا السف  وتاحيد سج ا المعام ا المحاسنية.

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو المستمدم: التاجمت
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ة    ال قعة  - 1182 من تقعمع المةل     77ُاعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــــــــتةارم للتوصـــــــــــلم الواّج
 اعرها. 1180)ا  ع ال قعة 

ا م  المتحدة بتعزرز التدابي  ال امية ما تق ر    بنن يقوم موئز   79وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1183
 قاا وإناية تانيفها وتحدمد اطاق وتوات  نملياا الم اقبة بوضوي.إلف تحدمد الما و 

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
من تقعمع المةل     77ة    ال قعة ُاعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــــــــتةارم للتوصـــــــــــلم الواّج - 1184

 اعرها.  1180)ا  ع ال قعة 

ما تق ر    بنن يقوم المكتب اإلخليمي  م ركا ال تينية ومنطقة    87وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1185
ية قي يليز إ  اناا  البح  الكاررني بموانمة إنداي خطط السااف  الفااالية لم كز مكساايكو مع ا حكام المحدَّ

 ل مان مند اإلضن الم ئ  بالسف . 2017لمشاررع لعام يورة ا
 

 الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 انطبوال  التاجمت المستمدم:

 
حع الكـاجمب  التـارع لموئـل األمم المتحـدة بتحـداـث  ـاه الماتـب اإل للم  ألمعماـا الرتونلـم ومنطقـم الب - 1186

ّلول يجعا ات ّوجة المشـــــاجمع ليـــــمال الموا قم على الســـــ ع رالشـــــال المرئم. ومعى الموئل ال اله التوصـــــلم 
 ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.  د

اي خطة  اااااا ان  ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بمند  95وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1187
ساااانورة  اااااملة للفت اا المقنلة  قي أاسااااب وخت ممكا وبنخاااااف خدر ممكا ما الدخة  وققا للنظام المالي 

اتباا اإلخليمياة والقواناد الماالياة ل،م  المتحادة ويلياز مشااااااااات رااا ا م  المتحادة  مع ا خاذ قي النتباار مكا 
 ومكاتبا القط رة وم اكز .
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 جة واالستشاجات واالمت الّائعة اإلّا اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــلقوه موئل األمم المتحدة بتحداث خطتج المت لقم  - 1188 ــتعمات ل اه سـ س مع معاعاة المتطلبات  2020رالمشـ

ّة    اله التوصلم.  المحد 

ما تق ر    بنن موضاااااع نلف كز مساااااتوق ما المساااااتوراا   107  قي الفق ة وأوصاااااف المجلس - 1189
اإلياررة لموئز ا م  المتحدة قه ت مخا    امز  وققا للمبايج التو يهية لتنفيذ اإليارة الم كزرة للمخا    

 ضعتها المنظمة.التي و 

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 د التن ول و  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اعتمد موئل األمم المتحدة خعمطم طعمو الســتكمال ســةل المخاطع التن لملم وســليــطلع ر مللات  - 1190

 لتحداد المخاطع رما اتمشى مع خعمطم الطعمو الةدادة.

   بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بتيساااااي  إنداي كز ما تق ر    108وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1191
مكتب ما مكاتبا اإلخليمية للوثائ  المتعلقة بالمخا   والتحق  منها  مما متيد رؤرة أ اااااااامز للاااااااااعوباا  

   نلف المنا   والُسنز الكفيلة بالحد ما المخا   نلف الاعيد المحلي.ونوامز الخطورة التي توث

 
 ّاجة واالستشاجات واالمت الّائعة اإل اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة ُاعجى العجول يلى الت للقات  - 1192 ــلم الواّج ــتةارم للتوصـــــ من تقعمع المةل     107المقدمم اســـــ

 اعرها. 1190)ا  ع ال قعة 

ما تق ر    باانن يقوم موئااز ا م  المتحاادة  هيمااا متعل    115جلس  قي الفق ة وأوصاااااااااف الم - 1193
ز  بمكتااب الط قيا  وققااا م كز ررو ي   ااااي و  بنااذل الجهوي ال امااة إلب ام اتفاااق إيجااار ُموخَّع ما خِّنااة
 المطلوبة. للش وط
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  الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 الت ا  ييةاج لماتب معكز جمو ّي جا وعو.موئل األمم المتحدة رألدّ وضع الألل م النمائلم  - 1194

دة النفقااا  ما تق ر    بانن يساااااااااتع ض موئاز ا م  المتحا  116وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1195
المتعلقة بمدقوناا اإليجار السابقة إلف معهد بي ر ا باسوت التابع لنلدية ررو ي   ااي و وروضد ا سات  

 القااواي للمدقوناا.
 

 الماتب اإل للم  ألمعماا الرتونلم ومنطقم البحع الكاجمب  المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم: التاجمت

 
 المو  ع.سلا ل موئل األمم المتحدة امت ال جملع مد وعات اإليةاج أل ااه ات ا  اإليةاج النمائ   - 1196

ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة بتحسااااااايا رصاااااااد    127وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1197
 ُتطلب  ميع اإل اااا ورواق  نليها المش قون خنز أخذبا. اإل اااا السنورة للموظفيا ل مان أن

 
 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ات الحألـــــول على يجااة بدا موئل األمم المتحدة ر جعا  جصـــــد ّوجي ليـــــمال تقديم المو  ون لطلب - 1198

التوصــلم  د ســنومم وموا قم المداعمن علوما  بل شــعول المو  ون    اخلاا. ومعى موئل األمم المتحدة ال اله 
 ُ  د لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن يقوم موئز ا م  المتحدة باسااتع اضاااا يوررة    128وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1199
مناسااااب لنظام اإل اااا لتحدمد ال ياباا والءيام  نند الخت ااااان  بخااااا  مبالغ مقابلة لها ما  قي الوخت ال

 يا.الم تباا الشه رة للموظف
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 ّائعة اإلّاجة واالستشاجات واالمت ال اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة اعجى ا - 1200 ــلم الواّج ــتةارم للتوصـــــ من تقعمع المةل     127لعجول يلى الت للقات المقدمم اســـــ

 اعرها. 1198)ا  ع ال قعة 

ما تق ر    بنن ت اااع إيارة موئز ا م  المتحدة الية مناسااابة    132وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1201
ما أ ز اإلب   الكامز والشاااااااامز نا   لكفالة تنساااااااي  أق اااااااز بيا الكيان ومكتب خدماا ال خابة الداخلية

 حالا ال   وال   المفت ض.

 
 مماتب المداعة التن ولي اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
شـــامل عن  االت وضـــع موئل األمم المتحدة فللم لك الم تنســـوو ا يـــل من اجل اإلبر  الكامل وال - 1202

 المةل  ي ر ما.ال ل وال ل الم تعض. ومعى موئل األمم المتحدة ال اله التوصلم  د ُ  د لتس ومطلب يلى 

  
 مكتب ا م  المتحدة المعني بالمخدراا والج رمة   -  ثالث نش  

تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي  - ألف 
 ا44)2019اون ا ول/ييسمن  كا 31

 .2020العئلسلم  تى فب/ا سط  موجزا لحالم تن ول توصلات المةل   32اتيمن الةدول  - 1203

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/75/5/Add.10 ا44) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.10
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 32الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لما تاجمت  ُ دد 

 مستمدم
ــد   ــا  ـلم ـيُحـــــ ّ ـلمـــــ

 تاجمت مستمدم
 – 3 3 1 – 4 شابم اإلّاجة       

 – – – 2 – 2 مااتب مت دّة

 – 3 3 3 – 6 المجموع 

  
 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   33ومتيمن الةدول  - 1204

 
 33الةدول 

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا   

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لما تاجمت  ُ دد 

 مستمدم
ــا لم  ّ لمــــ ــد  يُحــــ

 تاجمت مستمدم 
 – 3 3 3 – 6 شابم اإلّاجة       

 – – – 2 – 2 الماتب اإل للم  لةنوب شع  فسلا والمحلث الماّ 

 1 1 2 3 – 5 مااتب مت دّة

 1 4 5 8 – 13 المجموع 

  
الكيان ما تق ر    بنن يسااتع ض المكتب تفور اااا الساالطة قي   27س  قي الفق ة أوصااف المجل - 1205

بكاملا  بما قي ضلر قي مكاتبا الميدااية  ما أ ز ضاااامان أن يكون خد ت  مند  ميع التفور اااااا المعنية 
 ما خ ل بوابة تفورض السلطة  نلف النحو المطلوب قي اإل ار الجدمد لتفورض السلطة.

 
والشـــــاول  شـــــابم اإلّاجةس وشـــــابم ال مللاتس وشـــــابم تحلول الســـــلاســـــات   ولم:اإلّاجات المسا 

 ال اممس وشابم شاول الم اادات

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
اســــــت عاضــــــا عالملا لت ومض الســــــلطم. ومعى الماتب ال اله    2020اجعى الماتب    فذاج/ماجس  - 1206

 لتوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.ا
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ما تق ر    بنن يج   المكتب إصااااااا حا  اااااااام  لتواع أيوار   28وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1207
المساااااتخدميا هيما متااااااز بتفورض السااااالطة القائ  قي اظام أومو ا وأن يااااااحد ما ل متسااااا  منها مع  

 التفور اا الممنوحة.

 
الشـــــاول  بم اإلّاجةس وشـــــابم ال مللاتس وشـــــابم تحلول الســـــلاســـــات و شـــــا اإلّاجات المساولم:

 ال اممس وشابم شاول الم اادات

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 1208 من تقعمع المةل     27اعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــــــــتةارم للتوصـــــــــــلم الواّج

ــتمعاج      اه اوموجاس  اعرها. ومةعي منح األّواج   1206ا  ع ال قعة ) ــلطم راســـ ــتخدمون وت ومض الســـ للمســـ
وتةعى اسـت عاضـات رألـوجة منت مم لةملع اإلجعا ات وعمللات ت ومض السـلطم      اه اوموجا. و د تيمن 

طلب يلى المةل   ا دأ اســـــــت عاض اييـــــــا يجعا  تألـــــــحلحلا. ومعى الماتب ال اله التوصـــــــلم  د ُ  لتس وم
 ي ر ما.

ما تق ر    بنن منذل المكتب الجهوي ال امة ل ااااامان أن تزال   39  قي الفق ة وأوصاااااف المجلس - 1209
ما النياااا المالية وقي الوخت المناسااااااب  ميُع ا صااااااول الثابتة للكيان التي يجب إل اؤبا قي كز ساااااانة  

خنز الحاااااااول نلف المواققة ما المجلس  مالية  وضاااااامان ندم اقز أ  أصااااااول إلف الجهاا المسااااااتفيدة
 حا  الممتلكاا/مجلس حا  الممتلكاا قي المق   حسب الخت ان.المحلي ل

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــمال ياالم   - 1210 ــع الماتب خطم ليــ ــليــ ــبس واالعتعام ســ ــول    الو ف المناســ ــعو ات     األصــ رالمألــ

ال تعات الألـــحلحمس وذلك ليـــمال ال ي ا    اه اوموجا بد م الحالم العاانم للممتلكات والمنشـــ ت والم داتس  
وال تكول البلا ات الماللم للماتب صــحلحم من النوا   الةواعمم    الا الألــدّ. ومواصــل الماتب المســاول  

ــووعن يّاجة الممتل ــا   لةمات التنســــــــ التار م للمااتب المودا لم من اجل يعاّة الت هود  كات تو وع تدجمب يضــــــــ
على ضــــعوجة اال ُتنقل األصــــول  بل موا قم المةل  المحل  لحــــــــــــــــــألــــع الممتلكات/مةل   ألــــع الممتلكات  

 المقع.   

الداخلية قي   ما تق ر    بنن يحسااااااا المكتب إ  اناا ال خابة  50وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1211
 ان تقدي  أيلة مناسبة بشنن تلقي كز خدمة.نملية تلقي الخدماا ل م
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 شابم اإلّاجة  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اج    يضـــــــــا   يشـــــــــوع يلى تاجمت ســـــــــتألـــــــــدج ت للمات يلى جملع المااتب الم نلمس توجمما إلّج  - 1212

 الخدمات. تقديم

ما تق ر    بنن منشاااع المكتب إ  ان  موحدا  ي اااع معيارا  ق ردا    51وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1213
 ل نت ا  بالما وقاا قي اظام أومو ا ما خ ل صحائف خيد الخدماا.

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــبلم  - 1214 ــوع التدجمب الما ف على الم ااوع المحاســ ــا م يلى تلســ ــتقوه ّائعة يّاجة المواّج الماللمس راإلضــ ســ

الدوللم للقطال ال اه و  اه اوموجا رشـــــــــ ل موضـــــــــول االعتعام رالمألـــــــــعو اتس بوضـــــــــع و شـــــــــع يجعا  مو د  
رالمألـــــــــعو اتس يشـــــــــمل المالاج ال عمد هلما ات لو راالعتعام رالمألـــــــــعو ات من خرل صـــــــــحائف  ام لرعتع 

 الخدمات.  ود

ما تق ر    بنن يمتثز المكتب اإلخليمي لجنوب  اااااا ق اساااااايا   67وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1215
 والمحيط الهايج إل  اناا الش ان الاحيحة هيما متعل  بالمتطلباا المتك رة.

 
 الماتب اإل للم  لةنوب شع  فسلا والمحلث الماّ  المساولم: اجةاإلّ

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو   التاجمت المستمدم:

 
س اجعى الماتب  2020عندما  ال و ف تةداد امعي الشـــــــــــــعا  الملكوجمن    التقعمع    اوائل عاه  - 1216

ة والماإل للم  لةنوب شـــــــع  فســـــــلا  حلث الماّ  عمللم عطا ات تنا ســـــــلم ليـــــــمال  ألـــــــولج على اعلى جّو
توجومات يّاجمم منقحم    2020ر  يـــل ســـ ع. وليـــمال االمت ال إلجعا ات الشـــعا س صـــدجت     لســـال/ابعمل 

رشـــ ل المشـــتعماتس اهدت من جداد ضـــعوجة االمت ال لقواعد واجعا ات الشـــعا . ومعى الماتب ال اله التوصـــلم  
 لب يلى المةل  ي ر ما.ومط  د ُ  لتس
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ما تق ر    بنن مبقي المكتب اإلخليمي لجنوب  اااااا ق اساااااايا   68وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1217
الهايج  ميع ن وض ا سااااااااعار والمن راا المحتملة محملة قي اظام أومو ا لكز نملية  اااااااا ان  والمحيط

 منخف ة الءيمة.

 
 فسلا والمحلث الماّ اإل للم  لةنوب شع  الماتب  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
صــــــدجت ت للمات رشــــــ ل تحمول ععوض األســــــ اج والمبعجات النمائلم      اه اوموجا لكل عمللم   - 1218

   ي ر ما.ُ  لتس ومطلب يلى المةلومعى الماتب ال اله التوصلم  د  شعا  منخ يم القلمم.

ما تق ر    بنن يعد مق  المكتب يلي  محاساانيا ياخليا ما أ ز   79وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1219
توثي  الخطواا واإل  اناا المحااسااااااااانياة المتعلقاة بتسااااااااالساااااااااز ساااااااااي  العماز قي النت ا  بااسااااااااات ياي 

 الكاملة. التكاليغ

 
 اإلّاجةشابم  اإلّاجة المساولم:

  ر ماُطلب ي   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
جعى يعداّ وت ملم ّلول محاســــــــب  ّاخل . ومعى الماتب ال اله التوصــــــــلم  د ُ  لتس ومطلب يلى  - 1220

 المةل  ي ر ما.

ملزم ما  هوي ل امان أن يقدم  ما تق ر    بنن منذل المكتب ما   93وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1221
الموظفيا  لباا ساف ب  وتاااررحه  ا منية وتقارر  ماا وقاته  قي الوخت المناساب  وققا ل،اظمة   ميع 

 المعمول بها.

 
شـــــابم اإلّاجةس وشـــــابم ال مللاتس وشـــــابم تحلول الســـــلاســـــات والشـــــاول   اإلّاجات المساولم:

 والمااتب المودا لمال اممس وشابم شاول الم ااداتس 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 توصلم ذات طارع مستمع التاجمت المستمدم:
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ســوواصــل الماتب بلل الةمّو العاملم يلى توعلم المو  ون والتشــةلع على التخطلث المباع لرجتماعات   -   1222
ــدجت ت للمـــات  لمم ل  الماـــاتــب الموـــدا لــم بتن وـــل تــدابوع و ــائلـــم وتــدابوع  والماتمعاتس كلمـــا امان ذلــك. و ــد صـــــــــــــ

 جصد/تألحلحلم لم الةم الا األمعس وسلةعي است عاض م دالت االمت ال ال  للم على اساس جإع سنوي. 

ما تق ر    بنن يقوم المكتب اإلخليمي لجنوب  ااااااا ق اسااااااايا   94وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1223
اقي مق  المكتب  بتقيي   دوق تفورض الساااالطة إلف موظف تااااادم  إضاااا والمحيط الهايج  بالتنسااااي  مع 

ية قي ا اظمة.  واحد أو أكث  ما أ ز تعزرز المتثال للموانيد المحدَّ

 
الماتب اإل للم  لةنوب شــــــع  فســــــلا والمحلث الماّ س وشــــــابم اإلّاجةس  اإلّاجات المساولم:

 ال مللات وشابم

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــداو جــداــد      ــاه اوموجــا ر ــد منحــج اــلا الــدوج    جعى ت  - 1224   فذاج/ 30 وــل ّوج مو ف تألـــــــــــــ
. وإللك اصــــبح لدى الماتب اإل للم  لةنوب شــــع  فســــلا والمحلث الماّ  اآلل مو  ا تألــــداو  2020 ماجس

 اتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.ومعى الم مت ع ال ومو ف تألداو ا تلاط .

ما تق ر    بنن منذل المكتب  بالتنسااااااي  مع ا مااة العامة    104وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1225
ُنز  ل،م  المتحدة   هويا  لتحدمث ا م  اإليار  المتعل  بملف الم كز ال سااااااامي  وكذلر محاولة إيجاي ساااااااُ

 نلف  بكة اإلات ات. Unite Docsا واظام إاسني ا بموخع ل بط اظام أومو 

 
شــــابم اإلّاجةس واّاجة الدعم ال مللات س واّاجة االســــتعاتلةلات والســــلاســــات  ت المساولم:اإلّاجا

 اإلّاجمم ومسائل االمت الس وماتب تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ه التوصـــــــــــلم على يصـــــــــــداج األمع اإلّاجي المت لو رملف المعكز العســـــــــــم  وتوا ع  اتو ف تن ول ال - 1226

استعاتلةلم األما م ال امم لألمم المتحدة لع منم مل ات المو  ون. و د اهد مقع األمم المتحدة ا ج رألدّ تحداث 
  ات.  األمع اإلّاجيس وال اناك مشعوعا   ود التن ول رش ل الح ظ اإللكتعو   للمل

ما تق ر    بنن يقوم المكتب باساااااااتع اض خطة مكتب ا م    115أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة و  - 1227
المتحادة قي قييناا/المكتاب المعني باالمخادراا والج رماة لساااااااااتعااية القادرة نلف العماز بعاد الكوارث قي مجاال 

تقنية الحالية ا اإل  اناا الخدماا تكنولو يا المعلوماا  وبمضاااااااقة  ميع العناصاااااا  المفقوية التي تتطلنه
 لخطة ا م  المتحدة لستعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث.
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 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
عممـم الســــــــــــــت ـاّة  ووـنا/الماـتب الم ن  ـرالمخـدجات والةجعى تحـدـاث خطـم ماـتب األمم المتحـدة     - 1228

 القدجة على ال مل ر د الكواجأ. ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن يءيِّ   المكتب مدق اسااتاااواب أن ُتدرةج قي خطة   116وأوصااف المجلس  قي الفق ة  -   1229
 حها الموظفون المشاركون قي نملية المحاكاة. مز بعد الكوارث التحسيناا التي اخت  استعاية القدرة نلف الع 

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ـرالمخـدجات والةعممـم الســــــــــــــت ـاّة القـدجة ُ ق دحـف خطـم ماتـب األمم المتحـدة     وونـا/الماتـب الم ن   - 1230

ر د الكواجأ لتشــــمل التحســــونات المقتع م. ومعى الماتب ال اله التوصــــلم  د ُ  لتس ومطلب يلى على ال مل 
 المةل  ي ر ما.

 
 تنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقة - بان 

ــنـــــم المنتملـــــم     ــــده المةل س    مع و ت - 1231  2019مبع كــــا ول األول/ّيـســـــــــــــ  31قعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.10 س ال ألـل ال ا  اس موجزا  عن  الم تن ول التوصـلات المتبقلم من  تعات ماللم سـارقم. وتّع

لي المةل   ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب الالت  اعتبعاا   28اّ اه م لومات عن التوصلات الــــــــــــــ 
 ُت َعض رج التوصلات    المع و.

 .2020موجزا  للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   34ومتيمن الةدول  - 1232

 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.10


 A/75/339/Add.1 

 

264/319 20-12756 

 

 34الةدول 

ذ     بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة التي انتن  أاها ل  تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ر ماُطلب ي  لم تُقبل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمـا ـتاجمت   ـُدد 

 مستمدم
ــا  ّ ـلمـــــ ــد  ـلم ـيُحـــــ

 تاجمت مستمدم
 1 7 8 5 – 13 شابم اإلّاجة       

 – 3 3 1 – 4 شابم تحلول السلاسات والشاول ال امم

 – – – 1 – 1  سم التقولم المستقل

 – – – 2 – 2 ماتب المداعة التن وليم

 – 6 6 2 – 8 مااتب مت دّة

 1 16 17 11 – 28 عالمجمو  

  
 ا45)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بءيام المكتب بما مليا تأا إضاااافان الطابع ال ساااامي    49أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1233
و يا إيار  منقد  اإلخ ار اإللكت واي للجنة اسااااتع اض الن اامج اسااااتنايا  إلف من ر مناسااااب قي إ ار تنلف 

 بشنن اللجنة  تبا الحتفاظ بسجز للوثائ .

