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 تنفيذي موجز  
 علاى نطااق منظوماة األمام املتحادة استعراض متطلباات تقادمي التقاارير إىل اجلهاات املاحناة

JIU/REP/2017/7 

كانتتتل ادتتتزادس مه ا غتتتاساس ةتتت  اترباربتتتيمل صص اديف عتتتاس صا    تتتاس مه من ومتتتمل  
اتمم ا يفحدس على مدى ادعقدين ا اضيني كب س، بينما ظلل ا غاساس اترباربيمل على حاهلا 

 صص اخنفضل من حيث ادقيممل احلقيقيمل.
)ابربيفثناء عملياس حفت   ٢٠١٥مه ا ائمل مه عام  ٨٥صبلغل نغبمل اديف عاس حوايل  

مه ا ائتتتمل متتتن اومتتتوم. صن تعيفمتتتد  تتتنادي  اتمتتتم  ٦٤ادغتتت،مو، صبلغتتتل ا غتتتاساس ا تتتددس 
ا يفحتتتدس صبها إتتتا إن علتتتى ا  تتتادذ اد وعيتتتمل. كتتتذدت، يعيفمتتتد بعتتت  اهلي تتتاس ادتتت  تقتتتوم بتتتدصذ 

حدس ادغاميمل اتمانمل صكياانس صخهى مثل مكيفب تنغي  ادشؤصن اإلنغانيمل، صمفوضيمل اتمم ا يف
 مه ا ائمل من متويلإا. ٩٠دشؤصن اد،ج ني على م ادذ طوعيمل مه صكثه من 

إىل من ومتمل اتمتم ا يفحتدس، مه ا زيتد متن  صتهةب اجلإاس ا احنمل، عنتدما وتو أ صمتوانا  
ادشفافيمل صا غاءدمل صا علوماس عن كيفيمل اربيف دام هذه ا واذد، صكذدت عن اديفداب  ادت  رتهي 

ا دضتتتمان اربتتتيف دامإا بفعاديتتتمل صكفتتتاءس. صي لتتتب مع تتتم اجلإتتتاس ا احنتتتمل تقتتتد  تقتتتاذيه اختاذهتتت
تف يليمل، ماديمل صبهان يمل على حد ربواء، إىل فهادى اجلإاس ا احنمل، عن اتنش مل ا ض لع هبا 

متتا تكتتون مهبوطتتمل  شتتاذيع صص بتتهامذ  تتددس. صهتتذه  ابربتتيف دام ت عا تتا ا    تتمل، ادتت  ةادبتتاا 
ثلتتتمل مه تقتتتد  اديفقتتتاذيه ا ا تتتمل  إتتتاس ماحنتتتمل هتتتي ختتتاذ  اديفقتتتاذيه ا ؤربغتتتيمل ادتتت  ادعمليتتتمل ا يفم

تقتتدمإا ا ن متتاس إىل  تتادهت إداذ تتا، صتهضتتاحت إديإتتا. صوتتدد اجلإتتاس ا احنتتمل ميف لبتتاس معينتتمل 
 مه ما بينإا من حيث ادشكل صاديففا يل صاددصذيمل. كب اا   ختيفلف، مه مع م احلانس، اخيف،فاا 

ا ددس صا    اس عن اذتفام كب  مه عتدد اديفقتاذيه  ا غاساسس مه صصربفهس ادزاد 
ا  تتتاس،  متتتا يبلتتتا عتتتدد اديفقتتتاذيه ا  لوبتتتمل ربتتتنواا  كثتتت اا ف ا تتتددس ادتتت  ت لبإتتتا اجلإتتتاس ا احنتتتمل.

