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 الدورة السادسة والسبعون 
 من جدول األعمال المؤقت*  144البند 

 وحدة التفتيش المشتركة 
   

استتتتتعرام معميا مراااة ااستتتتتدامة الى نية امؤ ساا  مظستتتتستتتتا  م  ومة    
 األما المتحدة 

 
 مذكرة من األم ن العام  

 
الجمعية اليامة تيليقاته وتيليقات مجلس اللؤســــــــــا   يتشــــــــــلع األمأن اليا  لى  عحأء  ل   ع ــــــــــا  

اســـــتيلا   ”التنفأذيأن لمنظومة األمم المتحدة الميني لالتنســـــأ  عل  تقلدل ولدة التفتيش المشـــــتل ة المينو   
 (.A/76/286)انظل  “تيميم ملاعاة االستدامة البأئية عل  نطاق مؤسسات منظومة األمم المتحدة
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 مقدمة  -   أوا  
اســتيلا  تيميم ملاعاة االســتدامة البأئية عل  ”تجلي ولدة التفتيش المشــتل ةف  ي تقلدل ا المينو    - 1

ف اسـتيلااـا للسـياسـات والمما سـات الميا ـلة ( 1) (A/76/286)انظل   “نطاق مؤسـسـات منظومة األمم المتحدة
ــات منظومة األمم المتحدة  ي الفتلة  ــســــــــ ــتدامة البأئية  ي مؤســــــــ ف  2019-2012المتيلقة بتيميم ملاعاة االســــــــ

 ف لسب توا ل ا.2020 ي ذلك البيانات المتيلقة ليا    لما
  

 معميقا  اامة  -  ثاسيا  
تللب المؤســســات لالتقلدل ونتاوجه وتقد  توقأت نشــلصف  ذ  ــد  ليد وقت ققــأل من  قلا  مجلس   - 2

اللؤســـا  التنفأذيأن  ي منظومة األمم المتحدة الميني لالتنســـأ  اســـتلاتيجية  دا ة االســـتدامة  ي منظومة األمم 
 ل  منهاف التي تغطي االستدامة البأئية  ي مجال اإلدا ة.ف ال سيما الملللة األو 2030-2020المتحدة للفتلة 

وتاللظ الكيـانـات وجود  وجـه تـداثـء  بألة بأن التو ــــــــــــــيـات المقتللـة من جـانـب الولـدة وو ـاو    - 3
ف عل     المواعأـد النهـاويـة المقتللـة من جـانـب الولـدة  2030-2020اإلدا ة الوا دة  ي اســــــــــــــتلاتيجيـة الفتلة  

 الزمنية األكبل واقعية الوا دة  ي االستلاتيجية.تتطاب  مع األطل  ال

ودو ل االســــتيلا  منطلقا  يما لميالجة  وجه الققــــو   ي  دا ة االســــتدامة  ي مؤســــســــات منظومة  - 4
ــذت  ي االعت ـــا   ــاالتف و ي مجـــاالت اإلدا ة التي  ثـ ــة بأن الو ـ األمم المتحـــدةف و ي االيـــات المشــــــــــــــتل ـ

 .2030-2020استلاتيجية الفتلة   ي

ومن منظو  الحد من األثل البأئيف تاللظ المؤســســات    تو ــية لشــى  الســفل  انت ســتكو   كبل  - 5
. و انت الكيانات  ع ا ستقد  تقدعم  2030-2020 ياليةف لما  ي ذلك  ي الو ا  لالتزامات استلاتيجية الفتلة 

 تو ية  ويسية وااحة لشى  اإلدا ة المستدامة للملا  .

ع االســتيلا  لى  التنســأ  بأن الو االت محلي  ويســي للتقد ف ال ســيما عل  مد  و ي لأن عيتل  - 6
الســـــــــنوات اليشـــــــــل المااـــــــــيةف  فنه يبأل  ع ـــــــــا توقيات  بألة  يما يتيل  لالدعم والتوجيه والبيانات والتحق   

ــاوء الالزمة  من ــع  ي تناول الوســـ ــتلي بأن الو االتف دو     يتوســـ ــيأد المشـــ للو ا   التقد  المحلز عل  القـــ
 بهذص التوقيات.