 
 شابم تحلول السلاسات والشاول ال امم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
ت عاض البع اما البند المتألــــــل راإل عاج  اتيــــــمن مشــــــعول التوجلج اإلّاجي المنقح رشــــــ ل لةنم اـســـــ  - 1234

ــت ع  المزمد من الو فس ألل   ــوم تســـــــــــ اإللكتعو  .  وع ال الموا قم النمائلم على التوجلج اإلّاجي المنقح ســـــــــــ
التوجومـــات اإلّاجمـــم المنقحـــم والم تمـــدة للبعاما ال ـــالملـــم وللبعاما اإل للملـــم ر ض ال نـــاصــــــــــــــع تتو ف على 
ه يلى اإلّاجة ال للــا     زمعال/او لــج والقطعمــمس الت  ا   وــد االســــــــــــــت  د د جــدول امن   2020عاض  ــاللــا . و ــُ

ــتناّا  يلى خطم ال مل ا ــت عاض التوجومات اإلّاجممس ووا قف عللج المداعة التن وليم. واســــــــــ لم تمدةس انب   الســــــــــ
 .2020وضع الألل م النمائلم للتوجومات اإلّاجمم رحلول تشعمن األول/اهتوإع 

ما تق ر    بنن يعزا المكتب إ  اناتا المتعلقة بال خابة الداخلية   64جلس  قي الفق ة  وأوصف الم - 1235
 ل مان الفاز بيا الوا باا قي كز مش وع أو نلف ا خز تنفيذ رخابة تعور ية.

 

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/74/5/Add.10 ا45) 
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شـابم ال مللاتس وشـابم تحلول السـلاسـات والشـاول ال اممس وشـابم شـاول   ّاجات المساولم:اإل
 الم اادات

  ود التن ول لم: الم التوص

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المســائل البع امةلم والتشــ وللمس  اتيــمن التوجلج اإلّاجي المنقح رشــ ل يبر  المااتب المودا لم عن  - 1236

س اســـت عض 2020منجس  اما  رشـــ ل ضـــمال ال ألـــل الكا   بون الواجبات. و   تموا/اوللج  1   المر  م 
 عمو اإلّاجة ال للا التوجلج اإلّاجي المنقحس وا ُتعح يّخال تحســــــونات يضــــــاهلم على  ماذج اإلبر . وســــــُتلتم   

ــتخدمون )المااتب ا ــتةعي مقاج م   م  الت للقات من المســـــــــ لمودا لما ومن ماتب خدمات الع ارم الداخللمس وســـــــــ
. وإ د  تعة اختباج النماذج المنقحمس ســـُل عض التوجلج اإلبر  مع من مات األمم المتحدة األخعى ذات الألـــلم

 .2020اإلّاجي المنقح على  عمو اإلّاجة ال للا للموا قم النمائلم عللج رحلول  مايم االول/سبتمبع 

ما تق ر    بانن يقوم المكتاب بااساااااااااتع اض وتحادماث التو ياا  75وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1237
 المكاتب الميدااية  وققا  لدليز الن امج والعملياا. اإليار  المتعل  باإلب   قي

 
 شابم ال مللاتس وشابم تحلول السلاسات والشاول ال امم اإلّاجتال المساولتال:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
رشــــــــــــ ل يبر  المااتب المودا لم عن المســــــــــــائل البع امةلم ان  مشــــــــــــعول التوجلج اإلّاجي المنقح  - 1238

ــمبع  ــلث متطلبات اإلبر  وجداولج الزمنلم. و   كا ول األول/ّيســــــ ــ وللم على تبســــــ الماتب س بدا 2019والتشــــــ
 بع امةا  تةعمبلا  يستخده  ماذج اإلبر  المنقحم.

ييماا  إياررا  لتقيي  مدق  وية ما تق ر    بنن يج   المكتاب تق  81وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1239
الءيمة التي تقدمها الجهاا الشا ركة قي التنفيذ والجهاا المتلءية للمند مقابز المال. وسايوق  ضلر للمكتب 

 نظمة لانع الق اراا.معلوماا م

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

  انطبوال التاجمت المستمدم:
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يةعي  اللا  اسـت عاض يطاج عمل الماتب المت لو ر شـعاك األطعام الخاججلمس وجعى تنقلح مباّئج  - 1240
   مشـــعول ســـلاســـم الشـــعاهات الةداد واالســـت اضـــم عنما رم اهلم تعاع  ما ال : )اا مألـــالح األمم المتحدة؛  

مبدا اعلى  ”لماتب ر د اآلل  ات. ولن يسـتخده ا)با اإل ألـام والنزاام والشـ اهلم؛ )جا مبدا التكامل واالسـتحقا
ة ر  يــل ســ ع بوصــ ج ا د المباّ . ومطلب الماتب يلى المةل  ي ر  اله التوصــلم ألل األ داأ  د  عجّو

 تةاواتما.

ما تق ر    بنن يعزا المكتب التشاااور والتاااال بشاانن تخطيط  96وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1241
المساتقز  للتنكد ما رصاد المبالغ ال امة للتقييماا اإللزامية قي  اررع وخسا  التقيي التقيي  بيا مدم   المشا 

 الميزااية وتنفيذبا قي الوخت المحدي.

 
  سم التقولم المستقل اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
والتنقلح    المشـعولس ُيسـتشـاج  سـم التقولم المسـتقل على اسـاس يلزام  توثوو تمشـلا  مع عمللم ال - 1242

ــتخده إلّاجة التقولمس واو  ــبا  الةداد المســـــــــ ــاجمع والبعاما. وما ل التطبوو الشـــــــــ هلما ات لو بتقولمات المشـــــــــ
”Unite Evaluationsمحةواةا والموزا لم اليّجاج جملع خطث التقولم )رما    ذلك ســنم التقولم المقعجة س ع

 وإالتال  جصداا. ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن ت ااااع إيارة المكتب الية مناساااابة ت ااااما  100وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1243
ا و اااااامز نا حالتحسااااايا التنساااااي  بيا الكيان ومكتب خدماا ال خابة الداخلية لإلب   بشاااااكز كامز 

 ال   وال   المفت ض.

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة من ماتب خدمات الع ارم الداخللم ومن ماتب معاج م   - 1244 ســــــــــودما الماتب بلا اتج مع البلا ات الواّج

قات التارع لبع اما األمم المتحدة اإل مائ  على اســـــاس جإع ســـــنوي. وســـــتكول عمللم الدما  الحســـــارات والتحقل
ــبم. وعلى الع م من ال  اله و تائةما رم ارم ّلول على صـــــحم م موه النما اللي تم اختلاجه لوضـــــع فللم م ناســـ

للم ـر ل كشـــــــــــــــ ف عن وجّو ر ض التـبااـنات األخعىس انب   التـســـــــــــــ   2020فخع عملـلم ّما     زمعال/او ـلج 
ا تمال وجّو تباان    الســةرت ســل ل ّائما   ائما     الحاالت الت  ُيســةل  وما تقعمع    ا د الكلا ات    

ــنم التاللمس )يذا و  ــنم ما و   كلال فخع    الســــــ ــبول الم الس يلى ماتب خدمات الع ارم ســــــ ت  المس على ســــــ ّج
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ن  رالمخـدجات والةعمـمم    كا ول الـ ا  /اـنااع الداخلـلم    كا ول األول/ّيســــــــــــــمبعس وا وـلف يلى الماـتب الم 
من السـنم التاللمس  سـوتم اإلبر  عنما    كلا ون مختل ون    السـنوات التاللما. اضـف يلى ذلك ال الحاالت الت   

ااا كلال ييــــــــــطلع رالتحقوو )م ل ماتب خدمات الع ارم الداخللم او ماتب معاج م الحســــــــــارات والتحقلقاتا  اتلق 
لتحقوو  وما ّول ي التما يلى الماتب الم ن  رالمخدجات والةعمممس ســت يــ  اييــا  يلى اعداّ مختل م وُمشــعل    ا 

   الع ارم او    اإلبر . من الحاالت المبلغ عنما. وال ت ا  اله الحاالت راليعوجة  قألا    

 
 ا46)2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بانن يقوم الءي ِّمون نلف المشاااااااااااررع قي المكتاب  29لمجلس  قي الفق ة أوصاااااااااف ا -1245
  ر  اساتخدام تقارر  تحليز باساتع اض تكاليغ مشااررعه  والتزاماته  المعلَّقة بااورة أكث  توات ا  مث   نا 

 اق.المعلوماا المتعلقة با نمال التي تن ا ما تت منا بنوي الميزااية ما تجاوااا قي اإلاف

 
شـابم ال مللاتس وشـابم تحلول السـلاسـات والشـاول ال اممس وشـابم شـاول   اإلّاجات المساولم:

 الم اادات

 ُطلب ي ر ما    الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ات الم تو م.  يةعي مداعو بعاما الماتب    المقع والمااتب المودا لم اســت عاضــات شــمعمم لرلتزام - 1246

 ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

نملياة تساااااااااجياز  ميع نقوي  ما تق ر    بانن يعزا المكتاب  86وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1247
يما قي اظام أومو ا.  اإليجار نموما قي خاندة بياااا إيارة الع خاا بالمور 

 
 إلّاجةشابم ا اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
مـف من النـا لـم  86س كـا ـف  ســــــــــــــبـم 2020   تموا/اوللـج  - 1248 ود    المـائـم من عقّو اإليةـاج  ـد ســــــــــــــُ

  عاإليةــاج عقّو”   المــائــم تت لو رحو متبعل رــج لر ت ــال رــالممتلكــات و  19القــا و لــمس بونمــا كــا ــف  ســــــــــــــبــم 
سـومم القا و لم. وتسـومم    المائم ال تزال  ود الت 14الداخللم من   اه اوموجا يلى   اه اوموجاس وكا ف  سـبم  

األوضـــال القا و لم ل قّو اإليةاج ا  عمللم مســـتمعةس وا  شـــعط لز ر      مايم الســـنم. ومعى الماتب ال  
 اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

__________ 

 .س ال ألل ال ا  A/73/5/Add.10 ا46) 
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ما تق ر    المكتبة بم  ان اساااااااتع اض لف ع الن امج ما يليز  99وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1249
 الن امج والعملياا وتحدمثا قي أخ ب ا، ال والحفاظ نلف تحدمثا ويختا.

 
 شابم تحلول السلاسات والشاول ال اممس وشابم ال مللاتس وشابم اإلّاجة اإلّاجات المساولم:

  ود التن ول : الم التوصلم

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
. وإ د ذلكس ســــُلســــت  ف  2020ســــُوتم الماتب اســــت عاض جملع توجوماتج اإلّاجمم رحلول  مايم عاه  - 1250

 ما وال مللات.است عاض ّلول البعاما وال مللات. وستدَجج التوجومات اإلّاجمم المنقحم المت لقم ر ّاجة البعا

المو وية قي يلياز  ما تق ر    بانن متيد المكتاب المعاار  101وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1251
 الن امج والعملياا باورة تسهز نلف المستخدميا  بانة اسخة منا.

 
 شابم تحلول السلاسات والشاول ال امم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 سطممتو  األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــبام   - 1252 ــلما على الشـــــ ــتوضـــــــع عناصـــــــع ّلول البعاما وال مللات )اي التوجومات اإلّاجمم ذات الألـــــ ســـــ

. وســـــليـــــام  2020ر د ال توا و علوما المداعة التن وليم رحلول  مايم كا ول األول/ّيســـــمبع  iSeekالداخللم  
اعم  ســــت من  . وســــوتمان المســــتخدمول رســــمولم من طب2021العإع األول من عاه جارث الدلول المنقح خرل 

 التوجومات والدلول.

ما تق ر    بنن مدمج المكتب يليز اإليارة القائمة نلف النتائج   107وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1253
ا والج رماةا النهج مكتاب ا م  المتحادة المعني باالمخادرا”ووثيقاة  2030وخطاة التنمياة المساااااااااتاداماة لعاام 
 قي يليز الن امج والعملياا. “المتكامز المتبع إاان الن امجا الدليز

 
 شابم تحلول السلاسات والشاول ال امم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
وال مللات ّلول اإلّاجة القائمم على النتائا وال ناصـع ذات الألـلم من الوثلقم  سـُودما    ّلول البعاما  -   1254

”ماـتب األمم المتحـدة الم ن  ـرالمخـدجات والةعممـم: النما المتكـامـل المتبع ياا  البعاما: اـلدلوـلع. وال مـل    اـلا 
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ن ـول ـ اتةـم اييــــــــــــــا عن اجـمم. والـت خوعات    الت المةـال م لو يلى  ون اال تـما  من اســــــــــــــت عاض التوجوـمات اإلّ 
ــم  اس Lotus Notesاال تقال من تطبوو لوت   وت  )  ــم الدلول الحال س يلى منألـــ ولم ُي تبع . iSeekاللي ييـــ

 . 2018من المناسب تحداث الدلول    الن اه القديمس اللي كال من الم تعض االست اضم عنج    عاه 

 ض المكتب ق ع العملياا ما يليز ما تق ر    بنن يساااااااااتع 114الفق ة وأوصاااااااااف المجلس  قي   - 1255
 الن امج والعملياا. وإضا ارتنق المكتب أن ق ع العملياا ل  يعد مفيدا  حتف بعد التحدمث  قيتعيا إل اؤ .

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما    الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 

 
ب على تألـــملم واطر  بوارم لخدمم ال مر س ســـتو ع م لومات عن ال مللات اإلّاجممس ي مل المات - 1256

والخطوات الت  انب   اتـباعـماس وجوارث يلى األّوات والمـباّ  التوجومـلم ذات الألـــــــــــــــلم. ومعى الماـتب ال اـله 
 ي ر ما. التوصلم  د تةاواتما األ داأس ومطلب يلى المةل 

ما تق ر    بنن منظ  المكتب قي تقدي  تدررب إضااااقي بشااانن    122 ة وأوصاااف المجلس  قي الفق - 1257
 ال   والفساي.

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ات التدجمبلم على اإل تع ف )يقوه بتلســـــــــــوعاا ّائعة يّاجة المواّج البشـــــــــــعمم يجعا  عدّ من الدوج ت تزه  - 1258

ماتب خدمات الع ارم الداخللما للمااتب المودا لم التار م للماتب. وسـُتكم ل اله الدوجات وتلوما ّوجات يجشـاّيم 
ــعمم لت زمز الت لم. و د واجمف عملل م تقديم التدجمب  االت ت خوع   عا  للقوّو تن مما ّائعة يّاجة المواّج البشــــــــــ

س  وث كا ف المااتب  19- عضــــــف على وجّو المو  ون    مقع الماتب     وونا رســــــبب جائحم كو ودالت  
ت مـل يلكتعو ـلا. وُطبـقف  وّو ممـاثـلم    موا ع الماـاـتب المـودا ـلم الـتار ـم للماـتب    جملع ا حـا  ال ـالم. ومن  

 .2020ألخوع من عاه دجمب على اإل تع ف رش ل ال ل وال ساّ    العإع االمقعج اآلل ال يةعي الت

ما تق ر    بنن يقدم المكتب معلوماا نا ال   والفساااي قي   124وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1259
 باب خا  قي موخعا نلف الشبكة الداخلية وأن يقوم بااتظام بتحدمث بذا الموخع.
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 عة التن وليمماتب المدا اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم لومم:األو 

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ســــةل مخاطع ال ل وال ســــاّ وخطث التألــــدي لما واعتمداا.    2019وضــــع الماتب     مايم عاه  - 1260

ســــــةل مخاطع ال ل  و اه الماتب بتحداث مو  ج على الشــــــبام الداخللم وتحمول الوثائو الةدادة رما    ذلك 
وم مل الماتب على  قل مو  ج على الشـــــــبام الداخللم يلى منألـــــــم  وال ســـــــاّ وخطم التألـــــــدي لما وم الةتما.

iSeek . ــبالم لزّاجة المعكزمم ــ حم الشــــ ــتقبل القعمب ععض الألــــ ومن المعجح  تلةم لللك ال ات وع    المســــ
ــلا ل الماتب يبعاا وثائو يّاجة المخاطعس وال  ــاّ. ومعى  للمخاطع. وســـــــــ ــلما الوثائو المت لقم رال ل وال ســـــــــ ســـــــــ

 له التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.الماتب ال ا

ما تق ر    باانن ماادرج المكتااب  قي الف ع المتعل  بااال     125وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1261
 ل   والفساي.والفساي  بيااا  واضحا  لمدم تا التنفيذية موضد اهج المكتب هيما متعل  با

 
 مماتب المداعة التن ولي اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ُاّجج بلال واضـــــــــــح رشـــــــــــ ل منع ال ل    ات ا  كباج المداعمن المبعه بون المداعة التن وليم للماتب   - 1262

يلى  ومعى الماـتب ال اـله التوصـــــــــــــــلم ـ د ُ ـ لتس ومطـلب. iSeekواألمون الـ اهس والمنشــــــــــــــوج على منألــــــــــــــم 
 ي ر ما. المةل 

منظ  قي تعييا منساااااااااقيا معنييا ما تق ر    المكتب بنن   130وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1263
 بال   قي مق   ومكاتبا الميدااية.

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   ضـو  المباّجات الةاجمم  اللا  على  طا  األما م ال امم لألمم المتحدة العاملم يلى تمتون اليـوارث   - 1264

الداخللم وت زمز المسـا لم ومنع ال ل وال سـاّس ي اف الماتب على يعاّة الن ع    اله التوصـلم لتناولما رطعمقم 
الداخللم بتوثوو وععض الخطوات العئلســــــلم و قاط   بلال الع ارم   منســــــقم و  الم. و د  امف مباّجات من  بول تن ول 
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االتألـــال لزبر  عن ال ل والمدج واســـا ة االســـت مال والمخال ات وســـو  اإلّاجة ومن ما وكشـــ ما والتألـــدي لما.  
ــا م المزمد من األعبا   ي يال يلى يضــ ــوو م نلم رال ل لن اّا ــلا س اعى الماتب ال ت وون جمم تنســ و   الا الســ

س ألل المماه الت  ســتســند يلى جمم التنســوو  د ُاســندت رال  ل. وإغلم تن ول  إلّاجمم والتســ ا  واجلم الةمّو بب    اّا
التوصــلم ر  اللمس ي تزه الماتب اتخاذ تدابوع لت زمز يماا لم الوصــول والشــ اهلم والتوجلج عند اإلبر  عن  االت 

تعوما م لومات يســـــــــمل الحألـــــــــول علوما  مةلم لتو وع و ال ل المحتملم. ولللكس ســـــــــون ع الماتب    تدابوع من 
اتألـــــــــــــل راإلبر  عن اعمال ال ل ومن ماس رما    ذلك األســـــــــــــئلم واألجوإم الشـــــــــــــائ م او المتكعجةس و قاط   هلما 

 االتألال وخطوط االتألال المباشعس والمواّ التدجمبلمس والوثائو ذات الأللم. 

كتااب بنشااااااااا  معلوماااا نا م اكز باانن يقوم الم  ما تق ر     131وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  -   1265
 . “ السجز المشت ي ل،ق خة والهيئاا وم اكز التنسي  ” نلف موخعا نلف الشبكة الداخلية وإيرا ها قي   التنسي  

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 1266 ــلم الواّج ــتةارم للتوصـــــ من تقعمع المةل     130اعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــ

 اعرها. 1264)ا  ع ال قعة 

ما تق ر    بنن منذل المكتب الجهوي بالتنساااااااي  مع ا مااة   140وأوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1267
أومو ا ب ية تيسااي  التخطيط المساان  للسااف    لسااف  قي اظامالعامة ل،م  المتحدة  ما أ ز تكييغ وحدة ا

 وتوحيد نملية السف  الشاملة ياخز اظام أومو ا.

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
تخطلث الســــ ع ال ادخل     طا   ةس تقعج ال ر د منا شــــات مع و دة الســــ ع    مقع األمم المتحد - 1268

الت ــدارت المقعج يّخــالمــا على و ــدة الســــــــــــــ ع. ومعى الماتــب ال اــله التوصــــــــــــــلــم  ــد تةــاواتمــا األ ــداأس  
 ي ر ما. ومطلب

ما تق ر    بانن منظ  المكتاب قي  لاب إ  ان اساااااااااتع اض   144وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1269
مة ل،م  المتحدة  ن وة نلف إ  ان تقيي  لكيفية الحاااول  مااة العالسااياسااة الشاا ان المساان  ما  ااب ا

 نلف أق ز أسعار تذاك  السف .
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 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الت  تتخل من  وونا مقعا  لما والت  تت امل مع الشــــعكم ألخعى اتشــــاوج الماتب  اللا مع المن مات ا - 1270

المحللم إلّاجة الســـــــ ع من اجل وضـــــــع اســـــــتعاتلةلم مشـــــــتعكم لتحداد كلفلم الحألـــــــول على ا يـــــــل اســـــــ اج  
 الس ع. تلاهع

ما تق ر    بنن يءي  المكتب بااتظام امتثالا لسااياسااة الشاا ان   153وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1271
 قورا  قي اتخاض اإل  اناا التاحيحية  نند الخت ان. الش وعالمسن  و 

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 توصلم ذات طارع مستمع التاجمت المستمدم:

 
ي طبل ـم ال مـل    الموا ع الموـدا لـم يلى التخطلث المتـ خع للمنـاســــــــــــــبـاتس وتـ خ - 1272 تحـداـد اومـم  ع تّا

ــبو.   ــعا  المســـ ــ ب االلتزاه رســـــلاســـــم الشـــ ــا عمن وما يلى ذلكس وج لف من الألـــ ــا عمنس وت خع ت هود المســـ المســـ
ــل الماـتب تقولم م ـدل االمتـ ال هـلج ـرا ت ـاهس وـ د وجـج كـباَج المـداعمن يلى كـ اـلم تقـود جملع المو  ون   ومواصــــــــــــ

عوجة منع وجصــد اي ا حعام عن األمع اإلّاجي ضــ  وال املون من  وع المو  ون رقواعد الســ عس والتشــداد على
 ا.ST/AI/2013/3المت لو رالس ع    مماه جسملم )

ما تق ر    بنن يسااااااتع ض المكتب  بالتنسااااااي  مع ا مااة  167وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1273
ت ياي التلقاائي ضاااااااااما اظاام أومو اا  ول سااااااااايماا هيماا متعل  بتقاارر   السااااااااا العااماة ل،م  المتحادة  وظيفاة 

 الما وقاا المستهلة التي منب ي أل توقغ نمز النظام إل لفت ة امنية معقولة ققط.
 