متن ادواتل صا تواذد متن  كبت اا   اآلنحت ابدنغبمل دلعديد من ا ن متاس. صتنفت  ا ن متاس اتدذاا  بل
. صابإلضتتتتافمل إىل هتتتتذه اديفقتتتتاذيه اد ان يتتتتمل صا اديتتتتمل ادكثتتتت س اديفقتتتتاذيه هاد هتتتتذا تتتتوظفني علتتتتى إعتتتتد

كثتتت  متتتن   مهيفجتتتاص  يا  تتتا كيفتتتمل، فتتتظن ا ن متتتاس ملزمتتتمل بيفقتتتد  ا علومتتتاس صادو ئتتت  ادداعمتتتمل، 
، صابنربتتيفجابمل إىل طلبتتاس تقتتاذيه اديفقتتاذيه صصت  تتا صشتتكاأمتتا اتفتت  عليتتي متتن حيتتث اتحيتتان 

 صص ة  ذمسيمل ة  من وص عليإا مه انتفاااس.معلوماس خم  مل  صص
ا شتتت كمل هتتتذا ربتتتبل وغتتتني عمليتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه إىل  اديففيفتتتي صحيتتتدد تقهيتتته صحتتتدس  

اجلإتتاس ا احنتتمل صميف لبا تتا بشتتكل صفضتتل، صتعزيتتز مكانتتمل  ابحيفياجتتاس صادوفتتاءاجلإتتاس ا احنتتمل، 
جإتتاس ا احنتتمل. صيبحتتث إمكانيتتاس صاي متتاا دل مغتتيفجيباا  من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس بو تتفإا شتتهيكاا 

 منوذ  موحد ديفقد  اديفقاذيه./شكلاديفوحيد صاديفبغيط،  ا مه ذدت اربيفحداث 
صييفضمن اديفقهيه رببع تو ياس ذمسيمل، اثنيفان منإا موجإيفان إىل  ادهت اإلداذس صمخهت  

س بو تتفإا اا احتتتا "مهنتتمل"تو تتيمل ةتت  ذمسيتتمل صص  ١٥ إىل ادهؤربتتاء اديفنفيتتذيني. صييفضتتمن صيضتتاا 
 اس صاجلإاس ا احنمل من صجل إجهاء وغيناس.ؤربغإضافيمل موجإمل إىل كل من ا 
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 واالستنتاجات املالحظات
إىل كثتتت س ، تقتتتاذيه  عديتتتدس من متتتاس تقتتتدماديفقتتتاذيه إىل احلكومتتتاس،  ذفتتتعإضتتتافمل إىل  

 ا فوضتتتتيمل موعتتتتمل ميفنوعتتتتمل متتتتن اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل، منإتتتتا اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل ةتتتت  احلكوميتتتتمل، مثتتتتل 
صبيتتمل، صا  تتاذحت اإلمنائيتتمل ا يفعتتددس اتطتتهاحت، صاد تتنادي  ادهصربتتيمل ادعا يتتمل )مثتتل اد تتندص  اتصذ 

ادعا ي، صاد ندص  اتخضه دلمناخو، ص نادي  اديفمويل اجلماعي ا شت كمل بتني صكتانس اتمتم 
ا يفحدس )مثل  تندص  اتمتم ا يفحتدس انربتيف مات ا يفعتدد ادشتهكاء، صاد تندص  ا هكتزي  واجإتمل 

 واذئو، صاجلإاس ا احنمل من ادق ام ا اص )مثل ا ؤربغاسو.اد 
 صت تتدذ هتتذه اديفقتتاذيه ا وجإتتمل إىل فتتهادى اجلإتتاس ا احنتتمل مه صشتتكاأ ميفعتتددس، كثتتت اا  
، اربتيفجابمل د،حيفياجتاس ا تددس دكتل متن اجلإتاس ا احنتمل ادت  هلتا انخيف،حت شديدستكون  ما

، صادشتتتكل، صمغتتتيفوى اديففا تتتيل،  س ذفتتتع اديفقتتتاذيهبتتتوتميف لبا تتتا صظهصفإتتتا ادذاتيتتتمل مه متتتا ييفعلتتت  
 صاهليكل ا ايل صص هيكل ا يزانيمل.

