األمــم المتحـدة

DP/2021/16/Add.1

المجلس التنفيـذي لبرنامــج األمم
المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم
المتحدة للسكـان ومكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع

Distr.: General
14 April 2021
Arabic
Original: English

الدورة السنوية لعام 2021

من  7إلى  11حزيران/يونيه  ،2021نيويورك
البند  6من جدول األعمال المؤقت
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تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن توصـاات وددة التفتا
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موجز
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وحدة التتتي

منظومة األمم المتحدة.

المتـتركة ،ويلتت االنتباه إلى التوصـيا

الموجةة إلى الةياا

ويركز التقرير الحالي على التقارير السـ ــبعة المتصـ ــلة لبرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي الصـ ــادرة عن
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اإلنمائي ،و  14إلى المجلس التنتيذي لوصـ ـ ـ ـ ــته الةياة التت ـ ـ ـ ـ ـريعية للبرنامأل .ويعرد هذا التقرير ردود إدارة
البرنامأل اإلنمائي على التوصـ ــيا
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في التقارير الصادرة عن وحدة التتتي

الصـ ــلة ويتمـ ــمن معلوما

محتدنة عن حالة تنتيذ التوصـ ــيا

المتتركة في عامي  2019و .2018
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أول  -استعراض عام لتقارير وددة التفتا
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المشتر ة الصادرة ي عام 2020

في عـام  ، 2020أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وحـدة التتتي

بترادى المنظما

المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة نمـانيـة تقـارير ،كـان منةـا تقرير واحـد متعل

وس ـ ــبعة تقارير على نلان المنظومة .وهذا التقرير يعرد موج از للتقارير الس ـ ــبعة الص ـ ــادرة

على نلان المنظومة عن وحدة التتتي

المت ـ ـ ـ ـ ــتركة ،حتى وقت إعداد هذا التقرير ،والتي لةا ص ـ ـ ـ ـ ــلة لبرنامأل

البالغ عددها

األمم المتحدة اإلنمائي .ويتمـ ـ ــمن التقرير الحالي ردود إدارة البرنامأل اإلنمائي على التوصـ ـ ــيا

 38والموجةة إلى البرنامأل اإلنمائي (من أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ  48توصـ ـ ـ ـ ـ ــية واردة في التقاريرل ،فمـ ـ ـ ـ ـ ــال عن حالة تنتيذ

الص ــادرة

ويلتت التقرير االنتباه إلى التوص ــيا
التوص ــيا اا الص ــلة الص ــادرة في عامي  2019و ُ .2018
عن وحدة التتتي المتـتركة في عام  2020لكي تنظر فيةا الةياة التتـريعية لبرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي،
وإلى الردود التي اقترحتة ــا اإلدارة (انظر المرف الي ــاني لة ــذا التقريرل .ويمعن االقالق على مرفق ــا

التقرير على الموقع التـ ـ ــبعي للمجلس التنتيذي .ويمعن الحصـ ـ ــول على كام تقارير وحدة التتتي
والمرفقا

اإلض ـ ــاتية وتعليقا

الموقع الت ــبعي لوحدة التتتي

المت ــتركة (http://www.unjiu.orgل ،أو عبر الروابط المدمجة في عناوين
مجلس الراس ـ ـ ـ ـ ــاي التنتيذيين

المتاحة في وقت كتالته .وفي الواقع ،صــدر ،في عام  ،2020تقرير اســتعراد وحدة التتتي

يحم رم از يتير إلى عام .2019

والتقارير الس ــبعة هيه (أل اس ــتعراد الممارس ــا

المتحـدة بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركا

المتـ ـ ــتركة

مجلس الراس ـ ــاي التنتيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنس ـ ــي  ،عبر

ك تقرير في التص ـ ـ ـ ـ ـ الياني من هذا التقرير .وترد في التقرير أيم ـ ـ ـ ـ ــا تعليقا
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ه ــذا

المعاصـ ـرة في اس ــتعانة مؤسـ ـس ــا

المتــتركة الذي
منظومة األمم

تجـارية خارجيـة لتقـديم الخـدما

(JIU/REP/2019/9ل؛ (بل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراد حالة و يتة

والمنصـا

الداعمة للتعلمه نحو مزيد من االتسـان والتنسـي والتقارب

الـتـحـقـيـ ه الـتـق ـ ـ ــدم الـمـحـرة فـي مـؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

(JIU/REP/2020/1ل؛ (جل السـياسـا

مـنـظـوم ـ ـ ــة األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة فـي تـعـزيـز و ـيـت ـ ـ ــة الـتـحـقـيـ

(JIU/REP/2020/2ل؛ (دل أماكن العم المت ـ ــتركة للمم المتحدةه الممارس ـ ــا

الحالية واقفان المس ـ ــتقبلية

في مؤسـ ـس ــا

النةأل واالس ــتخداما
(JIU/REP/2020/3ل؛ (هل إدارة المخاقر المؤسـ ـس ــيةه ُ
المتح ـ ــدة (JIU/REP/2020/5ل؛ (ول تع ـ ــدد اللم ـ ــا في منظوم ـ ــة األمم المتح ـ ــدة (JIU/REP/2020/6ل؛
(ةل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراد تعميم م ارعـ ــاة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــدامـ ــة البيايـ ــة على نلـ ــان مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

(JIU/REP/2020/8ل.

منظومة األمم

منظومـ ــة األمم المتحـ ــدة

ملخص واسـتعراض للتقارير والتوصـاات تات الصـلة الصـادرة عن وددة التفتا
ثاناا -
ٌ
المشتر ة ي عام 2020
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ترد أدناه ردود اإلدارة على التوص ــيا

إحصـ ــائيا للتقارير الصـ ــادرة عن وحدة التتتي

اإلدارة المقترحة على التوصـ ـ ـ ــيا

المتـ ــتركة في عام  ،2020في حين يتمـ ــمن المرف الياني ردود

الموجةة إلى المجلس التنتيذي لوصـ ـ ـ ــته الةياة التت ـ ـ ـ ـريعية للبرنامأل اإلنمائي.

ويعرد المرفقان اليالث والرابع معلوما

2/18

اا الص ــلة الواردة في التقارير .ويتم ــمن المرف األول موج از

عن حالة تنتيذ التوصيا

الصادرة في عامي  2019و .2018
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ألف  -اســتعراض الممارســات المعاصــرة ي اســتعانة مظســســات منمومة األمم المتحدة شــر ات
تجارية خارجاة لتقديم الخدمات ()JIU/REP/2019/9

والتر

والتةديدا

التي

اقن القوة والم ـ ـ ـ ــع
-4
يقيم هذا االس ـ ـ ـ ــتعراد لوحدة التتتي المت ـ ـ ـ ــتركة مو ف
تنلوي عليةا االسـ ــتتادة من خيار االسـ ــتعانة بمصـ ــادر خارجية ،وما إاا كانت األقر التتـ ـريعية والسـ ــياسـ ــاتية
والتنظيمية تتيح النظر في خيار االستعانة بمصادر خارجية.
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ويرح

البرنامأل اإلنمائي باالس ـ ــتعراد ،ويت ـ ــير إلى أنه يتم ـ ــمن عرض ـ ــا متيدا عن الحالة الراهنة

لالس ـ ـ ــتعانة بمص ـ ـ ــادر خارجية في منظومة األمم المتحدة .ويعرب البرنامأل عن موافقته على التعليقا

العامة

لمجلس الراسـ ـ ـ ـ ــاي التنتيذيين الواردة في مذكرة األمين العام على هذا االسـ ـ ـ ـ ــتعراد الذي أجرته وحدة التتتي

المتـ ـ ــتركة ( ،A/75/551/Add.1التقرتان  3و 4ل .ويالحظ البرنامأل اإلنمائي أن تنسـ ـ ــي بعا اإلجرايا
التي تتخذها شـ ــبعة المتـ ــتريا

التابعة لّلجنة اإلدارية الرتيعة المسـ ــتوى ،وال سـ ــيما في إقار مباد ار الموايمة

واالعتراف المتبادل ،س ـ ــيعون اا أهمية حاس ـ ــمة لتجن

اةدواجية الجةود وللس ـ ــماا لكيانا

األمم المتحدة التي

ال تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعين كيي ار بمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر خـارجيـة في الوقـت الحـالي بـاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتـادة من الخبرة المتـاحـة حـاليـا في منظومة
واضـ ـ ـ ــح ”لالسـ ـ ـ ــتعانة بمصـ ـ ـ ــادر

األمم المتحدة بعاملةا .ويتـ ـ ـ ــدد البرنامأل اإلنمائي على أن عدم وجود تعري
خارجية“ قد يصـ ـ لّـع القيام بءجرايا المتابعة في أوانةا ،متـ ــي ار إلى أن وضـ ــع نةأل متـ ــترك من خالل شـ ــبعة
المتتريا سيعون له أهمية حاسمة في تنتيذ التوصيا .
-6

وتتوجه ست من توصيا

االستعراد السبع إلى لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي .وتتوجه التوصيا

 1و  3و  4و  5و  7إلى مـدير البرنـامأل .أمـا التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة  2فةي موجةـة إلى المجلس التنتيـذي لكي ينظر
فيةا ،ويتممن المرف الياني مناقتة وتعليقا
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إضاتية بتأنةا.

التوصـــاة  - 1ينبغي للرؤســـال التنفيذيين لمظســـســـات منمومة األمم المتحدة أن يكالفوا المكاتب

المعناة بوضـع تعري

مشـترل لتسـتعانة مصـادر خارجاة علا نااق المنمماتل حلوم عام 2021ل وتلك

من ختم إجرال مشـــاورات مع المعنيين من أصـــحال المصـــلحة الداخليينل وأن يكفلوا تجســـيد عن ري

وضـــع نوج ومبادئ توجيواة إجرائاة شـــهن ذا الموضـــو  .سـ ــيعم البرنامأل اإلنمائي مع مؤسـ ـسـ ــا

المتحدة األخرى بت ــأن هذه المس ــألة ،وس ــيلب تعري

األمم

”االس ــتعانة بمص ــادر خارجية“ الذي س ــتعتمده منظومة

األمم المتحــدة .ويعرب البرنــامأل اإلنمــائي عن موافقتــه على تعليقــا

مجلس الراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التنتيــذيين على هــذه

التوص ـ ـ ــية الواردة في مذكرة األمين العام بت ـ ـ ــأن اس ـ ـ ــتعراد وحدة التتتي

المت ـ ـ ــتركة (،A/75/551/Add1

التقرة  11ل ،التي تنص على أن من المةم االض ـ ـ ــلالق لةذه المةمة من خالل ش ـ ـ ــبعة المت ـ ـ ــتريا  ،ألن ال
س ـ ـ ـ ــيعت االتتان على تعري

يلتب على كام نلان المنظومة ويعون خط أس ـ ـ ـ ــال يمعن لك كيان أن يزيد

من تلويره ،وفقا الحتياجاته وعملياته المحددة من أج موايمة الممارسـ ــا  .و ناي على ال  ،يتـ ــير البرنامأل
اإلنمائي إلى أنه ينظر حاليا في التوصية .1
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التوصـاة  - 3ينبغي للرؤسـال التنفيذيين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدة أن يوعاوا إلا جماع

المكاتب البة التوريد العمل بنشـــــاأ من أجل تقيام اســـــتخداموا لمصـــــادر التوريد من ائعين ي البلدان

الناماة و ي البلدان التي تمر اقتصــاداتوا مردلة انتقالاةل وتوســاع نااقسل دســب القتســالل اســتنادا إلا

تقر ا المظســســات لافالة التنا س
ذا التقيامل مع اشــتراأ ألا تتعارض ذ األنشــاة مع الســااســات التي م
فعالاة  .بما النظر عن قيم العقود عندما يتعل األمر لتسـ ـ ـ ــليم البمـ ـ ـ ــائع واألعمال ،فءن البرنامأل اإلنمائي

21-04970
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يصـ ـ ـ ــر دائما على إتاحة خدما ما بعد البيع على المسـ ـ ـ ــتوى الُقلري .وهذا يعني ضـ ـ ـ ــمنا اشـ ـ ـ ــت ار أن يعون
للجةا الموردة (الوقنية أو الدوليةل حمـور محلي في البلد الذي سـتُستـلم تيه البمـائع واألعمال .وعليه ،فءن
التزود من مصــادر مباش ـرة أو لير مباش ـرة من جةا

موردة في للدان نامية واقتصــادا

تمر بمرحلة انتقالية

يعون بالتالي ممـ ـ ــمونا في مي هذه الحاال  .وإضـ ـ ــافة إلى ال  ،فالبرنامأل اإلنمائي ينتةأل سـ ـ ــياسـ ـ ــة تتـ ـ ــجع
المت ـ ـ ـ ـ ــتريا

من جةا

محلية مقدمة للخدما  ،على النحو المت ـ ـ ـ ـ ــار إليه في البند  14المتعل بالمنافس ـ ـ ـ ـ ــة

الوقنية في سـ ــياسـ ــة أسـ ــالي
بأنةا ُنتذ .