 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــتكمالماس مما  ال  ت ل - 1274 ــتمرل تقاجمع المألـــعو ات بدول اسـ اّ التلقائ  عند اسـ ــتّع ج تن ول و ل م االسـ

ــباط/ ــوم المعتبات. و د ُاّخلف ت ووعات على   اه اوموجا    شـــــــــــ ــعو ات    كشـــــــــــ اّ المألـــــــــــ ــتّع   ّول اســـــــــــ

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/3


 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 273/319 

 

اّاا2019  بعااع االســــــتةارم . و د تمف س  دّت الةدول الزمن  والشــــــعوط الرامم للوثائو الت  ات ون اســــــتّع
 ل حوى التوصلم. ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن يعمز المكتب نلف اساااتع اض وصاااقز الهيكز   174وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1275
 القائ  لجمع خطط الش ان الموحدة للكياااا التابعة لا قي الوخت المناسب.

 
 شابم اإلّاجة اولم:ّاجة المساإل

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ســـوواصـــل الماتب يجعا  تحســـونات    ما ات لو رةمع خطث الشـــعا  وتو وداا. وو دة المشـــتعمات   - 1276

ع خطث الشــــــــعا  المو دة. وت مل   اّجة اآلل على تخألــــــــل  مواّج الســــــــت عاض وصــــــــقل الملال الحال  لةم
 لم للحألـول على خطث الشـعا  من المااتب المودا SharePointالو دة على ي شـا   دجة للتتبع ضـمن منألـم 

 من اجل ت زمز الك ا ة وتلسوع جصد الطلبات المقدمم    الو ف المناسب.

الجذررة للعوامز التي ما تق ر    بنن يحلز المكتب ا سااااباب   183وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1277
 تف ي إلف حالا   ان بنث  ر عي  وأن ي ع تدابي  محدية لمنع تك ار حالا ما بذا القنيز.

 
 شابم اإلّاجة اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اله التوصلم. و د تم اآلل تحداد المواّج الرامم الستخداه التحلول المتو ع  يةعي ال مل على تن ول  - 1278

 الحاالت ذات األثع العج  .ووضع تدابوع لمنع تكعاج 

ما تق ر    بنن ي ااع المكتب مجمونة أاشااطة تدررب لتوقي    195وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1279
دا  التنمية المسااتدامة قي نمز المكتب  وإتاحة التو يا والمشااورة الشااامليا بشاانن أق ااز ساانز إيماج أب

 ررنية نلف  بكة اإلات ات.مجمونة أاشطة التدررب لموظفي المكتب نلف  كز يوراا تد

 
 شابم تحلول السلاسات والشاول ال امم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:
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المســــتدامم  جعى تطومع اّاة الت لم اإللكتعو   رخألــــو  اإلّاجة القائمم على النتائا وخطم التنملم   - 1280
ــابم تحلول  .2030ل اه  ــتعكم بون الوكاالت التار م لشــــــ ــاول المشــــــ ــتعاتلةلم والشــــــ واهدت و دة التخطلث االســــــ

وجعت مشـــاجكتما مع مقع  الســـلاســـات والشـــاول ال امم ال الو دات التدجمبلم  د وضـــ ف    صـــل تما النمائلمس 
التشـــــــاجك س وا  عباجة عن  زمم من   األمم المتحدة بوصـــــــ ما مةموعم من  ماذج معجالم لماو ات المحتوى 

ــبوعاس وإ د ذلك   ــُتحم ل الحزمم  عمبا  على   اه ي ســـــــ الم ااوع التقنلم لمنتةات بعامةلات الت لم اإللكتعو  . وســـــــ
ــُتتــاح ّوجة التــدجمــب على الت لم اإللكتعو   . ومعى الماتــب ال اــله التوصــــــــــــــلــم  ــد ُ  ــلتس ومطلــب يلى ســــــــــــ

 ي ر ما. المةل 

 
 ا47)2016كااون ا ول/ييسمن   31المجلس نا السنة المنتهية قي تق ر    

ما تق ر    بنن يحدي المكتب معامي  للوصول إلف مبااي المكاتب   62أوصف المجلس  قي الفق ة   - 1281
 الميدااية.

 
 وشابم ال مللات سشابم اإلّاجة ل:اإلّاجتال المساولتا

  ود التن ول   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   يطاج خطم عمل ماتب األمم المتحدة     وونا/الماتب لتن ول اســــتعاتلةلم األمم المتحدة إلّماج   - 1282

ــونَةز رحلول كا ول األ ــائ  بوئم المقع    2021ول/ّيســــــــمبع من وج اإلعا مس ســــــ ــاســــــــ  ادما خألــــــ تقولم اســــــ
 ا ع المودا لم. وسوتم تحداد ا يل المماجسات الت  يمان تكعاجاا    المودال وإال ا .وخألائ  المو 

ما تق ر    باانن منظ  المكتااب قي التعاااون مع ب اااامج ا م   63وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1283
 ي  معامي  الوصول قي المبااي التي مدم با الن اامج.المتحدة اإلامائي ما أ ز تطن

 
 شابم اإلّاجة وشابم ال مللات اإلّاجتال المساولتال:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة  - 1284 من تقعمع المةل     62   ال قعة اعجى العجول يلى الت للقات المقدمم اســـــــــــتةارم للتوصـــــــــــلم الواّج

 اعرها. 1282)ا  ع ال قعة 

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/72/5/Add.10 ا47) 

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.10
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 ا48)2015كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر    بنن منظ  المكتب قي إمكاااا تبساااايط بنية اإلب      86أوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1285
قة  وتحسيا ا الت ي اا التي   أا بالمقاراة بالتقارر  السابنلف سنيز المثال ما خ ل الكتفان باإلب   ن

استخدام ال سوم النيااية إلب اا التقدم المح ا مقاراة با بدا   وما خ ل إيراج النياااا المتعلقة بالنفقاا  
ة ال ئيسااية لتحدمد حالا الاح ا  نا التننواا المتف  نليها وإلب اا أسااباب الف وق قي اإلافاق وا اشااط

 الم طلع بها.

 
لم ااداتس وشـــــابم ال مللاتس وشـــــابم تحلول الســـــلاســـــات  شـــــابم شـــــاول ا اإلّاجات المساولم:

 ال امم والشاول 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
. 2020لن اه اوموجا رحلول  مايم عاه    2م  من المتو ع ال ابدا ال مل بنموذج التبععات    التوس  - 1286

تم االت ا  على  موذج مبســث لتخطلث المشــاجمع وتقديم التقاجمع على  طا  األما م ال اممس وســوبدا ال مل  و د 
اجتماعات ّاخللم للماتب رشـــ ل تواتع    2020رج    الو ف المناســـب. وســـوم ت قد    العإع األخوع من عاه 

لن اه اوموجا يعداّ   2اج التوســـــ م ســـــتخداه كباج المداعمن لما. ومةعي اييـــــا     يطتقديم تقاجمع المشـــــاجمع وا
لو ــم متــار ــم تةمع بون التقــده المحعا  حو بلو  األاــدام الموضــــــــــــــوعلــم والم لومــات المت لقــم رــاســــــــــــــتخــداه 

 الماللم. المواّج

 
 ا49)2014كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ي اااااااع المكتب تقييماا لمخا   ال   لتحدمد ما تق ر    بنن  18أوصاااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1287
مجالا نملياتا ا  اد ن ضاة لل  . ورنب ي السات  ااي بهذ  التقييماا قي وضاع خطط التخفيغ ما حدة 

ف نا  المخاا   حتف ت كز ب امج التدررب وتقارر  اإلب   نا الحالا الساااااااااتثنائية المحدية نلف الكشااااااااا 
 حالا ال  .

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/71/5/Add.10 ا48) 

 س ال ألل ال ا  .A/70/5/Add.10/Corr.1و  A/70/5/Add.10 ا49) 

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.10
https://undocs.org/ar/A/70/5/Add.10
https://undocs.org/ar/A/70/5/Add.10/Corr.1
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المداعة التن وليمس وشــــابم اإلّاجةس وشــــابم ال مللاتس وشــــابم تحلول ماتب  اإلّاجات المساولم:
 السلاسات والشاول ال اممس وشابم شاول الم اادات

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
بللك من خطث  ال ل وال ســــــــــاّ واعتمدهس يلى جا ب ما اتألــــــــــل  وضــــــــــع الماتب ســــــــــةر لمخاطع  - 1288

 التألدي للمخاطع وم الةتما. ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

  
 مكتب ا م  المتحدة لخدماا المشاررع  -  رابع نش  

ة المنتهية قي تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااان - ألف 
 ا50)2019ا ول/ييسمن  كااون  31

 .2020موجزا  لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   35اتيمن الةدول  - 1289

 
 35الةدول 

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبل المةمول اإلّاجة المساولم

ّ لمــا تــ  اجمت  ـُـدد 
 مستمدم

ــا لــم  ّ لــمـــــ ــد  يــُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 3 3 – – 3  عمو الشاول الماللم       

 – 1 1 – – 1 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع 

 – 2 2 – – 2 ال عمو الم ن  رالمشتعمات

 – 1 1 2 – 3 معكز الخدمات المشتعكم

 – 1 1 – – 1 المستدامم  االست ماجات الماثعة    الملاهل األساسلم

 – 8 8 2 – 10 المجموع 

  
 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   36ومتيمن الةدول  - 1290

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5/Add.11 ا50) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.11
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 36الةدول 

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما تُقبللم  المةمول اإلّاجة المساولم

ّ لمــا تــاج  مت  ــُدد 
 مستمدم

ــا   ــمـــــ ّ ل ــد  لــم يــُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 6 6 1 – 7  عمو الشاول الماللم       

 – 1 1 – – 1 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع 

 – 4 4 – – 4 ال عمو الم ن  رالمشتعمات

 – 3 3 6 – 9 معكز الخدمات المشتعكم

 – 2 2 – – 2 لمستدامم االست ماجات الماثعة    الملاهل األساسلم ا

 – 16 16 7 – 23 المجموع 

  
ما تق ر    بنن يقوم المكتب باساااااتع اض الحد ا ياف المطلوب  23أوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1291

الكاملة  ما أ ز التااااد  بفعالية للمخا    ما الحتيا ياا التشااا يلية والتقيد بساااياساااة اسااات ياي التكلفة 
 عملياتا  وندم ت اك  الفوائض قوق الحتيا ياا التش يلية المقدرة تقدم ا  واخعيا .التي تنشن خ ل قياما ب

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2022العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــج الواّج     عاج المةل  التن - 1292 ــالتوجلـ ــلي عمر  رـ اس ســــــــــــــُلةعي  DP/2020/19)ا  ع  2020/8 وـ

ه االسـت عاض يلى اللةنم االسـتشـاجمم لشـاول  الماتب اسـت عاضـا  للحد األّ ى من  اال تلاطلات التشـ وللم. وسـلقد 
 لم الست عاضجس ثم ي عض على المةل .اإلّاجة والموزا 

ما تق ر    بنن ُيطلعة المكتب  اااااا كان  ونم ن  نلف نناصاااااا     37وأوصااااااف المجلس  قي الفق ة  -   1293
 المشاررع  وأن يعتمد منهجية أكث   فاهية قي بذا الادي. ال سوم والزراياا قي ال سوم التي يف ضها نلف 

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ar/DP/2020/19
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. ومشـــمل  2020ال مر  ل اه وضـــع الماتب خطم عمل ماســـســـلم هلما ات لو بتحســـون عر اتج مع  - 1294
ا    ذلك تحداد ذلك يجعا   إلعداّ و شــــع مواّ اتألــــال خاججلم م ألــــلم توضــــح ععض القلمم اللي يقدمجس رم

ــعكا س واو ما انب    اّ التكالل  للشـ ــتّع ــعح  موذج اسـ ــون ععض وشـ ــ اجه. و د بدا الماتب ال مل على تحسـ اسـ
 ال اتناول بدوجه اله التوصلم المحدّة.

ما تق ر    بنن ياااادر المكتب تعليماا محدية لمتابعة مسااانلة   46وصاااف المجلس  قي الفق ة وأ - 1295
التو يهية واإل  اناا والسياساا  ما أ ز تعزرز تجهيز وتوثي  المشاررع الممولة إصادار اإل ار والمبايج  

 ما احتيا ي النمو والبتكار وإضفان الطابع ال سمي نليهما.

 
 ت ماجات الماثعة    الملاهل األساسلم المستدامم االس اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم :األولومم

 2020العإع األخوع من عاه  مستمدم:التاجمت ال

 
 بل الماتب التوصـــــــــــلم ال اممس ولكنج لم اوا و مطلقا على ر ض الت للقات  وع الو ائالم الت   دمما   -   1296

من تقعمعه. و د وضـع الماتب يطاجا   وما  للسـلاسـات  بل الشـعول    ا شـطم    45يلى   42ال قعات من المةل      
ــت ماجات الماثعة    ا  ــات الداخللم للماتب الت   االسـ ــلاسـ ــمل اإلطاج كر  من السـ ــتدامم. وشـ ــلم المسـ ــاسـ لملاهل األسـ

رالســلاســات التكموللم الت  ُوضــ ف  تنطبو على اله األ شــطمس ومةموعم م ألــلم من المباّ  التوجوملم المت لقم 
 على مدى  تعة تس م اشمع رالمشاجكم مع وا دة من اشمع شعكات االستشاجات اإلّاجمم. 

ــتدامم ال تزال    مع لم  -   1297 ــلم المســـ ــاســـ ــت ماجات الماثعة    الملاهل األســـ وعلى الع م من ال مباّجة االســـ
ــات ّول ا قطال  ــلاسـ ــقل السـ ــتمعت ا شـــطم صـ ــات  تةعمبلمس  قد اسـ ــلاسـ . ومنب   اال تما  من المشـــعول النمائ  للسـ

. ومع ذلكس  لن اتو ف  2020عاه واصــــــــــــداجه  بل  مايم    2020التكموللم للمباّجة رحلول تشــــــــــــعمن األول/اهتوإع 
ال مل عند الا الحدس وسوواصل الماتب يجعا  المزمد من الت دارت الكبوعة على يطاج السلاسات المت لقم رمباّجة 

 . 2023ت الماثعة    الملاهل األساسلم المستدامم  تى  مايم المع لم التةعمبلم     مايم عاه االست ماجا 

ما تق ر    بنن يسااااتع ض المكتب حالة تنفيذ المشاااااررع  وأن   63فق ة وأوصااااف المجلس  قي ال - 1298
راتا نلف أساات  منشاع نملية أكث  تنظيما  ل صاد تقدمها  وأن يعيد تقيي  المخا   التي تتع ض لها اساتثما

 التقدم الفعلي المح ا مقابز المعامي  الم  عية  وأن متخذ الخطواا المناسبة لوضع تدابي  للتخفيغ.

 
 االست ماجات الماثعة    الملاهل األساسلم المستدامم  جة المساولم:اإلّا

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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اا المةل       - 1299 على الع م من ال الماتب وا و على الميـــــــــمول ال اه للتوصـــــــــلم ال امم الت  اوّج
اوضــــح الماتب رةر  تاه ا ج ال يقبل الك وع من الت للقات الت  اّلى بما المةل س أل ما ال تســــتند  تقعمعهس  قد

  عـالم االســــــــــــــت مـاجات. وعروة على ذلـكس  ـ ل ر ض الت للقـات الت  يلى وا ع الطع  الت  اـداج بمـا ال مـل  
التوصــــلم تتســــم ر موملم    دمما الماتب جعى تةاالما او ععضــــما رألــــوجة خاطئم. والطعمقم الت  صــــل ف بما

هبوعة يســــــــتحول م ما عمللا  تقولم  الم التن ول تقولما  موضــــــــوعلا . ومعى الماتب ال عمللاتج العاملم يلى جصــــــــد 
ه المحعا كاهلم رال  ل وتشــــــــــــمل عمللات تحقو متكعجة    المو عس وتقاجمع مع للم شــــــــــــمعمم و ألــــــــــــللمس  التقد

 وتقاجمع معاج م سنومم.  ومةموعات شمعمم و ألللم من  سارات اإلّاجةس 

و تى اآللس اتلقى الماتـب جملع مـد وعـات األجإـاح رـالكـامـل و   الو ـف المحـدّ. وممـا ال يقـل عن   - 1300
ــاال الملســـوج التكل مس تنمو رســـععم    ثرأ  اجات ذلك ااملم  ا ــلما    مةال اإلسـ ــاجمعس وال سـ ل  ا  م المشـ

ـلدال  مواس مع الموا ـقم على اتـ اـ ات على اعلى مســــــــــــــتوى من  وتتعاوح بون البـلدال المتوســــــــــــــطـم اـلدخـل واـ ل الب
ــاجمع ــات    تن ول اله المشـــــ ــل المماجســـــ ــل الماتب تطبوو ا يـــــ ــوواصـــــ والتخفل  من   الحاومات الم نلم. وســـــ

المخاطعس ولكنج لن يقتألـــــع على يجعا  اســـــت عاض لحالم التن ول لمعة وا دة. وســـــوواصـــــل الماتب اســـــت عاض  
اّجة االســت ماجات الماثعة    الملاهل األســاســلم المســتداممس رال صــعامم وإألــوجة  جملع مشــاجم ج المتألــلم رمب

 مللمس وت دال اسـالوب عملج لتحقوو ا يـل النتائا مسـتمعةس والت لم من التةاجب ال عمدة الماتسـبم خرل اله ال
 للناس اللان يحتاجو ما.

ب المخا   التي منطو  نليها قيام  ما تق ر    بنن مدرت المكت 78وأوصاف المجلس  قي الفق ة  - 1301
 مدم  استثماراا باستثمار حاقظاا المكتب قي صندوق تابع لا  وأن متخذ تدابي  التخفيغ المناسبة.

 
  عمو الشاول الماللم جة المساولم:اإلّا

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
س لل  لحـا  ـات االســــــــــــــت ـماج الت  اداعاا الـمداعول  2019ا ج اعتـباجا  من تموا/اولـلج ااكد الماـتب  - 1302

 Legal andالخاججوول للماتب اي اســـــــت ماجات    اّوات االســـــــت ماج المشـــــــتعكم الت  تملكما/تداعاا شـــــــعكم 

General Investment Management (ل  يّاجة االســــــــــــت ماجات القا و لم وال امما. ولللكس اعى الماتب ا
 اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بانن متخاذ المكتاب إ  اناا قورراة لتنفياذ تق ر   80وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1303
ة بحيث تكون العائداا كاهية للوقان يراسااة إيارة ا صااول والخاااوم وإناية هيكلة حاقظة ال ناية الاااحي

 بالخاوم المقنلة.
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  عمو الشاول الماللم المساولم: اإلّاجة

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت ماج التار م لجس   -   1304 ــاجمم لرســـ ــتشـــ س  2020ُعقد     زمعال/او لج وا و الماتب خرل اجتمال للةنم االســـ

البحث عن مداع جداد لحا  م اسـت ماجات الت مون الألـح  ر د ا تما  على تن ول توامع جداد لألصـول والبد      
 . 2020الخدمم. ومن المتو ع ال اتم تحداد التوامع الةداد واختلاج مداع جداد  بل  مايم العإع األخوع من عاه 

ما تق ر    بنن يستع ض المكتب أيان مدم  الستثماراا وروثقا   90 ة  وأوصف المجلس  قي الفق - 1305
 لف قت اا  وق  الاااااااااياألة ال ساااااااامية الوارية قي بيان مبايج السااااااااتثمار الااااااااااير قي كااون الثااي/ ن

 .2020 منام 
 

  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2024العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ان رألـــــــــوجة جســـــــــملم مقابل االلتزامات الت ا ديم و قا  ُيقل م مداع االســـــــــت ماج  - 1306 ات من  وث اّا  الموّج

لسـلاسـات الشـعا  السـائدة    الماتب. وتقتيـ  سـلاسـات الشـعا  الت  اتب ما الماتب  اللا ال يةعي تقولم اّا  
ان جســـــــــــملا  عند يتماه  تعة ال قد رااملماس وســـــــــــلاول ذلك     الم صـــــــــــندو  االّخاج    عاه  . 2024الموّج

وســت مل يّاجة الماتب مع المةل  على ي شــا  عمللم يمان من خرلما ي ر  التوصــلمس و قا ل مللات الشــعا   
 المتب م    الماتب وتواتع االست عاض المحدّ  وما.

ما تق ر    بنن منظ  المكتب قي أيان مدم  السااتثماراا مقابز    92قي الفق ة  وأوصااف المجلس  - 1307
 الستثمار  نند النظ  قي تمدمد التفاق مع مدم  الستثماراا.أبدا  بيان مبايج 

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2022العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
لن ع    تمـــداـــد عقـــد مـــداع     الو ـــف الـــلي يمان ال تكول هلـــج المعة التـــاللـــم الت  يةعي  ومـــا ا - 1308

س ُيقل م ـمداع  2022االســــــــــــــت ـماجات واســــــــــــــت عاض اّا  المـداع مـقاـبل ااـدام بـلال مـباّ  االســــــــــــــت ـماج    عـاه 



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 281/319 

 

ان رألــو  جة جســملم مقابل االلتزامات الت ا ديم و قا  لســلاســات الشــعا  الســائدة  االســت ماجات من  وث اّا  الموّج
 . وست مل يّاجة الماتب على تن ول التوصلم.2024   عاه     الماتبس وعند يتماه  تعة ال قد رااملما

ما تق ر    بنن يءي   المكتب النهج الذ  متبعا بشااااانن إيراج   109وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1309
لمتااز ب امان ا يان  ول سايما للعقوي ألي  المتعلقة با  ا ال التي تكون ضاا قيمة نالية أو حج  الحك  ا

 لتعقيد  وضلر ل مان  دية الموريما وأيان العقد.كني  أو تتس  با

 
 ال عمو الم ن  رالمشتعمات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
ريمال األّا         بل الماتب اله التوصلمس واو ي مل على تقولم اال تلاجات اإلضاهلم المتأللم - 1310

 يطاج التنقلح الةاجي لدلول المشتعمات.

ضااماااا  ما تق ر    بنن يحسااا المكتب رصااد  ل اامان تقدي   110وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1311
 ا يان قي الوخت المناسب واإلبقان نلف ص حيتها  وال قت ة العقد.