صاحلفتتتال علتتتى كتتتل ادتتتن م  ،هتتتذا ادعتتتدد ادكبتتت  متتتن اديفقتتتاذيه اإلفهاديتتتمل تقتتتد صيتتتؤدي  
اديفقتتتتاذيه  يفقتتتتد إىل ادتتتتزادس مه تكتتتتاديف ا عتتتتام،س مقاذنتتتتمل ب ،اترباربتتتتيمل اد، متتتتمل هلتتتتذه اديفقتتتتاذيه

 هت اإلداذس.ا نيف ممل إىل  اد
ديفحتتتتداس ادنانتتتتمل عتتتتن تقتتتتد  اديفقتتتتاذيه إىل اعتتتتا  ي ادتتتتذيهتتتتذا اديفقهيتتتته،  مه ىصيو  تتتت 

مه حتتواذ علتتى اد تتعيد انربتت اتيجي متتع اجلإتتاس  ؤربغتتاساجلإتتاس ا احنتتمل، بضتتهصذس دختتوأ ا 
. صينبغتتتي صن تؤختتتذ مه "اتفتتتا  متويتتتل"متتتع مقتتت   اتمتتتني ادعتتتام ادتتتداعي إىل إبتتتهام  ا احنتتتمل متشتتتياا 

 تواعتتتاساس صاجلإتتتاس ا احنتتتمل، صن ربتتتيما ؤربغتتتبتتتاذ، بتتتهص  متتتن ادشتتتهاكمل، لذاء كتتتل متتتن ا انعيف
اجلإاس ا احنتمل متن حيتث  ادس ادفعاديتمل صادشتفافيمل صا غتاءدمل مه متا ييفعلت  ابدنيفتائذ علتى ن تا  
ا ن وممل. صينبغي صن ييفمثل صحد ادعنا ه احلامستمل دلحتواذ مه اعيفمتاد منتاذ  دليفقتاذيه ا قدمتمل إىل 

انحيفياجتتاس صا يف لبتتاس ا شتت كمل دلجإتتاس ا احنتتمل متتن ا علومتتاس  صاربتتيفيعا اس ا احنتتمل، اجلإتت
صاتطه اديفن يميمل دلمؤربغاس صادذا ا. صينبغي موا لمل اربيفكشاحت  تنادي  اديفمويتل اجلمتاعي 

انتفتتتتا  متتتتع نيتتتتع  يكتتتتون اتحتتتتواأ، صفضتتتتل صمهصص ة هتتتتا متتتتن م تتتتادذ اديفمويتتتتل انبيفكاذيتتتتمل. 
اتكثتته فائتتدس. بيتتد صن ادنجتتا ، صدتتو متتع بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل ادهئيغتتيمل، اجلإتتاس ا احنتتمل هتتو 

ينبغتتتي صن يتتتوفه  لتتتهت ادهؤربتتتاء ص إىل حتتتد كبتتت  متتتن عتتتبء تقتتتد  اديفقتتتاذيه.  خيفتتتف صن ميكتتتن
ديف تتتتويه هتتتتذا ا واتتتتف ا وحتتتتد مه  اديفنفيتتتتذيني مه من ومتتتتمل اتمتتتتم ا يفحتتتتدس ا عتتتت  ابديفنغتتتتي  منتتتت اا 

 و.1 التوصيةمن وممل اتمم ا يفحدس )
صوتتتتدد اتحكتتتتام ادتتتتواذدس مه كتتتتل اتفتتتتا  ييفعلتتتت  اب غتتتتاساس، صادو ئتتتت  ا يف تتتتلمل بتتتتي،  

مه  صرباربتتياا  ميف لبتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل. صدتتذدت فتتظن ا فاصضتتاس تتتؤدي دصذاا 
توضيح ميف لباس تقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل، صاديفأكد من صن احيفياجاس اجلإاس ا احنمل 

صاجلإاس ا احنمل صصن تيفف ، مه ادبدايتمل، علتى  ا ؤربغاسمل مه انتفاااس. صينبغي صن تناا  مبين
انحيفياجتتتاس صا يف لبتتتاس، صعلتتتى جتتتدصاها صمتتتا ي تتتاحب ذدتتتت متتتن ل ذ متتتن حيتتتث ا تتتواذد.  

