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 الدورة الخامسة والسبعون
 جدول األعمالمن  147البند 

 وحدة التفتيش المشتركة
   

 األماكن المشتركة لمنظومة األمم المتحدة: الممارسات الحالية واآلفاق المستقبلية   
  

 مذكرة من األمين العام  
 

يتشـــــــــال األمين الحام بلن يحيل  لل معيـــــــــاع الجمحيو الحامو تحلي اتر وتحلي ا  مجل  الا  ـــــــــاع  
ــنيين من منةومـــو  ــدة التفتي  المشــــــــــــــتا ـــو المحنون  التنفيـ ــالتن ــــــــــــــيف علل ت ايا وحـ ــدة المحنن بـ األمم المتحـ

 (.A/75/730المشتا و لمنةومو األمم المتحدة: المماا ا  الحاليو واآلماف الم ت بليو“ )انةا  ”األما ن
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 مقدمة  -   أول  
التفتي  المشـــــــــتا ور من ت ايانا المحنون ”األما ن المشـــــــــتا و لمنةومو األمم المتحدة: تبحث وحدة   - 1

(ر من مواصــلو تيويا األما ن المشــتا و لمنةومو األمم A/75/730المماا ــا  الحاليو واآلماف الم ــت بليو“ )
ز من تنفين الوايا  التشـــــايحيوث وت ييم م ا المتحدةر مع التا يز بصـــــفو عاصـــــو علل  ا ـــــتحااق الت دم المحا 

ــتعاب الداو  من العباة  ــتا وث وا ـ ــيع األما ن المشـ ــياف احصـــال الحالن علل الجرود الااميو  لل تو ـ  ـ
 الم ت بو حتل اآلن بشلن التاتيبا  التنةيميو الازمو لدعم عيو األما ن المشتا و علل نياف المنةومو.

 
 عليقات عامةت  

تاحب الم  ـ ـا  بالت ايا وبتحليـــــــــــــــل المماا ـا  الحاليو واآلماف الم ـت بليو المم نو بشـلن مويـو   - 2
 األما ن المشتا ور علل الصحيدين الوينن واحقليمن علل حد  واع.

 وتشــــ ل احدااة الما زيو لنما ن المشــــتا و علل نياف منةومو األمم المتحدة ندما مت ــــ ا واشــــيدا - 3
يويل األجل تدعمر الم   ا ر شاييو من ي ون محاا من حيث الت لفو ومتوام ا مع الوايو الت نيو والتشغيليو 

 ل ل  يان واألولويا  العاصو ب ل دولو من الدول األعياع مير.

وبالن ـــــبو لبحق الم  ـــــ ـــــا ر يةل تمويل ام  المال لنما ن المشـــــتا و ويـــــمان ماونترا لتلبيو   - 4
البانامجيو المتغياة لفاادى ال يانا  تحديا  بياار األما الني ي دي  لل ت اليل  يـــاميو وتح يدا    ااحتياجا 

ــيتيلب ت ييما لر اا المتاتبو علل تنفين الباام . وينيبف  ــا  الحاليور ونو ما  ـ ــغيليو تتجاوز عيوي األ ـ تشـ
م ـــــتدامو وعلل ال يانا  التن نلك بصـــــفو عاصـــــو علل  يا األعيـــــاع من مجموعو األمم المتحدة للتنميو ال

 توما لرا الح وما  الم اتب بدون م ابل.