 
 ال عمو الم ن  رالمشتعمات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول وصلم: الم الت

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــونات المحتملم    الن اه الت  يمان يّخالما   - 1312 ــدّ تقولم التحســــ ــلمس واو رألــــ  بل الماتب اله التوصــــ

س واو   ـاه  جصــــــــــــــد  س لتحســــــــــــــون oneUNOPSعلى و ـدة يّاجة ال قّو    الن ـاه المعكزي لتخطلث المواّج
 ضما ات األّا  الت  اتلقااا الماتب.

تق ر    بنن يءي   المكتب النهج الذ  متبعا بشااااانن إيراج ما   123وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1313
الحك  المتعل  با ضااااا ار المقطونة  ول سااااايما قي حالة العقوي ضاا الءيمة العالية  ما أ ز التخفيغ ما  

 وي  إلف خسارة مالية للمكتب و  كائا.مخا   احتمال تنخ  ا يان الذ  م

 
 اتال عمو الم ن  رالمشتعم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:
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لمقطوعم   بل الماتب اله التوصـلمس واو ي مل على تقولم النما اللي اتب ج رشـ ل يّجاج األضـعاج ا - 1314
    يطاج التنقلح الةاجي لدلول المشتعمات.

ما تق ر    بنن يمتثز المكتب للتو يهاا المتعلقة بتقيي  أيان   129الفق ة وأوصااف المجلس  قي  - 1315
 .الموريما وأن منجز التقييماا وققا  للجدول الزمني المحدي

 
 ال عمو الم ن  رالمشتعمات اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 بل الماتب اله التوصــــــــــلمس واو ي مل على تن ولاا    يطاج مشــــــــــعوعج المت لو بت زمز عمللات   - 1316

ان.  ومماجسات تقولم اّا  الموّج

المتثال لنظاما المالي وخواند   ما تق ر    بنن يكفز المكتب  136وأوصااااف المجلس  قي الفق ة  - 1317
باإلأل ق العملياتي للمشااااررع  وأن ي اااع ضاااوابط مناسااابة لت يي  حالة المشااااررع نلف   المالية هيما متعل 

 الفور بمج ي توقغ أاشطتها.

 
 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
  عا  ألل الماتـب ي مـل    يطـاج  موذج المعكزيس تتولى الماـاتـب اإل للملـم والقطعمـم مســــــــــــــاوللـم   - 1318

اإل ر  ال مللات  للمشـــــــــــاجمع و قا  لل مللم المحدّة    ّلول يّاجة المشـــــــــــاجمعس واو يجعا  اصـــــــــــبح يلزاملا     
التوجومات والن م الت  وض ف على المستوى الماسس  تحف يشعام  س راستخداه  2019 ا  /انااع  ها ول ال 1

ــاجمع والت ةـول بت ووع  ـاـلم  ماـتب يّاجة الحـا  ـات    المن مـم. وإمـدم تحســــــــــــــون اإل ر  ال ملـلات  للمشــــــــــــ
ــونات على ما ال : ) اا التوجومات الت  المشـــــاجمع لدى اال تما  من مع لم التن ولس بدا الماتب    يّخال تحســـ

ااتب القطعمم وا ع م المشــــاجمع؛ )با تطبوو ّلول يّاجة المشــــاجمع عن طعمو مواصــــلم يّجاج اعتباجات تتاح للم
ا؛  oneUNOPS Projectsي ر  المشاجمع      اه اإلّاجة المعكزمم لرست ماجات والمشاجمع التارع للماتب )

 اتب.)جا الع ارم المطبقم على المستوى الماسس  للم

ما تق ر    بنن مواصاااااز المكتب اقز مجالا  دمدة ل،نمال    147المجلس  قي الفق ة وأوصاااااف  - 1319
إلف م كز بااكوي للخدماا المشات كة وأن موق  نملياا خابلة للتوساع بما متما اف مع أبدا  إاشاان الم كز  

 .2021-2018والخطة الست اتيجية للمكتب للفت ة 
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 المشتعكمالخدمات  معكز اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــتعكم عمللمم   - 1320 ــلم. و قُل خدمات جدادة يلى معكز را كوك للخدمات المشـــــ تم رال  ل تناول اله التوصـــــ

 2018المسـتقبل. وخرل عام  مسـتمعةم ُععضـف خرل  تعة المعاج مس وسـوم تسـتمع المتار م الح و م لما    
ّججــف    الخطــم  س اُ 2020مممــم جــداــدة ُ قلــف يلى المعكز. وطوال عــاه  13س ا ــاّ الماتــب رــ ل 2019و 

ــعهلمس   ــارات المألــ ــومم الحســ ــلم على األ ل )معكز للمد وعاتس وتســ اال تقاللم للمعكز ثرأ خدمات جدادة جئلســ
ا. ومعى الماتب ال اله التوصــــلم UN Web Buy Plusوتســــومم الم امرت    منألــــم التةاجة اإللكتعو لم 

  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن منشااااع المكتب هياكز متينة للحوكمة لتحدمد   155قي الفق ة وأوصااااف المجلس   - 1321
مز وتقيي  خطوط الخدماا التي يمكا النظ  قي اقلها إلف م كز بااكوي للخدماا المشات كة ووضاع خطط ن

 لكز خط ما خطوط الخدماا بذ .

 
 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
اعى الماتب ال مقتيــــى اله التوصــــلم اتم الو ا  رج من خرل هلالج الماســــســــ  الحال س المالف   - 1322

ات المشــتعكمس وكبوع مو    الشــاول الماللمس ومداع شــاول اإلّاجةس و    مايم المطام  من مداع معكز الخدم
ومداع معكز الخدمات المشـــــتعكم مســـــاول مباشـــــعة اماه كبوع مو    الشـــــاول   ال للا    الماتب. عمو القلاّة 

مباشـــــــعة تحف  الماللم ومداع شـــــــاول اإلّاجةس اللي او عيـــــــو     عمو القلاّة ال للا    الماتبس اللي ي مل
وجوم  لمعكز را كوك  يشــــــــــعام المداعة التن وليم للماتب. وإاإلضــــــــــا م يلى ذلكس يةعي ت زمز   اللم ال عمو الت

للخدمات المشــــتعكم من  وث  وتج وت ثوعه عموما هلما ات لو بتحلورت خطوط الخدمات و قلما    المســــتقبل.  
 ةل  ي ر ما.ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى الم

ط المكتب أيان الف ر  ال  161وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1323 تو يهي التابع ما تق ر    بنن مبسااااا ِّ
لم كز بااكوي للخدماا المشاات كة ما خ ل التوثي  المنهجي لتوصااياتا ومتابعتها بحيث يسااه  الف ر  قي 

 ز الخدماا المشت كة.استحداث خطوط خدمة  دمدة يمكا أن متابعها الم كز أو ق ر  م ك
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 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ااكد الماتب ال ال عمو التوجوم  التارع لمعكز را كوك للخدمات المشـــــــــتعكم  د ُا شـــــــــة لتم ول فجا    - 1324

اختألـاصـات ال عمو  مااتبج المودا لمس الت  تشـال ال مر  العئلسـوون للمعكز. و عج الماتب تحداث   وا تلاجات
التوجوم  لتوســـلع عيـــومم ال عمو وت وون اعيـــا  جدّ. واله الخطوات ك ولم بتحقوو المدم المتم ل    منح  

 المعكز. ت  قل الخدمات يلىال عمو التوجوم  ّوجا  ا وى من  وث ت ثوعه ال اه و دجتج على ّعم تن ول عمللا

نن يحادي المكتاب تادخ ا تكنولو ياا المعلومااا ما تق ر    با   168وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1325
والتااااالا التي ُتعد أسااااساااية لعمز م كز بااكوي للخدماا المشااات كة  بالتشااااور مع أصاااحاب الماااالحة  

توقي  خدماا معام ا مشااات كة نالميا بط رقة  المعنييا  ما أ ز تحقي  الهد  السااات اتيجي المتمثز قي 
 وخابلية التوسع. اختاايية تتس  بالكفانة والفعالية

 
 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــلم  د ُ  لت رال  ل م - 1326 ــاجمع  اعى الماتب ال اله التوصـــــــــــ ن خرل الطعمقم الحاللم لتقولم وتن ول مشـــــــــــ

الم لوـمات. وم مـل معكز ـرا كوك للخـدمـات المشــــــــــــــتعـكم بنشــــــــــــــاط    شــــــــــــــعاـهم مع و ـدة تكنولوجـلا تكنولوجـلا 
ــاجك    تقديم الدعم ل عمو القلاّة ال للا    تقولم  ــاول الماللمس ومشـــ ــمن  عمو الشـــ ــاالت ضـــ الم لومات واالتألـــ

والحلولس بمـــدم  امـــم    مةـــال تكنولوجلـــا الم لومـــات والبـــف    تلـــك األعمـــال اعمـــال التطومع والحلول الر
 تحسون الك ا ة واألتمتم واالمت ال. ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر    بنن ي ااع المكتب بياااا  دوق تت ااما تفاصاايز    170وأوصااف المجلس  قي الفق ة  - 1327
لتاااالا  إلف  ااب الم احز ال ئيسااية   طة  بما قي ضلر التطوراا قي مجال تكنولو يا المعلوماا واا اشاا 

والحتيا اا ما المواري  والجداول الزمنية  وتقدم اا تجنب التكاليغ  وضلر بط رقة  اااااملة ما أ ز النظ  
 قيها أثنان اتخاض الق اراا بشنن  لباا تكنولو يا المعلوماا والتاالا.
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 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما التوصلم: الم 

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــلم ضــــــــــمن الطعمقم الحاللم لطلب اعمال تطومع تكنولوجلا الم لومات   - 1328 تم رال  ل تناول اله التوصــــــــ

. 2020مو لتكنولوجلا الم لومات واالتألـــــــــــاالت ل اه وتألـــــــــــملمما وجســـــــــــم خعائث لحلولماس بد ا  رخعمطم الطع 
و ســمف خعمطم الطعمو يلى خمســم مســاجات و قا لتعكوز األعمال وطبل م تطومع تكنولوجلا الم لومات. ومعى  

 الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

كتب اظام إيارة النقدية وما متااااز با  ما تق ر    بنن منفذ الم  180وأوصاااف المجلس  قي الفق ة  - 1329
 متة للعملية ب متها لتوقي  الوخت وا موال  ق   نا الخسارة التي خد تتكندبا المشاررع.ما أت

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــوو ع البعامةلات لن امج الةداد Kyribaات ا ا  مع كوعمبا )  2019و دع الماتب    تموا/اوللج  - 1330 ا ســـــ

س ومةعي  2020إلّاجة النقديم. وســــــــُوتبع    بد  تشــــــــ ول الن اه  ما من ثرأ معا ل تبدا    فب/ا ســــــــط  
 .2020اال تما  منما رحلول  مايم عاه 

يارة اإلصاااااداراا قي ما تق ر    بنن منظ  المكتب قي الية إل  185وأوصاااااف المجلس  قي الفق ة  - 1331
إصاااااااااادار مختلف التعليمااا وتنءيحهاا إلتااحاة تتبُّع بادن النشاااااااااااط أو المهماة قي م كز باااكوي للخادمااا  

 المشت كة  ث  تواررخ التنءيحاا و نيعتها.

 
 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم ولومم:األ

 ال انطبو المستمدم:التاجمت 

 
من خرل اســـــــتحداأ  زمم بعامةلات جدادة على الألـــــــ ود    2019  لت التوصـــــــلم     مايم عاه  - 1332

. وســـــت الا اّاة اإل تاجلم الماســـــســـــلم اله تلقائلا  المســـــائل الت  اثاجتما اله  Google G Suiteال الم س ا  
ــلم. وتداع اّاة  ــداجات وعمللم تحداد تواجمت ت ووعات الوثائو   Google G Suiteالتوصــــــــ تلقائلا معاقبم اإلصــــــــ

 وتتب ما. ومعى الماتب ال اله التوصلم  د ُ  لتس ومطلب يلى المةل  ي ر ما.
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ما تق ر    بنن مدرج المكتب أيواا اإلب   المتعلقة بمتطلباا   190وأوصف المجلس  قي الفق ة  - 1333
 لو يا المعلوماا والتاالا.ا يان قي تطنيقاا تكنو 

 
 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ادعم معكز را كوك للخدمات المشــتعكم تكنولوجلا الم لومات واالتألــاالت من خرل تطومع منألــم  - 1334
ل   Google BigQueryة لزبر  هلما ات لو رالمواّج البشـعمم/هشـوم المعتبات      اه متطوج  )واو مسـتّو

طا  وإال  اللم من  وث التكل مس واو مألــــمم لتحقوو المعو م  ســــحاب  للبلا ات اتســــم ر ماا لم كبوعة لت ووع الن
    تسووع األعمالا مما سلسمل ي شا  اّوات يبر  متطوجة للمعكز.

ما تق ر    بنن مدرت المكتب العملياا المتااااااااالة بالمواري  197وأوصااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1335
العملياا وإيراج ضاااااوابط للتحق  ُب ية تجنب البشااااا رة وكشاااااو  الم تباا وأن متخذ خطواا  تمتة ساااااي  

ف تفاي   اإليخال المتك ر للنياااا افساااااااااها أو نلف ا خز الحد منا  مما يكفز سااااااااا مة النياااا وروي  إل
 ا خطان اليدورة.

 
 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
ــعممس اللي   - 1336 ــوم المعتبات والمواّج البشـ ــعول اتمتم كشـ ــلم من خرل مشـ يةعي  اللا  تناول اله التوصـ
. وسوتم    يطاج الا  2020مرمحج تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت كةز  من خعمطم الطعمو ل اه  دّت  

وضـع خعائث لل مللات من  بل  عمو عامل ات لف من اصـحاب المألـلحم  المشـعول تحداد ا تلاجات األعمال و 
  رالمواّج البشـعمم والت ووعس  الم نوون )تكنولوجلا الم لومات واالتألـاالتس و عمو الشـاول الماللمس وال عمو الم ن

  ومعكز الخدمات المشــتعكمس و عمو الشــعاهات واالتألــالا. وســوم تتم متار م ذلك من خرل  لول مناســبم  
 مةال  التألملم والتطومع تي ما تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت.

ماد  اداول امنياة ما تق ر    بانن يقوم المكتاب بامناداي وتحاد 207وأوصاااااااااف المجلس  قي الفق ة  - 1337
متكاملة تحدي مهام الكياااا المعنية ياخز المكتب  ما أ ز الساااتفاية ما و وي م كز الخدماا المشااات كة  

 عام ا.لخدماا الم
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 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ال  ل تناول اله التوصـــــلم.  قد ا شـــــ  الماتب   اما  ت اعللا  على شـــــبام اإل تع ف يســـــمى   اه  تم ر - 1338

ة.  ّ    الا الن اه عمللات جملع كلا ات الماتب و قا  للمةاالت الو لفلم يّاجة ال مللات وضــــــــــبث الةّو وتحد 
ــول مع تحدا ــاجات يجعا ات ال مل رالت ألـــ ــوا . وم عض الن اه مســـ ــاوللات  والكلال على  د ســـ د األّواج والمســـ

ل ل مللات الماتبس تخزل هلج جملع ال مللا ت  ســـــب الو دة. وإاإلضـــــا م يلى ذلكس ُيســـــتخده الن اه كمســـــتّو
العئلسـلم. والا الن اه او  لقم الوصـل بون اإلطاج التشـعم   وال مل الووم . ومنقسـم يلى  سـمون اتناوالل كر   

لم ال مللم و و خطوات رســــلطمس مما يســــمح لمســــتخده ال مللم من الســــلاســــات )الم اجما وال مللم. وتم تألــــم
الماتب ال اله التوصـــــلم  د ُ  لتس   بعؤمم تســـــلســـــل الخطوات وم ع م المواّج المســـــاولم عن كل خطوة. ومعى 

 ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

 
 تنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقة - بان 

ــنــــم المنتملــــم     - 1339  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.11 س ال ألــل ال ا  اس موجزا  عن  الم تن ول التوصــلات المتبقلم من  تعات ماللم ســارقم. وتّع

الت  اعتبعاا المةل   ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب اللي   16لــــــــــــــ اّ اه م لومات عن التوصلات ا
 ُت َعض رج التوصلات    المع و.

 .2020موجزا  للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   37تيمن الةدول وم - 1340

 
 37الةدول 

ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة التي انتن  أاها ل      تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبل المةمول اإلّاجة المساولم

ّ لمـا تـاجمت   ـُدد 
 مستمدم

ــا  ّ لــمـــــ ــد  لــم يــُحـــــ
 تاجمت مستمدم

 – 6 6 – – 6  عمو الشاول الماللم       

 – 2 2 – – 2 و دة تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت 

 – 6 6 – – 6 األساسلم واّاجة المشاجمع ال عمو الم ن  رالملاهل 

 – 1 1 1 – 2 معكز الخدمات المشتعكم

 – 15 15 1 – 16 المجموع 

 
 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.11
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 ا51)2016كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ما تق ر   باانن يقوم المكتااب بوضاااااااااع وانتماااي أياة لفحص   87أوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1341
ة  ب ية قحص المشاااررع قي ضااون معامي  السااتدامة قي م حلة التااامي   وبتحدمد ألاياا واواتج السااتدام

اة تتاز  م المح ا  وال مدة المش وع.متوخ   بالستدامة  ب ية تيسي  رصد التقد 

 
 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم لومم:األو 

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المشاجمع الت  تسمم    النتائا الت  يحُدّاا ومتولى اماَمما شعكاؤهس مع التعكوز  يقده الماتب  واتا  - 1342

ــعكا  الماتب الكلفلم الت  تتم بما موا  مم  على اإل ةاا    الو ف المناســــــب وعلى التكل م والنوعلم. ومحدّ شــــ
ــمامما    تحقوو اادام ــاجمع    يطاج  اياتمم المت لقم راالســــتدامم وكلفلم يســ ــتدامم.    واتا المشــ التنملم المســ

وإللكس   ل ّوج الماتب او ك الم ال تكول االســتدامم على مســتوى المشــاجمع مدمةم    عمللات التن ول و    
 الكلفلم الت  اداع بما الماتُب المشاجمع.

س    يطاج اســـــــتعاتلةوتج العاملم يلى مواصـــــــلم ت زمز يّاجة المشـــــــاجمعس  2019ب    عاه و اه المات - 1343
ا وج لج يلزاملاس واو   اه  oneUNOPS Projects  اه لزّاجة المعكزمم لرســت ماجات والمشــاجمع )ر صــداج 

الجتماع   ادما متطلبات الســــــــــلاســــــــــم الةدادة إلّاجة المشــــــــــاجمع ومتطلبات ال ح  المت لقم بت ملم المن وج ا
ــتدامم )االجتم ــتخداُه اإللزام  ل مللات  ح  االســــ ــا  . ومتلح االســــ ــا لما  والبوئ  والةنســــ اعلم والبوئلم والةنســــ

للماتب  حَ  المشـــــاجمع وجصـــــداا    ضـــــو  م ااوع االســـــتدامم طوال ّوجة  لاة المشـــــعول. وســـــتنةز عمللم  
 ألـــــــللم تم تنقلح متطلباتما واّجاجما    التحقو هلما ات لو ر ناصـــــــع االســـــــتدامم اله من خرل عمللم تحقو 

ــوبدا تن ولاا    تشـــــعمن oneUNOPS Projects  اه  . و    ون اتو ف  2020األول/اهتوإع من عاه  وســـ
ذلك على توا ع مواّج تكنولوجلا الم لومات واالتألــــــــــــاالتس   ل الماتب ملتزه راســــــــــــتمعاج بتحســــــــــــون عمللات  

جعا  عدة تنقلحاتا اســــــــــتناّا يلى البلا ات المةم م من عمللم  ال ح  الت  يقوه بما )و د شــــــــــعل رال  ل    ي
جاسم االتة  ااات.التحقو ال ألللم ّو

ــعكائج على  د   - 1344 ــاجمع شــ ــاجم ج ومشــ ــع الماتب توجومات واّوات لدعم مشــ وإاإلضــــا م يلى ذلكس وضــ
ــبول الم الس ا مع الماتب الكلفلم  ــلم على ســـــ ــاســـــ ــاجمع الملاهل األســـــ الت  يمان بما  ســـــــوا .  فلما ات لو رمشـــــ

ــمن ذلك عدّا من  ــتدامم. وتيــــ ــعكائج النموض بتحقوو اادام التنملم المســــ التقاجمعس رما    ذلك ”الملاهل  لشــــ
عس الت  sustainABLEاألســـــــاســـــــلم: األســـــــاس اللي تقوه عللج اادام التنملم المســـــــتداممع واألّاة التكموللم ”

الت  سـوتم يّجاجما    المشـاجمع الت  سـت زا   يمان ال تسـتخده من جا ب مألـمم  المشـاجمع لتحداد األ شـطم
ــتــدامــم. ومر ظ الماتــب ال المةل  اّو تقولم   ــاللــم  ــدجتمم على التــ ثوع    تحقوو ااــدام الت نملــم المســــــــــــ

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/72/5/Add.11 ا51) 
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ال ناصــــــع الملكوجة اعره من خرل اســــــت عاض  تائا عمللم التحقو ال ألــــــللم الةدادة )ســــــلاول التقعمع األول 
ما اآلل رشــال منمة      ا.2021متا ا    اوائل عاه  واهد الماتب ال ا شــطم مشــاجم ج و واتةما اتم  حألــُ

 ب المت لقم راالستداممس وال التوجومات واألّوات متا م.ضو  الةوا 

ما تق ر   بنن مدمج المكتب ال اياا والنواتج المتوخاة المتعلقة    95وأوصاااااف المجلس قي الفق ة  - 1345
رع  ما أ ز تنفيذ التدخي  وال صااااد اإللزامييا وقيات المسااااابماا قي بالسااااتدامة قي وثائ  بدن المشااااار 

اإلب   ننها قي كز م احز يورة حياة المشااا وع  ما خنول اللتزاماا ونملياا التحق   تحقي  الساااتدامة و 
 الفالية إلف التقارر  الم حلية للمش وع وتقارر  إأل ق المش وع.