ا علومتتتتاس صاديفقتتتتاذيه  بيفقتتتتد  ا يفعلقتتتتملينبغتتتتي صن يكتتتتون هنتتتتاا اتفتتتتا  علتتتتى اد لبتتتتاس  ،كتتتتذدت
 جيفماعتتتتاسس موااتتتتع ا شتتتتاذيع، صاجيفماعتتتتاس اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل صانا    تتتتمل متتتتن ابيتتتتل  اذا

اديفشتتتاصذ مه ادواتتتل ا ناربتتتب متتتع ا كاتتتتب ا عنيتتتمل،  ا ؤربغتتتاساإلع،ميتتتمل. صينبغتتتي صن تكفتتتل 
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ربيما مكاتب ادشؤصن ا اديمل صادقانونيمل، حبيث تكون ا يف لباس ا يفف  عليإا ديفقد  اديفقاذيه  صن
ربيغتتاعد ادوضتتو  مه متتا ييفعلتت   يف لبتتاس تقتتد  ص دغياربتتاس. ميفوافقتتمل متتع ادقواعتتد صاتن متتمل صا

 و.2التوصية اديفقاذيه على تفادي ا نااشاس ا  ودمل صادغموض صاديف لماس مه مهحلمل نحقمل )
مهكتتتتتزي جلميتتتتتع اتفااتتتتتاس  يص ئقتتتتت مغتتتتتيفودماس ؤربغتتتتتصن يوجتتتتتد دتتتتتدى عتتتتتدد متتتتتن ا  

اس ؤربغتتتتابدنغتتتتبمل دلم  تتتتوص ابهتتتتذا  ي تتتتحا واعتتتتمل متتتتع اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل. صاتتتتد  ا غتتتتاساس
اد،مهكزيمل. صمما يزيد من تفاام ادوضتع صن صنشت مل نتع اتمتواأ صتقتد  اديفقتاذيه ىتهي علتى حنتو 

  ع ادهؤربتتتتاء اديفنفيتتتتذيون تتتتتوفجينبغتتتتي صن يشتتتتص ميفزايتتتتد علتتتتى اد تتتتعيدين اإلاليمتتتتي صادق تتتتهي. 
هها، إمكانيتتاس صفضتتل دلح تتوأ علتتى معلومتتاس عتتن تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل، صنشتت

ص ئقي دلمؤربغتمل تتودم   غيفودمصتبادهلا بني اددصأ اتعضاء، صصن يكفلوا احيففال كل من ممل 
 و.٣التوصية فيي نيع اتفاااس اديف عاس صاديفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل )

 مه  اأ تقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل نيصاديفدذيب ا ناربب اديفوجيي توف ربيشجع ص  
يكفل توحيتتد شتتهصد تقتتد  اديفقتتاذيه ا قبودتتمل علتتى ربتتيفثتتاأ دقواعتتد ا ن متتمل صصحكامإتتا ص علتتى انم

 و.٤التوصية ن ا  ا ن ممل، صابديفايل، انتغا  مه تقد  اديفقاذيه )
. اد تغ س هتو صكثته تكلفتمل تناربتبياا  غتاساسصتقد  اديفقتاذيه إىل اجلإتاس ا احنتمل عتن ا  
تقدم دصهنا ربوى تقاذيه موحدس، إىل جانتب وديتد  ن مغاساسشأن وديد عيفبمل دنيا دل منص 

صصن  انربتتت داد ادكامتتتل دليفكتتتاديفمنإجيتتتاس حلغتتتا  تكتتتاديف تقتتتد  اديفقتتتاذيه، صن يتتتدعم مبتتتدص 
ديتمل  غتيفواس كافيتمل علتى افه يشجع انتغا  داخل ا ن ممل. صربيغاعد توفه ا واذد دليفقاذيه اإل

 و.٥التوصية صحغن تواييفإا ) ضمان جودس اديفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل
اس منتتتتاذ  موحتتتتدس ديفقتتتتد  اديفقتتتتاذيه إىل اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل ؤربغتتتتصاتتتتد اربتتتتيفحدثل عتتتتدس م 

