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 السابعة والسبعون الدورة  
 * من جدول األعمال المؤقت  145البند 

 وحدة التفتيش المشتركة 
   
 في مؤسسات منظومة األمم المتحدة الشركاء المنّفذين  استعراض إدارة    

  
 مذكرة من األمين العام  

 
ام  تيل قاته وتيل قات م لس اللؤســــــــــا  يتشــــــــــلع األمأن اليا  لى  عحأء الج ععةــــــــــا  ال م    الي 

التنفأذيأن في منظوم  األمم المتحدة الميني لالتنسـأ  علج تقلرل وددة التفت   المشـتل   المينو  ساسـتيلا   
 .(JIU/REP/2021/4) “ادارة شل ا  التنفأذ في مؤسسات منظوم  األمم المتحدة

 

  

 

 * A/77/150. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/4
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 مقدمة  - أوال   
دارة الشــل ا  المنفذين في مؤســســات منظوم  اسوددة التفت   المشــتل  ف في تقلرل ا المينو    ت لي  - 1

 لهـذا  2013عـا   االســــــــــــــتيلا  الـذي قـامـت ـله في لتقـد  المحل  مـنذ  تقأ مـا ل(ف A/77/257)  “األمم المتحـدة
األســـــالأم والممارســـــات التي تســـــتمدمها مؤســـــســـــات األمم المتحدة علج   ا    و ي تقو  بتحلأءالموضـــــو ف 

والوقوع علج البلامج والمشـارر،ف وتحديد المسـا،ءف   إل  ا اخت ار وإدارة الشـل ا  المنفذين  من عجء    المنظوم 
جء  ألالم االت التي تحتاج الج مزرد من التحســأن   واســتاشــاعف رســات الحال  القوة والةــيف في المما  قاط

 .للشل ا  المنفذينادارة  فؤة وفيال  

  
 تعليقات عامة  - ثانيا  

هج  الن   عنالج ع ه يوفل لحوثا وميارع مفصـــــل     و ي تشـــــأللالتقلرل وبنتا، هف    المؤســـــســـــاتتلدم   - 2
 .والتفاعء ميها اواخت ار  ال هات الشلرك م الذي تتبيه منظوم  األمم المتحدة في تقأ  

ـلالنســـــــــــــــب  تحقأ  االتســــــــــــــا  والموا مـ  علج   ـا  المنظومـ     النفس الســــــــــــــاعي الجم،  و ي تتف    - 3
ــات   ــل ا  المنفذينف  المتبي  في ادارة اللممارسـ ــتقبء  لشـ ــء في المسـ ــلورة ع  تصـ ــه ضـ ولانها تلى في الوقت  فسـ

المت لبات    وتلاعيف  الج مســـــتوى النةـــــج  الشـــــل ا  المنفذين  والمين  آل ات التنســـــأ  المشـــــتل   بأن الو االت  
 الموارد. ع  تتسم لالاثاف  من دأثالمحددة لا ا ات األمم المتحدةف دو  ع  تاو   

من بأن الشـــــــــــوا ء المتيلق  لمماتل الممالفات المال     عيل  تفلعا ثنا، االبيض ع  التقلرل  ورلى  - 4
ــأأنبأن  و جه    ــتالعل واالعتدا  ال نســــ ــماف  .من جه  عخلى   مماتل االســــ ــكء تحدعا داســــ ور م ع   لأهما عشــــ

من دأث اال تما    فل لرق  تودي بوجود تســــلســــء  لمي علضــــهماتب يتهما وال ينبالي  عّ هما ممتلفا  في  اال
  صه لاء منهما.تمص  ف ينبالي منوالموارد

التوجأهـ      المبـاد ليض   ـا ـات األمـا ـ  اليـامـ  لممم المتحـدة قـد وضــــــــــــــيـت    ع ّ ظ ععةــــــــــــــا  عد  ور   - 5
جم ،  ـ اـ ات األمـاـ   اليـامـ  تتب،  فس   ؛  أل ع ّ الشــــــــــــــل ـا  المنـفذين ـلالتـفاعـء م، بهـا ي مـا يتيل المـاةــــــــــــــ   