وتد ي الكيانات    الجداول الزمنية المتوثاة عمكن    تطلح  ـيواات تـت ف لما  ي ذلك ما يتيل   - 7
لالتنسـأ  بأن متتل  المؤسـسـات  ي نفس الموقع )مبء تنسـأ  السـياسـات واإلجلا ات التي تهم عمليات مل ز 

ةف والمشــــا  ة اليميقة ل يم المؤســــســــات  ي جهود التقــــدي  أأنا الدولي(ف والجداول الزمنية للدو ة البلنامجي 
 (.19-لجاوحة مل   ألوس  و ونا )كو أد

 وتؤدد المؤسسات جزويا تو يات االستيلا . - 8
  

 __________ 

 .JIU/REP/2020/8تقلدل ولدة التفتيش المشتل ة متاح تحت اللمز  (1) 
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 معميقا  امؤ موصيا  محددة  -  ثالثا  
 1التوصية    
ستتتياستتتة امؤ ساا  ي بغي لمرؤستتتال الت ف ذي ن لمظستتتستتتا  م  ومة األما المتحدة الذين لا  ستتت وا  عد   

 . 2022الم  مة لالستدامة الى نية في مجاا  وظائف اإلدارة الداخمية أن  فعموا ذلك  حمول سها ة اام  

 تؤدد المؤسسات  ذص التو ية جزويا. - 9

ــتلاتيجية الفتلة  - 10 ــع   2030-2020وتدعو اســـــــ ــا جميع  يانات منظومة األمم المتحدة  ل  واـــــــ  ع ـــــــ
 .2025عل  نطاق المنظمةف  ي سياق واع نظا  لإلدا ة البأئية لحلول عا  سياسة لالستدامة البأئية 

ــء  ثل     عكو    - 11 ــيقا للغاعةف بأنما تف ــــــــــ وتاللظ ليم الكيانات    اإلطا  الزمني قد عكو  اــــــــــ
ــتدامة البأئية  ي منظومة األمم المتحدةف يواـــــــع من ثالل ما  و قاوم   “تقـــــــو ” ناي  وال  متف  عليه لالســـــ

 منابل مشتل ة بأن الو االت. من

وتذ ل األمانة اليامة لألمم المتحدة لســــــــــياســــــــــتها البأئية الحالية  ما و دت  ي نشــــــــــلة األمأن اليا   - 12
 (.ST/SGB/2019/7) “ةالسياسة البأئية لألمانة اليامة لألمم المتحد”المينونة  

 
 2التوصية    
ي بغي لألجهزة التشتتتتتتتتتراعية وا نا  اإلدارة في مظستتتتتتتتتستتتتتتتتتا  م  ومة األما المتحدة التي لا موج   عد   

حمول سها ة اام  الرؤستال الت ف ذي ن للؤ دم  ااتبارا  ااستتدامة الى نية في لدارة م  مامها أن مفع ب   
ب وأن مامت  لل ها أن يتدرجوا في التقرار الستتتتتتتتت وا ان أامتال الم  متة ستتائ  الجهود المىتذولتة  2022

 لتعميا ااستدامة الى نية في وظائف اإلدارة الداخمية لمم  مة. 

 تاللظ المؤسسات     ذص التو ية موجهة  ل   جهزتها التشلدعية  و  أئاتها اإلدا دة. - 13

ــتيلا ف دعت الجمعية اليامةف  ي قلا  ا  تالل - 14 ــل االســــ ــات  نهف منذ    نشــــ ــســــ ف 75/233ظ المؤســــ
الم ــــــــــــــي قدمال  ي واــــــــــــــع نه  عل  نطـاق المنظومةف وتنفـأذ  ”كـيانات منظومة األمم المتحـدة اإلنمـاوـية  ل   

اتهـا اإلدا ـدةف من ثالل التقـا دل والوالـعات القـاومـةف عن جهود ـا اللامـية  الـتدابأل وتقـدعم تقـا دل منتظمـة  ل   أئـ 
 ل  الحد من لقمتها المناثية والبأئية؛ واما  اتساق عملياتها والامجها مع وجود مسا ات  نماوية منتف ة  