إتتاس ماحنتتمل رتتهي اديففتتاصض بشتتأني بتتني   خا تتاا  "موحتتداا " احلكوميتتمل صةتت  احلكوميتتمل، صص منوذجتتاا 
إىل اجلإتاس ا احنتمل  مل صاجلإمل ا احنمل. صبهِذأ بع  اجلإتود متن صجتل مواءمتمل اديفقتاذيه ا قدمتملؤربغا 

بتني  تنادي   ا شت كملاس صجإتاس ماحنتمل، متن ذدتت اديفقتاذيه ا وحتدس ؤربغتصتوحيدها بني عتدس م
اديفمويتتتتتل اجلمتتتتتاعي، صاديفقتتتتتاذيه ا قدمتتتتتمل عتتتتتن ا شتتتتتاذيع/اد امذ ا واضتتتتتيعيمل صص ا    تتتتتمل بشتتتتتكل 

بتتني ادوكتتانس.  متوهلتتا جإتتاس ماحنتتمل ميفعتتددس، صمنتتوذ  اتمتتم ا يفحتتدس دليفمويتتل ا شتت افضتتفاض ادتت  
 ن تتتتا  علتتتتى سموحتتتتد تقتتتتاذيهذ  امنتتتت صضتتتتعمتتتتن صجتتتتل حبتتتتث إمكانيتتتتمل  صاتتتتد صدس جإتتتتود بتتتتذدل متتتتؤخهاا 

ذ  انيتتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل، صص ادعديتتتد منإتتتا، إىل اربتتتيفحداث منتتت اغتتتيف دمإتمن ومتتتمل اتمتتتم ا يفحتتتدس، 
 .مه إطاذ اد فقمل ادك ى بشأن متويل اتنش مل اإلنغانيمل "3+٨" سا وحد اديفقاذيه

ةتتم انخيف،فتتاس مه مماذربتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه   يفلتتف اجلإتتاس ا احنتتمل، هنتتاا ااربتتم صذ  
ينبغتتي بتتذأ  تتاصنس، علتتى صربتتان ادعمتتل ا نجتتتز، ص مشتت ا هتتام مه ا علومتتاس ادتت  ت لبإتتا. 

اس صيغ تتتي ؤربغتتتجلميتتتع ا  ديفقتتتد  اديفقتتتاذيه يكتتتون مقبتتتونا  "صدىن صرباربتتتي حتتتد"منتتتوذ   دوضتتتع
على دذجمل كافيمل من ا هصنمل تيفيح  يكونمل من ا علوماس/اديفقاذيه، ص احيفياجا ا ا ش كمل اترباربي

 و.٦التوصية جلإاس ا احنمل صادكياانس )ايف لباس م خميفلفتكييفي مع 
صتيف لتتب إداذس اديفمويتتل ادقتتائم علتتى ا شتتاذيع صاديفمويتتل ا   تتا ةتت  ا تتهن ربياربتتاس  

هلتتذه ادغايتتمل،  س ا احنتتمل. صوقيقتتاا تتتدعم هتتذه ادعمليتتاس، صمنإتتا تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتا اا صن متت
صبغيتتتمل وغتتتني نوعيتتتمل اديفقتتتاذيه ا قدمتتتمل إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل صحغتتتن تواييفإتتتا، ينبغتتتي صن تضتتتمن 
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اويتتمل إلداذس  اس صن تكتتون دتتديإا ربياربتتاس مناربتتبمل إلداذس اديف عتتاس، صصن متيفلتتت ن متتاا ؤربغتتا 
ن تتتتم ا علومتتتتاس اإلداذيتتتتمل ا شتتتتاذيع، صصن مييفلتتتتت ن تتتتام خت تتتتيط ا تتتتواذد مه ا ؤربغتتتتمل صةتتتت ه متتتتن 

ا وجتتودس دتتتديإا متتتا يلتتزم متتتن ا  تتتائا ادوظيفيتتمل د،ضتتت ،م بتتتذدت ادعمتتل. صينبغتتتي ختفيتتتف 
ا  تتاطه ا يفعلقتتمل بيفقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل، كمتتا ينبغتتي تعزيتتز عمليتتاس ضتتمان جتتودس 