 
 اهل األساسلم واّاجة المشاجمعال عمو الم ن  رالمل اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ة    ال قعة  - 1346 من تقعمع المةل     87اتســــــــــا ا مع الت للقات الملكوجة    االســــــــــتةارم للتوصــــــــــلم الواّج

اإلشــاجة يلى ال الماتب يحقو  واتا المشــاجمع الت  تســمم  اعرهاس تةدج   1344يلى   1342)ا  ع ال قعات من 
ومتولى امامما شـــــــــــعكاؤهس مع التعكوز على التن ول    الو ف المناســـــــــــب وعلى التكل م     النتائا الت  يحدّاا

ــاجمع    يطـاج  ـاـياتمم المت لقـم  والنوعـلم. ومحـدّ شــــــــــــــعكـا  الماتـب الكلفلـم الت  تتم بمـا موا مـم  واتا المشــــــــــــ
و ك الم ال تكول  م وكلفلم يســمامما    تحقوو اادام التنملم المســتدامم. وإللكس   ل ّوج الماتب اراالســتدام

 االستدامم على مستوى المشاجمع مدمةم    عمللات التن ول و   الكلفلم الت  اداع بما الماتُب المشاجمع.

ــتــدامــم    وثــائو بــد  ومر ظ الماتــب مع التقــداع ال المةل  اعتعم رــ  ــج اّجج اعتبــاجات اال - 1347 ســــــــــــ
ــاجمع المدمةم      اه  اّو تقولم   اللم الن اه من خرل تقولم  وال المةل  oneUNOPS Projectsالمشـــــــ

 تائا عمللم التحقو ال ألـــــــــــــللم الةدادة. وتم تنقلح متطلبات عمللم التحقو ال ألـــــــــــــللم اله واّجاجما      اه  
oneUNOPS Projects وســــوتاح التقعمع األول    اوائل 2020اهتوإع /وســــوبدا تن ولاا    تشــــعمن األول .

 .2021عاه 

ما تق ر   بنن ي ع المكتب إ  اناا موحدة لإلب   نا الثمار    102قي الفق ة  وأوصف المجلس   - 1348
المحققة قي مجال السااااتدامة نلف مسااااتوري النواتج والنتائج ما خ ل  مع النياااا ما مختلف أساااااليب 

ن ما م تبط بالساتدامة ما مو ا اا وألاياا واواتج متوخاة موحدة ومحدية مسابقا    العمز  لءياساها قي ضاو 
 وبعد التحق  ما صحة النتائج ما خ ل الية للتحق .

 
 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021ع األول من عاه العإ التاجمت المستمدم:
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تون    ال قعتون  - 1349 من تقعمع    95و  87اتســا ا مع الت للقات الملكوجة    االســتةارم للتوصــوتون الواّج
على التوال اس تةدج اإلشــــــــــــاجة يلى ال    1347و   1346وال قعتون   1344 يلى  1342المةل  )ا  ع ال قعتون 

ــمم    النتا ــاجمع الت  تســــ ــعكاؤهس مع التعكوز على   ئا الت  يحدّاا ومتولى امامماالماتب يحقو  واتا المشــــ شــــ
ــعكا  الماتب الكلفلم الت  تتم بما موا مم  واتا   التن ول    الو ف المناســــــــب وعلى التكل م والنوعلم. ومحدّ شــــــ
المشــاجمع    يطاج  اياتمم المت لقم راالســتدامم وكلفلم يســمامما    تحقوو اادام التنملم المســتدامم. وإللكس  

ل االســتدامم على مســتوى المشــاجمع مدمةم    عمللات التن ول و   الكلفلم ل ّوج الماتب او ك الم ال تكو   
 الت  اداع بما الماتُب المشاجمع.

س    يطاج اســـــــتعاتلةوتج العاملم يلى مواصـــــــلم ت زمز يّاجة المشـــــــاجمعس  2019و اه الماتب    عاه  - 1350
بات الســـــلاســـــم الةدادة إلّاجة يلزاملا س واو   اه ادما متطلوج لج  oneUNOPS Projectsر صـــــداج   اه 

ّ جملع  واتا المشـــــاجمع تمشـــــلا مع عمللات الماتب ووالاتجس     المشـــــاجمع. وتقتيـــــ  خاصـــــلم الن اه ال ُتحد 
مع لم ” بول االلتزاماتعس وال توا  و علوما السلطم الم نلم رااللتزاه. ومتلح االستخداه اإللزام  ل مللات  ح   

ــتدامم )االجتماعلم والبوئ ــتدامم االســ ــاجمع وجصــــداا    ضــــو  م ااوع االســ ــا لما للماتب  حَ  المشــ لم والةنســ
 طوال ّوجة  لاة المشعول.

وسـتنةز عمللم التحقو هلما ات لو ر ناصـع االسـتدامم اله من خرل عمللم تحقو  ألـللم تم تنقلح  - 1351
ول/اهتوإع من عاه  وســــــــــــوبدا تن ولاا    تشــــــــــــعمن األ oneUNOPS Projectsمتطلباتما واّجاجما      اه 

ــا  2021س على ال اتاح اول تقعمع    اوائل عاه 2020 ــللم المنقحم اييــــــ ــتشــــــــمل عمللم التحقو ال ألــــــ . وســــــ
الةوا ـب المتألــــــــــــــلـم رـالمبـاّجة ال ـالملـم لتقـاجمع األّا  من اجـل ت زمز  وعلـم جمع البلـا ـات )اال تقـال من جمع  

شــــطم مشــــاجم ج و واتةما اتم اآلل  حألــــما وجصــــداا  ا  ألــــللا ا. واهد الماتب ال ا البلا ات ســــنوما يلى جم م
رشــــــــال منمة     ضــــــــو  الةوا ب المت لقم راالســــــــتداممس ميــــــــل ا ال المواّ التوجوملم واألّوات متا م لدعم  

اآلل   oneUNOPS Projectsمشــاجم ج ومشــاجمع شــعكائج على  د ســوا . وعروة على ذلكس اتيــمن   اه 
وا  خاصــلم ت ط  جملع مةاالت يّاجة المشــعول وتعتبث رمع لم  بول  لزبر  المســتند يلى النواتاسخاصــلم 

 .االلتزامات وكللك ر وائد المشعول

ما تق ر   بنن يقوم المكتب بمناية النظ  قي إ  اناا التشا يز   156وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 1352
ن تواق  اظام خو  للتحق  لديا   ة خاندة بياااا البائعيا ل ااماالءياسااية الحالية الخاصااة با والمتعلقة بميار 

تو د با صيغ محدية للنياااا وللتحق  ما صحة النياااا والياا إاذار تنبا بو وي حالا اايواج قي اظام 
 المكتب  وضلر ما أ ز تحسيا اوعية مجموناا النياااا.

 
 تو دة تكنولوجلا الم لومات واالتألاال اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود   الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ــلســـــــت عض الماتب البلا ات الم نلم لتقولم ما يذا كال من الممان يجعا  المزمد من التنقلم. ومع   - 1353 ســـــ
مملوكم للماـتب وال  تعمات للســــــــــــــف ذلكس من الممم االعتعام ر ل بـلا ات بوارم األمم المتحـدة الـ المـلم للمـشـــــــــــــ 

ان لــديــجس  الن ــاه المعكزي لتخطلث المواّج الخــا  رــالماتــب يحت ظ ببلــا ــات جملع المو  ون    و ــدة الموّج
 ولكن مو    الماتبس رما ا مم للسوا رائ ونس  مم  وع مسةلون    بوارم األمم المتحدة ال الملم للمشتعمات.

بنن يقوم المكتب ب ااامان تنفيذ ساااياساااتا المتعلقة   ما تق ر   180وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 1354
ورنب ي تمكيا النظ  ما تساااجيز النياااا المتعلقة   بحجز التذاك  سااابعة أيام نلف ا خز خنز موند الساااف .

 بالحجز  وضلر ما أ ز تحسيا ال صد.

 
 معكز الخدمات المشتعكم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم ولومم:األ

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ي تعم الماتب راالســـتنتاج اللي توصـــل يللج المةل  هلما ات لو ر  ر  التوصـــلم. ومبعا الماتب   - 1355

ال عمللاتج ا     م  مما ذات طارع طاج س وتةعي    موا ع ميطعإم. وال ازال الماتب اتخل مو  ا م اّه  
 ملوا على  ةز التلاهع  بل الم اّجة رســب م اياهس ولكنما مماجســم اوصــى بما رشــدة انب   ال يال المســا عمن 

وللســــف شــــعطا. وال يمان للماتبس   عا لطبل م عمللاتجس ال ي عض ذلك بوصــــ ج شــــعطا   عا لنشــــو   االت 
ــع  ــععمس وإالتال  ال يمانمم التقود رشــ ــبو  ط الحةز الات ون  وما على المو  ون  ةز تلاهعام على وجج الســ مســ

اياه من   7اياه من موعد الســـــــ ع. ومع ذلكس يحت ظ الماتب رالتوصـــــــلم المت لقم رالحةز المســـــــبو  بل  7 بل 
ة من اجل مواصــــــلم تشــــــةلع المو  ون على القلاه بللك.   موعد الســــــ ع      اه يّاجة ال مللات وضــــــبث الةّو

ــتناّ ــلم. واسـ ــم ذات الألـ ــلاسـ ــلم  د  ا يلى ذلكسولللكس   ل الماتب يمت ل   ر للسـ ي تبع الماتب ال اله التوصـ
 ُ  د لت ومطلب يلى المةل  ي ر ما.

 
 ا52ت2017كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ز المكتاب بتطني  وتشااااااااا ياز اظاام اإليارة  42أوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1356 ما تق ر   بانن يعجا 
ر.ل ستثماراا والمشاررع واظام الم كزرة   اإليارة الم كزرة للمخا    حسبما تق  

 
 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/73/5/Add.11 ا52) 
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     اه اإلّاجة المعكزمم لرســـــت ماجات الخاصـــــلم الو لفلم المت لقم ر ّاجة المخاطع تواصـــــل ت زمز  - 1357
س وذلك من اجل 2019اس الت  اسُتخدمف على  طا  المن مم منل عاه oneUNOPS Projectsوالمشاجمع )

ــال/ابعمل  ــخم الم زاة منل  لســـ ــتخدامما. واتلحف النســـ ــلم الو 2020اماّة يماا لم اســـ  لفلم . وتو ع اله الخاصـــ
 Google Gاطع مع االست اّة من القدجات اإلضاهلم الت  تو عاا اّاة واجمم م لو م للمستخدمون إلّجاج المخ

Suite ــل ف    عاه ــلم يّاجة المخاطع. وصـ ــتخداه خاصـ ــن اسـ المتطلبات الو لفلم المت لقم    2019س مما يحسـ
 تمــاس ولكن ات ون يعطــا  األولومــم رــ ّجاج التوصــــــــــــــلــات من جــا ــب لةنــم  بول االلتزامــات والقــدجة على متــار

 ن اه.ال لتطومع

ما تق ر   بنن يسااتهز المكتب نملية اإلأل ق المالي للمشاااررع    48وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 1358
 بعد إأل خها ما الناحية العملياتية بوخت و يز  لكي متسنف إتمام العملية ضما الفت ة المق رة.

 
 الماللم  عمو الشاول  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم لومم:األو 

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
. 2020   المـاـئم للعإع الـ ا   من عـاه  94 قو الماـتب  ســـــــــــــــبم ي ر     الوـ ف المحـدّ ـ دجاـا  - 1359

   المائم من المشـاجمع الةاجمم  4مشـعوعا  قث )  68وواصـلف المن مم تخفلض عدّ المشـاجمع المتعاهمم يلى 
مشــــــــــــــعوعـاا. وـللـلكس ـ  ل التـقده اـللي ا عاه الماـتب هلـما ات لو ـر  ر  المشــــــــــــــاجمع    الوـ ف   1640الـبالـ م 

 .2020المناسب او تقده ملموس وسُلطلع عللج المةل  معة اخعى خرل معاج م البلا ات الماللم ل اه 

  وال صاااااد  تق ر   بما مليا تأا أن يع زا المكتب اليتا لإلب ما   73وأوصاااااف المجلس قي الفق ة  - 1360
بشنن تعمي  م اناة المنظور الجنسااي قي المشاررع  وضلر ب مان أن تابد وثائ  تعمي  م اناة المنظور  

ورنب ي أن ي اما المكتب أي اا قيام  الجنساااي  متف تسان ف ضلر   زنا ل متجزأ ما نملية إيارة المشااررع.
ا يور منساااق ِّي   و نساااااية قي الشاااوون الجنساااااية بمنداي خطط نمز للمساااائز الج ميع منسااا ِّ  تبا أن ُيعزَّ

الشااوون الجنسااااية بتزوردب  بالمواري ال اا وررة  مثز الوخت والميزااية  ليتساانف له  أيان أيوارب  والوقان 
 بمسوولياته  بفعالية.

 
 األساسلم واّاجة المشاجمعال عمو الم ن  رالملاهل  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم لومم:األو 

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
س بمــدم ت زمز فلوتــج لزبر  2019هلمــا ات لو رــالةز  )اا من التوصــــــــــــــلــمس  ــاه الماتــب    عــاه  - 1361

ق  الشـــاول الةنســـا لم ر عداّ  والعصـــد رشـــ ل ت ملم المن وج الةنســـا      المشـــاجمع وضـــمال قلاه جملع منســـد 
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ةنسـا      المشـاجمع  ائل الةنسـا لمس ر صـداج مباّ  توجوملم رشـ ل ت ملم معاعاة المن وج الخطث ال مل للمسـ 
)رالل ات اإلسـبا لم واإل كلوزمم وال ع سـلما من اجل مسـاعدة مو    المشـاجمع التار ون للماتب    ت ملم معاعاة  

المباّ  التوجوملم راال تعال مع  االعتباجات الةنسـا لم    المشـاجمع الت  ييـطلع بما الماتب. وسـُتسـتخده اله 
ــتعاتلةلم الماتب لت ملم المن وج  ــات اسـ ــلاسـ ــون وخطث ال مل والسـ ــاواة بون الةنسـ ــتعاتلةوتج للمسـ ــا   واسـ الةنسـ

س  oneUNOPS Projectsالمعتبطم بمما. واالعتباجات المت لقم بت ملم المن وج الةنســــــا   مدمةم      اه 
ييـــع المشـــعول وال ان ل خطَم عمل للمســـائل الةنســـا لم يذا كال   رما    ذلك الشـــعط اللي يقيـــ  بوجوب ال

   م ااوع ت ملم معاعاة المن وج الةنسـا  . ومتم اإلشـعام على معا ل خطم ال مل المت لقم رالمسـائل يسـتو  ال
 oneUNOPSالةنســـــا لم من خرل عمللم التحقو ال ألـــــللمس الت  تم تيـــــمون  ســـــختما المحســـــنم      اه 

Projects ــعمن األول/اهتوإع وســــــوبد . 2021وائل عاه س على ال اتاح اول تقعمع    ا2020ا تن ولاا    تشــــ
 .2018وا لو المةل  الةز  )با من التوصلم    عاه 

 
 ا53)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

اساااتع اض تاااانيغ المشااااررع    ما تق ر   بنن يكفز المكتب إيراج  22أوصاااف المجلس قي الفق ة  - 1362
الدن  قي مجال الممارساااااا أو ق ر  الشااااوون المالية قي اظام الذ  تقوم با الوحدة المتكاملة للمشااااورة و 

oneUNOPS .بما متيد يلي  نلف مسار نملية الم ا عة نلف النحو المناسب 

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم لومم:األو 

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اتخل الماتب  عاجا ر ّجاج عمللم تألـــــــنل  المشـــــــاجمع    يطاج   اه اإلّاجة المعكزمم لرســـــــت ماجات  - 1363

ا. وســتتطلب الواجمم المت لقم بتألــنل  المشــاجمع ت هودا صــعمحا رشــ ل  oneUNOPS Projectsوالمشــاجمع )
لى النحو المناســب. وتقوه  تألــنل ات المشــاجمعس مما اتلح ّلور على مســاج عمللم المعاج م ع اســت عاض جملع

 و دة تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت  اللا بوضع اله الواجمم.

ما تق ر   بنن متخذ المكتب ما ملزم ما خطواا إلنداي النياااا  23وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 1364
ز إلف أياف للتخطيط الم كز  لمواري المكتب  وضلر ما أ ز التقلي oneUNOPS المالية باسااااااااتخدام اظام

 حد ما الحا ة إلف إ  ان تعدم ا وتدخ ا مدورة.

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.11 ا53) 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.11


 A/75/339/Add.1 

 

294/319 20-12756 

 

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

ــابو ها ف  - 1365 ــ ف    الســــ ــاالت  د وضــــ تقاجمع      اه التخطلث  و دة تكنولوجلا الم لومات واالتألــــ
ــاول   ــل  عمو الشــــ ــلم. ومواصــــ ــلم العئلســــ ــســــ س وكا ف  واتةما ا  جداول البلا ات الماللم الماســــ المعكزي للمواّج

طلث المعكزي  المـــاللـــم اآلل ال مـــل مع الو ـــدة للتـــ هـــد من يماـــا لـــم يّمـــاج  واتا اـــله التقـــاجمع      ـــاه التخ
   سج. للمواّج

ما تق ر   بنن ُيخ ااااع المكتب الممتلكاا والمنشااااوا والمعداا  50ة وأوصااااف المجلس قي الفق   - 1366
لساااااتع اض سااااانو  منتظ  للتحق  مما تبقف ما نم با الناقع تمشااااايا مع متطلباا المعامي  المحاسااااانية  

 الدولية للقطاع العام.

 
 المشتعكممعكز الخدمات  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــول.   - 1367 ــتقلم إلعاّة تقولم ال مع اال تألـــــاّي النا ع المحدّ ل ئات األصـــ بدا الماتب عمللم ســـــنومم مســـ

. واســــــــــتناّا يلى 2019ل/ّيســــــــــمبع وتيــــــــــمنف ال مللم عدة خطوات. وُجم ف البلا ات األوللم    كا ول األو 
الت للقات الت  تم الحألــــــــول علوماس ُا ولف توصــــــــلم يلى الةمات الم نلم المســــــــاولم عن الســــــــلاســــــــات. وإ د  
اســــت عاض اجعتج الةمات الم نلم المســــاولم عن الســــلاســــاتس ُطلب يلى الو دة المتكاملم للمشــــوجة والدعم    

ألجإع. وإما ال  ئات األصـول  النا ع المحدّ ل ئات األصـول امةال المماجسـات ال تقتعح تنقلحات على ال مع 
اله كا ف جمل ما متألـــــــــــلم بتكنولوجلا الم لومات واالتألـــــــــــاالتس تم االتألـــــــــــال بو دة تكنولوجلا الم لومات  
واالتألـاالت للتحقو من التنقلح المقتعح. وإمةّع الحألول على الت هود من الو دةس سوتم تن ول التنقلح المقتعح 

عن الســلاســات. وســتبدا عمللم اســت عاض مةموعات األصــول    العإع  قم الةمات الم نلم المســاولم ر د موا
 .2020ال الث من عاه 

ما تق ر   بنن يقوم المكتب بتوثي  حالا اإلنفان ما ال ساااوم    83أوصاااف المجلس قي الفق ة و - 1368
 اإلياررة نلف النحو الوا ب.

 
 ماللم عمو الشاول ال اإلّاجة المساولم:

 ن ول ود الت  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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بدا الماتب اســـــــت عاضـــــــا موضـــــــوعلا ل مللم يّاجة تمومل الســـــــلفس ألل اله ال مللم تحامما رالكامل   - 1369
ــا  ك ا ة و  ــلقل دم الماتب اييـــــ الماللم لل مللم  اللم جوا ب اإلّاجة اإلجعا اُت الداخللم. وخرل االســـــــت عاضس ســـــ

 وسل دل عمللم العسوه اإلّاجمم و قا  لللك.

ما تق ر   بنن يقوم المكتب بتعدمز أياة توارع الفائدة لكي تواع   84وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 1370
 توارعا  صحيحا قي حالا التمورز بالسلف.

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

 التن ول ود  لتوصلم: الم ا

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
بدا الماتب اســـــــت عاضـــــــا موضـــــــوعلا ل مللم يّاجة تمومل الســـــــلفس ألل اله ال مللم تحامما رالكامل   - 1371

ــا  ك ا ة و  اللم جوا ب اإل ــلقل دم الماتب اييـــــ الماللم لل مللم ّاجة اإلجعا ات الداخللم. وخرل االســـــــت عاضس ســـــ
اّ ال ائدة و قا  لللك.  وسل دل عمللم استّع

ما تق ر   بنن يج   المكتب اسااتع اضااا   ااام   لطلباا الت يي    136وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 1372
المعلقاة  وأن ياااااااااانفهاا نلف أساااااااااات ا ولوراة ورع ضاااااااااهاا نلف الهيئااا اإليارراة لتكنولو ياا المعلومااا 

 نف معالجة الطلباا المعلقة باورة  املة وقي إ ار امني محدي.يث متسوالتاالا بح

 
 و دة تكنولوجلا الم لومات واالتألاالت اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــت عض ال مللم المت لقم رطلبات  األولومم:ب   ل الماتب عمللم لتعتوب طلبات الت ووع  ســــ  - 1373 ــلســ س وســ

 الت ووع لتقولم يماا لم تحداد  تعة امنلم محدّة.