الت ـ ـراي .والبرنامأل اإلنمائي ،إا يأخذ ال في االعتبار ،يقب التوصـ ــية  3ويتيد

ـجعوا جماع
-9
التوصـــاة  - 4ينبغي للرؤســـال التنفيذيين لمظســـســـات منمومة األمم المتحدة أن يشــ ا
المكاتب علا أن تافلل حلوم نواية عام 2021ل أن يســــب توريد أي خدمات اســــتراتاجاة أو دســــاســــة
مقدم خدمات تجاري إجرال تحليل اسـتراتاجي موبث بوضـو
أو عالاة القامة وما يتصـل بوا من السـلع من ا
يتســـــمن العتبارات والتاالا

علا المديين القصـــــير والاويلل وأن يكون التحليل قد خســـــع لســـــتعراض

أقرتسل قبل اتخات قرار رســمي شــهن خاار التوريد .وضــع البرنامأل اإلنمائي هذا
الســلاة المختصــة المعناة و ب
اللويلة األج والتعاون مع كيانا

التـر بالتع في سـياسـته المتعلقة باالتتاقا
التوجيةية المتعلقة بسياسة االتتاقا

األمم المتحدة ،وفي مذكرته

اللويلة األج  ،ويتم التحق منه في إقار استعراضا

وتُجرى اسـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـا
االعتبار ،يقب التوصية  4ويتيد بأنةا ُنتذ .
مسـ ـ ــبقة لتاا

- 10

لجنة المتتريا .

ش ـ ـ ـراي معينة معقدة وعالية القيمة .والبرنامأل اإلنمائي ،إا يأخذ ال في

التوصـاة  - 5ينبغي للرؤسـال التنفيذيين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدة أن يوعاوا إلا جماع

المكاتب هن تافلل حلوم نواة عام 2021ل خســــو الخدمات الســــتراتاجاة والحســــاســــة والعالاة القامة

ب
المقدمة من مصـــــــادر خارجاة تجارية ي نااق اختصـــــــاصـــــــوا لســـــــتعراض دوريل ما ي تلك تقيامات
المخا رل للتحق مما إتا انت الموام تات الصـــــلة ي ل مظســـــســـــة قد وضـــــعت تدابير مناســـــبة إلدارة

المخا ر .لدى البرنامأل اإلنمائي بالتع سـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــة إلدارة المخاقر في تخليط االحتياجا

والتزود لةا ،وأنناي

وتستخدم أداة التخليط السريع  PROMPTووحدة إدارة العقود في النظام المركزي لتخليط الموارد
إدارة العقودُ .
التابع لبرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي كأدوا

للرص ـ ـ ـ ــد ،كما ُيس ـ ـ ـ ــتخدم نظامه المركزي إلدارة المخاقر أللراد

البرمجــة تيــه ،بمــا في الـ المت ـ ـ ـ ـ ـ ــتريـا  .والبرنـامأل اإلنمــائي ،إا يـأخـذ الـ في االعتبــار ،يقبـ التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة 5

ويتيد بأنةا ُنتذ .
- 11

التوصـاة  - 7ينبغي للرؤسـال التنفيذيين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدة أن يوعاوا إلا جماع

المكاتب هن تافلل حلوم نواية عام 2021ل عد اتخات أي قرار الحصــوم علا خدمة وما يتصــل بوا من

مقدم خدمات تجاريل أن يســـع المكتب الب التوريد
ســـلع اســـتراتاجاة أو دســـاســـة أو عالاة القامة من ا
مفصــ ـلة بوضــــو إلدارة النتقام من ائع إلا خرل ما ي تلك ما يقابل ذا النتقام من
مبادئ توجيواة ب
تحدد لبات تقديم العروض بوضــــو ؤ مســــظولاة البائع لاما يتعل
ترتيبات ادتاا اةل وأن تحرص علا أن ا
المســــــاعدة علا تحقي ذا النتقام ونقل المعارف إلا المظســــــســــــة وللا البائع الجديد .لقد لدأ البرنامأل

اإلنمائي يلب هذا التر بالتع ضمن سياسته المتعلقة باالتتاقا

المتحدة  ،وال س ـ ـ ـ ـ ــيما تيما يتعل بمدة االتتاقا
بعمليا

التراي عن االتتاقا

ويتيد بأنةا ُنتذ .
4/18

اللويلة األج والتعاون مع كيانا

األمم

اللويلة األج ه االس ـ ـ ـ ـ ــتعاض ـ ـ ـ ـ ــة بالبندين  12و  13المتعلقين

اللويلة األج  .والبرنامأل اإلنمائي ،إا يأخذ ال في االعتبار ،يقب التوصية 7
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ال  -اســـتعراض دالة وةافة التحقي ل التقدم المحري ي مظســـســـات منمومة األمم المتحدة ي
تعايا وةافة التحقي ()JIU/REP/2020/1

- 12

تدرل وحدة التتتي

المتــتركة الحالة الراهنة لو يتة التحقي في مؤس ـســا
السـ ــابقة لوحدة التتتي

والتقدم المحرة في تعزيز الو يتة مقارنة باالسـ ــتع ارضـ ــا

المقبولة عموما ،والمعايير المةنية .ويحل االس ـ ـ ـ ـ ــتعراد قدرة و ائ

على تلبية الللبا
- 13

للتوصـ ــيا

المتـ ــتركة ،وقواعد التحقي

التحقي التي تم ـ ـ ـ ـ ــللع لةا المنظما

الجديدة ،والتصدي للمخاقر الرئيسية التي قد تنتأ في منظومة األمم المتحدة.

ويعرب البرنامأل اإلنمائي عن تقديره لالسـ ـ ــتعراد وللنتائأل التي خلص إليةا ،ويتـ ـ ــير إلى أنه يمتي
الواردة في االسـ ــتعراد .وتتوجه سـ ــبع من توصـ ــيا

وتتوجه التوصية  2إلى مدير البرنامأل .أما التوصيا

االسـ ــتعراد العتـ ــر إلى البرنامأل اإلنمائي.

 1و  5و  6و  8و  9و  10فةي موجةة إلى المجلس

التنتيذي لكي ينظر فيةا ،ويتممن المرف الياني مناقتة إضاتية وتعليقا

- 14

منظومة األمم المتحدة،

بتأنةا.

التوصــاة  - 2ينبغي للرؤســال التنفيذيين لمظســســات منمومة األمم المتحدة الذين لم يكفلوا اام

رؤسـال مكاتب الرقا ة الداخلاة اسـتعراض دوريل وعند السـرورةل بتحديس لسـااسـاتوا وتوجيواتوا المتعلقة
التحقي اســتناداإ إلا المســتجدات واختصــاص المحاكم اإلدارية والدروس المســتفادة والممارســات الجيدةل
أن يكفلوا القاام بذلك .وينبغي عند ااموم بذلك بذم العناية الواجبة لســـمان التســـاق مع األدكام الواجبة

التابي الواردة ي القواعد واألنممة والسـااسـات القائمة األخرذ تات الصـلة .يقوم معت

وال تحقيقا

دوريا لتحديث المبادئ التوجيةية للتحقيقا

التوصية  2ويتيد بأنةا ُنتذ .

وإجرايا

مراجعة الحسـابا

التت ـ ـ ـ ــمي الموحدة .والبرنامأل اإلنمائي يقب

جام -الســــــااســــــات والمنصــــــات الداعمة للتعلمل نحو مايد من التســــــاق والتنســــــي والتقارل
()JIU/REP/2020/2

المت ــتركة هذا مدى كتاية الس ــياس ــا

يقيم اس ــتعراد وحدة التتتي
- 15
ّ
التعلم في منظومـة األمم المتحـدة ،والمـدى الـذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجيـ

والبرامأل والنةأل الحالية في دعم

بـه التعـاون لين الوكـاال

وعلى نلـان المنظومـة

لخلة التنمية المس ــتدامة لعام  .2030ويتناول االسـ ـتعراد التوجه المواض ــيعي للدو ار التدريبية ،فم ــال عن

األشــعال األخرى للتعلم المعاصــر ،ومدى ماليمتةا للولويا

واالحتياجا

الراهنة لمؤس ـســا

األمم المتحدة.

ـتخدمة في منظومة
ويقيم االس ــتعراد أيم ــا األدوار والخب ار المحددة لجةا ش ــتى تقدم خدما التعلم المس ـ ف
ّ
األمم المتحدة داخليا ومن مصادر خارجية ،ويبحث في إمعانا منصا التعلم اإللكتروني وليرها من أدوا
التعلم القائمة على التكنولوجيا.

- 16

ويعرب البرنامأل اإلنمائي عن تقديره لالستعراد ،ويالحظ أن البرنامأل متقدم في كيير من توصيا

االسـ ـ ــتعراد السـ ـ ــت (من أصـ ـ ـ تسـ ـ ــعل الموجةة إلى البرنامأل اإلنمائي .والتوصـ ـ ــيا

1و2و3و6و7

موجةة إلى مدير البرنامأل .أما التوصـ ـ ـ ـ ـ ــية  8فةي موجةة إلى المجلس التنتيذي لكي ينظر فيةا ،ويتمـ ـ ـ ـ ـ ــمن

المرف الياني مناقتة إضاتية وتعليقا
- 17

بتأنةا.