 .ا احنمل اجلإاس اديفقاذيه ا قدممل إىل
عمليتمل بتذأ ادعنايتمل ادواجبتمل صا وافقتمل مه متا ييفعلت  اس، صثناء ؤربغصينبغي صن تضمن ا  

اس صاديفوايتتتتتع علتتتتتى انتفااتتتتتاس ا  متتتتتمل متتتتتع اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل، صن ييفتتتتتواءم إطتتتتتاذ غتتتتتاسبقبتتتتتوأ ا 
 اس صنيفائذ ا شاذيع مع اإلطاذ انرب اتيجي صا يفعل  ابدنيفائذ دلمؤربغمل. غاسا
اجلإتتتاس ا احنتتمل كتتأداس فعادتتتمل اس عمليتتتمل تقتتد  اديفقتتاذيه إىل ؤربغتتصينبغتتي صن تعامتتل ا  

ا تتواذد، صصن تضتتع تتتداب  ديفعزيتتز ادشتتهاكاس حبيتتث يعيفتت  تقتتد  اديفقتتاذيه عمليتتمل ميفوا تتلمل  ديفعب تتمل
 دبناء ع،ااس دائممل مع ادشهكاء.

صتن تتتوي صظتتتائف صتقتتتاذيه ادهاابتتتمل ادقويتتتمل صا ناربتتتبمل علتتتى إمكانيتتتمل تعزيتتتز ثقتتتمل ا تتتاحنني  
مل يليف تتاس عن طهي  تقاذيه ؤربغديفمان ضماانس من ا صتقليا حاجمل اجلإاس ا احنمل إىل ا

 و.7التوصية مشاذيع  ددس ) عنصشاململ 
 التوصيات
 1 التوصية

الس إدارة مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة أن تشااا   األمااا  العاااا  لاااينبغااا   
والرؤساااا التنفياالي  للاؤسسااات األ اارر، ل إاااار ءلااس الرؤساااا التنفياالي  ل منظومااة 

ساارتاتي   اماام املتحاادة املعااس قلتنساايع، علااى إعااداد موخااف مشاارت  والااد و  ل حااوار األ
رفي  املستور م  اجلهات املاحنة، من أجل مواجهة التحادتت الات تطرحهاا جاالت التاويال 

 وممارساته احلالية، وأثر التخصيص الصار  للتربعات وتقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة.
 2التوصية 

بغاا  للرؤساااا التنفياالي  ملؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة الاات   تتخاال بعااد ين 
تدابري للتأكد من أن اتفاخات الشراكة املربماة علاى الصاعيد املؤسسا  ما  اجلهاات املاحناة 
وعلى الصعيدين املؤسس  وامليداين قلنسبة لفارادر الاربامو واملشااري ،  ادد احتياجاات 

املؤسساااات واجلهاااات املاحناااة، ل وااللتزاماااات املتبادلاااة بااا   اجلهاااات املاحناااة ومتطلبا اااا،
يتعلاااع بتفاصااايل التقاااارير املقدماااة عااان اساااتخدا  األماااوا  املانوحاااة أن يتخااالوا تلااا   ماااا

 التدابري.
 ٣التوصية 

حلصو  علاى املعلوماات اإمكانيات   س ينبغ  للرؤساا التنفيلي  أن يش عوا  
ملاحنة، ونشرها، وتبادهلا با  الادو  األعءااا، وأن يكفلاوا عن تقدمي التقارير إىل اجلهات ا

والتقاااارير  ساااا اتواثئقااا  تاااود  فياااه ايااا  اتفاخاااات امل مبساااتود ة ؤسسااااحتفاااال كااال م
 املقدمة إىل اجلهات املاحنة.
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 ٤التوصية 
 بتحادي أن يقوماوا ينبغ  للرؤسااا التنفيالي  ملؤسساات منظوماة األمام املتحادة  