  مســىل نتا،ج منفصــل   ب   مكاتم األما   اليام رد  لذلكف فإّ  تزو النظا  المل زي لتم  ط الموارد.   ضــمناليمل   
 . و أل ةح ح  مةلل

المقتلدتأنف  9 و 3ف علج النحو المشــــــــار ال ه في التوةــــــــأتأن “بنا  القدراتسوقد عمل  مصــــــــ ل    - 6
القدرة  ال هات المســـــــــــت أب  المحل   ينبالي من   لذلكف   .“بناؤ اسا  باعا ملبكا لى  القدرات  ا،ب  دال ا ور م  

ع  )ع( تيل  علأها المســاعدة والتوج ه  من لمؤســســات األمم المتحدة  وال بدف  خ تها اإلةــعد  حديد  علج ت 
في  متيددة    تشــــتلس مؤســــســــاتالم االت التي   وتتناول)ب(   فوع  تدعمها في تنفأذ ا  ةــــ ا   تلك الم  في 

 .الحاج  الج تيزرز ا

ــاتوتؤرد   - 7 ــسـ ــتيلا ف    المؤسـ ــ ات االسـ ــتل     ولانهاجز، ا توةـ ــا م  في المبادرات المشـ ملتزم  لالمسـ
 عن التوة ات المقتلد .ف المنبثق   بأن الو االت

  

https://undocs.org/ar/A/77/257
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 توصيات بعينها تعليقات  - ثالثا  
 1التوصية    

ة بوضاااا   2024ينبغي للرؤساااااء التنفيذيين لمؤسااااسااااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو  نها ة عام  
موحد ومجموعة مبادئ توجيهية ومعايير متفق عليها على نطاق المنظومة تتعلق بشااركاء التنفيذة  تعريف 

تسااااتنير بنهت اسااااتراتيجي مرار للمهاير ومنهجية لقدارة القاامة على النتاات إااء الشاااارا اتة عن يريق 
 مشاورات تجريها اآلليات المناسبة المشتركة بين الوكاالت.

 التوة   جز، ا. تؤرد المؤسسات  ذه - 8

اختعفات    اال عّ   ناسف  شـــــلالات التنفأذاألتل التي تحكم   ضـــــمنموا م  واتســـــا  وال بد من وجود   - 9
في ليض الحاالتف عكو  تيلرف  فعلج اإلجلا ات التنفأذع .    ســـــوع تؤثلداســـــم  بأن   ا ات األمم المتحدة 

ــا  التنفأذيأن تالأأل ا  جز ا ال يت زع من القواعد المال   ا “الشـــــلرك المنفذسمصـــــ ل    لقا،م  التي ال عمكن لللؤســـ
 لهذه اإلدارة الميقدة ألتل الشلال   ي مسىل   أل واق   .من جا م وادد. وال دول الزمني المقتلح 

ورشــــكء اســــتمدا  الشــــل ا  المنفذين وإدارتهم مســــىل  بل ام    ومســــىل  رقاب   مال   علج دد ســــوا .   - 10
( لبار م وةالار مالشل ا  المنفذين )  تا،ف  وع ّ  ال س ماا،تما   ف  تبياتتاو  لها إل  ا  قد  في اتلرق    فهي

 تلتأبات ممتلف . تستدع ا ممتلف   ا ات األمم المتحدة لدى وال ب ي  المتنوع  لنماذج األعمال 
 

 2  التوصية   
ة بإدراج فرر  2023نها ة عام  ينبغي للرؤساااء التنفيذيين لمؤسااسااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو   

في تقاريرهم الساانوية عن عما المؤسااسااة يتناو  تعاما مؤسااساااتهم م  فااركاء التنفيذ ويدارتهم وت اامين  
 التفاصيا المهمة المفيدة لألجهزة التشريعية ومجالس اإلدارة.