والتوصــيا  ال مانن الواادة من اا ــتحااق وا ــحو النياف وتشــمل موايــيع تتجاوز م ــللو األما ن  - 5
المشتا ور بما من نلك بيانا  بشلن احصال. ويتجاوز الحمُل بشلن األما ن المشتا ور باعتبااه م للو تحنن  

لمنةومو بل ـــانار نياف  وايو مي م  ـــ ـــو بمفادنا. ومن ننا الصـــددر  ان من المم ن  بااز دوا الح وما  ا
الميـــيفو بويـــول م با من صـــيا و التوصـــيا  الم تاحور نةاا ألن الا  ـــاع التنفينيين مو األجرزة التشـــايحيو 

 يم لون الجرا  المحاِّ و لم للو األما ن المشتا و.  ا

وت يد الم  ـــ ـــا  اتبا  نر  يم نر حلة م ـــللو التمويل لتشـــييد مما ن الحمل بياي و تحتال بلولويو  - 6
 دوا الح وما  المييفو وبمعتلل احتياجا  منةومو األمم المتحدة.

 وت يد الم   ا  جزئيا التوصيا  الواادة من اا تحااق. - 7
  

 تعليقات على توصيات بعينها  -  ثانيا  
 1التوصية   
ينبغي أن تقدم مجالس إدارة مؤسسسسسسات منظومة األمم المتحدة التي لم تقدم بعدج توجيهات إلى الرؤسسسا    

التنفيذيين بشسسسسعن معايير مشسسسساركة مؤسسسسسسسسسساتهم في األماكن المشسسسستركة والتي لم ترل  بعدج تقديم تقارير 
 .2021دورية عن النتائج المتحققة، أن تقوم بذلك بحلول نهاية عام 

رو  لل مجال   دااترا.تاحة ا - 8  لم   ا  من ننه التوصيو موجَّ
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ــيفو مجانا  لل  - 9 ــل حاليا علل حيز م تبن من الح وما  الميـ ــا  التن تحصـ ــ ـ ــيا بحق الم  ـ وتشـ
من مشــــــاا ترا من األما ن المشــــــتا و ينبغن ما تنيوي علل ال اا ماليو وا علل التمتع بامتيازا  وحصــــــانا  

 و لرا حاليا.وت ريا  مقل من تلك الممنوح
 

 2التوصية   
ينبغي للرؤسسسسسسا  التنفيذيين لمؤسسسسسسسسسسسسات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معا في إرار مجموعة األمم   

المتحدة للتنمية المسسسستدامة من أجل توسسسسي  نراق األلداع المتعلقة باألماكن المشسسستركة، بحلول نهاية 
المتعلقة بالصسسورة العامة والسسستدامة البيئية، ف س  ، م  معالجة العتبارات البرنامجية وتلك  2022عام 

 عن المكاس  في الكفا ة، وأن يحددوا كذلك ررائق َتتبُّ  النتائج واإلب غ عنها.

 ت يد الم   ا  ننه التوصيو.  - 10

وي ع نياف التوصـــيو من  ياا الحمل المتحلف با ـــتااتيجيو ت ـــييا األعمال وا ـــتحااق مرمو م تب  - 11
دااي من منةوا األما ن المشــتا ور ونو ما قد تنةا مير مجموعو األمم المتحدة للتنميو الم ــتدامور الدعم اح

 .2022ول ن لي  بحلول نرايو عام 

ــتحااق من تنفين  - 12 ــتدامو بنتائ  اا ــــــ ــاع مجموعو األمم المتحدة للتنميو الم ــــــ ــد معيــــــ ــتاشــــــ ــي ــــــ و ــــــ
 التوصيو. ننه
 

 3التوصية   
الرؤسسسسسسسا  التنفيذيين اآلخرين لمؤسسسسسسسسسسسسسسات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معا، ينبغي لألمين العام و   

، في إرار مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسسسستدامة من أجل إعادة النظر 2021بحلول منتصسسسع عام 
في المسائسة من األمساكن المشسسسسسسسسستركسة بجغيسة إعرسا   50في التركيز على الهسدع المتمثسل في بلوغ نسسسسسسسسسسبسة 