ويعرب لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي عن موافقته على التعليقا

العامة لمجلس الراســاي التنتيذيين

الواردة في مــذكرة األمين العــام بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن هــذا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراد (التقرة  5من الونيقــة A/75/713/Add1ل بــأن
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االس ــتعراد يرّكز بت ــدة على لرامأل التعلم الرس ــمية ،وال يععس بت ــع كام الجوان

لمستقب التعلم.
- 18

الدينامية ولير الرس ــمية

التوصـاة  - 1ينبغي للرؤسـال التنفيذيين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدة الذين لم يسـعوا عد

مجموعـة دناـا من مظشـــــــ ـرات األدال الرئاســـــــ ـاـة واأل ـداف المرتباـة بوـا لامـا يتعل

كفـالة برامج التعلم

و عاليتوا ي دعم األدالل أن يسـعوا ذ المظشـراتل علا أن ترصـد المنممات تلك المظشـرات وتقدم تقارير

شــــهنوا إلا مجالس اإلدارة .يالحظ البرنامأل اإلنمائي أن محتوى التعلم او قابع مس ـ ـ ــتمر ،وهو ينقس ـ ـ ــم إلى

نوعينه تعلم جزئي (تعلم ااتيل وتعلم كلي (رسـ ـ ـ ــميل .وال يسـ ـ ـ ــتمرن التعلم الجزئي الذي يتم من خالل ملتا
لث ص ـ ـ ـ ـ ــوتي أو مقاقع فيديو أو مقاال

أو ألعاب أكير من  10دقائ في المتوس ـ ـ ـ ـ ــط .أما التعلم الكلي فةو

ويسـتخدم لتعلم مجال جديد تماما أو للحصـول على شـةادة .وفي حين يقتصـر نلان التوصـية المقترحة
أقول ُ
على لرامأل التعلم الرس ــمي (الكليل ويس ــتيني التعلم الجزئي ،فءن التحلي الوارد في االس ــتعراد هو أن معظم

مؤسـسـا

األمم المتحدة تتجه حاليا صـوب التعلم المتواصـ  ،سـواي من خالل تقديم لرامأل تعليم رسـمي (كليل

أو التمعين من التعلم ال ــذاتي (ميال ،عن قري إت ــاح ــة وتنظيم المحتوىل ،ومن خالل خل ليا ــة تتيح التعلم
المتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والتلوير المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير العمـ  .ويوفر مركز تلوير الكتـايا

التـابع للبرنـامأل اإلنمـائي

(وهو موقع شـ ـ ـ ــبعي داخلي للبرنامأل اإلنمائي كع أنت ـ ـ ـ ـ من خالل منصـ ـ ـ ــة SharePointل محتوى تعليميا

جزئيـا وكليـا .وإقـار مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار األداي في البرنـامأل اإلنمـائي هو اإلقـار المتكـامـ للنتـائأل والموارد الـذي يقيس

التقدم الذي يحرةه البرنامأل اإلنمائي مقارنة بخلته االس ـ ـ ــتراتيجية ،ويقدم تقارير س ـ ـ ــنوية عن ال إلى المجلس

التنتيذي في إقار التقرير الس ـ ــنوي لمدير البرنامأل .ويتم ـ ــمن اإلقار المتكام للنتائأل والموارد مؤش ـ ـ ار أداي
البرنامأل اإلنمائي في مجال التنمية وفي مجال اإلدارة ،بما في ال في مجال التعلم ،وتنتـ ـ ــر هذه المؤشـ ـ ـ ار

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـا على الموقع التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعي للمجلس التنتيـذي .وإدارة البرنـامأل اإلنمـائي ،إا تـأخـذ الـ في االعتبـار ،تقبـ

التوصية  1وتتيد بأنةا قيد التنتيذ.
- 19

التوصـــــاة  - 2ينبغي أن يدمج الرؤســـــال التنفيذيون لمظســـــســـــات منمومة األمم المتحدة نتائج

التقيام المتعلقـة ـالتعلم ي نمم إدارة التعلم وأن يســـــــــتخـدمو ـا فعـالاـة ي إثرال عملاـات اتخـات الق اررات

المتعلقة هنشــــــــاة التعلم ي المســــــــتقبل .في السـ ـ ـ ـ ـ ــنوا

المتواص ـ “ ،وهو نمواج للتعلم يتجاوة التدري

األخيرة ،انتق مجال التعلم والتلوير نحو ”التعلم

ويســمح للمتعلمين بالوصــول إلى الموارد عند الحاجة ،والعيور

على شذ ار ممموقة من المحتوى يمعن أن تساعدهم في مةام محددة أو قرن معينة لتسيير العم  .واليوم
في البرنامأل اإلنمائي ،و تمـ إمعانية وصـول المو تين إلى الةوات

الترددي لإلنترنت في المعات

الُقلرية ،وش ــبعا

التواصـ ـ االجتماعي مي  Yammerو  ،LinkedInيقوم

المو تون حاليا بالتعلم من خالل التيديو ،والتتاعال

اإللكترونية المتتوحة الحاشدة ،وتوصيا
- 20

الذكية المحمولة ،وةيادة عرد النلان

االجتماعية ،ومت ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة محتوى الت ـ ـ ـ ـ ـ ــبعا  ،والدو ار

من اقخرين.

ويـأمـ البرنـامأل اإلنمـائي في توفير حيز للتعلم يعون مجمعـا متكـامال لاللتكـار ومعـانـا لتوليـد المعـارف

يتماشــى مع خلة عام 2030ه إا تقترا الخلة االســتراتيجية للبرنامأل اإلنمائي للتترة  2021-2018نةجا جرياا

التحولي لخلـة عـام  .2030وتتوّلـد عن هـذا التميير المةم في
للبرنـامأل اإلنمـائي يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجيـ لللـابع المتكـامـ و ّ
محور النةأل المتبع قائتة من التحديا والمخاقر ،من لينةا إكس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المو تين مةا ار جديدة وإعادة توةيعةم

من أج توفير تتـ ـ ــعيلة الخدما الالةمة؛ وتوليد الدعم والتعاون الكافيين من مؤسـ ـ ـسـ ـ ــا األمم المتحدة األخرى
لتوفير حلول متكاملة متعددة األبعاد بح ؛ وتعباة الموارد الالةمة إلنت ـ ــاي وتت ـ ــمي منص ـ ــا

6/18

ُقلرية فعالة .وهذا
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يتمـمن أيمـا توفير خاصـيا

للتعليقا

المسـتمرة على المحتوى والمتـاركة واألشـخا

 ،وهو مسـتقب منصـا

التعلم .وإدارة البرنامأل اإلنمائي ،إا تأخذ ال في االعتبار ،تقب التوصية  2وتتيد بأنةا ُنتذ .
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التوصــاة  - 3ينبغي أن يدرس الرؤســال التنفيذيون لمظس ـســات منمومة األمم المتحدةل التشــاور

مع مجموعة األمم المتحدة للتنماة المسـتدامةل الخاارات القائمة لوضـع منواد د ارسـي مشـترل شـامل أو علا

األقل ضمان جودة الدورات المتعلقة خاة التنماة المستدامة لعام  2030علا نااق المنمومةل حلوم نواية

عـام  .2021يعرب البرنـامأل اإلنمـائي عن موافقتـه على تعليقـا

مجلس الراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التنتيـذيين الواردة في مـذكرة

األمين العام بتأن هذه التوصية (التق ار  16و  17و  18من الونيقة A/75/713/Add1ل ،متي ار إلى أنه في
حين أن التدلير المقترا قد يعون متيدا من حيث المبدأ ،فءن المؤس ـ ـسـ ــا

إلى األولويــا

اتخذ

بحاجة إلى اسـ ــتكتـ ــاف جدواه ،بالنظر

األخرى ،قب ـ االلتزام بــالتنتيــذ بحلول نةــايــة عــام  .2021ويقر البرنــامأل اإلنمــائي بــأن مبــاد ار

على نلان منظومة األمم المتحدة في هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ــدد مي إقار األمم المتحدة للقيادة (مجلس الراسـ ـ ـ ـ ـ ــاي

التنتيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنس ـ ـ ـ ــي  ،واللجنة اإلدارية الرتيعة المس ـ ـ ـ ــتوىل ،وتقييم نقافة القيادة

(من جان كلية مو تي منظومة األمم المتحدة وشركة ”ماكينزي وشركاه“ ”“McKinsey and Companyلل،
والـدورين التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيقيين لمعةـد األمم المتحـدة للتـدريـ

والبحـث (اليونيتـارل ،وكليـة مو تي منظومـة األمم المتحـدة.

والبرنامأل اإلنمائي ،إا يمع ال في االعتبار ،يتير إلى أن التوصية  3هي قيد النظر.
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التوصــــاة  - 6ينبغي للرؤســــال التنفيذيين لمظســــســــات منمومة األمم المتحدةل إن لم يكونوا قد

وضـعوا معايير لسـتخدام المنصـات الخارجاة اسـتخداماإ أكنر منوجاةل أن يسـعوا تلك المعاييرل اسـتناداإ إلا
التنمام الســـــــديد لدوراتوا وما لوا من أ داف تعلم واق اة .كما اكر في تحلي االس ـ ـ ـ ـ ــتعراد ،فءن البرنامأل

اإلنمـا ئي هو احـدى المنظمـا

ال ارئـدة في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

الخـارجيـة ،بمـا في الـ منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االصــلناعي ،وقد لدأ بالتع في وضــع معايير بتــأن كيتية التعام مع مقدمي الخدما
البرنـامأل اإلنمـائي بترصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البحـث في منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

المتـ ــترك مع كيانا

الـذكـاي

الخارجيين .ويرح

التعلم المقبلـة التي تتجـاوة نظم إدارة التعلم ،ور مـا العمـ

األمم المتحدة األخرى السـ ــتمـ ــافة منصـ ــة جديدة من قبي منصـ ــة لتجر ة التعلم .ويقب

البرنامأل اإلنمائي التوصية  ،2ويتيد بأنةا ُنتذ .
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التوصــــاة  - 7ينبغي أن يعترف الرؤســــال التنفيذيون لمظســــســــات منمومة األمم المتحدةل عن

ري التفاقات المبرمة بين الو التل ببرامج التعلم تات الصــــــلة المتبعة ي المنصــــــات الخارجاةل والتي

تقدم شهنوا الشوادات المتئمةل وأن يعكسوا ذا العتراف ي نمم إدارة التعلم .يتت البرنامأل اإلنمائي مع
تعليقـ ـ ــا

األمين العـ ـ ــام ومجلس الراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التنتيـ ـ ــذيين على هـ ـ ــذه التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــة (التقرة  31من الونيقـ ـ ــة

A/75/713/Add.1ل ،متــي ار إلى أنه ســيعون من المةم تحديد البيانا

التي يتعين اســتقااها (مي لعبة تعلم

قصــيرة مقارنة لدورة متقدمة حول أهداف التنمية المســتدامة على منصــة خارجيةل والنظر في القيود والتكالي

التقنية واإلدارية المتعلقة باالعتراف المتبادل .ومن حيث المبدأ ،يعترف البرنامأل اإلنمائي بالتع بالمتـ ـ ـ ـ ـ ــاركة
في أنت ـ ــلة التعلم والتنمية خارج نلان األمم المتحدة ،شـ ـ ـريلة أن تتوفر ش ـ ــةادا

اإلنمائي ،إا يأخذ ال في االعتبار ،يقب التوصية  7ويتيد بأنةا ُنتذ .

21-04970

اعتماد مناس ـ ــبة .والبرنامأل
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دام  -أمـاكن العمـل المشـــــــــتر ـة ل مم المتحـدةل الممـارســــــــــات الحـالاـة وا ـاق المســـــــــتقبلاـة
()JIU/REP/2020/3
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المتـتركة الوارد تحت هذا العنوان تلوير أماكن العم المتـتركة من

يحل اسـتعراد وحدة التتتي

خالل اسـتعراد التقدم المحرة في تنتيذ الواليا

التتـريعية؛ وتقييم أنر سـيان اإلصـالا الحالي للمم المتحدة

على الجةود الرامية إلى توســيع أماكن العم المتــتركة؛ واســتخال
بتـ ــأن الترتيبا

الدرول من الخبرة المعتســبة حتى اقن

التنظيمية الالةمة لدعم خلة أماكن العم المتـ ــتركة على نلان المنظومة .ويرح

البرنامأل

اإلنمائي باالســتعراد ،ويتــير إلى أنه على اســتعداد لمواصــلة دعم مبادرة أماكن العم المتــتركة للمنظومة.