املتعلقاااة بتقااادمي التقاااارير إىل اجلهاااات املاحناااة، وو ااا  تااادابري لتطاااوير لتوجيهاااات ل مناااتظم
التاادريا الااال   للاااواف  ل املقاار ول املياادان لتحساا   وإاتحااةاملهااارات املهنيااة الال مااة 

 لل .، إن   يكونوا فعلوا عالية تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة
 ٥التوصية 

بشااكل  أن يعالااواات منظومااة األماام املتحاادة ينبغاا  للرؤساااا التنفياالي  ملؤسساا 
منه اا  مااا  اجلهااات املاحناااة علاااى إدرات التكاااليف املرتبطاااة دعااداد التقاااارير املقدماااة إىل 

 لل . ، إن   يكونوا فعلوااجلهات املاحنة ل االتفاخات املربمة م  تل  اجلهات
 ٦التوصية 

أل اارر ل منظومااة األماام ينبغاا  لنيماا  العااا  وللرؤساااا التنفياالي  للاؤسسااات ا 
 احتياجااااات اجلهااااات املاحنااااة يسااااتوعاموحااااد  تقرياااارواعتااااااد جااااولت  و اااا املتحاااادة، 
ما   للتفااوضمان املعلوماات واألاار التنظياياة للاؤسساات وخادرا ا، كأساا   ومتطلبا اا

اجلهااات املاحنااة، ويفءاال أن يكااون للاا  ل إاااار ءلااس الرؤساااا التنفياالي  ل منظومااة 
 ة املعس قلتنسيع.األمم املتحد

 7التوصية 
ينبغااا  لاااالس إدارة مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة أن تطلاااا إىل الرؤسااااا  

التنفيلي  أن يكلفوا مكاتا املراجعة الدا لية للحساقت والتقييم ل مؤسسا م قلتأكد 
أن ماان أن تقااارير الرخابااة لات الصاالة تااوفر مسااتوتت الءاااان املطلوبااة الاات ماان شااأ ا 

 اتساعد على التقليل من التقارير املقدمة إىل فرادر اجلهاات املاحناة عان اساتخدا  تربعا ا
 املخصصة، وأن يقدموا ما يكف  من الدعم لتل  املكاتا.
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 مقدمة -أوالا  
، اربيفعهاضتتتتاا ٢٠١7اديففيفتتتتي  ا شتتتت كمل، مه إطتتتتاذ بتتتتهانمذ عملإتتتتا دغتتتتنمل  صجتتتتهس صحتتتتدس -١

ا وضوم   يف لباس تقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل على ن ا  من وممل اتمم ا يفحدس. صاد اا  
اس اتختهى ا شتاذكمل مه صحتدس ؤربغمن ا  عادياا  هي مل اتمم ا يفحدس دلمهصس، صتلقى تقديهاا من ابل 

  كمل.اديففيفي  ا ش
صشتتتتإدس اديف عتتتتاس ا قدمتتتتمل علتتتتى متتتتدى ادعقتتتتدين ا اضتتتتيني، صمع مإتتتتا مغتتتتاساس  تتتتددس  -٢
، مه حتتتتني ظلتتتتل ا غتتتتاساس اترباربتتتتيمل علتتتتى حاهلتتتتا صص متتتتا فيف تتتتل ضتتتت ممل،  ادس و١)خم  تتتتملو )صص

مه  7٠تتتن ف  ابدقيمتتمل احلقيقيتتمل. صبلغتتل نغتتبمل اديف عتتاس إىل مؤربغتتاس من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس حنتتو 
مه ا ائتمل ابربتيفثناء ا تواذد ا    تمل دعمليتاس  ٨٥)صحنتو  ٢٠١٥مه  ا قدمتمل يع ا غتاساسا ائمل من ن

. صتعيفمتتتد  تتتنادي  اتمتتتم ا يفحتتتدس صبها إتتتا علتتتى ا  تتتادذ اد وعيتتتمل فقتتتط. كتتتذدت، و٢)حفتتت  ادغتتت،مو
يعيفمتتد بعتت  اهلي تتاس ادتت  تقتتوم بتتدصذ اتمانتتمل صكيتتاانس صختتهى مثتتل مكيفتتب تنغتتي  ادشتتؤصن اإلنغتتانيمل، 