 لمكاس  في الكفا ة.األولوية ل

 ت يد الم   ا  ننه التوصيو. - 13

وتشــــــيا الم  ــــــ ــــــا   لل من ا ــــــتااتيجيو ال فاعة لمجموعو النتائ  اا ــــــتااتيجيو لابت ااا  من مجال   - 14
ر احتفةــ  بت ــديا ألوجــر  فــاعة محتملــو  2020ت ـــــــــــــييا األعمــالر التن تمــ  الموام ــو عليرــا من الناا مــاا  

مايين دواار ُيتوعل من تح  را  ـــــتو مشـــــاايع للمجموعو )بما من نلك األما ن المشـــــتا و( من    310حدود  من 
 عال اتبا  نر  م  ا ماونو ميما يتحلف بااعتاال بالم ا ب من ال فاعة الناتجو عن ااشتااك من موقع واحد. 

 بياةر  يا متاحو اليومر لتح يف  يا منر تجدا احشـااة  لل من نناك حاجو  لل صـناديف ام  مال  - 15
من المائو من األما ن المشــــــــتا و.  ما تشــــــــ ل الجداول الزمنيو للتشــــــــييد   50الردل المتم ل من بلوغ ن ــــــــبو 

يــامو  لل نلكر وميما يتحلف ببحق اللجان احقليميور  والتجديد اعتبااا  ائي ــيو من ا ــتحااق ننا الردل. واة
يو والمحـاند احقليمـيو لديرـا مما ن للم ـاتب تومانا الح وما  الميــــــــــــــيـفور مإن الحـديد من الم ـاتب دون احقليم

 مما يفاق قيودا محينو علل اانت ال  لل مما ن م تلجاة.
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 4التوصية   
ينبغي لألمين العام والرؤسسسسسسسسا  التنفيذيين اآلخرين لمؤسسسسسسسسسسسسسسسسات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معا   

تنمية المسسسسسسسستدامة من أجل التعجيل بتجمي  عنصسسسسسسسر  اعدة البيانات إرار مجموعة األمم المتحدة لل في
، وكفالة أن تت سسسمن 2021منصسسسة األماكن المشسسستركة المتوخى إ امتها، وذلك بحلول منتصسسسع عام  في

التقسارير السدوريسة المقسدإمسة إلى الجمعيسة العسامسة معلومسات عن حسالسة  ساعسدة البيسانسات وكيفيسة اسسسسسسسسسستخسدام 
للمسسسسسسسسسالمة في تحقيق المكاسسسسسسسسس  في الكفا ة وأية ألداع أخر  متعلقة   األماكن المشسسسسسسسستركة منصسسسسسسسسة
 المشتركة. باألماكن

 ت يد الم   ا  ننه التوصيو. - 16

يـامو  لل ويـع الصـيغو النرائيو لعيو بدع الحمل باألما ن المشـتا و علل الصـحيد ال ياير بدم  - 17 واة
ر مع تواما الموااد الماليو الازمو 2020من عام تيويا منصـــــــو األما ن المشـــــــتا و ال يايو من الابع ال انن 

ــيغو   ــتا و وعدما  الماامف الصـ ــح  ماقُو الحمل المحنيو بلما ن الحمل المشـ ــاو . وقد ويـ ــن ُقدما بالمشـ للميـ
النرائيو لاحتياجا  الوةيفيو لحنصـا قاعدة البيانا  من المنصـور بالتحاون مع مايف مشـاو  مجموعو النتائ   

لِّم  ننه الصـيغو النرائيو  لل م تب التن ـيف احنمائن  اا ـتااتيجيو لا بت ااا  من مجال ت ـييا األعمالر و ـُ
 .2020من حزياان يونير 

. ويشـــــــــمل بدُع 2021ومن المتوقع من تبدم المنصـــــــــُو الحمل  بشـــــــــ ل  امل من الابع األول من عام  - 18
يانا  مما ن الحمل الحاليو من  ل بلد. الحمل باألما ن المشــــتا و علل الصــــحيد ال ياي التح ف  من صــــحو ب 