ــ   جز، ا.   - 11 ــات  ذه التوةــــــ ــســــــ ــلورةالمفهو  الداعي ام، تتف   الا ا ات  ور م ع ّ تؤرد المؤســــــ   لج ضــــــ
الشـــــــفاي   ي ما يتيل  لمشـــــــار   الشـــــــل ا  المنفذينف فإ ها تيتقد ع ه من  الحصـــــــول علج مزرد من الميلومات و 

 تحديد   ف   ومكا  اتاد   ذه الميلومات. ذه المسىل  لتقديل ا ي ما يتيل  ب االستملار في تلس   ينبالي

ــنور ف فإ    ا ات عخلى ال تدرج في  ذه التقاررل  ولئن  ا ت  - 12 ليض الا ا ات ال تصـــــــــدر تقاررل ســـــــ
ال ال، اللي ، المســـــــــــتوى لتقاررل اف والقأود   منهاالمســـــــــــتوى المقتلح من التفاةـــــــــــأء لســـــــــــبم عوامء ممتلف ف 

تتةـــــــمن التفاةـــــــأء المقتلد  )مثء بوال   ممصـــــــصـــــــ  لالفيءبوالات  وجود  الالماتف و عدد المفلوضـــــــ  علج 
 .(( 1) لشفاي   التالي  لبل امج األمم المتحدة اإل ما،يا

ع  التوةــــــــ   فإّ ها تلى الا ا ات التي ال تدرج الشــــــــل ا  المنفذين   ز   ا  من  موذج ععمالها   عما - 13
 ل س عمل اف لالنظل الج 2023الموعد النها،ي المقتلح ليا  و المقتلد  لن تتناســــــــم م،  ماذج اإلدارة القا،م . 

 .من تيقأدات القةاعا المين   تتسم له ما
  

 __________ 

 .open.undp.orgعمكن الوةول الأها في الينوا  التالي:  (1) 
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 3  التوصية   
ينبغي لألجهزة التشاااااااريعية ومجالس اإلدارة في مؤساااااااساااااااات منظومة األمم المتحدة أن توفرة ابتداء من  

ة واسااااتناداى إلى تقارير ساااانوية  قدمها إليها الرؤساااااء التنفيذيون لهذت المؤسااااساااااتة توجيهات  2024 عام
ريعية إلدارة فااركاء التنفيذ المتعاملين معها بما في كلف في إيار االسااتعراض  اسااتراتيجية عامة وربابة تشاا

الشاااااما للسااااياسااااات الذب  جرب كا أر   ساااانواتة وال ساااايما ديما يتعلق بقناء القدرات والتنساااايق وتباد   
 المعلومات ديما بين الوكاالت.

 م الس اإلدارة.إلج ع   ذه التوة   موجه  الج الهأئات التشلر    و  المؤسساتتعدظ  - 14

اتار رةــد االســتيلا   علج ضــو  ع ه ينبالي اعادة النظل في  ذه التوةــ    و ي تشــأل  ذلك الج  - 15
ــامء ــات  الشـ ــ اسـ ــنوات  للسـ ــلات لتتب، 2024-2021 للفتلة  الذي ع لي  ء عرب، سـ  تفاعءف الذي خصـــؤ مؤشـ

اإلبعغ ينبالي    ع ّ إلج توى الق ليف و علج المســــــ ال هات الشــــــلرك  الوتن   والدول   منظوم  األمم المتحدة م، 
 .السارر تلا،  اإلبعغ  وف ع  عكو   

 
 4التوصية    

ة بالتحديث  2023ينبغي للرؤسااااء التنفيذيين لمؤساااساااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو  نها ة عام  
ذة بما في كلف  الالام لسااياساااتهم وتوجيهاتهم كات الااالة المتعلقة بشااركاء التنفيذ ووضااعها موضاا  التنفي

اتبار إجراءات تشااااغيا موحدة الرتيار فااااركاء التنفيذ والتعاما معهم ويدارتهم واإلفااااراي عليهم وتقييمهمة  
من أجا المحافظة على وجود نهت اساااااتراتيجي مرارخ للمهاير إااء إدارة فاااااركاء التنفيذ يتواءم م  اإليار  

 االستراتيجي للمؤسسة.