ســــــــــــــهـا  االن يـاثـات وقـاد ة عل  التكيع مع تغأل المنـااف والتشـــــــــــــــديـد عل  الطـالع المل  لليمـء المنـاثي واإل
 )ب((. 29)الملجع نفسهف الفقلة  “2020 طا  التنوع البأولوجي اليالمي لما ليد عا     ي

الميقودة  ي تشــــــــــــــلدن األول/ كتوال   340واعتمـــدت  أئـــة  دا ة مكتـــب اليمـــء الـــدوليف  ي دو تـــه   - 15
ســـيي  ل  تحأأد ف قلا ا طلبت  يه  ل  المديل اليا ف  ي جملة  مو ف موا ـــلة ال2020الباني/نو مبل   وتشـــلدن

 ثل الكلاو   ي منظمة اليمء الدوليةف تمشـيا مع  دع األمم المتحدة المتمبء  ي تحأأد  ثل ان ياثات الكلاو   
ف وتقدعم تقلدل  ل   أئة اإلدا ة عن تنفأذ ذلك الطلب. غأل    مكتب اليمء الدولي عيل  2020لحلول عا  

 تنفأذ الذي عقد   ء سنتأنف وليس عل   ساس سنوي. دا ص ونتاوجه عل   أئة  دا ته  ي تقلدلص عن ال
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 3التوصية    
ب 2022ي بغي لمرؤستتال الت ف ذي ن لمظستتستتا  م  ومة األما المتحدة أن   بتتبتتواب  حمول سها ة اام    

موارد كافية في خاط م زاسية محددةب بوستتتتائ  م ها محستتتت ن استتتتت دام الموارد المتاحة القائمةب لتعميا  
الى نية في مظستتتتستتتتامهاب ومقد ا مقارار ان الت ف ذ للؤ أجهزمها التشتتتتراعية وا نا     مراااة ااستتتتتدامة 

 . 2023لدارمها ااتبارًا من اام  

قد تكو  جد متقدمة   2022تؤدد المؤسـسـات  ذص التو ـية جزوياف مشـألة  ل     عمليات المأزانية ليا   - 16
كبل واقعـية. وعالوة عل  ذـلكف تاللظ  ـنه ال عمكن ـقد عكو     2023ـلالفيـء و   الموعـد النهـاوي المحـدد  ي عـا  

 . ي  بأل من األليا  زدادة  ذص االلتزامات المالية  ال ليد موا قة األجهزة التشلدعية  و الهأئات اإلدا دة 
 

 4التوصية    
ي بغي لمرؤستتتال الت ف ذي ن لمظستتتستتتا  م  ومة األما المتحدة الذين لا  تمفوا متام  المشتتتتراا    درا     

أحتام محددة إلدما  ااتبارا  ااستتتتتتتدامة الى نية في ستتتتتتياستتتتتتا  الشتتتتتترال وهجرالامها وأدلتها ومبادئها  
التوج هيةب بوستتائ  م ها ايليا  المشتتتركة ب ن الوكاا  ذا  البتتمةب حستت  اانتيتتالب أن  فعموا ذلك  

 . 2022 حمول سها ة اام  

ــية جزوياف لالنظل  ل   - 17 ــات  ذص التو ـ ــسـ ــاتها وتجلا اتها تؤدد المؤسـ ــياسـ     د اج  لكا  محددة  ي سـ
المتيلقـة لـالمشــــــــــــــتلدـات يتطلـب موا قـة  جهزتهـا و/ و  أئـاتهـا الحكوميـة الـدوليـة. وتاللظ  ـذلـك  نـه قـد عكو   

 المقتلح لتنفأذ جميع الجوانب المبأنة  ي التو ية. 2022القيب الو ا  لموعد  من

  مية نشــل  ذص التوجأهات عل   وســع نطاق ممكنف   وااإلاــا ة  ل  ذلكف تؤ د ليم المؤســســات - 18
ــغأليةف لما  ي ذلك  ــياقات التشـ ــتنادا  ل  االثتال ات بأن المواقع والسـ ــن  للكيانات تكأيع تطبيقها اسـ لت  يتسـ

 لاالت الطوا ئ التي عجب  أها ملاعاة التياجات االستدامة البأئية  ل  جانب المقت يات التشغألية.