ــحيد ال ياي  ــتا و علل الصـــ ــع عيو لنما ن المشـــ ــو علل قيام  ل بلد بويـــ ــا األعاى للمنصـــ وُتا ِّز الحناصـــ
ــاايعر   ز من تنفين المشـــــ ــتفيقر وت تبتع الت دم المحا  ــاايع من  ل مدينو بحد  جااع ا ـــــــتحااق م ـــــ لتحديد المشـــــ

 اا  الم جلو من الن بو المئويو لنما ن المشتا و.وح اب الم ا ب من ال فاعة والتغي 
 

 5التوصية   
ينبغي لألمين العام والرؤسسسسا  التنفيذيين اآلخرين لمؤسسسسسسسسات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معا في   

إرار مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسستدامة لسستعراا الدروس المسستفادة من الخبرة المكتسسبة من 
بين القرساعين العسام والخسان من أجسل األمساكن المشسسسسسسسسستركسة، وأن يصسسسسسسسسسو وا، بحلول نهساية   الشسسسسسسسسسراكسات

، تسدابير تلبي احتيساجسات تمويسل رأس المسال للمبسادرات المتعلقسة بساألمساكن المشسسسسسسسسستركسة، بمسا في 2022 عسام
 ذلك إمكانية إنشا  آلية تجدار مركزيا، لكي تنظر فيها الجمعية العامة إذا لزم األمر.

 يد الم   ا  جزئيا ننه التوصيو.ت   - 19

د ودوا الح وما  الميـيفو من توميا مما ن للم اتبر  - 20 وا ـتنادا  لل اتفاف الم ـاعدة األ ـا ـن الموحَّ
ــتا و ينبغن  ــاا ا  بين ال ياعين الحام والعاب من مجل األما ن المشــــــ ــا  من الشــــــ ــ ــــــ تاحة بحق الم  ــــــ

تحتفة بلوجر الم ـــــــــــاعلو واآلليا  المنا ـــــــــــبو للتحامل مع ت ون مييـــــــــــا ب يادة الح وما  الميـــــــــــيفو التن  من
 الشاا ا . ننه

وبالن ــــبو لبحق الم  ــــ ــــا ر تةل الشــــاا ا  بين ال ياعين الحام والعاب العياا األعيا بالنةا  - 21
 لل يبيحـو وجود باام  األمم المتحـدة من منيـ و جغاامـيو محيـنو واآلـماف الزمنـيو لرـنا الوجود التن ت ون محـياـنا 

 مقصا ن بيا من الجداول الزمنيو المحتادة لالتزام بشاا و بين ال ياعين الحام والعاب.
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وتح ل ماقو الحمل المحنيو بلما ن الحمل المشــــتا و وعدما  الماامفر بالتحاون مع م تب التن ــــيف   - 22
 زيا.احنمائنر علل  عداد و ي و لتحبئو الموااد للنةا من جدوى  نشاع الليو تمويل ُتداا ما 

 
 6التوصية   
ينبغي للجمعية العامة أن ترل  إلى األمين العام، في دورتها السسسسادسسسة والسسسسبعين، أن يقوم، بالتشسساور   

م  الرؤسسسا  التنفيذيين اآلخرين لمؤسسسسسسات منظومة األمم المتحدة، حسسس  ال ت سسا ، بادرا  احتياجات 
السسسستعرا سسسات السسسستراتيجية المقبلة للمرافق   الوكالت والصسسسناديق والبرامج من الحيز المكتبي في إعداد

 بالنسبة للمكات  الموجودة خار  المقر وللجان ال تصادية اإل ليمية.

رو  لل الجمحيو الحامو. - 23  تاحة الم   ا  من ننه التوصيو موجَّ

شــــــــــــــتا ـو وقـد مـنايـ  ماقـُو الحمـل المحنـيو بت ــــــــــــــييا األعمـال بفاقـو الحمـل المحنـيو ـبلمـا ن الحمـل الم - 24
( 19-وعدما  الماامف مرمو  جااع داا ـــــو عن ياائف الحمل من مع اب جائحو ماق مياو   واونا ) وميد

 واأل ا المتاتب علل تعييي الحيز الم انن وبصمو المبنل.
 