ويس ـ ـ ــعى البرنامأل اإلنمائي إلى مت ـ ـ ــاركة مبانيه من أج تحقي مس ـ ـ ــتوى أفم ـ ـ ـ من أوجه الت ةر والتنس ـ ـ ــي

والوفو ار المـاليـة وأوجـه الكتـاية العـامـة .ولـدى البرنـامأل اإلنمـائي أنواق مختلتـة من المعـاتـ
الحعومة الممـ ــيتة وترتيبا

رهنا باتتاقا

التي يتمير عـددهـا

اإليجار ومدد المتـ ــاريع .و ينما تسـ ــتمر أعداد المعات

يتقـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البرنـامأل اإلنمـائي  74,8في المـائـة من هـذه المعـاتـ

مع كيـانـا

في التمير،

أخرى تـابعـة للمم المتحـدة ،عنـدمـا

يعون الـ ممعنــا .ويقوم البرنــامأل اإلنمــائي بــءدارة أمــاكن العمـ المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركــة للمنظومــة في المــالبيــة العظمى

من الحاال .
- 25

ويتت البرنامأل اإلنمائي مع التعليقا

العام بتـ ــأن اسـ ــتعراد وحدة التتتي

العامة لمجلس الراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التنتيذيين الواردة في مذكرة األمين

المتـ ــتركة هذا ( ،A/75/730/Add.1المرجعه التقرة 5ل التي تتيد بأن

االس ـ ـ ـ ــتعراد يقدم تحليال متيدا ألماكن العم المت ـ ـ ـ ــتركة من حيث الممارس ـ ـ ـ ــا

المحتملة .وفي الوقت نتســه ،فءن التوصــيا

الحالية واقفان المس ـ ـ ـ ــتقبلية

اليماني الواردة في االســتعراد واســعة النلان ،وتتــم مواضــيع

تتجاوة مسـ ـ ــألة أماكن العم المتـ ـ ــتركة ،بما في ال عبا ار بتـ ـ ــأن إصـ ـ ــالا األمم المتحدة .ويتجاوة العم ُ
نلان والية أي مؤسسة بمتردها .والتزام
بتأن أماكن العم المتتركة ،باعتباره مسألة تعني المنظومة بأسرها،
ف

الحعوما

المم ــيتة بأماكن العم المت ــتركة هو العام التمعيني العملي ،وهو حقيقة كان ينبمي أن تععس ــةا

ّل
المحركة لمسـ ـ ـ ــألة أماكن العم
التوصـ ـ ـ ــيا  .والراسـ ـ ـ ــاي التنتيذيون أو األجةزة التت ـ ـ ـ ـريعية ال يميلون الجةا
المتتركة .ل إنةا الحعوما المميتة إلى جان منظومة األمم المتحدة األوسع نلاقا من خالل آليا األمم
المتحدة المعنية ،وهي حقيقة ينبمي أن توضحةا لمة التوصيا .

2و3

م ـ تمن االســتعراد نماني توصــيا  ،ســبع منةا موجةة إلى البرنامأل اإلنمائي .والتوصــيا
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ف
ويت ف
و  4و  5و  7و  8موجةة إلى مدير البرنامأل .ومع أخذ ما سب في االعتبار ،يود البرنامأل اإلنمائي أن يالحظ
أن التوصــيا

موجةة أســاســا إلى األمين العام ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المســتدامة ال إلى مدير البرنامأل.

أما التوصـ ـ ــية  1فةي موجةة إلى المجلس التنتيذي لكي ينظر فيةا ،ويتمـ ـ ــمن المرف الياني مناقتـ ـ ــة إضـ ـ ــاتية
وتعليقا

بتأنةا.
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التوصـــاة  - 2ينبغي للرؤســـال التنفيذيين لمظســـســـات منمومة األمم المتحدة أن يعملوا معا ي

إ ار مجموعة األمم المتحدة للتنماة المســـــــتدامة من أجل توســـــــاع نااق األ داف المتعلقة هماكن العمل

المشــــــــتر ةل حلوم نواية عام 2022ل مع معالجة العتبارات البرنامجاة وتلك المتعلقة الصــــــــورة العامة

والســتدامة البيةاةل ســت عن المكاســب ي الافالةل وأن يحددوا ذلك رائ تتمبع النتائج واإلبت عنوا.
تدعو هذه التوصية إلى راية أوسع ألماكن العم المتتركة تتممن عناصر البرنامأل والصورة العامة واالستدامة

ومعاسـ ـ ـ الكتاية .وينبمي أن تكون هذه الراية األوسـ ـ ــع هي والية األمين العام ومجلس الراسـ ـ ــاي التنتيذيين في

يعرف بالتع
منظومة األمم المتحدة المعني بالتنس ــي  .وقد ال يعون هذا النةأل مجديا ألن إنت ــاي أماكن مت ــتركة ّ
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بـأنـه الةـدف األض ـ ـ ـ ـ ـ ــي المتميـ في تحقي فـائـدة أكبر للموارد المتـاحـة من خالل مـا يليه (أل كتـاية التكلتـة عن

قري ختا التكالي

التتــميلية؛ (بل االســتخدام التعال للموارد المتــتركة؛ (جل تعزيز األمن؛ (دل وجود موحد

على الصــعيدين الوقني ودون الوقني .وعالوة على ال  ،من المةم مالحظة أن البرامأل والمتــاريع هي التي
تدفع أماكن العم المت ــتركة ،وليس الععس .وتيما يتعل بالتس ــةيال

المتاحة لذوي اإلعاقة في أماكن العم

المتـ ـ ــتركة ،يتت البرنامأل اإلنمائي مع رد منظومة األمم المتحدة الذي يدعو إلى تنتيذ سـ ـ ــياسـ ـ ــة أوسـ ـ ــع نلاقا

بت ـ ـ ـ ـ ــأن التس ـ ـ ـ ـ ــةيال

االسـتجابا

المتاحة لذوي اإلعاقة في مباني األمم المتحدة في جميع المنظما

لم ـ ـ ـ ـ ــمان اتس ـ ـ ـ ـ ــان

والمعايير (A/74/217/Add.1ل .ويقع تنتيذ هذه التوصـية في نلان العم المتعل باسـتراتيجية

تسـ ـ ــيير األعمال واسـ ـ ــتعراد و يتة الدعم اإلداري من منظور أماكن العم المتـ ـ ــتركة ،وهو ما قد تنظر تيه

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،ولكن ليس بحلول نةاية عام  .2022وسيسترشد البرنامأل اإلنمائي،

لوصـته عمـوا في المجموعة اإلنمائية ،لنتائأل هذا االسـتعراد لتنتيذ التوصـية ،ويالحظ أن هذه التوصـية قيد
النظر .ويتت البرنامأل اإلنمائي أيمـ ـ ــا مع تعليقا

مجلس الراسـ ـ ــاي التنتيذيين في مذكرة األمين العام بتـ ـ ــأن

هذه التوصية ( ،A/75/730/Add.1المرجعه التقرتان  11و 12ل.
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التوصاة  - 3ينبغي ل مين العام والرؤسال التنفيذيين ا خرين لمظسسات منمومة األمم المتحدة

أن يعملوا معال حلوم منتصـــف عام 2021ل ي إ ار مجموعة األمم المتحدة للتنماة المســـتدامة من أجل

إعادة النمر ي التر يا علا دف وصـــوم نســـبة أماكن العمل المشـــتر ة إلا  50ي المائة غاة إعاال

األولوية للمكاســب ي الافالة .هذه التوص ــية موجةة إلى األمين العام .وهي ليس ــت من اختص ــا

اإلنمائي ،وليس من شأن البرنامأل اإلنمائي قبولةا أو رفمةا ،ويرى البرنامأل اإلنمائي أنةا لير اا
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البرنامأل

صلة.

التوصـاة  -4ينبغي ل مين العام والرؤسـال التنفيذيين ا خرين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدة

أن يعملوا معا ي إ ار مجموعة األمم المتحدة للتنماة المســتدامة من أجل التعجيل بتجماع عنصــر قاعدة

الباانات ي منصـة أماكن العمل المشـتر ة المتوخا إقامتوال وتلك حلوم منتصـف عام 2021ل و فالة أن

ب
المقدمة إلا الجم اة العامة معلومات عن دالة قاعدة الباانات و ا اة اســـتخدام
تتســـمن التقارير الدورية

منصـة أماكن العمل المشـتر ة للمسـا مة ي تحقي المكاسـب ي الافالة وأية أ داف أخرذ متعلقة هماكن

العمل المشــــــــتر ة .هذه التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية موجةة إلى األمين العام .و اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى الجةود الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة التي لذلتةا

 57منظمة اا

أماكن عم متـ ـ ـ ـ ـ ــتركة ،فءن تجميع قاعدة ليانا

االعتبار الخصائص التنظيمية ،ومتللبا

األعمال ،وتكالي

المعلوما  .و النظر إلى تعقد هذا المسـ ــعى ،فءن معت

للماكن المتـ ـ ـ ـ ـ ــتركة يج

أن يمـ ـ ـ ـ ـ ــع في

االستيمار والصيانة الكبيرة في مجال تكنولوجيا

األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي هو األقدر على تولي

القيادة .وس ــيدعم البرنامأل اإلنمائي هذا العم ويتعاون تيه ،مع مالحظة أن هذه التوص ــية موجةة إلى األمين

العام وليست اا
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صلة بالبرنامأل اإلنمائي.

التوصاة  - 5ينبغي ل مين العام والرؤسال التنفيذيين ا خرين لمظسسات منمومة األمم المتحدة

أن يعملوا معا ي إ ار مجموعة األمم المتحدة للتنماة المســــــتدامة لســــــتعراض الدروس المســــــتفادة من

الخبرة المكتسـبة من الشـراكات بين القااعين العام والخاص من أجل أماكن العمل المشـتر ةل وأن يصـواوال
حلوم نوــايــة عــام 2022ل تــدابير تلبي ادتاــاجــات تمويــل رأس المــام للمبــادرات المتعلقــة ــهمــاكن العمــل

المشـــــــتر ةل ما ي تلك إمكاناة إنشـــــــال لاة تدار مر ايال لاي تنمر يوا الجم اة العامة إتا لام األمر.
بالنسـبة للوجود القلري للبرنامأل اإلنمائي ،يتعين على الحعوما  ،وفقا التتاقا
توفير مباني المعات  .وتيما يتعل بالحالة المحددة للت ـ ـ ـ ـ ـ ـراكا

21-04970

المسـاعدة األسـاسـية الموحدة،

لين القلاعين العام والخا

من أج أماكن
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العم المتـ ــتركة ،ينبمي في ضـ ــوي ما تقدم أن تقود الحعومة الممـ ــيتة هذه المباد ار ألن الحعومة الممـ ــيتة

ما ةالت هي الجةة المناس ـ ـ ـ ــبة التي تقع على عاتقةا مس ـ ـ ـ ــؤوليا
والخا

التعام مع التـ ـ ـ ـ ـراكا

وما ةالت في يدها آلية هذا التعام  .وتواجه التـ ـ ـراكا

لين القلاعين العام

لين القلاعين العام والخا

تحديا

كييرة،

بمـا في الـ اقفـان الزمنيـة نظ ار ألن قبيعـة ولرد وجود لرامأل األمم المتحـدة في منلقـة جمراتيـة معينـة قـد
 .ونتيجة لذل  ،تمي التـراكا

يعونان أقصــر نســبيا من مدة االلتزام بتـراكة لين القلاعين العام والخا

لين

القلــاعين العــام والخــا

من أجـ أمــاكن العمـ المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركــة إلى أن تكون الخيــار األخير .ويواف البرنــامأل

الممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتــة واالحتيــاجــا

المتبــاينــة لمنظومــة األمم المتحــدة (بمــا في الـ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاديقةــا و رامجةــا ووكــاالتةــا