  2030-2020لى  اســـتلاتيجية  دا ة االســـتدامة  ي منظومة األمم المتحدة للفتلة   وتذ ل المؤســـســـات - 19
تحدد المشــــــتلدات لاعت ا  ا  لد  و او  اإلدا ة اللويســــــية الســــــت وتحدد الهدع المتمبء  ي  دماج الكيانات 

 لقو ة منهجية اعت ا ات االستدامة  ي المشتلدات وتو أل ا مؤتلات للتقد   ي مجال المشتلدات.
 

 5التوصية    
ب لدرا   2022ي بغي لمرؤستال الت ف ذي ن لمظستستا  م  ومة األما المتحدة أن  تفمواب  حمول سها ة اام    

فها ااستتتتتتتتتتتدامتة الى نيتة وستتتتتتتتتموكيتامهتا في جميا امميتا  التوظيم وااختيتارب وفي س ا مق يا األدالب  
أجهزمها التشتتتتتتتتتراعيتة وا نتا  لدارمها ااتبتارًا  وهااتالاتا واستًا كتافيتًاب وأن  قتدموا مقتارار ان الت ف تذ للؤ  

 . 2023اام   من 

 تؤدد المؤسسات  ذص التو ية جزويا. - 20

و ي تد ي   مية  دماج  يمة االســـــتدامة البأئية  ي البقا ة المشـــــتل ة لمنظومة األمم المتحدة وتذ ل  - 21
  و او  اإلدا ة اللويســـــية الســـــت  تحدد الموا د ال شـــــلدة لاعت ا  ا  لد  2030-2020لى  اســـــتلاتيجية الفتلة  

ــا لة. و ي   وتحدد الهدع المتمبء  ي  دماج اإلدا ة البأئية  ي  طل األمم المتحدة الحالية لبنا  القد ات والمســـــــ
 .2021األمانة اليامة لألمم المتحدةف تد ج االستدامة البأئية  ي  طا  القيم والسلوي الذي سيطل   ي عا  
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ــات - 22 ــانـ ــه  ي الفقلة    غأل    ليم الكيـ ــذي  تــــــــــــــأل  ليـ من التقلدل   135تشـــــــــــــــــاطل نفس القل ف الـ
(JIU/REP/2020/8 ــا ية الثت ا  ا ــا ة  يم و فا ات ومها ات  اــــــ ــيب  اــــــ ــيكو  من القــــــ (ف من  نه ســــــ

ت التقنية للشــــــــواغلف و نه ســــــــيكو  عمليات التو يعف وال ســــــــيما تلك التي ال تتقــــــــء م اتــــــــلة لااللتياجا  ي
ــع  طا  و/ و م ادئ توجأهية عل   من ــألز  واــــــ القــــــــيب  ياس وتقأيم الوعي البأئي. وتاللظ  ذلك  نه ســــــ

نطاق المنظومة لتقأيم  هم االسـتدامة البأئية وسـلو ياتها من  جء تحديد جدو  تنفأذ التو ـية وميقولية الموعد 
قــد تكو  النه  البــديلــةف مبــء تــد دــب المو فأن عنــد التحــاقهمف  كبل . و 2022النهــاوي المحــدد  ي نهــاعــة عــا   

 كفا ة و يالية.

و يما يتيل  لاالســتيلا  المقتلح لنظا  التقأيم وانط اقه عل  جميع المو فأنف تؤدد ليم الكيانات  - 23
بتو أل ميالجة المســــــىلة لطلدقة تكو  ذات  ــــــلة وتســــــا م لقيمة م ــــــا ةف لما  ي ذلكف عل  ســــــبأء المبالف 

ــدامـــة البأئيـــةف  و لـــاالعتلاعف  ي نطـــاق  دا ة األدا ف لـــاإلجلا ات   المزدـــد من التـــد دـــب لتيزدز  هم االســــــــــــــتـ
 االست ا يةف والتفكأل المبتكلف والمسا مات  ي االستدامة البأئية.