 . ذه التوة   المؤسساتتؤرد   - 16

الشـــــــــل ا  المنفذينف  الســـــــــ اســـــــــات والمباد  التوجأه   المتيلق  ل لموا م   مبذول  لالفيء جهود  و ناس - 17
ــ اســـــات والتوجأهات  تيمء لا تظا  وباســـــتملار علج الا ا ات  و  إدارة  المتيلق  ل وضـــــ، واســـــتيلا  وتحديث الســـ

 التنســــأ لتا ف م، االدت اجات الناشــــئ ف والموا م  م، الم ط االســــتلات    ف و رادة  لغ   ا  الشــــل ا  المنفذين
المين  ف عيتبل الموعد النها،ي المقتلح تشـيم المسـا،ء بأن الو االتف وتحسـأن الفيال   والافا ة. وبالنظل الج 

 ض قا للالاع . 2023ليا  

اإلدارر  اللي ي  المســـــــتوىف لدى  ظل ا في تقلرل  اقتلدت شـــــــبك  المال   والمأزا    التالي  لل ن قد و  - 18
خ   عمء فلر  بوال  شـــل ا  األمم المتحدة.  ضـــمنوددة التفت   المشـــتل  ف ادراج التوةـــ ات ذات الصـــل   

بوال  الشـل ا  علج ع  تفيء ذلك  فلر وشـ يت شـبك  المال   والمأزا     ذلك الا ا ات التي لم تنةـم ليد الج 
 ت والممارسات التي وضيت لالفيء ي ما يتيل  لالشل ا  المنفذين.تستفأد من الس اساو 
 

 5التوصية    
ينبغي للرؤسااء التنفيذيين لمؤساساات منظومة األمم المتحدة الذين لم  فعلوا كلف حتى اآلن النيامة اساتناداى  

ركاء التنفيذة  إلى تحليا للتكاليف والفواادة بإنشاااااء وحدة لشااااركاء التنفيذ أو تعيين جهة تنساااايق إلدارة فاااا
ة تتولى دعم تنسايق الساياساات واألنشاطة المتعلقة بشاركاء التنفيذ في المؤساساةة  2024بحلو  نها ة عام  

بما في كلف عن يريق توفير التوجي  في مجا  السياسات العامة وتيسير االتاا  وتباد  المعلوماتة وفقاى  
 الرتااصات تحدد وظاافها ومسؤولياتها بوضوح.
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 مؤسسات  ذه التوة   جز، ا.تؤرد ال - 19

ــا  وددة مكلســـــــ  ين وي علج آثار  فالمقتلحلم تتمذ ليد  ذا اإلجلا   التي   فوتؤ د الا ا ات - 20 ع  ا شـــــ
 تت لم موافق  الهأئات التشلر   .  فمن دأث الموارد

 مســــتوى علج   اســــات    ســــ تصــــدر مباد  توجأه     ع  الوددة المل زر  ينبالي ع   د البيض علجشــــدّ ور   - 21
علج تلتأبات الشـــــل ا  المنفذينف تمشـــــ ا م، ال ال،   اليمل ات  عســـــم  للا ا ات لاالدتفاس لالســـــ  لة    لماري ،ف  

في جم ، الحـاالت  ف دو  ع  تاو    ـذه المهـا   وعلج ع  تـدعم لـالتـالي  ؛العمل زي إلدارة الشــــــــــــــل ـا  المنفـذين
 قا،م  بذاتها. مستقل    وددة  

لشـى  من خعل وضـ، وتحديث سـ اسـات و اله الء القا،م ف    في اليمء وف ورحبذ آخلو  االسـتملار   - 22
 توجأه  .المباد   الاتفاقات التنفأذ و 

 
 6التوصية    

ة بإدراج المهاير  2023ينبغي للرؤساااء التنفيذيين لمؤسااسااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو  نها ة  
 التنفيذ في أير إدارة المهاير في مؤسساتهم.المتالة بشركاء 

 .لاستملار الج ع   ذه التدابأل قا،م  لالفيء وتمة، للتحسأن وتشأل ذه التوة  ف    المؤسساتتؤرد  - 23

ســـــــــ ء المماتل   فيمماتل الشـــــــــل ا  المنفذين    يتم ادراجوفي دال  األما   اليام  لممم المتحدةف  - 24
البـ ا  في  ـتاليـ  لممـاـ   اليـامـ ف و   ليأنهـاســــــــــــــ ـء الممـاتل المـا  لكـ اـ ات  ي فعلج   ـا  األمـاـ   اليـامـ ف و 

 السنوي لللقال  الداخل  .
 