اإلنمائي على أن النةأل الذي يمعن أن يح مسـ ـ ــألة تموي تتـ ـ ــييد المباني بلريقة تعترف لتقدمم دور الحعومة
المتخصـ ـص ــةل س ــيعون متيدا لمنظومة األمم المتحدة .وإا ينلل البرنامأل اإلنمائي ،بالقدر نتس ــه ،من الحاجة

إلى حلول فعالة قاللة للتلبي في السـ ــيان القلري وتتماشـ ــى مع متللبا
الس ـ ـ ــعي إلى اإلدارة المركزية للت ـ ـ ـراكا

لين القلاعين العام والخا

وال يواف على ال السعي ،ومن نم فءنه ال يقب هذه التوصية.
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الحعومة الممـ ــيتة ،فءنه يحذر من

في أماكن العم المت ـ ـ ــتركة داخ البلد

التوصــــــاة  - 7ينبغي أن يقوم األمين العام والرؤســــــال التنفيذيون لمظســــــســــــات منمومة األمم

المتحدة التي لوا أماكن عمل ي الميدان بد ارسـة جدوذ إنشـال لاة مو بددة إلدارة العقارات ي الميدان وأن
يقدموا تقري ار عن نتائج ذ الدراســـــــة إلا الجم اة العامة ي دورتوا النامنة والســـــــبعين .هذه التوصـ ـ ـ ـ ــية
موجةة إلى األمين العام .وليس ــت من اختص ــا

مؤسسا

البرنامأل اإلنمائي وليس من ش ــأنه قبولةا أو رفم ــةا .وتقدم

األمم المتحدة التي لديةا مقار تقاريرها إلى مجالس إدارة مختلتة ولةا واليا

وقرائ مختلتة لتموي

مبانيةا .و اإلضـ ــافة إلى ال  ،فءن بعا المباني إما أصـ ــول حعومية (كليا أو جزئيال أو تتبع ترتيبا

ممانلة

المعين في حالة إجراي د ارس ـ ـ ـ ـ ــة الجدوى
تقريبا .ويظ البرنامأل اإلنمائي متاحا للتعاون مع الكيان المناس ـ ـ ـ ـ ـ و ّ
هـذه ،مع اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أن هـذه التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة موجةـة إلى األمين العـام .وليس للبرنـامأل اإلنمـائي أن يقبلةـا أو
يرفمةا .ويعتبر البرنامأل اإلنمائي أن هذه التوصية لير اا
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صلة.

التوصـــاة  - 8ينبغي للرؤســـال التنفيذيين لمظســـســـات منمومة األمم المتحدة أن يعملوا معا ي

إ ار مجموعة األمم المتحدة للتنماة المســتدامة ي يحســنوال حلوم عام 2021ل الترتيبات المشــتر ة بين

المظسـسـات لدعم أماكن العمل المشـتر ة عن ري تعايا رقا ة مجموعة األمم المتحدة للتنماة المسـتدامة
علا أماكن العمل المشـــتر ةل وتوضـــاو دور وســـلاة ري عملوا المشـــترل بين الو الت والمعني هماكن

الماود قدرات متئمةل لدعموم ي
العمل المشـــــتر ة وخدمات الم ار ل وتوجاس مكتب التنســـــي اإلنمائيل
ب
الضـــــات

مســـــار العمل المتعل

هماكن العمل المشـــــتر ة .وينبغي أن يشـــــمل ذا العمل الداعم تحليل

أولويات العمل ي المســـــتقبلل ووضـــــع ترتيبات لتقديم الدعم الســـــتباقي ل رقة القارية ي جماع مرادل

دورة دااة المشــــــــاريعل ولقامة روا ج مع األوجس األخرذ لتســــــــيير األعمام .يلتزم البرنامأل اإلنمائي بالتعاون

الكام في حالة اتخاا قرار لتوضـيح وتعزيز مةام فري العم المعني بأماكن العم المتـتركة وخدما المراف .
وتيما يتعل لنق فري العم إلى معت التنسـ ــي اإلنمائي ،يظ البرنامأل اإلنمائي منتتحا لد ارسـ ــة قريقة العم

بما يحق المصلحة التملى لجميع مؤسسا األمم المتحدة ،ويالحظ أن هذه التوصية قيد النظر.
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21-04970

DP/2021/16/Add.1

ال  -إدارة المخا ر المظســــســــاةل النوج والســــتخدامات ي مظســــســــات منمومة األمم المتحدة
()JIU/REP/2020/5

يبحث هذا االس ـ ــتعراد لوحدة التتتي
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واســتخدامةا وإدماجةا في جميع مؤس ـســا

(JIU/REP/2010/4ل ،ويحدد الممارســا
والمقبلة .وينص ـ ـ

في جميع مؤسـ ـسـ ــا

الجيدة والدرول التي يمعن االســترشــاد لةا في المباد ار الجارية

الراهنة إلدارة المخاقر

تركيز هيه (أل حالة الممارسـ ــا

منظومة األمم المتحدة؛ (بل إدماج إدارة المخاقر في ممارسـ ــا

والمنافع المحتملة والتعلية لممارسـ ـ ــا

إدارة المخاقر من جان
للتوص ـ ـ ـ ــيا

منظومة األمم المتحدة منذ االســتعراد األخير الذي أجرته الوحدة

االسـ ــتعراد على أر عة مجاال

(جل االسـ ـ ــتخداما
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المت ـ ــتركة حالة تنتيذ ممارس ـ ــا

إدارة المخاقر المؤسـ ـ ـس ـ ــية

مجالس اإلدارة/الةياا

اإلدارة وصـ ــنع القرار؛

إدارة المخاقر داخ المنظمة؛ (دل حالة اسـ ـ ــتخدام

التتريعية في إقار دورها الرقالي ودورها في صنع القرار.

ويعرب البرنامأل اإلنمائي عن ترحيبه باالســتعراد والنتائأل التي خلص إليةا ،ويتــير إلى أنه يمتي
الواردة في االس ـ ـ ـ ــتعراد .وجميع التوص ـ ـ ـ ــيا

األر ع التي انتةى إليةا االس ـ ـ ـ ــتعراد موجةة إلى

البرنـامأل اإلنمـائي .والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتـان  2و  3موجةتـان إلى مـدير البرنـامأل .والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتـان  1و  4موجةتـان إلى
المجلس التنتيذي لكي ينظر فيةما ،ويتممن المرف الياني مناقتة إضاتية وتعليقا

بتأنةا.

 - 35التوصــاة  - 2ينبغي للرؤســال التنفيذيين أن يجروال حلوم نواية عام 2021ل اســتعراضـاإ شــامتإ
لتنفيذ م إلدارة المخا ر المظســـســـاة ااسـ ـاإ المعايير المرج اة  1إلا  9لوددة التفتا المشـــتر ةل علا
النحو المبين ي ذا التقرير  .يمتي البرنامأل اإلنمائي لةذه التوصـ ـ ـ ــية .وتتماشـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة إدارة المخاقر
المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــية وخلة التنتيذ للبرنامأل اإلنمائي لعام  2019مع المعايير المرجعية لوحدة التتتي

المتـ ـ ــتركة من

واحد إلى تس ـ ـ ـ ـ ــعة ت يما يتعل بما يليه (أل اعتماد س ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــة و/أو إقار منةجي إلدارة المخاقر على نلان

المنظمة يرتبط بالخلة االس ــتراتيجية للمنظمة؛ (بل وجود ليع تنظيمي داخلي محدد رس ــمياة إلدارة المخاقر
المس ـفـندة؛ (جل وجود نقافة للوعي بالمخاقر والتعام معةا يت ــجعةا
المؤس ـس ــية يتم ــمن األدوار والمس ــؤوليا
ُ
سلوك القادة مع التزام كام من جميع المستويا
المخاقر المؤسـ ـسـ ــية على المسـ ــتويا

المؤسسية؛ (دل وجود هياة تتريعية/هياة إدارة تستخدم إدارة

المناسـ ــبة؛ (هل إدماج إدارة المخاقر في إجرايا

العم االسـ ــتراتيجية

والتتـميلية الرئيسـية؛ (ول وجود قرن منةجية متسـقة ديناميعية مسـتقرة إلدارة المخاقر؛ (ةل االسـتخدام التعال
لنظم وأدوا

والتدري

تكنولوجيا المعلوما

في إدارة المخاقر المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــية؛ (ال وجود خلط في مجالي االتصـ ـ ـ ـ ــال

ترمي إلى التوعية بالمخاقر ،وتعزيز سـياسـا

التصـدي للمخاقر ،و ناي القد ار الالةمة لتنتيذ إدارة

المخاقر المؤسـسـية؛ ( ل إجراي اسـتعراد دوري ومنظم لمدى فعالية تنتيذ إدارة المخاقر المؤسـسـية من أج
التحسين المستمر .ويقب البرنامأل اإلنمائي التوصية  ،2ويتيد بأنةا ُنتذ .
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التوصـــــــاة  - 3ينبغي ألعســـــــال اللجنة اإلدارية الرلاعة المســـــــتوذ التا عة لمجلس الرؤســـــــال

التنفيذيين المعني التنســــــــي أن يكفلوال حلوم نواية عام 2021ل اســــــــتمرار رقة العمل المتعددة الموام

المعناة إدارة المخا ر آلاة قابلة لتســتمرار لايادة تعايا وتاســير التعاون والتنســي وتبادم المعارف بين
الو الت وبحس المخا ر المشــــــــتر ة المرتباة جوود إصــــــــت األمم المتحدة .يتت البرنامأل اإلنمائي مع
تعليقا

مجلس الراسـاي التنتيذيين الواردة في مذكرة األمين العام بتـأن هذه التوصـية (،A/75/718/Add.1

التقرتان  11و 12ل ،ويقر باعتراف وحدة التتتي

المتـ ـ ـ ـ ـ ــتركة لدور فرقة العم المتعددة المةام المعنية بءدارة

المخاقر التابعة للجنة اإلدارية الرتيعة المسـ ـ ـ ــتوى .والبرنامأل اإلنمائي على اسـ ـ ـ ــتعداد لمواصـ ـ ـ ــلة دعم التعاون
المتـترك لين الوكاال

21-04970

والمسـاهمة تيه من خالل عم فرقة العم  .ويالحظ البرنامأل اإلنمائي أن التوصـية 3
11/18
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تتعل بمنظومة األمم المتحدة بأس ـ ــرها ،وهي ش ـ ــأن تنظر تيه اللجنة اإلدارية الرتيعة المس ـ ــتوى .وس ـ ــيس ـ ــترش ـ ــد

البرنامأل اإلنمائي في تنتيذ التوصية  3ب ليا

اإلنمائي إلى أن هذه التوصية هي قيد النظر.

وإجرايا عم اللجنة اإلدارية .و ناي على ال  ،يتير البرنامأل

واو  -تعدد اللغات ي منمومة األمم المتحدة ()JIU/REP/2020/6
المت ـ ـ ـ ـ ــتركة حالة تنتيذ تعدد اللما

يقيم هذا االس ـ ـ ـ ـ ــتعراد لوحدة التتتي
- 37
ّ
األمم المتحدة ،ويحدد اليم ار ويسلط الموي على التر
باعتباره قيمة أساسية.
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ويعرب البرنــامأل اإلنمــائي عن تقــديره لتعليقــا

في جميع أنحاي منظومة

المتاحة أمام المنظومة لمتابعة تعدد اللما

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراد على تنتيــذ تعــدد اللمــا

منظومة األمم المتحدة .وخلص االسـتعراد إلى سـبع توصـيا  ،من لينةا سـت توصـيا
اإلنمائي التخاا إجرايا

بتـ ـ ــأنةا .والتوصـ ـ ــيا

على نلــان

موجةة إلى البرنامأل

 3و  5و  6موجةة إلى مدير البرنامأل .والتوصـ ـ ــيا

و  4موجةة إلى المجلس التنتيذي لكي ينظر فيةا ،ويتممن المرف الياني مناقتة إضاتية وتعليقا
- 39

بتعالية

1و2

بتأنةا.