 
 6التوصية    
ب وبداا  2022اام    ي بغي لمرؤستتال الت ف ذي ن لمظستتستتا  م  ومة األما المتحدة أن  عزاواب  حمول سها ة  

من س ام الم ستتتتتتتت  المايا ويليا  فرا  األما المتحدة القاراب الت ستتتتتتتت   ب ن المقر والوكاا  الم داسيةب  
والت ستتتتتتتتت   فيمتا ب ن الوكتاا  الم تداسيتةب في متتا عتة التتداب ر الراميتة للؤ الحتد من األثر الى ني لموجود  

 .2023زمها التشراعية وا نا  لدارمها ااتبارًا من اام الم داسيب وأن  قدموا مقرارًا ان الت ف ذ للؤ أجه

 تؤدد المؤسسات  ذص التو ية. - 24

 دا ة الملا   ـلاعتـ ا  ـا  لـد  و ـاو  اإلدا ة اللويســـــــــــــــية   2030-2020وتحـدد اســــــــــــــتلاتيجـية الفتلة  - 25
اليمء المشـــــــــتل ة  الســـــــــتف وتحدد الهدع المتمبء  ي    تت ع جميع ملا   األمم المتحدةف التي تتوال ا  ماكن

 لمنظومة األمم المتحدةف ميايأل البنا  المستدا   و التوجأهات المنسقة لإلدا ة المستدامة للم اني.

من  2وقد  د جت تدابأل مســـــــــتدامة بأئيا  ي تحقأ    داع ثطة الكفا ةف ودتيل  األمل لالقـــــــــيغة  - 26
اســـتلاتيجية تســـأأل  واألماكن المشـــتل ة. وتد جاســـتلاتيجية تســـأأل األعمالف ومكاتب الدعم اإلدا ي المشـــتل ة  

األعمـال ومكـاتـب الـدعم اإلدا ي المشــــــــــــــتل ـة اعت ـا ات و  ـدا ـا لالســــــــــــــتـدامـة البأئيـة  ي  طـا  تقـدعم التـدمـات  
 بلدا. 131  ي

وقد اعتمدت  لقة اليمء المينية لىماكن اليمء المشــتل ة م ادئ توجأهية لالســتدامة واــيها بلنام    - 27
المتحدة للبأئةف ودن غي    تت ع الم ادئ التوجأهية جميع المكاتب القطلدة والمأدانية عند  نشــــــــــــا   ماكن األمم 

 عمء جديدة.

ودل  لي ـــــــها    التو ـــــــية المذ و ة  عالص ين غي    تقتقـــــــل عل  تدابأل ال تتلتب علأها تكاليع  - 28
ماد لهذص التدابأل  ي مكات ه المأدانية  ي السنوات  ماليةف  ي الحاالت التي ال تتوقع  أها مأزانية الكيا   ي اعت 

القادمة. وسيسهم  د اج تمودء لتدابأل االستدامة  ي مأزانية الملا  /الم اني  سهاما  بألا  ي تنفأذ تدابأل الحد 
 من األثل البأئي للمكاتب.
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 7التوصية    
صتوا امؤ استتغ ال جميا المظممرا   ي بغي لمرؤستال الت ف ذي ن لمظستستا  م  ومة األما المتحدة أن  حر   

ب امؤ أا موفر 2022والم استتتتتتتبا  وااجتمااا  التي م  مها م  مامها ان الور ب  حمول سها ة اام  
المواد الماىواة لا ب ال امؤ طم  رستتتتتمي وبتداب ر م استتتتتبة استتتتتترداد التااليم  امبا  س ام مستتتتتع ر 

  الم دوب ن الرستتتتتتتم  ن ومظستتتتتتتستتتتتتتا  البحو   من نى    - مفاضتتتتتتتمي فيما يتعم   م تمف فنا  الزبائن  
وأن  قدموا مقارار ان الت ف ذ للؤ أجهزمها التشتتتتتراعية   - والمشتتتتتارك ن ايخران في المظممرا  والاال   

 . 2023وا نا  لدارمها ااتبارًا من اام  

 تؤدد المؤسسات  ذص التو ية جزويال. - 29

تت ع منذ  تلة ليســت لققــألةف  ف  الكيانات   “االقتقــاد  ي اســتتدا  الو ق ”و ي لأن    مما ســات  - 30
تاللظ  نه قد ال عكو  من المســــتقــــوب محاولة  زالة جميع  نواع الط اعة )و/ و اــــما  اســــتلداد التكاليع( 
عل  النحو الذي اقتللته الولدةف أل   زالة المواد المطبوعة قد تيوق  ي الواقع   داع االتقــــال للمؤســــســــات  