 7التوصية    
ة بوضاااا   2024ينبغي للرؤساااااء التنفيذيين لمؤسااااسااااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو  نها ة عام  

 ات األداء ورصدها وتقد م التقارير عنها.مؤفرات أداء رايسية إلدارة فركاء التنفيذ وينشاء ُنظم لجم  بيان

 تؤرد المؤسسات  ذه التوة   جز، ا. - 25

ال بد من ع ه فإّ ه يعدظ  ذات ق م  من الناد   المفاه م  ف   ولئن  ن البيض عســـــــــلم لىّ ها توةـــــــــ   - 26
ــ   وجود   ــلات عدا  ر، سـ ــق   م دع مؤشـ ــوع   .  للمقار    لى واعها قابل الب ا ات الم مي   تاو   دتجومنسـ و ذا سـ
وتمصـــــــــــ ؤ  ل م، الب ا اتف  أل موجود في الوقت اللا نف   آخل ظا  عالمي   واســـــــــــتحدا وضـــــــــــ،   يت لم

 الوقت والموارد.استثمارات من دأث 

ــات - 27 ــسـ ــد واإلبعغ عن  وتتولج المؤسـ ــى     ال م، واللةـ ــ    ب ا ات لشـ ــلات األدا  الل، سـ اليديد من مؤشـ
الذي ع لي   للسـ اسـات  سـ ا  اتار رةـد االسـتيلا  الشـامء ضـمنالمتيلق  لالشـل ا  المنفذينف لما في ذلك 

في  لاال تما   اليمء  و من الم االت التي تحظج تدرس ع   ذا  ي ف و 2024-2021 للفتلة  لء عرب، ســنوات
 .الحال وفي المستقبء

 
 8التوصية    

ة من رال   2023للرؤسااااء التنفيذيين لمؤساااساااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو  نها ة عام   ينبغي
اآلليات/المنتد ات القاامة المشاااتركة بين الوكاالتة بتقاسااام ما لديهم من مواد ونماكج تدريقية متهااااااااة  
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هاير وبدرات الشاااركاء  متاااالة بإدارة فاااركاء التنفيذة بما في كلف في مجاالت الحيطة الواجبة وتقييمات م
ورصد األداء القاام على النتاات والمراعي للمهاير ومن  الغش ومن  االستغال  واالعتداء الجنسيين و ناء 
القادرات والعماا م  المنظماات  ير الحيومياة ومنظماات المجتم  المادني على الااااااااااعياد المحلي والنهت  

 ة.المنسق للتحويالت النقد ة و وابة فركاء األمم المتحد

 تلدم المؤسسات بهذه التوة  . - 28

ادارة الشــــل ا  المنفذين  المشــــتل   بأن الو االت لشــــؤو  جتماعات  االوتقدر الا ا ات مشــــار تها في  - 29
الميلومـات والنهج المتيلقـ  ـلإدارة الشــــــــــــــل ـا  المنفـذين والنظل في جـدوى تقـاســــــــــــــم المواد  وذـلك من عجـء تـبادل

 المتاد  لل مهور.و إدارة الشل ا  المنفذين مين   ل الوالوددات التدررب   المتمصص  

ــاتوععوة علج ذلكف تدعم   - 30 ــســ ــتالعل واالعتدا    المؤســ تبادل الميلوماتف ومن، االدت الف ومن، االســ
ال هات الشـــــــــــــلرك  من دأث  اليناع  الواجب ف وتقأ م  بذل ال نســـــــــــــأأنف والنهج المنســـــــــــــ  للتحورعت النقدع ف و 

بوال  شـل ا  األمم المتحدة واسـتمدا  المنصـات ب  تؤدي االسـتيا   المتزايدةالمتوق، ع   المماتل والقدرات. ومن  
ــلالات مثء  ــات التيلم المتيلق  لالشـــــ ــتل   بأن الو االت ومنصـــــ ــ  القا،م  المشـــــ الج   DisasterReadyمنصـــــ

 الج تعق  الميارع علج   ا  منظوم  األمم المتحدة.لما عفةي ف التبادلت سأل  ذا 

  وم،   2022ورتماشـج  ذا ععةـا لشـكء جأد م، عولورات الل ن  الدا،م  المشـتل   بأن الو االت ليا   - 31
 واال تهاسلعسـتالعل جهود األمم المتحدة في م ال التصـدي لمنسـ  الما  الميني بتحسـأن الوالع  المو ل  ل