قي  Prince 2ما تق ر   بنن مدمج المكتب متطلباا منهجية    170وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 1374
 ة المشاررع.إيارة مشاررعا وققا لمتطلباا يليلا إليار  ما أ ز تمكيا المكتب ما oneUNOPSاظام 

 
 ال عمو الم ن  رالملاهل األساسلم واّاجة المشاجمع اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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ــع   اه  - 1375 ــعمن األول/اهتوإع  oneUNOPS Projectsا عا تقده كبوع    وضــــــــ . 2019منل تشــــــــ
ــلات   2020لتعكوز    العإع األول من عاه وكال ا ــتخداه مختلف الخاصــــــــــ انألــــــــــــب على ت زمز يماا لم اســــــــــ

الو لفلـــم ّاخـــل الن ـــاه م ـــل يّاجة المخـــاطع. ومةعي اتخـــاذ الخطوات التـــاللـــم: )اا     ون تم اال تمـــا  من  
 اللا  oneUNOPS Projectsلمتطلبات الو لفلم المت لقم رالوثائو اإللكتعو لم لبد  المشــــــاجمعس يقوه   اه ا

ــلات الو لفلم ألّاة  ــتخدمون   Google G Suiteر ّماج مختلف الخاصـــــــــــ    الن اهس وإمةّع اختباج المســـــــــــ
يلكتعو لم لبد  المشـــــاجمع       الن اهس ســـــت طى األولومم    المســـــتقبل إلّماج وثلقم  G Suiteإلّماج اّاة 

ــال  وضـــــــع متطلبات و لفلم إلّجاج ّججات   2019؛ و )با بدا    العإع ال ا   من عاه Google Docشـــــ
الت اوت المســـــــــــــموح بما )الو ف والتكل م والنطا ا    عمللم تحداد ال ع  و بول االلتزاماتس وســـــــــــــت طى    

ــتقبل األولومم لتطومعاا    الن اه؛ و )جا من ال بد  ال مل ر ّماج    2020مقعج ال اتم    فب/ا ســـط  المسـ
عمللم التحقو ال ألــــــللم    2020   ون ســــــتألــــــدج    تشــــــعمن األول/اهتوإع ال مللم الةدادة للتنبا رالن قاتس  

اس وذلك لوتسـنى اسـتخدامما    Prince2الةدادة )الت  تةسـد مبدا ”اإلّاجة  سـب المعا لع    يطاج منمةلم 
ــلـلم ؛ و )ّا ُا ةزت المتطلـبات الو لفـلم لماتـبم عـالمـلم  2020   العإع الـ اـلث من عـاه  عملـلم التحقو ال ألــــــــــــ

ة المحتوى ومن المقعج مبدئلا وضـــع المشـــعول    العإع للدج  ة األولى جاازة لتقولم جّو وسس واصـــبحف المســـّو
 .2020األخوع من عاه 

بمنداي النياااا المالية اليا لكفالة  ما تق ر   بنن يقوم المكتب   174وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 1376
ان ا ولورة لتنفيذ نملياا إيارة الخزرنة وتقيي  ورنب ي للمكتب أي ااااااااا إنط ماااااااااداقية المعلوماا المالية.
 .oneUNOPSالمخزون وإيارتا قي اظام 

 
  عمو الشاول الماللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اللـمس كـا ـف و ـدة تكنولوجلـا الم لومـات واالتألـــــــــــــــاالت  ـد  هلمـا ات لو رـاإلعـداّ اآلل  للبلـا ـات المـ  - 1377

س وكا ف  واتةما ا  جداول البلا ات الماللم  وضـــــــــ ف    الســـــــــابو تقاجمع      اه التخطلث المعكزي للمواّج
واصــــــل  عمو الشــــــاول الماللم اآلل ال مل مع الو دة للت هد من يماا لم يّماج  واتا  الماســــــســــــلم العئلســــــلم. وم

ــله ــاجمع   اـ ــب    التقـ ــمس و دع الماتـ ــ ّاجة الخزا ـ ــا ات لو رـ ــاه التخطلث المعكزي للمواّج   ســـــــــــــــــج. وهلمـ     ـ
 م. وُمتبع    ات ا ا مع شــــــــــــعكم كوعمبا الت  ســــــــــــتقده البعامةلات لن امج الةداد إلّاجة الخزا  2019 تموا/اوللج

تما  منما    العإع س ومن المقعج ال اتم اال 2020تشـ ول الن اه  ما من ثرأ معا ل تبدا    فب/ا سـط  
. وتم تنــاول الةز  المت لو بتقولم المخزول من التوصــــــــــــــلــم وتم ي ر ـج خرل معاج ــم 2020األخوع من عـاه 

 .2019 الحسارات ل اه
 



 
A/75/339/Add.1 

 

20-12756 297/319 

 

ساااااااااواة بيا الجنساااااااايا وتمكيا الم أة تبيئة ا م  بيئة ا م  المتحدة للم  - خامس نشاااااااا  
 المتحدة للم أةا 

قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي تنفيذ التوصاااااااياا الوارية  -ألف  
 ا54)2019ا ول/ييسمن   كااون  31

 .2020موجزا لحالم تن ول توصلات المةل  العئلسلم  تى فب/ا سط   38ي عض الةدول  - 1378

 
 38الةدول   

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما للم تُقبَ  المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - - - 3 - 3 الماتب المت دّ األ طاج    هلة        

المداعة التن وليم الم نلم ر ّاجة المواّج ماتب  ائبم  
 واالستدامم والشعاهات

1 - 1 - - - 

 - - - 4 - 4 المجموع 
 

 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   39لةدول وم عض ا - 1379

 39الةدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول المساولماإلّاجة 
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - - - 3 - 3 اإلّاجةشابم التن لم و        

 - - - 5 - 5 الماتب المت دّ األ طاج    هلة 
ماـتب ـ ائـبم المـداعة التن ـولـيم الم نـلم ـر ّاجة المواّج 

 واالستدامم والشعاهات

1 - 1 - - - 

 - 1 1 - - 1 ماتب المواّج البشعمم 
 - - - 1 - 1 الماتب القطعي    تعكلا

 - 1 1 10 - 11 المجموع 
 

ما تق ر   بنن تقوم بيئة ا م  المتحدة للم أة بتااانيغ مكاتنها  22وصااف المجلس قي الفق ة وأ - 1380
بشااااكز رساااامي  وبنن ت ااااع تع رفا لمجمونة المهام التي يقوم بها كز اوع ما أاواع و ويبا  بما قي ضلر 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5/Add.12 ا54) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.12
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حد ساااااوان  ق ااااا    لفالحد ا ياف ما المهام والوظائف والمواري ال امة للكياااا المءيمة وألي  المءيمة ن
ون وة نلف ضلر  منب ي الحتفاظ بساااااااااجز يخي  ومحد ث  نا مختلف أاواع الخدماا التي متعيا تقديمها.

 ي    ميع المكاتب.

 
 ماتب  ائبم المداعة التن وليم الم نلم ر ّاجة المواّج واالستدامم والشعاهات اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 اللم ع األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
صــــدج ”يطاج للحوكمم رشــــ ل وجّو اوئم األمم المتحدة للمعاةعس واو يطاج يألــــنف المااتب رشــــال   - 1381

ــع   ــم  ومحدّ مةموعم المماه لكل  ول من ا وال وجّو الموئمس وذلك بمدم توجلج عملما الةاجي. وخيـــــــــ جســـــــــ
ّقلقم تمدم يلى الحألول على توقلع  مائ  من جا ب  عمو  مستفليم وعمللات است عاض  اإلطاج لمشاوجات 

دة  القلاّة التن ولي للموئم. ومتم رشـال ّؤوب اال ت ال رقاعدة بلا ات وا دة مسـتكملم لتسـةول الم لومات المو د
ــد  ــم  ـ ــلـ ــله التوصــــــــــــ ــدة للمعاة ال اـ ــم األمم المتحـ ــدا  . وت تبع اوئـ ــالوجّو الموـ ــم رـ لت وتطلـــب يلى المت لقـ ــد  ُ  ـ

 ي ر ما. المةل 

ما تق ر   بانن تعزا بيئاة ا م  المتحادة للم أة ال خااباة نلف   30وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1382
مة وبم  ان اسااتع اض  وققا للمعيار السااار  المتعل  بم اقبة النفاض إلف تكنولو يا المعلوماا  الخدماا المقد 

طال  ميع حساااباا المسااتخدميا التي إبا  ل اامان ITS-009دميا تالمسااتخوالتاااالا وإيارة حساااباا 
 موما متتالية باورة منتظمة وقي الوخت المناسب. 180تظز خاملة لمدة 

 
 شابم التن لم واإلّاجة اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــداــا لــج من اجــل ك ــالــم  اوئــم األمم المتحــدة للمعاة ج ــابتعزات  - 1383 مــا على البع ــاما اإل مــائ  وجصـــــــــــــ

اضــطرعج رشــال ّؤوب رال مللم الم تاّة لتنقلم  ســارات مســتخدم    اه اطل  عن طعمو يجعا  اســت عاض  
لك القلاه    منت م من جا ب منســق  يّاجة  ســارات المســتخدمون التار ون للموئم والبع اما اإل مائ . وما ل ذ

ــب ر رط ــتخدمون الت  ت ل خاملم لمدة الو ف المناسـ ــارات المسـ اوما متتاللمس والتخفل  من    180ال جملع  سـ
اي مخاطع  وع ضــعوجمم على امن الم لومات رالنســبم لموئم األمم المتحدة للمعاة. وت تبع اوئم األمم المتحدة 

 ي ر ما. للمعاة ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل 
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ما تق ر   بانن تقوم بيئاة ا م  المتحادة للم أة بااساااااااااتع اض   40ي الفق ة وأوصاااااااااف المجلس ق - 1384
وتحدمث سااياسااتها المتعلقة بال خابة الداخلية لكي تعكس السااتعاضااة نا ال صااد اليدو  الدور  لسااتخدام 

 .أيوار التش يز الح  ة بتشكيلة مناسبة ما ال وابط ا،لية قي اظام أ لس

 
 لم واإلّاجةشابم التن  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
 امف اوئم األمم المتحدة للمعاة بتحداث يطاج الع ارم الداخللم لل ا  اليــــوارث الت  بدا ال مل بما   - 1385

على كل من طلب الشـــــــــــعا  وامع  رموجبما ال يقوه المو ف   ســـــــــــج رالموا قم ماخعا    الن اه والت  ال يمان 
الشــــــــعا  لن   الم املم. و ل ذلك محل العصــــــــد الودوي الدوجي الســــــــتخداه اّواج التشــــــــ ول الحعجم      اه  

 اطل . وت تبع اوئم األمم المتحدة للمعاة ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

يكفاز المكتاب المتعادي ا خطاار التاابع للهيئاة قي ما تق ر   بانن  45وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1386
هيجي مواققة الموظفيا المساااووليا المعنييا نلف اساااتماراا اإلضن بالاااا   و اااهاية اإلافاق التي تحمز 

متعلقة بالساالف  التوقيعاا ال امة ما ا   ا  المسااوولة وتجهيزبا قي الوخت المناسااب  وققا للسااياسااة ال
 ا خ ق إلف الش كان. النقدية والتحور ا النقدية

 
 الماتب المت دّ األ طاج    هلة   اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
للتحقو من صحم جملع استماجات اإلذل  شعل الماتب المت دّ األ طاج    هلة     عمللم مو دة  - 1387

  ا  والت هود على الموا قم والتوقلع علوما على النحو الواجب و قا للســــلاســــم الماســــســــلم  رالألــــعم وشــــماّة اإل
المســتكملم المت لقم رالســلف النقديم والتحومرت النقديم األخعى يلى الشــعكا . وإلضــ ا  الطارع الماســســ  على  

لف المد وعاتس رما    ذلك  ت التاللم: )اا تألملم  ائمم معجالم الستخدامما    مختال مللمس اُتخلت اإلجعا ا
عمللات تألــــفلم الســــلفس للتحقو من الن قات تمشــــلا مع الســــلاســــات الماســــســــلم الم مول بما؛ و )با وضــــع  

 س وذلك من اجل تلسوع جصد 2019جدول لت قب السلفس واو جدول  ود االستخداه منل تشعمن ال ا  / و مبع 
شـاجمع على يّاجة اسـتماجات اإلذل رالألـعم وشـماّة  سـلف الشـعكا ؛ و )جا تدجمب مداعي المشـاجمع وشـعكا  الم

. وإاإلضـــــــا م يلى ذلكس اتم التخطلث رشـــــــال  2020وشـــــــباط/ بعااع   2019اإل  ا     تشـــــــعمن ال ا  / و مبع 
 ســـب اال تيـــا س وت زمز  مم   ّوجي إلجعا  تدجمب مســـتمع للمو  ون من اجل ت دال ال مللم الملكوجة اعرهس

ــماّة  تحداد الةداول الزمنلم واأل ــتماجات اإلذل رالألـــعم وشـ ــامل السـ ــاوللات    التةموز الشـ ّواج و طا  المسـ
 ي ر ما. اإل  ا . وت تبع اوئم األمم المتحدة للمعاة ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل 
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    بانن يكفاز المكتاب المتعادي ا خطاار التاابع للهيئاة قي ما تق ر 50وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1388
هيجي تسااجيز افقاا المشاااررع بشااكز ساالي  نا   ر  إنداي واقز خسااائ  الحساااباا المسااتحقة الدقع قي 
يقت  اليومية قي أوااها وققا  حكام ساااياساااة الهيئة بشااانن السااالف النقدية والتحور ا النقدية ا خ ق إلف  

م  المشا وع نلف اساتماراا  ة امنية معقولة وقي الموانيد المحدية بعد أن مواق  مدالشا كان قي أل اون قت  
 اإلضن بالا   و هاية اإلافاق.

 
 الماتب المت دّ األ طاج    هلة   اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
   ّ تع الووملم      المت دّ األ طاج    هلة  يعداّ  سائم الحسارات المستحقم الد عه ل الماتب   - 1389

اوا ما من اجل القلاه على النحو المناســـــب بتســـــةول   قات المشـــــاجمع المبلغ عنما من خرل اســـــتماجات اإلذل 
جات وتتم متار تج رالألــعم وشــماّة اإل  ا  الت  تّع من الشــعكا . ومتم عن ك ب جصــد التقديم ال وجي لرســتما

الســــلاســــم المت لقم    2019وُعدلف    كا ول األول/ّيســــمبع  وجا من جا ب الشــــعكا  عند مر  م اي ت خوع. 
ــموح بما للتةموز المرئم  ــعكا  لزماّة ال تعة الزمنلم المســــــ ــلف النقديم والتحومرت النقديم األخعى يلى الشــــــ رالســــــ

ّ مدخرت الحســــــارات المســــــتحقم الد ع    ّ تع الووملمس  الســــــتماجات اإلذل رالألــــــعم وشــــــماّة اإل  ا  واعدا
ــتمعاُج تدجمب كل المو  ون الةدّ على  اتلح  مما ــتكملم. وم زا ذلك اســــــ ــم المســــــ ــلاســــــ ــتمع رالســــــ االلتزاه المســــــ

ة    الســــلاســــم المســــتكملم المت لقم رالســــلف النقديم والتحومرت النقديم األخعى يلى الشــــعكا .   المتطلبات الواّج
 لمةل  ي ر ما.األمم المتحدة للمعاة ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى ا وت تبع اوئم

ما تق ر   بانن يكفاز المكتاب المتعادي ا خطاار التاابع للهيئاة قي  51وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1390
ف  هيجي قيام الموظفيا المنضون له  حسااب ا صااول بالتوقيع أول نلف افقاا المشاااررع ونلف  لباا الساال

مة إلف الشاااا كان بعد اسااااتع اضااااها مما موي  إلف المواققة  نلف اسااااتماراا اإلضن بالااااا   و ااااهاية المقد 
اإلافاق التي تحمز التوقيعاا ال امة للموظفيا المنضون له . وأخي ا  منب ي أن تسااجز النفقاا نلف النحو 

 المناسب قي النظام المحاسني.

 
 الماتب المت دّ األ طاج    هلة   اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم  األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــتحقم الد ع   - 1391 ــلم المسـ ــارات ذات الألـ ــائم الحسـ يا ل الماتب المت دّ األ طاج    هلة  عده يعداّ  سـ

   ّ تع الووملم والموا قم علوما أل عاض المحاســــــــبم الســــــــللمم يال ر د ال اتلقى اســــــــتماجات اإلذل رالألــــــــعم  
ــماّة اإل  ا  الموا و والمو ع علوما ع ــ ا  الطارع الماســـ وشـ ــ  على ال مللمس اُتخلت لى النحو الواجب. وإلضـ سـ
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اإلجعا ات التاللم: )اا تألـملم  ائمم معجالم الستخدامما    مختلف المد وعاتس رما    ذلك عمللات تألفلم 
السـلفس للتحقو من الن قات تمشـلا مع السـلاسـات الماسـسـلم الم مول بما؛ و )با وضـع جدول لت قب السـلفس  

ــعمن ال ا  / و واو جد ــتخداه منل تشــ ــعكا ؛    2019مبع ول  ود االســ ــلف الشــ ــد ســ ــوع جصــ س وذلك من اجل تلســ
بتدجمب مداعي المشاجمع وشعكا  المشاجمع    2020وشباط/ بعااع   2019)جا القلاه    تشـعمن ال ا  / و مبع  و

معاة ال اله التوصــــلم  د على يّاجة اســــتماجات اإلذل رالألــــعم وشــــماّة اإل  ا . وت تبع اوئم األمم المتحدة لل
 يلى المةل  ي ر ما.ُ  د لت وتطلب 

ما تق ر   بانن يقوم المكتاب المتعادي ا خطاار التاابع للهيئاة قي  58وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1392
هيجي ب صاد أيان الشا كان المنفذما أو ا   ا  المساوولة نا كثب ل امان تلقي اساتماراا اإلضن بالاا    

اررع بالط رقة المناساااابة  والضااااط ع بدور  قي الموانيد المحدية وتسااااجيز افقاا المشاااا و ااااهاية اإلافاق 
 ال صد قي أاشطتها.

 
 الماتب المت دّ األ طاج    هلة   اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم  األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ع العصـــد ا شـــ  الماتب المت دّ األ طاج  - 1393 الد وو للشـــعكا  المن لان او األطعام     هلة  عمللم تلســـد

لتلسـوع جصـد   2019المسـاولم. وإاإلضـا م يلى وضـع جدول لت قب السـلف ُيسـتخده منل تشـعمن ال ا  / و مبع 
ســـلف الشـــعكا س اتم تلكوع مداعي المشـــاجمع والشـــعكا  رما ال : )اا ال تألـــدج او تد ع اي ســـل م يضـــاهلم    

ــتقبل ــفلم ما ال يقل ع المسـ ــعكا    80ن يال عند تألـ ــتتم معاقبم التزاه الشـ ــارقم؛ و )با سـ ــل م سـ    المائم من سـ
الألاجه رالشعط اإللزام  المت لو بتقديم استماجة اإلذل رالألعم وشماّة اإل  ا      مايم كل جإع سنم وجصده 

ــللمو عن ك ب. وعروة على ذلكس تم تدجمب مداعي المشـــــاجمع والمو  ون الم او ون ن  على العصـــــد والتتبع الســـ
 للسلف والن قات المت لقم رالشعكا  ليمال اتسا  البلا ات واالمت ال للسلاسات الماسسلم.

وجات ت ل م لةملع   - 1394 ومقوه الماتــب المت ــدّ األ طــاج    هلة  رــاســــــــــــــتمعاج بتن لم ّوجات توجوملــم ّو
يالشـعكا  المن لان ولةملع األطعام المسـاولم الةدادة رشـ  والمال  على  د سـوا ا    ل متطلبات اإلبر  )السـّع

واألطع الزمنـلم الت  تحـدّاـا اوـئم األمم المتحـدة للمعاة. ومةعي تقولم ـ دجات الشــــــــــــــعكـا  الحـالوون ـرا ت ـاه اثـنا  
جصـــــد المشـــــاجمعس ومدجج عند اال تيـــــا     األ شـــــطم البع امةلم ت زمز  دجات الشـــــعكا  هلما ات لو راســـــتدامم 

وج على الألـــــ ود الوطن . وت تبع اوئم األمم المتحدة للمعاة ال اله  ن اجل تحقوو تول  اماه األمالمشـــــاجمع م
 التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر   بانن يكفاز المكتاب المتعادي ا خطاار التاابع للهيئاة قي  69وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1395
للمشاااااررع خيد التنفيذ  الءيام قي الوخت المناسااااب  سااااتنداا الدانمة  هيجي  قي إ ار نملية اسااااتع اض الم

 بمرقاق اإلياالا الدانمة بما ملزم ما ت اخيص ومعلوماا موثوخة ما أ ز تافية أ  سلفة.
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 الماتب المت دّ األ طاج    هلة  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو :التاجمت المستمدم

 
ــلف   - 1396 ــفلم سـ ــاالت الداعمم لتألـ ــتندات واإليألـ يا ل الماتب المت دّ األ طاج    هلة  ال تكول المسـ

ــاجمع وشـــــــعكا    الشـــــــعكا  م ذو ا بما على النحو الواجبس وموثو مس ومقدمم     ونما. وتم تدجمب مداعي المشـــــ
ت عضــــــم ولتوثوو النســــــبم الن قات المـســـــ  المشــــــاجمع على يهمال خطاب الت هود المو د من اجل التألــــــداو على

المئومم لمةمول الن قات الت  ُاخلت عونات منما. ومت ون علومم اييــــــــا تقديم  ائمم راســــــــتخداه تطبوو يهســــــــل 
تشــمل جملع المســتندات الداعمم لتألــفلم اســتماجات اإلذل رالألــعم وشــماّة اإل  ا  رما اتمشــى مع التحدا ات 

ــعكا .  المت لقم رالـســـــــــ األخوعة الت  اجعمف على الســــــــــلاســــــــــم  لف النقديم وإالتحومرت النقديم األخعى يلى الشــــــــ
ة المسـتندات الداعمم واهتمالما واجعا  منا شـات مع الشـعكا  عندما تكول   وسـوواصـل مداعو المشـاجمع تقولم جّو
لت وتطلـــب يلى  ــد  ــد ُ  ـ ــم  ـ ــلـ ــله التوصــــــــــــ ــدة للمعاة ال اـ ــم األمم المتحـ ــم. وت تبع اوئـ ــاهلـ ــدات  وع كـ المســــــــــــــتنـ

 ي ر ما. ةل الم

ما تق ر   بانن تكفاز بيئاة ا م  المتحادة للم أة م انااة نااماز   75وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1397
المخا   المتاااااااالة بالشااااااا كان المنفذما قي نملية اساااااااتع اض نينة النفقاا ما خ ل اساااااااتماراا اإلضن 

 بالا   و هاية اإلافاق.