 ة مبء الملققات والنشلات والال تات(.) ي مواد الدعوة والتوعي 

ودقتلح لي ـــــــــــــها    تل ز التو ـــــــــــــية بدال من ذلك عل  زدادة اســـــــــــــتتدا   دوات التداول عن ليدف   - 31
. و ي  ذا القــــــــــددف تد س 19-لاالســــــــــتفادة من التجلاة الناجحة عل   ذا القــــــــــيأد منذ بداعة جاوحة  و أد

ف لمـا  ي ذـلك “طبييي جـدـيد”جتمـاعـات اال تلااـــــــــــــــية  ي  طـا  الكـياـنات  مكـانـية تيميم الجواـنب اإلعجـابـية لال
 الد وس المستفادة والفواود البأئيةف الناتئة عن الجاوحة.

ــؤو  الجمعية اليامة والمؤتملات  - 32 وتذ ل األمانة اليامة لألمم المتحدة لىنه عندما تــــــــــــلعت  دا ة تــــــــــ
لألمم المتحدةف  تــــــــــأل  ل      ذص الم اد ة  ي تقليص اســــــــــتتدا  الو ق داثء األمانة اليامة   2010 عا   ي

ليســــــــــــت م اد ة اــــــــــــد الو ق بء اــــــــــــد الهد . ومن المتوقع    تســــــــــــتمل الطلدقة التي عســــــــــــتتد  بها الو ق 
المؤتملات  ي التيبأل عن ذلك واـما   مكانية تقدعم النسـا المطبوعة عند الطلبف و و نه   يدته الدول    ي

 األع ا   ل  لد  بأل.
 

 8التوصية    
ي بغي لمرؤستتتتتتال الت ف ذي ن لمظستتتتتتستتتتتتا  م  ومة األما المتحدة الذين لا  تمفوا المتام  ذا  البتتتتتتمة    

المستتتظولة ان م  يا المظممرا  وااجتمااا  والم استتتبا  بوضتتتا ستتتياستتتة إلدما  أحتام محددة متعم   
لتوج هيةب بوستائ  م ها ايليا    ااتبارا  ااستتدامة الى نية في الستياستا  واإلجرالا  واألدلة والمباد  ا 

 . 2022المشتركة ب ن الوكاا  ذا  البمةب حس  اانتيالب أن  فعموا ذلك  حمول سها ة اام  

 تؤدد المؤسسات  ذص التو ية جزويال. - 33

ــتلاتيجية الفتلة  - 34 ــية الســـت    2030-2020وتحدد اسـ ــ ات لاعت ا  ا  لد  و او  اإلدا ة اللويسـ المناسـ
المتمبء  ي    تبأن المناســـــــ ات التي تنظمها األمم المتحدة  عا  ا  مواـــــــوعها التزا  المنظمة  وتحدد الهدع  

مشــــا ي غأل ذات  ثل  300لاالســــتدامة. والهدع  و    تكو  جميع المناســــ ات التي عشــــا ي  أها  كبل من 
ل  ان ياثات   ـــــــاع عل  المناا. وتل ز االســـــــتلاتيجية عل  األثل البأئي للمناســـــــ ات  كءف وعل  األثص ع

 غازات الد أئةف التي تمبءف  ل  جانب السفلف  كبل  ثل بأئي للمناس ات.
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و ي لأن    من المهم ماللظـة    الطلدقـة التي تنظم  و تســــــــــــــأل بهـا المؤتملات عـادة مـا تحـدد ـا  - 35
لد الم ــــيع(ف  الدول األع ــــا ف والبلدا  الم ــــيفة  ي لالة المؤتملات التي تيقد ثا ج المقل )و قا التفاق الب 

  ف  المؤسسات ستسي  لاستملا   ل  تنفأذ مما سات مستدامة بأئيا.
 

 9التوصية    
ب 2022ي بغي لمرؤستتتتتتتال الت ف ذي ن لمظستتتتتتتستتتتتتتا  م  ومة األما المتحدة أن  تفمواب  حمول سها ة اام    

لى نيةب  امتثال لجرالا  ومشتتتتتتتتتاراا خدما  ما ولوجيا المعموما  واامبتتتتتتتتتاا  ااتبارا  ااستتتتتتتتتتدامة ا 
ذلتك ضتتتتتتتتتمتان أن ماون اسبعتاثتا   تااا  التدف نتة في مستتتتتتتتتتوا يتوالم ما امفتا يتة األما المتحتدة   في   متا 

 اإلطاراة  شأن مغ ر الم اخ وامفا   اراس. 