 نهج علج   ا  المنظوم .ف والمتمثل  في التش  ، علج األخذ ب ال نسأأن
 

 9وصية  الت   
ينبغي لألجهزة التشاريعية ومجالس اإلدارة في مؤساساات منظومة األمم المتحدة النيام في إيار االساتعراض  

ة بإجراء تقييم للنُهت التي تتبعها  2023الشااااما للساااياساااات الذب  جرب كا أر   سااانواتة ابتداء من عام 
ن  شاااما كلف تقييم فعالية هذت الجهود منذ  لقناء بدرات فاااركاء التنفيذ وتعزيز القدرات والملكية الوينيةة وأ

والتقدم المحرا والدروس المساااااااتفادة على صاااااااعيدها اساااااااتناداى إلى تقارير تعدها أمانات تلف   2013عام  
المؤساااااااااساااااااااااتة واتهااك تادابير محاددة لتعزيز القادرات والملكياة الوينياة و نااء بادرات فاااااااااركااء التنفياذ  

 معها. المتعاملين

  ف وعّ  األجءم الس اإلدارةإلج  ذه التوةـ   موجه  الج الهأئات التشـلر    و  تعدظ المؤسـسـات ع ّ  - 32
 تمديده. وال بد منالمقتلح لتنفأذ ا تموح جدا 

ــا  - 33 ــارر،   عبلبلام ها المأدا    تمول لالاامء تقلربا من التبلعات  ع ّ وتعدظ عدة   ا ات ععةــــــــ مشــــــــ
ــ ف   ــصـ ــتمدا  الموارد التماذ تداب  ومن ثم فإ ّ ممصـ ــى   أل محددة  اسـ ــل ا  المنفذينلشـ لاعتبار    فبنا  قدرات الشـ

 للالاع .  و عمل محدود ذلك من المن زات المستهدف  الل، س  ف
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 10التوصية    
ة و دعم من  2024ينبغي للرؤساااء التنفيذيين لمؤسااسااات منظومة األمم المتحدة النيامة بحلو  نها ة عام  

المنساااااااااقين المنيمين ورلياات األفرباة القطرياة التاابعاة لألمم المتحادةة  ميتا  التنسااااااااايق اإلنماااي وميااتا   
باالتفاق على تدابير محددة لزيادة تعزيز التنساايق بين الوكاالت من أجا تحسااين إدارة فااركاء التنفيذ على  

اى من  الااااعيد القطرب وتقد م تقارير عن التنفيذ إلى األجهزة التشاااريعية ومجالس اإلدارة التابعين لها اعتبار 
 .2025عام 

 تؤرد المؤسسات  ذه التوة   جز، ا. - 34

بل ام      ما من المســا،ء العععهف فإ  اســتمدا  الشــل ا  المنفذين وإدارتهم   10في الفقلة    جا و ما   - 35
 مال   علج دد سوا .ومن مسا،ء اللقال  ال

ــأ  بأن   - 36 الو االت لااللتزامات المتيهد بها في اتار  ورنبالي ع  تتقأد ال هود اللام   الج تيزرز التنســــ
وبموجم اإلتار    .2024-2021 للفتلة رةــــد االســــتيلا  الشــــامء للســــ اســــات الذي ع لي  ء عرب، ســــنوات

عفلق  األمم وال مكاتم المنســــــقأن الم  مأنف  التنســــــأ  اإل ما،يف وال إلدارة والمســــــا ل ف ال عملك مكتم ال ديد ل
تنفأــذف أل  ذلــك عق، علج عــات    ــا ــات األمم في م ــال الوالعــ   عي  حــاالتف  في ميظم الف  المتحــدة الق لرــ 

 المتحدة المسؤول .

 ا  في موا م  ممتلف  ال  ا  بدور   مكتم التنســــأ  اإل ما،ي ومكاتم المنســــقأن الم  مأنورســــت  ،   - 37
ال ســــــــــــــ مـا من خعل جم، تلا،  التنفـأذ و مـاذج األعمـالف وبالـتالي دعم قدرات عفلق  األمم المتحـدة الق لر ف و 

  ذه األفلق .و شل الممارسات ال أدة والنهج االبتاارر  علج   ا  
 