 
 شابم التن لم واإلّاجة  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو   التاجمت المستمدم:

 
س اصــــــدجت اوئم األمم المتحدة للمعاة ســــــلاســــــم منقحم رشــــــ ل  2019كا ول األول/ّيســــــمبع  31    - 1398

على  الســلف النقديم والتحومرت النقديم األخعى يلى الشــعكا  ر ضــا م مع قون تيــمنا خطاب الت هود للتألــداو 
الن قات. وتشـــــــتعط عمللم التألـــــــداو الةدادة ال ابلغ كل مداع بع اما مالدف بتألـــــــفلم الســـــــلف عن مســـــــتوى  
ــبم  ــتندات الداعمم واخل عونات منماس وال يقده ّلور  على النســــ ــت عاض المســــ المخاطع الت  تم تقولمما عند اســــ

ات ون اتخــاذ اي يجعا ات  كــال المئومــم لمةمول الن قــات الت  ُاخــلت عونــات منمــاس وال يشــــــــــــــوع يلى مــا يذا
ــم اإلّاجة الماللم التدجمب    اوائل عاه  ه  ســـ س رحســـــب كل المنطقمس لةملع  2020للتخفل  من المخاطع. و دد

ــب يلى  لت وتطلـ ــد  ــد ُ  ـ ــم  ـ ــلـ ــله التوصــــــــــــ ــدة للمعاة ال اـ ــم األمم المتحـ ــات. وت تبع اوئـ مو    البعاما وال مللـ
 ي ر ما. المةل 
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ما تق ر   بنن تكفز بيئة ا م  المتحدة للم أة  وققا لساااياساااتها    83الفق ة   وأوصاااف المجلس قي - 1399
المتعلقة بالتعورض نا العمز اإلضااقي  أن تعكس اساتمارة  لب العمز اإلضااقي أو أ  وسايلة أخ ق بدخة 
وموثوقية أن  ميع حالا العمز اإلضاااااااااقي خد ُأضن بها مساااااااابقا  وأن تتنكد ما و وي مبالغ مالية لت طية 

 كاليغ العمز اإلضاقي قي حالة يقع مقابز مالي.ت

 
 ماتب المواّج البشعمم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الحألــول على  االســتماجات ليــمال تواصــل اوئم األمم المتحدة للمعاة القلاه عن ك ب بعصــد تقديم  - 1400

الموا قم المسـبقم على طلب ال مل اإلضـا  س وليـمال التألـداو على التمومل  بل تقديم االسـتماجات أل عاض  
الد ع. و   الو ف   ســـــجس تقوه اوئم األمم المتحدة للمعاة  اللا راســـــت عاض خطوات ال مللم وتألـــــملم اســـــتماجة 

على اليـــــــوارث والمســـــــا لم الت  تعم  يلوما  امرت مع الح ال ال مل اإلضـــــــا   لتبســـــــلث وتخفل  عب  الم
 السلاسم. ومةعي اتخاذ اإلجعا ات اإلّاجمم من اجل تن ول اله التوصلم.

ما تق ر   بنن يكفز المكتب القط   قي ت كيا و وي الية لتجنب  93وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 1401
 قي السياسة. ل لل وابط الواريةالتنخ  قي تقدي  مطالباا افقاا السف  والمتثا

 
 الماتب القطعي    تعكلا  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
اّاة مستكملم لتتبع الس عس وا  اّاة    2020وضع الماتب القطعي    تعكلا    كا ول ال ا  /انااع  - 1402

 ف استماجات مطالبات   قات الس ع الماب ة على النحو الواجب والت  تتيمن  يسعت العصد الدؤوب لما يذا كا
ــاـ م يلى ذـلكس ه    الوـ ف المحـدّ. وـإاإلضــــــــــــ ُعمم على المو  ون تحـدـاث  وـثائو مـا ر ـد الســــــــــــــ ع اـلداعمـم ُتـقد 

لزجعا ات التشــــــــ وللم المو دة يقيــــــــ  ر ده تةموز ســــــــلف الســــــــ ع    المســــــــتقبل يذا كال لدى المو ف اي  
اجات م لقم لمطالبات   قات السـ عس وسـلألـدج يخطاج     الم عده تقديم اسـتماجة المطالبم بن قات السـ ع  اسـتم

ــول  ــون 30    يـــــ ــ ع. واّت التحســـــ ــ ع يلى م دل   ل   اوما من ا تما  الســـــ ات الت  اّخلف على يّاجة الســـــ
 لو رقـلاه المو  ون    جـاـ ب الماـتب القطعي    تعكـلاس وذـلك هلمـا ات من    المـاـئم 100لرمتـ ال بنســـــــــــــــبم 

ــ ع خرل النألـــــــف األول من عاه  ــتماجات المطالبم بن قات الســـــ . وت تبع اوئم 2020الو ف المحدّ بتقديم اســـــ
 اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.األمم المتحدة للمعاة ال 
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 ا مالية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحساباا نا قت ا -بان  

ــنــــم المنتملــــم     - 1403  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.12 س ال ألـل ال ا  اس موجزا  عن  الم تن ول التوصـلات المتبقلم من  تعات ماللم سـارقم. وتّع

ات عن التوصـلات السـف الت  اعتبع المةل  ا ما  ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب اللي اّ اه م لوم
 التوصلات    المع و. ُت عض رج

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   40ومتيمن الةدول  - 1404

 
 40الةدول   

ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية ما الفت اا السابقة ال    تي انتن  أاها ل  تنفَّ

 عدّ التوصلاتا)  

 د التن ول و ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت   ــُدد 

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
ــ ّاجة المواّج         ــم رـ ــم الم نلـ ــليـ ــداعة التن وـ ــم المـ ــائبـ ــب  ـ ماتـ

 - - - 1 - 1 واالستدامم والشعاهات
 - 1 1 - - 1 شابم السلاسات والبعاما والشاول الحاوملم الدوللم

 - - - 1 - 1 ومنطقم البحع الكاجمب الماتب اإل للم  لألمعماتون 
 - 2 2 - - 2 شابم االستعاتلةلم والتخطلث والمواّج و  اللم التنملم

 - 1 1 - - 1 مااتب مت دّة
 - 4 4 2 - 6 المجموع 

  
 ا55)2016كااون ا ول/ييسمن   31السنة المنتهية قي تق ر  المجلس نا   

تق ر   بااانن تقوم بيئاااة ا م  المتحااادة للم أة بماااا مليا  ما  58أوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1405
التعجيز بوضاااع الساااياسااااا العامة والمبايج التو يهية التي تحدي بوضاااوي ا ساااات المنطقي إلاشاااان   تأا

و تبا وضااااااع بياااا  دوق للن امج المنشاااااانة والو وي   والو وي الميدااي الو وي الن اامجي وإيارة الن امج  
 الحتيا اا الحالية والحالة ال ابنة. الميدااي بشكز مناسب

 
 ماتب  ائبم المداعة التن وليم الم نلم ر ّاجة المواّج واالستدامم والشعاهات اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/72/5/Add.12 ا55) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.12
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.12
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المتحدة للمعاةعس واو يطاج يألــــنف المااتب رشــــال  صــــدج ”يطاج للحوكمم رشــــ ل وجّو اوئم األمم  - 1406
ــع   ــم  ومحدّ مةموعم المماه لكل  ول من ا وال وجّو الموئمس وذلك بمدم توجلج عملما الةاجي. وخيـــــــــ جســـــــــ

تمدم يلى الحألول على توقلع  مائ  من جا ب  عمو   اإلطاج لمشاوجات مستفليم وعمللات است عاض ّقلقم
دة القلاّة التن ولي للموئم. ومتم ر شـال ّؤوب اال ت ال رقاعدة بلا ات وا دة مسـتكملم لتسـةول الم لومات المو د

لت وتطلـــب يلى  ــد  ــد ُ  ـ ــم  ـ ــلـ ــله التوصــــــــــــ ــدة للمعاة ال اـ ــم األمم المتحـ ــدا  . وت تبع اوئـ ــالوجّو الموـ ــم رـ المت لقـ
  ما.ي ر المةل 

 :المجلس نلف أن تقوم بمااا مليما تق ر   81وواققاات بيئااة ا م  المتحاادة للم أة قي الفق ة  - 1407

النظ  قي إمكااية اساااتخدام رمز الوكيز المنفذ قي مخطط الحسااااباا ضاااما اظام أ لس لتعزرز الكفانة  تأا
نملية م ا عة الحسااااااباا و تبا العمز نا كثب مع م ا عي الحسااااااباا العالمييا لساااااتع اض  والفعالية 

و تجا تعزرز خدراا وحدة تنساااااي    الوخت المناساااااب  لكفالة تقدي  تقارر  م ا عة حسااااااباا المشااااااررع قي
 م ا عة الحساباا ل مان أن تدن  بفعالية مهمة ال خابة قي المنظمة.

 
 شابم االستعاتلةلم والتخطلث والمواّج و  اللم التنملم  اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول وصلم: الم الت

 متوسطم   األولومم:

  2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
شــابُم االســتعاتلةلم والتخطلث والمواّج و  اللم التنملم ا  شــابم جدادة ا شــئف    المقع    يطاج   - 1408

تنسوو معاج م الحسارات يلى المقع  مباّجة يّاجة الت ووع الت  تقوه بما اوئم األمم المتحدة للمعاة. وتم  قل و دة  
ــمال والع ارم لخث الد ال ال ا   2019 خرل العإع األخوع من عاه ــابم لت زمز مماه اليــــــ ــئف الشــــــ . و د ا شــــــ

لموئم األمم المتحدة للمعاة )ضـــــــــــــوارث المخاطع الداخللم والع ارم على االمت الا. وســـــــــــــلةعي المزمد من التقولم 
ــوو مع  ــاوللات و دة تنســــــ ــوتم    يألّواج ومســــــ ــاراتس ولن ياول ذلك عمر م زوالس ولكنج ســــــ طاج  اج م الحســــــ

ــ ة  دا ا تحف قلاّة  ــاه والو دات ّاخل الشــــــــــابم المنشــــــــ ــاملون لقدجة جملع األ ســــــــ االســــــــــت عاض والتقولم الشــــــــ
 الشابم. مداع

ملم  وســــلاتمل تشــــ ول الشــــابم المنشــــ ة  دا ا والتحداد الكامل لمســــاجات ال مل ومســــتومات القوة ال ا - 1409
شـــــُ ب. و  عا للطارع الملح لرســـــتةارات الرامم المتناســـــبم م ماس راعتباج ذلك عمللم شـــــاملم على مســـــتوى ال

الا ال مل ما تا من اجل الســــــــــماح للشــــــــــابم رالتحول  حو جمّو االســــــــــتةارمس  س ُعلدو COVID-19ل وعوس 
 اّى يلى الت خع    عمللم التن ول. مما
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 ا56)2017كااون ا ول/ييسمن   31ية قي تق ر  المجلس نا السنة المنته  

ما تق ر  المجلس نلف توصااااااااايتاا ال امياة إلف   27بيئاة ا م  المتحادة للم أة قي الفق ة واققات  - 1410
تحسااااااايا الاااااااالة بيا أياة اظام إيارة النتائج واظام أ لس  بحيث تكون المعلوماا قي اظام إيارة النتائج 

 دخة وقي الوخت المناسب.محدثة ما أ ز تيسي  اتخاض الق اراا ب

 
 ستعاتلةلم والتخطلث والمواّج و  اللم التنملمشابم اال اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم   األولومم:

 2021العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
التخطلث المعكزي للمواّج ـلدامـاس   تقوه الموـئم  ـالـلا بتحلـول خـلاجاتمـا     ـدّو المواّج المـتا ـم لن ـاه - 1411

اعقاب القعاج اللي اتخلتج ماخعا الوكاالت الشـــعمام العئلســـلم لما      اه اطل  راال تقال يلى   اه  وذلك    
ــوت ون الن ع    اآلثاج المتعتبم على ال مل الةاجي    مةال الن مس رما    ذلك   . وســــــــ جداد لتخطلث المواّج

اعمال تطومع    2019 . وإدات    عاه الواجمم بون   اه يّاجة النتائا و  اه اطلاماّة ت زمز الن اه لتحسون  
الن اه المت لقم بو دة م زاة للمنح      اه اطل  وإوارم للمشـــعول؛ ومع ذلكس   ل اختباجاما وتةعمبمما وإد  

وئم ال  ومت ون على الم. COVID-19 د تم ت جولج رســــــــــبب  وعوس   2020تشــــــــــ ولمما اللي كال مقعجا ل اه 
لما للتخفل  من اي مخاطع وال ت تنم اي  عصــم إلعاّة توجلج المواّج  تحدّ وال ت ود تقولم ا يــل مســاج ل م

ي كل اله   ــتمعاج. وتّا ــل واه ع  ابللم لرســـــــــ ة للموئم يلى   اه للتخطلث المعكزي للمواّج ياول ا يـــــــــ المحدّو
 تباج ال األ داأ  د تةاواتما.ال وامل يلى ت خوع استكمال تن ول اله التوصلمس الت  يمان اع

ما تق ر   بنن تقوم بيئة ا م  المتحدة للم أة بما مليا تأا كفالة    44ف المجلس قي الفق ة  وأوص - 1412
إ  ان تقييماا اهائية للنتائج المالية الوارية قي تق ر  م ا عة الحسااااااااااباا المشااااااااافوع بتحفظاا للسااااااااانة  

ماي سااااياساااااا  و تبا النظ  قي انت المحدية ومنع تك اربا السااااابقة  وضلر لمع قة أسااااباب أو ا ال ااااعف 
تعالج أو ا ال ااعف قي إيارة المشاااررع  التي توي  إلف صاا   افقاا ألي  مسااتحقة  وتو ا اإليارة بشاانن  
إ  ان محاسابة ساليمة قي ما متعل  بنفقاا السانواا الساابقة ألي  المساتحقة  لتفاي  ا خطان المحتملة قي 

 النياااا المالية.

 
 وشابم السلاسات والبعاما والشاول الحاوملم الدوللم سواإلّاجةشابم التن لم  اإلّاجتال المساولتال

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم  األولومم:

  2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/73/5/Add.12 ا56) 
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ع ارم اإلجعا ات والمباّ    ا شــــــــــــف اوئم األمم المتحدة للمعاة مع اللةنم االســــــــــــتشــــــــــــاجمم الم نلم رال - 1413
التوجوملم المقتع م لتســــومم توصــــلات معاج م الحســــارات الناشــــئم عن عمللات معاج م  ســــارات الشــــعكا     
ــاّجة عن المعاج م الت  ا ةزتما ّائعة المعاج م الداخللم  ــلات الألــــ ــا الن ع    التوصــــ ــاجمع. ومت ون اييــــ المشــــ

ــ ل يّاجة شـــاول الشـــعكا  الم ــارات ماخعا رشـ ــابم ن لان. وشـــمل ذلك تحداد و دللحسـ ة ّعم واّاجة البعاما    شـ
ــوع األعمال هلما ات لو ر ّاجة  ــاولم عن سـ ــ ما الةمم المسـ ــاول الحاوملم الدوللم بوصـ ــات والبعاما والشـ ــلاسـ السـ
ــعكا      ــارات الشـــــ ــعكا     اوئم األمم المتحدة للمعاة. ومن ثمس ُ قلف يّاجة عمللات معاج م  ســـــ ــاول الشـــــ شـــــ

لى و دة ّعم واّاجة البعاماس مما اســــــــمم    اماّة الت خوع    وضــــــــع  ن شــــــــابم التن لم واإلّاجة يالمشــــــــعول م
 الألل م النمائلم لزجعا ات والمباّ  التوجوملم الشاملم.

 
 ا57)2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

المتحدة للم أة قي إمكااية النص     بيئُة ا م  ما تق ر   بنن تنظ  21أوصف المجلس قي الفق ة  - 1414
قي م حلة صاااياألة الن امج  نلف متطلباا إلزامية لإلب   نا خطط المشااات راا الخاصاااة بالمشااااررع التي 

 تنفذ قي إ ار الن امج.

 
 شابم السلاسات والبعاما والشاول الحاوملم الدوللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم ولومم:األ

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اّججف اوئم األمم المتحدة للمعاة بنةاح خطم الشـعا  الخاصـم رالمشـاجمع     موذج وثلقم المشـعول   - 1415

ــا ر ّخال مزمد من  ــاجمع. ومع ذلكس كال ال بد من القلاه اييــــ ــونات والقائمم المعجالم للةنم تقولم المشــــ التحســــ
اّ التكالل . و موذج الموزا لم المنقح على وشـــــك  ع لى  موذج الموزا لمس لك  ي ا  متطلبات ســـــلاســـــم اســـــتّع

ــدج  وجا النموذج   ــلألــــــ ــم الت  جعت مع المقع والمااتب اإل للملم. وســــــ ــتفليــــــ ــاوجات المســــــ االهتمال ر د المشــــــ
رمةّع اال تما  من وضــــــــع   م المشــــــــاجمعسالمســــــــتكمل لوثلقم المشــــــــعولس يلى جا ب القائمم المعجالم للةنم تقول

  موذج الموزا لم المنقح.

ما تق ر   بنن يمتثز المكتُب اإلخليمي ل،م ركتيا ومنطقة البح    29وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 1416
الكاررني لمطلب تاااافية أوام  الشااا ان قي اظام أ لس قي موانيدبا المق رة نلف احو ما منص نليا يليز 

 ز الموحدة.اناا التش يالمالية وإ   

 
 الماتب اإل للم  لألمعماتون ومنطقم البحع الكاجمب  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.12 ا57) 
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مخألــــألــــم  شــــبام   2020ا شــــ  الماتُب اإل للم  لألمعماتون ومنطقم البحع الكاجمب     بدايم عاه  - 1417
ن اجل ت زمز اليـــــــوارث الداخللم وضـــــــمال القلاه عن ك ب بعصـــــــد األ شـــــــطم المت لقم ر مللات للمماجســـــــون م

التألـــداو الت  تةعي  مايم الشـــمعس رما    ذلك عمللات تألـــفلم طلبات الشـــعا       اه اطل س واســـتكمالما  
ال   ل   ى تحقوو م ـدل امت ـ س اّت المبـاّجة يل2020   مواعوـداـا المقعجة. وخرل النألــــــــــــــف األول من عـاه 

   المائم من جا ب الماتب هلما ات لو ر  ةاا عمللات تألـفلم اوامع الشـعا       اه اطل       100بنسـبم 
مواعوداا المقعجة على  حو ما ان  عللج ّلول الماللم واجعا ات التشــ ول المو دة. وت تبع اوئم األمم المتحدة 

 ر ما.طلب يلى المةل  ي للمعاة ال اله التوصلم  د ُ  لتس وت
  
 ا،لية الدولية لتا رغ ا نمال المتبءية للمحكمتيا الجنائيتيا  - سايت نش  

تنفيذ التوصاااااااياا الوارية قي تق ر  مجلس م ا عي الحسااااااااباا نا السااااااانة المنتهية قي  -ألف  
 ا58)2019ا ول/ييسمن   كااون  31

 .2020تى فب/ا سط  توصلات المةل  العئلسلم  موجزا لحالم تن ول  41ي عض الةدول  - 1418

 
 41الةدول   

 حالة تنفيذ التوصياا ال ئيسية   

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت  لم يُحد 

 مستمدم
 - 7 7 2 - 9  لم اآلللم       

 - 7 7 2 – 9 المجموع 
 

 .2020موجزا لحالم تن ول جملع توصلات المةل   تى فب/ا سط   42متيمن الةدول و  - 1419

 
 42الةدول   

 حالة تنفيذ  ميع التوصياا  

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت لم   يُحد 

 مستمدم
 - 17 17 3 – 20 للم لم اآل       

 - 17 17 3 – 20 المجموع 
 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/75/5/Add.15 ا58) 
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ما تق ر   بنن تنسااا   ا،لية مع ا مااة العامة لتقيي  وبدن إيارة  21وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 1420
 حاقظة الننف التحتية العقاررة قي الوحدة ضاا الالة قي اظام أومو ا.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

 التن ول  ود  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2021العإع ال ا   من عاه  التاجمت المستمدم:

 
التدجمب على اله الو دة لل  متا ا    الو ف العاان ل موه المو  ون. ومع ذلكس ســـــــــوبدا مو ف   - 1421

 .2020تو ل ج ماخعا ال مل على الا المشعول    العإع ال الث من عاه من  ئم الخدمات ال امم ذو خبعة تم 

ما تق ر   بنن تقوم ا،لية بتحدمث المعلوماا المتعلقة با صاول    30وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 1422
الم ساملة قي اظام أومو ا  بما قي ضلر تعييا مساتعمليها المعنييا قي ا،لية وموخعها الوظيفي المناساب   

 ر قي وحدة إيارة العقاراا قي اظام أومو ا.وضل

 
  لم اآلللم :اإلّاجة المساولم

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021العإع ال الث من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــوتم تحداث م لومات  - 1423 ــارقم. وســـ ــلم الســـ ــوتم ت وون الموا ع الو لفلم ر د تن ول التوصـــ ــتخدمون  ســـ المســـ

 .2020خرل عمللم التحقو الماّي ل اه 

ما تق ر   بنن تقوم ا،لية باستع اض وتحدمث النياااا الم  عية    31لفق ة وأوصف المجلس قي ا - 1424
قي اظاام أومو اا هيماا متعل  باالممتلكااا ألي  الم ساااااااااملاة  ما أ از تحادماث بياااااا المساااااااااتخادميا الاذما 

 نايوا يعملون قي ا،لية. ما

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 طممتوس األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 .2020سوتم تحداث م لومات المستخدمون خرل عمللم التحقو الماّي ل اه  - 1425
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ا،لياة إ  اناا التحق  المااي  لدمها ما تق ر   بنن تحساااااااااا  45وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 6142
ز بذ  المعلوماا قي سااج ا اظام أومو ا  لكفالة  متعل  بمخزون  ميع ا صااول الم سااملة  مع تعدم هيما

 س مة النياااا التي يحتفل بها النظام.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  المستمدم:التاجمت 

 
 .2020التحقو الماّي ل اه سوتم تحداث بلا ات األصول المعسملم خرل عمللم  - 4271

ما تق ر   بنن تقوم ا،لية بتع رغ  ميع أصاولها باساتخدام وسا     46وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 1428
منهاا  مع مواصااااااااالاة تحادماث باذ  المعلومااا قي ال خ  التع رفي وبياان الوصاااااااااف الااااااااااحيد الخاا  بكاز 

 أومو ا. اظام

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 .2020سوتم تحداث األج اه وإلا ات الوصف خرل عمللم التحقو الماّي ل اه  - 1429

ما تق ر   بانن تقوم ا،لياة باالتحق  ما الساااااااااتخادام الفعلي   56وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1430
يي  الءي  المتبءية وا نمار الناقعة  صاااانا  الممتلكاا والمنشااااوا والمعداا  حيثما ل،صااااول  ما أ ز تق

 منطن  ضلر.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 .2020ل عمللم التحقو الماّي ل اه سلةعى تقولم لرستخداه ال  ل  لألصول خر - 1431

ما تق ر   بنن تعزا ا،لية اساتع اض نملية إصادار أوام  الشا ان    68وأوصاف المجلس قي الفق ة  - 1432
 واإل  ا  نليها  ل مان إصداربا قي الوخت المناسب.ب متها 
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  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

ــد  - 1433 ــع ون جصـ ــتعكا عن عب  ال مل اتلح للمشـ ــتعمات التارع ل للم جدول بلا ات مشـ ــم المشـ ــع  سـ وضـ
الشعا  المتو  م وضمال يصداجاا    الو ف المناسب. وت تبع اآلللم ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب  طلبات  

 يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر   بنن تنفذ ا،لية رخابة نلف اللتزاماا ل اامان تسااجيز  69قي الفق ة  وأوصااف المجلس - 1434
 النفقاا قي الفت ة المحاسنية الاحيحة.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ت التارع ل للم  حألــا شــمعما لســرل المشــتعمات واوامع الشــعا  الم تو م     ســلةعي  ســم المشــتعما - 1435

السـنوات الماللم الخاصـم رال منما. وإاإلضـا م يلى ذلكس سـلسـت عض مقدمو    اه اوموجا ليـمال ي ةاااا    
 طلبات التوجمد على اســــــاس جإع ســــــنوي بدال من ســــــنوي  ائمم  رااللتزامات  وع المألــــــ اةس ليــــــمال القلاه    

 الو ف المحدّ بتألفلم اوامع الشعا  الت  لم ت د مطلوإم.