 تؤدد المؤسسات  ذص التو ية جزويال. - 36

الطمولات الجماعية لمنظومة  وتتف  الكيانات عل     و يفة اإلدا ة  ذص لها   مية ققـــو  لتحقأ   - 37
  2030-2020األمم المتحدة  ي مجال االســـــــــــــتدامةف وليس  قئ لأل داع البأئية. وتحدد اســـــــــــــتلاتيجية الفتلة 

تكنولوجيا الميلومات واالتقــــــــاالت لاعت ا  ا  لد  و او  اإلدا ة اللويســــــــية الســــــــتف وتحدد الهدع المتمبء 
 االت مع طمولات االستلاتيجية.موا مة و يفة تكنولوجيا الميلومات واالتق  ي

ــها ياللظ  نه من  جء الو ا  لموعد نهاعة عا   - 38 ــألز  تزودد منظومة األمم 2022غأل    لي ـــــ ف ســـــ
المتحــدة لمنهجيــة ميتلع بهــا تتي  لهــا   لاد ثئ  ســـــــــــــــاس الن يــاثـات غـازات الـد أئــة المتقــــــــــــــلــة بتكنولوجيــا 

ــا دع  الميلومات واالتقـــــــــاالتف   ـــــــــال عن تحديد   داع. وتشـــــــــ  أل  يانات  ثل   ل     اإلجلا ات والمشـــــــ
المتقـــــلة بتكنولوجيا الميلومات واالتقـــــاالت تند ج داوما اـــــمن نشـــــام بلنامجي تـــــامءف و   ملاعاة التوا    

 .1اتفاق لا دس لموجب اتفا ية األمم المتحدة اإلطا دة لشى  تغأل المناا ستيال   جز  من التو ية  مع

ــا ي   - 39 يمـا يتيل  ـلالقـد ة عل  الو ـا  ـلالجـدول الزمني المقتلح عكمن  ي االعتمـاد و ـناي اعتـ ا   اــــــــــــ
ــاالتف لما  ي ذلك مل ز األمم المتحدة  ــا ة تكنولوجيا الميلومات واالتقـــ ــت ـــ عل   طلاع ثالبة  ي للول اســـ

 الدولي للحوس ة ومقدمي التدمات السحابية اليامة.

ــنتأن   كما    القأود المفلواــــــة عل  الموا دف  و  ي - 40 لاالت  ثل  تنظيم األنشــــــطة عل   ســــــاس ســــ
  مو  قد تحول  ع ا دو  الو ا  لالموعد النهاوي المحدد.

 
 10التوصية    
ب جميا 2022ي بغي لمرؤسال الت ف ذي ن لمظسسا  م  ومة األما المتحدة أن يتيحواب  حمول سها ة اام    

داوة امؤ اإلسترستب  ما في ذلك من خالل الوثائ  والم شتتتتورا  والات با  الرستتتتمية ومواد التواصتتتت  وال 
ماىيقتا  اقتد المظممرا  اىر اإلسترستت أو   راتا من وستتتتتتتتتائت  ما ولوجيتا المعمومتا ب وأن  قتدموا مقتارار  

 . 2023ان الت ف ذ للؤ أجهزمها التشراعية وا نا  لدارامها ااتبارًا من اام  

 .9 و 7ود  وجه تداثء مع التو أتأن تؤدد المؤسسات  ذص التو ية جزوياف غأل  نها تاللظ وج - 41

وتتســــــا ل الكيانات عما  ذا  انت التو ــــــية تتيل  لمواد التوعية والدعوة المشــــــا   لأها  ي الفقــــــء   - 42
القــــلة من تقلدل ولدة التفتيش المشــــتل ة الذي    ــــ   ل  التو ــــيةف وتفتل   نه ســــتظء  ناي ليم  ذي

  ل  جانب النستة اإللكتلونية. الكتأ ات والملققات ومواد الدعوة المطبوعةف

 