 7التوصية   
أماكن عمل ينبغي أن يقوم األمين العام والرؤسا  التنفيذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة التي لها    

دة إلدارة العقارات في الميدان وأن يقدموا تقريرا عن نتائج  في الميدان بدراسسسسسسسة جدو  إنشسسسسسسا  آلية موحإ
 لذه الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين.

 ت يد الم   ا  جزئيا ننه التوصيو. - 25

جــدياا بــالتاحيــب ألنــر  ــــــــــــــيحاا ال ــداا  المتــاحـو ويشــــــــــــــ ــل اتبــا  نر  موحــد حدااة الح ــااا  مماا  - 26
الصــــــــــــــحيـد ال ياي للتا يز علل مجـاا  معاى من  دااة الحمليـا ر بيـد من ال يـانـا  التن لـديرـا ممـا ن  علل
لـو من الح ومـا  الميــــــــــــــيفـو تاحة منـر من الصــــــــــــــحـب  داا  عمـل ممـا ن الحمـل تلـك من نيـاف اآلليـو  مموَّ

دة  الم تاحو. الموحَّ

ل  نلك تحديل الجدول الزمننر بالنةا  لل منر لم ي جِا بحُد تعصـــــــيب التمويل الني  ـــــــي ون وُي تا   - 27
ازما حجااع داا ــــــو الجدوى ننهر وبالنةا مييــــــا  لل الوق  الازم حجااع الداا ــــــو التن تشــــــمل عدة جرا  

 محنيو علل صحيد الو اا  وعلل الصحيد ال ياي.
 



 A/75/730/Add.1 

 

6/6 21-01241 

 

 8التوصية   
ذيين لمؤسسسسسسسسسسسسات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معا في إرار مجموعة األمم ينبغي للرؤسسسسسسا  التنفي  

المتحدة للتنمية المسسسسسسستدامة من أجل تحسسسسسسسين الترتيبات المشسسسسسستركة بين المؤسسسسسسسسسسسسسسات لدعم األماكن 
، عن رريق تعزيز ر ابة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسسستدامة 2021المشسستركة، بحلول نهاية عام  

المشسسسسستركة، وتو سسسسسية دور وسسسسسسلرة فر ة العمل المشسسسسستركة بين الوكالت والمعنية بعماكن على األماكن  
د بقدرات  العمل المشسسسسستركة وخدمات المرافق التابعة للمجموعة، وتوجيب مكت  التنسسسسسسيق اإلنمائي، المزوإ

لعمل م ئمة، لدعمهم في ال سسر ب بمسسسار العمل المتعلق باألماكن المشسستركة. وينبغي أن يشسسمل لذا ا
الداعم تحليَل أولويات العمل في المسسستقبل، وو سس  ترتيبات لتقديم الدعم السسستبا ي لألفر ة القررية في 

 جمي  مراحل دورة حياة المشاري ، وا  امة روابر م  األوجب األخر  لتسيير األعمال.

ــيف احنمائن من دعم ماقو - 28 ــيو التن تحزز دوا م تب التن ــــــــ ــا  ننه التوصــــــــ ــ ــــــــ الحمل   ت يد الم  ــــــــ
المشــــــتا و بين الو اا  والمحنيو بلما ن الحمل المشــــــتا و وعدما  الماامف. وباحيــــــامو  لل نلكر  ــــــت دي 
التوصـــــيو  لل مواعمو م ـــــاا الحمل المتحلف باألما ن المشـــــتا و مع م ـــــااا  عمل معاى تيـــــيلع برا ماقو 

 الحمل المحنيو بت ييا األعمال.
 