التوصــــاة  - 3ينبغي للرؤســــال التنفيذيين لمظســــســــات منمومة األمم المتحدة أن يقوموا حلوم

نواية عام  2022عند القتســـــالل إن لم يكونوا قد علوا تلك عدل اعتماد أو تعايا ســـــااســـــاتوم الراماة إلا
اجتذال مترجمين تحريريين ومترجمين شــــفويين جدد والدتفاه مونيين لغويين مو وبين ومورةل ما ي تلك
إعداد خاج التعاقب علا المناصــب مع تحديد مواصــفات اللغات والتشــكيتت اللغوية المالوبةل ســت عن

توســـــاع نااق برامج التواصـــــل الخارجي .يس ـ ـ ــتعين البرنامأل اإلنمائي بمص ـ ـ ــادر خارجية في مجال الخدما
اللموية ،وقد ضـمن تو ي

مترجمين تحريريين أفراد جدد وشـركا

األج ـ  ،وقــد احتتظ بمو تي لمــا

جديدة من خالل قرائ االتتاقا

موهو ين .وتوجــد للبرنــامأل اإلنمــائي اتتــاقــا

اللويلة

منــذ أكير من  13عــامــا مع

مترجمين كبار مللعين على محتوى األمم المتحدة يتم تتم ــيلةم لدى ترجمة الونائ الرس ــمية والتقارير التقنية

للمـايـة .ومع الـ  ،يوجـد مع تلور البرنـامأل اإلنمـائي قلـ ب كبير على الترجمـة اإللـداعيـة والترجمـة لتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
للمحتوى الرقمي ومنتجا وس ـ ــائ اإلعالم والتس ـ ــوي  .وخالل المناقص ـ ــة األخيرة لتو ي مترجمين تحريريين
جدد ،اختير مترجمون يتمتعون بخبرة خارجية متنوعة في مجال الترجمة لترجمة منتجا
وليرها من أنواق المنتجا

للما

األمم المتحدة الرس ــمية الس ــت .ومن أج تلبية احتياجا

ألرم البرنامأل اإلنمائي أيم ـ ـ ـ ـ ــا اتتاقا

مع ش ـ ـ ـ ـ ــركا

تقدم خدما

الترجمة الت ــتوية،

المؤتم ار االفت ارض ـ ـ ـ ـ ــية بمجموعا

مختلتة .والبرنامأل اإلنمائي ،إا يأخذ ال في االعتبار ،يعتبر التوصية  3لير اا
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االتصـ ـ ــاال

الرقمية

صلة.

لموية

التوصـاة  - 5ينبغي للرؤسـال التنفيذيين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدة أن يالبوا إلا اللجنة

اإلدارية الرلاعة المســتوذ التا عة لمجلس الرؤســال التنفيذيين ي منمومة األمم المتحدة المعني التنســي

إنشــــــــــال ري عـامـل يعنا ـإعـداد إ ـار لغـات لمنمومـة األمم المتحـدة لتـدريس اللغـات وتعالموـا وللتقيام
ولصــــــــدار شــــــــوادات الافالة ي لغات األمم المتحدة الســــــــت الرســــــــماة من أجل اعتماد ل حلوم نواية

عـام 2022ل و و اإل ـار الـذي يمكن أن يســـــــــتنـد إلا أمور من جملتوـا نتـائج العمـل الـذي أنجاتـس ـالفعـل
األمانة العامة ل مم المتحدة ي ذا المجام يسـ ـ ـ ـّلم البرنامأل اإلنمائي بالكتاية القيادية لمنسـ ـ ـ ـ األمم المتحدة
لتـؤون تعدد اللما  ،وكذل لوجود شـبعة لجةا تنسـي شـؤون تعدد اللما على نلان منظومة األمم المتحدة،

ويحذر من مخاقر إنتاي آليا وعمليا مزدوجة .ويؤدي منس شؤون تعدد اللما مةامه ،وفقا الختصاصاته،

”كمي ّس ـر للجةود المبذولة من أج التوص ـ إلى نةأل منس ـ ومتس ـ ومتماس ـ بت ــأن تعدد اللما
12/18

على مس ــتوى
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منظومة األمم المتحدة من خالل مجلس الراسـاي التنتيذيين ،وينسـ التدالير المتـتركة مع أمانة مجلس الراسـاي

التنتيذيين لدعم اتباق نةأل شام منس تيما يتعل لتعدد اللما
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وقد أكد

في منظومة األمم المتحدة“.

خلة األمين العام لإلصــالا م ار ار وتك ار ار ضــرورة اســتخدام الةياك القائمة واالمتناق عن

إنتـاي لياك جديدة .فالةياك القائمة لتـؤون تعدد اللما

على نلان منظومة األمم المتحدة (المنسـ وشـبعة
المتعلقة بتــؤون تعدد اللما

جةا التنســي ل في وضــع يتيح لةا بالتع قيادة ومبا فشـرة اإلجرايا
منظومة األمم المتحدة ،بما في ال اإلجرايا الموصـ ـ ـ ــى لةا بتـ ـ ـ ــأن ”اإلعداد العتماد إقار لما
الكتاية في لما

على نلان
لمنظومة

األمم المتحدة لتدريس اللما وتعّلمةا وللتقييم وإصـ ـ ـ ـ ـ ــدار شـ ـ ـ ـ ـ ــةادا
الرســمية بحلول نةاية عام  “2022دون الحاجة إلى إنتــاي فري عام جديد في إقار اللجنة اإلدارية الرتيعة
المسـ ـ ــتوى .ويمعن لت ـ ــبعة جةا التنس ـ ــي أن تس ـ ــتتيد من عم كيانا

األمم المتحدة السـ ـ ـ ـ ـ ــت

تابعة لمنظومة األمم المتحدة وأن توجه

توص ــياتةا من خالل اللجنة اإلدارية الرتيعة المس ــتوى وآلياتةا الترعية ،بما في ال ش ــبعاتةا ،لدى وض ــع ص ــيمة
اإلق ــار النة ــائي ــة لكي يقره ــا مجلس الراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التنتي ــذيين .و ن ــاي على ال ـ  ،يالحظ البرن ــامأل اإلنم ــائي أن

التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية  5قد أُحيلت إلى أمانة اللجنة اإلدارية الرتيعة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ولذا فءن البرنامأل اإلنمائي يعتبرها لير

اا

صلة.
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التوصـاة  - 6ينبغي للرؤسـال التنفيذيين لمظسـسـات منمومة األمم المتحدةل صـفتوم أعسـال ي

مجلس الرؤســـال التنفيذيين لمنمومة األمم المتحدة المعني التنســـي ل أن يصـــدروا توجيواتوم إلا اللجنة

اإلدارية الرلاعة المســـتوذ هن تســـع نوجا شـــامت ومنســـقا علا نااق المنمومة إيال تعدد اللغات اعتبار
من القام األســــاســــاة لدذ مظســــســــات منمومة األمم المتحدة  -على نحو ما ورد في تعليقا

التوص ـ ــية  ،5فءن الةياك القائمة لت ـ ــؤون تعدد اللما
جةا

على نلان منظومة األمم المتحدة  -المنس ـ ـ وش ـ ــبعة

التنس ـ ـ ــي  -في وض ـ ـ ــع يتيح لةا بالتع قيادة ومبا فش ـ ـ ـرة اإلجرايا

نلـان منظومـة األمم المتحـدة ،دون إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي آليـا

اإلدارة على

وعمليـا

المتعلقة بت ـ ـ ــؤون تعدد اللما

على

مزدوجـة ،بمـا يتمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع خلـة األمين العـام

لإلصـ ـ ـ ـ ــالا التي تدعو إلى اسـ ـ ـ ـ ــتخدام الةياك القائمة واالمتناق عن إنتـ ـ ـ ـ ــاي لياك جديدة .و ناي على ال ،

يالحظ البرنـامأل اإلنمـائي أن التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة  6قـد أُحيلـت إلى أمـانـة اللجنـة اإلداريـة الرتيعـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ،ولـذا فـءن

البرنامأل اإلنمائي يعتبرها لير اا

صلة.

ياي  -اســـتعراض تعمام مراعاة الســـتدامة البيةاة علا نااق مظســـســـات منمومة األمم المتحدة
()JIU/REP/2020/8
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ينظر هذا االس ـ ـ ـ ـ ــتعراد لوحدة التتتي

المت ـ ـ ـ ـ ــتركة في حالة تنتيذ المباد ار الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية على نلان

المنظومة المتعلقة بءدارة االس ـ ـ ــتدامة البياية في منظومة األمم المتحدة .وييمن البرنامأل اإلنمائي االس ـ ـ ــتعراد

وعرض ـ ـ ــه لمرف مونت ـ ـ ــو للتواام مع البياة (Greening Moonshot Facilityل التابع للبرنامأل اإلنمائي

ولخبراته في موايمة عملياته مع البياة .وتيما يتعل باعتماد الحدود القص ـ ـ ـ ـ ــوى للس ـ ـ ـ ـ ــتر ،كما أوص ـ ـ ـ ـ ــت لذل

يقيم
التقرة  171من االسـ ــتعراد ،يالحظ البرنامأل اإلنمائي أنه قد أشـ ــاق نقافة التعالية في صـ ــنع القرار التي ّ
وفقةا المديرون مدى أهمية الس ــتر لتنتيذ الوالية قب الموافقة عليه .وإاا لم يعن الحم ــور الت ــخص ــي ض ــروريا
لتنتيذ الوالية ،تس ـ ــتخدم أس ـ ــالي

لديلة .وقد أنبتت أةمة كوفيد 19-أن أس ـ ــالي

العم البديلة (االفت ارض ـ ــية في

المقـام األولل فعـالـة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكون جزيا من ”قرن العمـ الجـديـدة“ في مرحلـة مـا بعـد كوفيـد .19-ليـد أن تقرير

’حدود قص ـ ــوى للس ـ ــتر‘ ،على النحو الذي اقترحه االس ـ ــتعراد ،من ش ـ ــأنه أن يخل عباا إداريا على الس ـ ــتر
21-04970
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ويتجاه في نتس الوقت اختالف الواليا

المنوقة بالمو تين .وس ـ ـ ـ ــيعون الحد األقص ـ ـ ـ ــى للس ـ ـ ـ ــتر في نةاية

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتر .وعالوة على ال  ،فءن لوحا

المتابعة المحددة األهداف ،على النحو الذي اقترحه االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراد،

الملاف تعستيا بلبيعته ويمعن أن يتعارد عن لير قصد مع المرد المتمي في التقلي إلى أدنى حد من

س ــتس ــمي أولا الذين لديةم حاجة مت ــروعة للس ــتر وتت ـ ّـةر لةم عمليا لينما ال تتعرد للحاال التي تكون فيةا
الس ـ ـ ــتريا ض ـ ـ ــايلة وهي منتردة ،ولكنةا تكون اا ش ـ ـ ــأن وهي مجتمعة ،رلم أنةا ليس ـ ـ ــت حاس ـ ـ ــمة لتنتيذ والية
المنظمة .وعموما ،يمتي البرنامأل اإلنمائي لتوصـ ـ ـ ــيا

االسـ ـ ــتعراد ،وجةت نماني توصـ ـ ــيا

االسـ ـ ـ ــتعراد .ومن لين التوصـ ـ ـ ــيا

إلى البرنامأل اإلنمائي .وُوجةت التوصـ ـ ــيا

العتـ ـ ـ ــر الواردة في

1و3و4و5و6و9

و  10إلى مـدير البرنـامأل .ووجةـت التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة  2إلى المجلس التنتيـذي للنظر فيةـا ،ويرد في المرف اليـاني
مناقتة إضاتية وتعليقا
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بتأنةا.