ما تق ر   بنن تقوم ا،لية بدراسااااة وتقيي  تقارر  أوام  الشاااا ان  70وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 1436
بالف وق التي مت  اكتشاااااااقها  بهد  ضاااااامان تسااااااجيز   iNeedالتي تسااااااتخدمها ا،لية  مع إخطار اظام  

 اسب قي اظام أومو ا.المعلوماا نلف النحو المن

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول لم: الم التوص

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
تر ظ اآللـلم ال اـله التوصـــــــــــــــلم تت لو ـرالتـقاجمع الت  ُانشــــــــــــــئمـا   ـاه اوموجـا ولل  ـبدـ م البـلاـ ات  - 1437

     الم اهتشام اخطا     التقاجمع. iNeedبر       اه األساسلمس وتت مد راإل
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ما تق ر   بانن تقوم ا،لياة بتحسااااااااايا وتعزرز اليااا ال خااباة   83وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 8143
ة بم ااة ارارة الو ا واإل ااة الساااانورة  هيما متعل  بالموظفيا والمشاااا قيا نليه  نلف حد سااااوان   المتعلق

 للقاندة التنظيمية ضاا الالة.ب ية تحسيا المتثال 

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ُ  د لت فللات معاقبم محســـــــــنم وم زاة هلما ات لو راإلجااات الســـــــــنومم واجااة اماجة الوطن من خرل   - 1439

ــنومم ا   تن ول   اه اوموجا وما اتأـلـــــ  ــاعدة على ال مل. وتر ظ اإلّاجة ال اإلجااة الســــ ل رج من اّوات المســــ
اس     ون ال يجـااة امـاجة اســــــــــــــتحقـا  يجـااة اُـداج من خرل و ـدة الخـدمـم الـلاتلـم للمو  ون      ـاه اوموجـ 

 د  الوطن ا  اســـــتحقا  ســـــ ع ُاداج من خرل و دة الســـــ ع      اه اوموجا. وت تبع اآلللم ال اله التوصـــــلم
 ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

ما تق ر   بنن تعزا ا،لية سااااااياسااااااتها المتعلقة بنبمية تقدي    84وأوصااااااف المجلس قي الفق ة  - 1440
السااااااااانوراة وإ اااة اراارة الو ا والمواققاة نليهاا ما خ ل اظاام أومو اا خناز اساااااااااتخادام باذ   لبااا اإل اااة 

 المسائز.الستحقاخاا  وبنن تنلغ موظفيها بهذ  

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــ ول مو دة هلما ات لو راإلجااات الســــــــــنومم و وعاا من   - 1441 ــلا م يجعا ات تشــــــــ تقوه اإلّاجة  اللا رألــــــــ

عتباج الت دارت الت  ُتدخل على الســـلاســـات القائمم    ضـــو  جائحم اإلجاااتس وا  يجعا ات ســـت خل    اال
لم رـالتزامـاتمم عنـد . وســــــــــــــُوبلغ المو  ول بمـله اإلجعا ات على  حو منت م للتـ هـد من ا مم على ع19-هو وـد

 االست اّة من اله االستحقا ات.

رز اليااا ال خااباة  ما تق ر   بانن تقوم ا،لياة بتحسااااااااايا وتعز  94وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1442
 المتعلقة بم  اناا  لب العمز اإلضاقي والمواققة نليا  ب ية المتثال للقاندة التنظيمية ضاا الالة.

 
  لم اآلللم المساولم:اإلّاجة 

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:
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عاض وتنقلح يجعا ات التشــ ول المو دة المت لقم رال مل اإلضــا  س الت  ســت خل  ســتقوه اآلللم راســت  - 1443
اإلجعا اُت الحاالت الت  يمان ال تحدأ  وما اســـــــت نا ات من     االعتباج مر  ات المةل . وســـــــتوضـــــــح 

 ساعم عمل يضاهلم    الشمع. 40الحد األ ألى البالغ 

تحساااااااااا ا،لياة إ  اناتهاا المتعلقاة بتخطيط  ما تق ر   بانن 104وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1444
زاايتهاا ضاا الاااااااااالاة نلف النحو التادرربااا المق ر تنظيمهاا للموظفيا  بهاد  تنفياذ خطاة للتادررب وتنفياذ مي

الساااااالي   وضلر باااااااياألة وثيقة تحدي الموظفيا المعنييا المسااااااووليا  وتواررخ التدررباا  ومواضاااااايعها   
دررنه   والميزااية المق رة والمنفقة بالنساابة لكز اشاااط  ضااما مسااائز  والوحداا  وندي الموظفيا المق ر ت

 محتملة أخ ق.

 
 اآلللم لم  اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
تن ول الواليم وعلى اســاس    لت اآلللم خطم تدجمب ســنومم ت ط  األولومم ال تلاجات التدجمب و قا ل - 1445

ــل التقــاجمع المت لقــم رــ ثع تلــك الــدوجات التــدجمبلــم على ك ــا ات المو  ون و قــاط   وتمم وم ــاج مم هلمــا اتألـــــــــــــ
 بو ائ مم. وت تبع اآلللم ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

إ  ان يف اااااي إلف تساااااجيز  ميع ما تق ر   بنن تتخذ ا،لية   109وأوصاااااف المجلس قي الفق ة  - 1446
 حالا الت يب ضاا الالة بنيام السف  قي اظام أومو ا.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 م يجعا ات تشــــــــــ ول مو دة هلما ات لو  على النحو المشــــــــــاج يللج اعرهس تقوه اإلّاجة  اللا رألــــــــــلا - 1447

ــنومم و وعاا من اإلجاااتس رما    ذلك اياه  ــت خل اله اإلجعا ات    االعتباج  راإلجااات الســـــــــ ــ عس وســـــــــ الســـــــــ
. وســُوبلغ المو  ون بمله اإلجعا ات 19-الت دارت الت  ُتدخل على الســلاســات القائمم    ضــو  جائحم كو ود

 ى علم رالتزاماتمم عند االست اّة من اله االستحقا ات.على  حو منت م للت هد من ا مم عل

تق ر   بنن تج   ا،لية تحلي  يوررا لقاندة النياااا العامة   ما  120وأوصف المجلس قي الفق ة  - 1448
التي تدرةج قيها من راا ندم تقدي   لباا الساااف  قي أل اااون المدي الزمنية ال امة خنز تاررخ الساااف  نلف  

  وضلر ب ياة  ST/IC/2019/16نم  بالدلياز اإلر ااااااااااي  لنظاام أومو ا وبالتعمي  اإلن مي النحو الوا ب 
 الكشف نا ا سباب ال ئيسية للتنخي اا واتخاض تدابي  للحد منها.

https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
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  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم م:األولوم

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
 اوما من موعد الس ع. 16تحلور ّوجما لمبعجات عده شعا  التلاهع  بل ستةعي اإلّاجة  - 1449

ما تق ر   بنن تتخذ ا،لية إ  اناا لتحساااايا ت تيباا السااااف    121وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 1450
تنفيذبا قي أل اااااون المدي الزمنية ال امة خنز تاررخ الساااااف  نم  بالتعمي    النهائية الخاصاااااة بها  بهد 

 ضك  المن راا المناسبة قي حالا الستثنان. وبهد  ST/IC/2019/16اإلن مي 

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم مم:األولو 

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اوماس مع   16ستةعي اإلّاجة تحلور ّوجما لمبعجات عده اال تما  من تعتوبات الس ع  بل الس ع بــــــــــــ  - 1451

اإلشـــاجة يلى ال ال داد من  ئات الســـ ع )م ل ســـ ع الشـــمّو ومعا ب  المحاهماتا ك وعا ما تت ثع ر وامل خاججم 
 ا عن سلطعة اآلللم.تمام

ما تق ر   بنن تحتفل ا،لية بوثائ  يانمة هيما متعل  باختيار  122وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 1452
 ستيفان بذا الش ط قي وخت   ان التذاك .الع ض ا كث  اختاايا  لكي ت ما ا

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اه ع  ســتةمع اإلّاجة الوثائو الداعمم على اســاس عشــوائ  ليــمال يماا لم يثباتما ال اآلللم تشــتعي  - 1453

 التلاهع ا تألاّا.

ما تق ر   بانن تتخاذ ا،لياة إ  اناا ل اااااااااماان تقادي  تقاارر    131وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1454
سااف  قي أل ااون اإل ار الزمني المنيا قي الدليز اإلر اااي  لنظام أومو ا  ول اامان أن ُتدرج مااا وقاا ال

لف مسااااائز السااااف   نلف النحو المطلوب وققا  قي اظام أومو ا  ميُع الوثائ  ال امة لف ض رخابة قعالة ن
 للقاندة المعياررة ضاا الالة.

https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
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  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

 ن ول ود الت  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
المو  ول تقاجمعام عن المألــعو ات    اإلطاج  ســتت مد اإلّاجة بت زمز يجعا اتما ليــمال ال ُانةز  - 1455

 الزمن  المحدّ    الدلول اإلجشاّي لن اه اوموجا.

نن تج   ا،لية  باااورة ساانورة نلف ا خز  تم را ما تق ر   ب  138وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 1456
لمتعلقاة باالتخطيط اساااااااااتعااية القادرة نلف العماز بعاد الكوارث وبانن تحتفل بساااااااااجاز نناا تُادرةج هياا الوثيقاُة ا

لسااتعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث والدروُت المسااتفاية ما اختباربا  وبنن ت ااما مشاااركة الموظفيا 
يور قي نملياة اساااااااااتعااية القادرة نلف العماز قي باذا التم را  وضلار نلف النحو ال ئيساااااااااييا الاذما له  

وماا والتاااااالا قي ا مااة العامة بشاااانن  المناااااو  نليا قي اإل  ان التقني قي مجال تكنولو يا المعل
 ا.SEC.08.PROCالتخطيط لستعاية القدرة نلف العمز بعد الكوارث ت

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول لم التوصلم: ا

 متوسطم األولومم:

 2021العإع األول من عاه  التاجمت المستمدم:

 
وثلقتما الخاصـــــم بتخطلث اســـــت اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأس وســـــُتةعي عمللَم اســـــَتكملف اآلللم   - 1457

المتو ع ال اتم رحلول  مـايـم  اســــــــــــــت ـاّة القـدجة على ال مـل ر ـد الكواجأ رمةّع تعكوـب الن ـاه الةـداـدس الـلي من 
 2020عاه. 

نلف المواققة نلف   ما تق ر   بنن ت ااافي ا،لية  ابعا  رساااميا    146وأوصاااف المجلس قي الفق ة  - 1458
ساجز المخا   الخا  بالمشااررع ما أ ز الحتفاظ بساجز مخا   رسامي محدَّث لمشا وع حفل التساجي ا 

 ا.R01 D05حكام الوارية قي وثيقة بدن المش وع تالسمعية البا رة والوصول إليها  وققا  ل،

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
ــول يلوماس   - 1459 ــعمم والوصــ ــمالم البألــ ــةورت الســ ــعول   ظ التســ ــةل المخاطع لمشــ ــت عاض ســ يةعي اســ
 .2020اال تما  منج رحلول  مايم العإع األخوع من عاه وسوتم 
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 م ا عي الحساباا نا قت اا مالية سابقةتنفيذ التوصياا الوارية قي تق ر  مجلس  -بان  

ــنــــم المنتملــــم     - 1460  2019كــــا ول األول/ّيســــــــــــــمبع  31 ــــده المةل س    مع و تقعمعه عن الســــــــــــ
(A/75/5/Add.15ارقم. وتّع اس موجزا عن  الم تن ول التوصـلات المتبقلم من  تعات ماللم سـ ال ألـل ال ا    س

ــع الت  اعتبعاا المةل   ود التن ول. وتّع الم لومات اّ اه رالتعتوب اللي  ــلات التســــــ اّ اه م لومات عن التوصــــــ
 ُت عض رج التوصلات    المع و.

 .2020موجزا للحالم ال امم للتوصلات    فب/ا سط   43ومتيمن الةدول  - 1461

 
 43الةدول   

ذ بالكامزحالة تنفيذ التوصياا المتبءية م    ا الفت اا السابقة التي انتن  أاها ل  تنفَّ

 )عدّ التوصلاتا  

  ود التن ول ُطلب ي ر ما لم تُقبَل المةمول اإلّاجة المساولم
ّ لمــا تــاجمت  دد   ــُ

 مستمدم
ّ لما تاجمت لم يُحد  

 مستمدم
 - 7 7 2 – 9  لم اآلللم       

 - 7 7 2 – 9 المجموع 
  

 ا59ت2017كااون ا ول/ييسمن   31المجلس نا السنة المنتهية قي تق ر    

ما تق ر  المجلس نلف توصااااااية المجلس باإل اااااا ا  نلف  اااااا كة   20واققت ا،لية قي الفق ة  - 1462
اية النظ  قي اظام التحك  قي اوعية الهوان وير ة الح ارة وال  وبة النسنية الهندسة المعماررة المكلفة بمن

 المحفوظاا قي لكي كي وتعدمز اظام التحك  ل مان تلنيتا المتطلباا الءياسية.قي مستويناا 

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2021من عاه  ال ا   العإع التاجمت المستمدم:

 
الحاجم يلى اســـــت عاض شـــــامل لمواصـــــ ات  ها ف مدة الا المشـــــعول اطول مما كال متو  ا رســـــبب  - 1463

التألــــملمس واعاّة التألــــملمس وعمللم الشــــعا  الناجمم عن ذلكس واو اســــت عاض ما اال جاجما. ومن المتو ع ال  
ة الموا  وتش ولج.اال تما  من تلك ال مللمس ال 2021اتم رحلول منتألف عاه   وما تعكوب   اه معاقبم جّو

ما تق ر  المجلس نلف توصااااااااايااة المجلس بتقاادي  أوام  الت يي   24وواققاات ا،ليااة قي الفق ة  - 1464
 الث ثة إلف لجنة العقوي المحلية  ث  إلف  عبة المشت راا لستع اضها بنث  ر عي والمواققة نليها.

 
__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/73/5/Add.15 ا59) 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.15
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.15
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  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

 ُطلب ي ر ما الم التوصلم: 

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 
ــما ر ثع جج  . وت تبع اآلللم ال   - 1465 ــت عاضـ ــتعمات السـ ــابم المشـ ــف اوامع الت ووع ال رثم على شـ ُععضـ

 اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب يلى المةل  ي ر ما.

  المجلس نلف توصاااية المجلس بنن تكفز التاااا   ماييا ما تق ر  28وواققت ا،لية قي الفق ة  - 1466
 ا صول ا خ ق المعطلة قي الوخت المناسب.قي ا صول ألي  المستخدمة و 

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
   الماتــب الموــدا      كل ــال  البلع التةــاجي لألصــــــــــــــنــام   2020ول من عــاه تم    العإع األ - 1467

    اجوشا. 2020المشطوإمس وستتم عمللم البلع اله    العإع األخوع من عاه 

ما تق ر  المجلس نلف توصااااااااايااة المجلس بااالءيااام بمااا مليا   49وواققاات ا،ليااة قي الفق ة  - 1468
متواصااز بالطاخة المعيبة بحيث يمكا أن توق   اخة ثابتة قي أوخاا إصاا ي أو اسااتندال وحدة اإلمداي ال تأا
و تبا المتاابعاة نا كثاب مع المقااول لكفاالاة الاتهاان ما ت يي  أااابياب المياا  التي تمتاد نن    بااا التقل

 سءف م كز النياااا.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  جمت المستمدم:التا

 
اشــاج يللج المةل س تم شــعا  و دات اإلمداّ المتواصــل رالطا مس واســترمما ووضــ ما  على  حو ما  - 1469

   مو  ما المناســب. ولم اتم التعكوب ر د رســبب الحاجم يلى ال يقوه بللك رائع  وع موجّو    معكز ال مل  
اط مع  وتتواصــل اآلللم بنشــ . COVID-19رســبب ي ر  الحدّو  تلةم ل وعوس وممنول من الســ ع  تى اآلل 

 الا البائع ليمال اتخاذ يجعا ات  وجمم  الما تسمح  الم الةائحم بللك.

ما تق ر  المجلس نلف توصااية المجلس بوضااع اساات اتيجية  دمدة   60وواققت ا،لية قي الفق ة  - 1470
الساااات اتيجية العامة ائمة مع الساااات اتيجية العامة ل لية والمبايراا  لتكنولو يا المعلوماا والتاااااالا متو 

 التي تنفذبا ا م  المتحدة قي مجال تكنولو يا المعلوماا والتاالا.



 A/75/339/Add.1 

 

318/319 20-12756 

 

  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
اســـــــــــتعاتلةلم اآلللم    مةال تكنولوجلا الم لومات واالتألـــــــــــاالتس تقوه اإلّاجة  اللا راســـــــــــت عاض  - 1471

وســــــــــــــوم ُت عض اـله االســــــــــــــتعاتلةلـم على لةنـم تكنولوجلـا الم لومـات واالتألـــــــــــــــاالت    العإع ال ـالـث من  
 .2020 عاه

 
 ا60ت2018كااون ا ول/ييسمن   31تق ر  المجلس نا السنة المنتهية قي   

ا تق ر   بانن تج   ا،لياة تقييماا منهجياا لمخاا   ال   وققاا  م 20أوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 1472
  حكام إ ار مكاقحة ال   ومكاقحة الفساي.

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
الداخللم الةدادة الت  تتب ما األما م ال اممس ســتةعي اآلللم تقولما منمةلا  لا مع مماجســم الع ارم تمشــ  - 1473

 .2020لمخاطع ال ل    العإع ال الث من عاه 

ما تق ر   بنن تتفاوض ا،لية وتن م  قي أخ ب وخت ممكا  نقد   35وأوصااف المجلس قي الفق ة  - 1474
راا  متنااسااااااااااب مع احتياا ااتهاا الحاالياة  ما   كزراة الهولنادياة للعقااإيجاار  ادمادا مع وكاالاة الحكوماة الم

ما خ ار مجلس  7تحقي  أخااااااااااف خادر ما الكفاانة قي إيارة أصاااااااااولهاا وميزاايتهاا والمتثاال للفق ة  أ از
 .ا2010ت 1966 ا ما

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

 ي ر ماُطلب  م التوصلم: ال

 عاللم األولومم:

 ال انطبو التاجمت المستمدم:

 

__________ 

 س ال ألل ال ا  .A/74/5/Add.15 ا60) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.15
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ُابعه عقد اإليةاج الةداد مع وكالم الحاومم المعكزمم المولنديم لل قاجاتس ووا قف عللج لةنم ال قّو      - 1475
 المةل  ي ر ما. يلى   . وت تبع اآلللم ال اله التوصلم  د ُ  د لت وتطلب 2020المقع    العإع ال ا   من عاه 

ما تق ر   باانن تقوم ا،ليااة بتحاادمااث وثيقااة اإليارة الم كزرااة   45وأوصاااااااااف المجلس قي الفق ة  - 6147
ا وإ اار لجناة المنظمااا ال اعياة التاابعاة MICT/A/IOR/2016/855للمخاا    وققاا  للماذك ة الاداخلياة ت

 للجنة ت ردوا .

 
  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول لم:التوص الم 

 عاللم األولومم:

 2020العإع األخوع من عاه  التاجمت المستمدم:

 
هما او الحال    التقولم المنت م لمخاطع ال لس ســــــــــتقوه اآلللم بتحداث التقولم المعكزي للمخاطع   - 1477

 األما م ال امم.الت  تةعمما س تمشلا مع عمللم الع ارم الداخللم الةدادة 2020   العإع ال الث من عاه 

ما تق ر   بنن تحسااااا ا،لية إيارتها لم كزْ  النياااا  ما أ ز   79وأوصااااف المجلس قي الفق ة  - 1478
وماااافوقة بمساااتوراا الوصاااول ومتطلباا المواققة  وضاااع ما مليا خطة  وارج لحالا الطوارج المحتملة 

  وققا للمبايج التو يهية الوارية واظام أمني للوصاااول واساااتع اض ربع سااانو   لمختلف مجموناا الزوار 
قي اشااااااااا ة ا مااااة العااماة ل،م  المتحادة المتعلقاة بااإل  اناا التقنياة لتكنولو ياا المعلومااا والتااااااااااالا 

INF.04. PROC. 
 

  لم اآلللم اإلّاجة المساولم:

  ود التن ول  الم التوصلم:

 متوسطم األولومم:

 2020ه العإع األخوع من عا المستمدم:التاجمت 

 
تم تحداث وثلقم اســــت اّة القدجة على ال مل ر د الكواجأس وســــوتم يجعا  عمللم اســــت اّة القدجة على   - 1479

ــا   ــع الن اه الةداد. وال مل جاج     عل الاايس وســــــوبدا ال مل     عل اجوشــــ ال مل ر د الكواجأ رمةّع وضــــ
تقعمع است عاض الوصولس وسوتم است عاضج ع. وإاإلضا م يلى ذلكس سُل د رمةّع ال تسـمح بللك  عوم السـ 

 هل ثرثم اشمع.

 