التوصــاة  - 1ينبغي للرؤســال التنفيذيين لمظســســات منمومة األمم المتحدة الذين لم يســعوا عد

ســااســة علا نااق المنممة لتســتدامة البيةاة ي مجالت موام اإلدارة الداخلاة أن يســعوا تلك الســااســة
حلوم نواية عام  - 2022مع اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أن اإلدارة الداخلية والبرمجة ال يمعن التمييز لينةما لوض ـ ـ ـ ـ ــوا

تجري بتــأن وضــع ســياســة لإللزام بالحياد المناخي واالســتدامة

دوماة في جميع العمليا  ،فءن هناك مناقتــا
البيايـة وتعميمةمـا في جميع عمليـا البرنـامأل اإلنمـائي ،بمـا في الـ إمعـانيـة فرد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبـة على انبعـانـا

في حالة عدم االلتزام .و ناي

لا اة الدفياة للتحتيز على االلتزام بعال األمرين والتمعين من اس ـ ــترداد التكالي

على ال  ،يتير البرنامأل اإلنمائي إلى أن هذه التوصية هي قيد النظر.
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التوصــاة  - 3ينبغي للرؤســال التنفيذيين لمظســســات منمومة األمم المتحدةل أن يكرسـوال حلوم

نواية عام 2022ل موارد الاة ي خاج محددة ي المياانااتل ارق منوا تحســـــــــين اســـــــــتخدام الموارد
المتادةل لتعمام الســـــتدامة البيةاة ي منمماتومل وأن يقدموا تقارير عن التنفيذ إلا أجواتوم التشـــــري اة
ومجالس إدارة منمماتوم اعتبا ار من عام  - 2023بءنتـ ـ ـ ـ ــاي فرقة عم ومرف مونتـ ـ ـ ـ ــو للتواام مع البياة،

تكون الموارد المالية والةياك اإلدارية المعرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة قد أتيحت ،ويجري بالتع تقديم التقارير اا

المجلس التنتيذي .و ناي على ال  ،يقب البرنامأل اإلنمائي هذه التوصية ويتير إلى أنةا ُنتذ .
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الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة إلى

التوصــاة  - 4ينبغي للرؤســال التنفيذيين لمظســســات منمومة األمم المتحدة الذين لم يكلفوا عد

مكاتب المشـــتريات إدراد أدكام محددة لدمج اعتبارات الســـتدامة البيةاة ي ســـااســـات الشـ ـرال ولجرالاتس
و تيباتس ومبادئس التوجيواةل سـبل منوا ا لاات المشـتر ة بين الو الت تات الصـلةل دسـب القتسـالل أن

يقوموا بذلك حلوم نواية عام  - 2022لدى لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة للتـ ـ ـ ـ ـراي المس ـ ـ ـ ــتدام،

وقد أصــدر دليال للممارســين بتــأن عمليا

الت ـراي المراعية للبياة .وأدرج البرنامأل

الت ـراي المســتدامة وعمليا

اإلنمائي االسـ ـ ــتدامة البياية على نلان واسـ ـ ــع في السـ ـ ــياسـ ـ ــة الجديدة ألعمال التتـ ـ ــييد وفي المذكرة التوجيةية

المتعلق ــة بــالتتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيي ــد ،بم ــا في ال ـ إجراي التحص االجتم ــاعي والبياي وتقييم األنر البياي .وتُ ـدرج المع ــايير
االجتماعية والبياية أيمـ ـ ــا في األحعام والتـ ـ ــرو العامة للعقود .وجرى تحديث البندين  8و  9من السـ ـ ــياسـ ـ ــة

المتعلق ـة بــءدارة المركبــا

في آاار/مــارل  2020للحــد من انبعــانــا

البرنامأل اإلنمائيه فالمركبا

وفي الحـاال

الكةر ائية هي اقن الخيار األول في اقتناي المركبا

التي يتعـذر فيةـا اقتنـاي مركبـا

المزودة بمحركا

كةر ـائيـة ،تعتبر المركبـا

المخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة للمميلين،

الةجينـة البـديـ األول قبـ المركبـا

االحتران الداخلي .وجرى تميير المبلغ األقصـ ـ ـ ـ ـ ــى لت ـ ـ ـ ـ ـ ـراي المركبا

ليصـ ـ ـ ـ ـ ــبح  45 000دوالر لينما ال يزال المبلغ األقصـ ـ ـ ـ ـ ــى للمركبا
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الــدفياــة النــاجمــة عن عمليــا

المزودة بمحركا

الكةر ائية أو الةجينة

االحتران الداخلي عند
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 38 000دوالر .وتدرج االعتبا ار البياية في قل

على أسـال

عرد األسـعار والدعوة إلى تقديم العلايا

النجاا/اإلختان ،ويتم ترجيحةا في قل تقديم العرود .ويقوم البرنامأل اإلنمائي لتنتيذ نظم اللاقة التــمســية
التللاض ـ ـ ـ ـ ــوئية ،وإلرام اتتاقا قويلة األج لعمليا التـ ـ ـ ـ ـ ـراي لتائدة المت ـ ـ ـ ـ ــاريع المنت ذة في المعات القلرية

للبرنـامأل اإلنمـائي وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـائـه منـذ عـام  .2015وقـد ُوّلـد أكير من  9,0ميمـاوا تيمـا يقرب من  1 100موقع
على الصـعيد العالمي بميزانية قدرها  30 450 000دوالر .والجةا

المسـتتيدة من هذه المتـاريع هي معات

األمم المتحدة القلرية ،وو اة ار الص ـ ـ ـ ــحة (العيادا  ،والمس ـ ـ ـ ــتت ـ ـ ـ ــتيا  ،والمراف الص ـ ـ ـ ــحيةل ،وو اة ار التعليم

(المدارلل ،والمراف العامة الوقنية .وينتذ البرنامأل اإلنمائي مبادرته لللاقة الت ــمس ــية من أج الص ــحة التي
تدعم الحعوما

لزيادة فر

الحص ـ ــول على خدما

ص ـ ــحية جيدة من خالل تركي

نظم اللاقة الت ـ ــمس ـ ــية

التللاض ـ ــوئية ،بما يم ـ ــمن الحص ـ ــول المس ـ ــتمر والتعال من حيث التكلتة على الكةر اي مع التختي

من أنر

تمير المناخ والنةود بأهداف متعددة من أهداف التنمية المس ــتدامة .و ناي على ال  ،يقب البرنامأل اإلنمائي

هذه التوصية ويتير إلى أنةا ُنتذ .
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التوصــــاة  - 5ينبغي للرؤســــال التنفيذيين لمظســــســــات منمومة األمم المتحدة أن يكفلوال حلوم

التوةا

والختاـارل و ـذلـك نمم تقيام األدالل وأن يعااـا وينـا ـالاـا ي ـذ العملاـات وتلـك النممل وأن

نواية عام 2022ل أن يكون وم الســــــــتدامة البيةاة والســــــــلو اات المظدية إليوا جالا من جماع عملاات
يقـدموا تقـارير عن التنفيـذ إلا األجواة التشـــــــــري اـة لمنممـاتوم ومجـالس إدارتوـا اعتبـا ار من عـام - 2023

جع البرنامأل اإلنمائي التدري

على االسـتدامة (تواام األمم المتحدة مع البياةل إلزاميا لجميع المو تين .ومن

المتوقع مناقتــة إنجاة األنتــلة التدريبية اإللزامية خالل الحوار الســنوي لين المت ـرفين والمو تين بتــأن إدارة
األداي وتلويره .ويعع

البرنــامأل اإلنمــائي حــاليــا على تحــديــث التــدري ـ

المتعل ”لتواام األمم المتحــدة مع

البياـة“ ،و ـالتواةي مع الـ  ،يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرد حـاليـا فري إدارة تنميـة قـد ار المو تين جميع األنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة التـدريبيـة
اإللزامية لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين فعاليتةا وآليا

لعام  ،“ 2030عملية إصــالا إجرايا

تنتيذها .ويبدأ البرنامأل اإلنمائي حاليا ،في إقار اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيته ”مو تون
التو ي

واالختيار .وســيســتلزم ال وضــع اســتراتيجية تســويقية جديدة

أللراد االس ـ ــتقدام تةدف إلى اجتذاب واختيار مرش ـ ــحين اوي قيم تنس ـ ــجم مع رس ـ ــالة المنظمة ،بما في ال
تعزيز التنمية المسـ ــتدامة وأهداف التنمية المسـ ــتدامة .وفي الوقت نتسـ ــه ،فءن لدي اسـ ــتخدام المقالال

ســيقل إلى حد كبير من الحاجة إلى ســتر أعمــاي األفرقة والمرشــحين ،و التالي ســيحد من انبعانا

و ناي على ال  ،يقب البرنامأل اإلنمائي هذه التوصية ويتير إلى أنةا قيد اإلنجاة.
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بالتيديو

الكر ون.

التوصـــاة  - 6ينبغي للرؤســـال التنفيذيين لمظســـســـات منمومة األمم المتحدة أن يعايوال حلوم

نواية عام 2022ل بدعم من نمام المنســـقين المقامين و لاات أ رقة األمم المتحدة القاريةل التنســـي بين
المقر والو ـالت الميـداناـةل و ـذلـك لامـا بين الو ـالت الميـداناـةل لمتـا عـة التـدابير الراماـة إلا الحـد من األثر

البيةي للوجود الميدانيل وأن يقدموا تقارير عن التنفيذ إلا األجواة التشـــري اة لمنمماتوم ومجالس إدارتوا

اعتبـا ار من عام  - 2023يقوم البرنامأل اإلنمـائي لرص ـ ـ ـ ـ ـ ــد األنر البياي لجميع معـاتبـه واإللال عنـه منـذ إقالن

مبادرة تواام األمم المتحدة مع البياة في عام  .2009وخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــت معظم المعات
قل من جميع المعات
المرد و ُ

القلرية جةا

تنس ـ ـ ــي لةذا

إنتـ ــاي فرن عم في إقار مبادرة مونتـ ــو للتواام مع البياة من أج وضـ ــع

خلط للتواام مع البياة على مس ـ ـ ــتوى المعات  .و اإلض ـ ـ ــافة إلى ال  ،تيس ـ ـ ــر أمانة مونت ـ ـ ــو للتواام مع البياة
عمليا

التبادل لين المعات التي تســتخدم جملة وســائ منةا حيز على التــبعة الداخلية ،وخدمة شــبعة التواصـ

االجتماعي ”يامر“ ،وحلقا دراسية شبعية .وكما لوحظ في تعليقا
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تقـديم تقـارير دوريـة منتظمـة إلى المجلس التنتيـذي .و نـاي على الـ  ،يقبـ البرنـامأل اإلنمـائي هـذه التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة

ويتير إلى أنةا ُنتذ .
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التوصــــاة  - 9ينبغي للرؤســــال التنفيذيين لمظســــســــات منمومة األمم المتحدة أن يكفلوال حلوم

نواية عام 2022ل امتنام إجرالات ومشـاريع خدمات تانولوجاا المعلومات والتصـالت لعتبارات السـتدامة

البيةاةل ما ي تلك ضـــــــمان أن تاون انبعاثات اايات الد يةة علا مســـــــتوذ ينســـــــجم مع اتفاق اريس
المعقود ي إ ار اتفا اة األمم المتحدة اإل ارية شـــــهن تغير المنا  -ينتةأل البرنامأل اإلنمائي ممارسـ ـ ـ ــا
ل
صـ ـنعه ،وال بسـ ــب منةا متةوم المراف الذكية للبرنامأل اإلنمائي ،وكتاية
فمـ ــلى للمم المتحدة بع ُ
مـ ـةا من ُ
اس ـ ـ ـ ــتخدام اللاقة ،وإنترنت األش ـ ـ ـ ــياي ،فم ـ ـ ـ ــال عن أنهه (أل يروج لمتةوم المراف الذكية للبرنامأل اإلنمائي في
منظومة األمم المتحدة وكذل في المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا

والجةا

المعنية األخرى بمرد تحسـين العمليا

الحعومية والمجتمعا
والخدما

من العمالي

المحلية ،ويلتمس تعليقا

باسـتمرار؛ (بل يرصـد األداي من خالل مقاييس

األداي لتقييم التقدم المحرة؛ (جل يبقي إدارة البرنامأل اإلنمائي على علم تام بالمت ــاك والمخاقر عند ةورها

في المعات

القلرية و اإلجرايا

المتخذة إلدارة تل المخاقر؛ (دل يسـ ــتخدم نظام إدارة الجودة وف مواصـ ــتة

المنظمـة الـدوليـة لتوحيـد المقـاييس  ISO 9001في جميع عمليـا

الوحـدا

في كـ معـان وفي كـ األوقـا

ودون اس ــتيناي .ويلب هذا المتةوم عملي ةة الس ــتخدام اللاقة الخم ـراي تتأل
احتيـاجـا معـاتـ األمم المتحـدة ،وهو حـ اعتمـدتـه مجموعـة األمم المتحـدة للتنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة بـاعتبـاره من
من س ــبع خلوا

من أج تلبية

أفم ـ الممارس ــا  .ويس ــتخدم لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي متةوما مس ــتمدا من مرف األمم المتحدة الذكي،
يسـ ـ ـ ــتند إلى مبادئ مبادرته للمدن الذكية واليورة الصـ ـ ـ ــناعية الرابعة ،وال لبناي القد ار المحلية وخل عوام

تحتيز محلية من خالل االستتادة من التكنولوجيا كمحرك للتنمية واالستدامة البياية.
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ويتحق الرصد المستمر الستةالك اللاقة من خالل  1 300جةاة استتعار إلنترنت األشياي جرى

التعرف السـ ـ ـ ـ ـ ـريع على
توةيعةا على معظم معات البرنامأل اإلنمائي .وتتيح التحليال المتقدمة لةذه البيانا
ف
ـين ال االس ـ ـ ـ ـ ــتخدام .وقد تم تختيا بص ـ ـ ـ ـ ــمة معدا تكنولوجيا
أوجه الكتاية في اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اللاقة وتحس ـ ـ ـ ـ ـ ف
المعلوما

واالتصـ ــاال

وانبعانا

لا اة الدفياة في مباني البرنامأل اإلنمائي لنسـ ــبة تزيد على  75في المائة

باعتماد الحوســبة الســحالية والحد من الةياك األســاســية المحلية لتكنولوجيا المعلوما
نظام مصـ ـ ـ ـ ــمر موفر لللاقة (نظام OneICTboxل سـ ـ ـ ـ ــيح مح مراكز البيانا

يقب البرنامأل اإلنمائي هذه التوصية ويتير إلى أنةا ُنتذ .
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واالتصــاال

من خالل

المحلية .و ناي على ال ،

التوصــاة  - 10ينبغي للرؤســال التنفيذيين لمظســســات منمومة األمم المتحدة أن يجعلوال حلوم

نواية عام 2022ل جماع الوثائ الرســــــماة والمنشــــــورات والاتيبات ومواد التصــــــام والدعوة متادة علا

اإلنترنـتل بوســـــــــائـل منوـا تاباقـات عقـد المظتمرات عن ري اإلنترنـت أو اير ـا من وســـــــــائـل تانولوجاـا

المعلومـاتل وأن يقـدموا تقـارير عن التنفيـذ إلا أجواتوم التشـــــــــري اـة ومجـالس إدارة منممـاتوم اعتبـا ار من

عام  - 2023الونائ الرسـ ـ ـ ـ ــمية للبرنامأل اإلنمائي متاحة على اإلنترنت من خالل الموقع التـ ـ ـ ـ ــبعي للبرنامأل

اإلنمائي أو الموقع التـ ـ ـ ـ ـ ــبعي للمجلس التنتيذي .ويسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي منصـ ـ ـ ـ ـ ــتي ”ةوم“

(Zoomل و ”م ــايعروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ــت تيمز“ (Microsoft Teamsل لتنظيم االجتم ــاع ــا
اإلنترنت ،و رنامأل ”دوكوسـ ــاين“ (DocuSignل لتوقيع المسـ ــتندا

والمؤتم ار

الرسـ ــمية إلكترونيا ،وأدوا

عن قري

مايعروسـ ــوفت

أوتيس Microsoft Office 365( 365ل إلعداد الونائ وتخزينةا وتبادلةا .ويقدم البرنامأل اإلنمائي تقارير
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سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـة إلى مجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه التنتيـذي عن التحول الرقمي للمنظمـة .و نـاي على الـ  ،يقبـ البرنـامأل اإلنمـائي هـذه

التوصية ويتير إلى أنةا ُنتذ .

ثالنا  -دالة تنفيذ البرنامج اإلنمائي لتوصاات وددة التفتا
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المشتر ة

في عام  ،2020ومن أص ـ ـ ـ  38توصـ ـ ــية وجةتةا وحدة التتتي

المتـ ـ ــتركة إلى البرنامأل اإلنمائي،

ونتذ  ،وتوصـيتان مقبولتان وهما قيد التنتيذ ( 5في المائةل ،وهناك
هناك  50( 19في المائةل توصـية مقبولة ُ
خمس توص ـ ــيا ( 13في المائةل قيد النظر ،ونالث توص ـ ــيا ( 8في المائةل لير مقبولة ،وتس ـ ــع توص ـ ــيا

( 20في المائةل لير اا
التنتيذي (ترد المالحظا

صـ ــلة .ومن لين التوصـ ــيا

اليالث لير المقبولة ،وجةت توصـ ــيتان إلى المجلس

في المرف الياني من هذا التقريرل .وهي تتم ــمن التوص ــية  5المتعلقة باس ــتعراد

حــالــة و يتــة التحقي ه التقــدم المحرة في مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

منظومــة األمم المتحــدة في تعزيز و يتــة التحقي

النةأل واالسـتخداما
(JIU/REP/2020/1ل؛ والتوصـية  4المتعلقة بءدارة المخاقر المؤسـسـيةه ُ
منظومة األمم المتحدة (JIU/REP/2020/5ل؛ والتوص ــية  5المتعلقة بأماكن العم المت ــتركة لمنظومة ألمم
المتحدةه الممارس ـ ـ ـ ــا
ومن لين التوصــيا

من اختصا

في مؤسـسـا

الحالية واقفان المس ـ ـ ـ ــتقبلية (JIU/REP/2020/3ل ،وهي موجةة إلى مدير البرنامأل.

التســع التي ليســت اا

صــلة ،تنلب ســت توصــيا

على نلان المنظومة كلةا وليســت

لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي وحده .وترد إحداها في استعراد السياسا

والمنصا

الداعمة

للتعلمه نحو مزيد من االتسـان والتنسـي والتقارب (JIU/REP/2020/2ل (التوصـية 8ل؛ وترد نالث توصـيا
في اس ـ ـ ـ ـ ــتعراد أماكن العم المت ـ ـ ـ ـ ــتركة لمنظومة األمم المتحدةه الممارس ـ ـ ـ ـ ــا

(JIU/REP/2020/3ل (التوصــيا

 3و  4و 5ل؛ وتوصــيتان في اســتعراد تعدد اللما

المتحدة (JIU/REP/2020/6ل (التوص ــيتان  5و 6ل .أما التوص ــيا
في اس ـ ـ ـ ـ ــتعراد تعدد اللما
وهي توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا

ال تنلب في حـالـة البرنـامأل اإلنمـائي ألنـه يعمـ على تعميم تعـدد اللمـا

اا

الص ـ ـ ــلة الص ـ ـ ــادرة عن وحدة التتتي

الصـ ـ ــادرين في عامي  2018و  .2019والتحدييا
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اللموية (التوصية 3ل.

الص ــلة فترد

 1و  2و 3ل

في كـافـة أعمـالـه

المتـ ـ ــتركة ترسـ ـ ــي الحوار

المت ل
ـاركة وتعزيز تنتيذ توصـياتةا ،يعرد البرنامأل اإلنمائي في المرفقين اليالث والرابع من هذا

ال تقرير موج از لحالة تنتيذه للتوص ـ ـ ــيا
التتتي

اليالث المتبقية لير اا

ووفقا للقرار  258/60الذي قلبت تيه الجمعية العامة إلى وحدة التتتي

مع المنظما

في منظومة األمم

في منظومة األمم المتحدة (JIU/REP/2020/6ل (التوص ـ ـ ـ ـ ــيا

(التوصيتان  1و 2ل واالستعانة بمصادر خارجية للخدما
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الحالية واقفان المس ـ ـ ـ ـ ــتقبلية

المت ـ ـ ــتركة نقال عن تقريريه

السـ ـ ــردية الكاملة متوفرة في نظام المتابعة الخا

لوحدة

المتـ ـ ـ ــتركة إلى البرنامأل اإلنمائي  21توصـ ـ ـ ــية اا

صـ ـ ـ ــلة

المتتركة على شبعة اإلنترنت ،المتاا للدول األعماي.
وفي عام  ،2019وجةت وحدة التتتي

(منةا  20توص ـ ـ ـ ـ ــية مقبولة ،وتوص ـ ـ ـ ـ ــية واحدة قيد النظرل ،نتذ منةا البرنامأل  20توص ـ ـ ـ ـ ــية ( 95في المائةل.
والتوصـ ــية التي هي قيد النظر هي توصـ ــية تلب على نلان المنظومة كلةا وليسـ ــت من اختصـ ــا

األمم المتحدة اإلنمائي وحده.
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وفي عام  ،2018وجةت وحدة التتتي

المتـ ـ ـ ــتركة إلى البرنامأل اإلنمائي  31توصـ ـ ـ ــية اا

لرنامأل

صـ ـ ـ ــلة

( 30توص ــية مقبولة وتوص ــية واحدة قيد النظرل ،نّتذ البرنامأل  25توص ــية منةا ( 81في المائةل ويعم حاليا
على تنتيـذ خمس توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا
توصـيا

21-04970

( 16في المـائـةل .ومن لين التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا

تلب على نلان المنظومة كلةا وليسـت من اختصـا

الخمس الجـاري تنتيـذهـا ،هنـاك نالث

لرنامأل األمم المتحدة اإلنمائي وحده ،وهي

17/18

DP/2021/16/Add.1

تتعل بالكتاية والتعالية في خدما

األش ـ ـ ـ ـ ــخا

الدعم اإلداري .وتتصـ ـ ـ ـ ـ ـ توص ـ ـ ـ ـ ــيتان بمس ـ ـ ـ ـ ــألة تعزيز إمعانية وص ـ ـ ـ ـ ــول

اوي اإلعاقة إلى المؤتم ار

واالجتماعا  ،وعلى وجه التحديد تتصـ ـ ـ ـ ـ ـ لتنتيذ تدالير لتحس ـ ـ ـ ـ ــين

المسائ المتصلة بءمعانية الوصول كجزي من تنتيذ استراتيجية األمم المتحدة الجديدة إلدماج منظور اإلعاقة.

ملتزم بمتابعة تنتيذ التوصـ ــيا
 - 56والبرنامأل اإلنمائي
ب
مختل مباد ار وحدة التتتي المتتركة في المستقب .

18/18

المتبقية اا

الصـ ــلة به ،و مواصـ ــلة إسـ ــةامه في

21-04970