 مه ا ائمل من متويلإا. ٩٠ضيمل اتمم ا يفحدس دشؤصن اد،ج ني على م ادذ طوعيمل مه صكثه من صمفو 
صتيفزايتتد، عنتتد وويتتل اتمتتواأ إىل من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس، دعتتواس اجلإتتاس ا احنتتمل ا وجإتتمل  -3

داذس  تتتادهت اإل بيفقتتتد  تقتتتاذيه عتتتن ادنيفتتتائذ إىلإىل ا ؤربغتتتاس ديفعزيتتتز اتتتدذا ا صصدائإتتتا مه متتتا ييفعلتتت  
، صمكاتتتب ادهاابتتمل ادداخليتتمل صة هتتا متتن لديتتاس ا غتتاءدمل إداذا تتاصإط،عإتتا علتتى اتددتتمل ادتت  ىمعإتتا 

صادهاابتتمل. فاجلإتتاس ا احنتتمل تهيتتد ا زيتتد متتن ادشتتفافيمل صا غتتاءدمل صا علومتتاس عتتن كيفيتتمل اربتتيف دام هتتذه 
. صهتي ت لتب تقتاذيه مل صكفاءسبفعادي ربيف دام ت عا ااا واذد صعن اديفداب  اد  رهي اختاذها دضمان 

، ابإلضافمل إىل اديفقييماس ا نيف ممل دلمؤربغاس. صمه كث  متن اتحيتان، ماديمل صبهان يمل صكثه تف ي،ا 
 مه ما ييفعل  ابدشكل صاديففا يل صاددصذيمل. كب اا   ختيفلف ميف لباس تقد  اديفقاذيه هذه اخيف،فاا 

__________ 

م  لحاس انش اكاس ا قهذس، صاديف عاس ةت  ا تددس،  تغيف دم اتمم ا يفحدسفتغيف دم م  لحاس خميفلفمل.  و١)
صاديف عتتاس ا تتددس. صتعكتتهت ادف تتمل اتصىل ا غتتاساس ادتتواذدس كاشتت اا مقتتهذ صص ح تتمل مغتتاسمل صص نتتوم لختته متتن 

ليإتا مه اتفاايتمل صص  تت لخته متن اد تكوا اترباربتيمل  ن متمل متا. صتعكتهت ادف تمل صنوام خ ط ادتدفع ا ن توص ع
مل وتتدد اجلإتتمل ا احنتتمل صجتتي اربتتيف دامإا  ادتت  دونييفإتتا صص بهان إتتا ص  ادثانيتتمل ا غتتاساس ادتت  تيفلقاهتتا ا ن متتمل دعمتتاا 

اإليتتهاداس ادتت  و تتل نيتتع صتعكتتهت ادف تتمل ادثادثتتمل تقتتاذيه إفهاديتتمل عتتن اربتتيف دام تلتتت ا غتتاساس.  صيتتمل تقتتدم صن
مل ما صتكون طبيعمل اتمواأ صاربيف داما ا  ددس  صب فمل عاممل، تكون كتل مغتاسمل م تحوبمل بشتهد ؤربغعليإا م

م تتتت لحاس صختتتتهى. فعلتتتتى ربتتتتبيل ا ثتتتتاأ،  و. صتغتتتتيف دم صيضتتتتاا ٨ ، اد تتتتفحملA/71/583تقتتتتد  تقتتتتاذيه إفهاديتتتتمل )
دءشتتتاذس إىل ا تتتواذد ادتتت   "ا تتتواذد اترباربتتتيمل"من متتتمل اديفعتتتاصن صاديفنميتتتمل مه ا يتتتدان انايف تتتادي م تتت لح  تغتتتيف دم

ضتمن  ا يفعددس اتطهاحت احل  ة  ا شهصد مه خت ي تإا علتى ادنحتو ادتذي تتهاه مناربتباا  ا ؤربغاسوادهت إداذس 
 OECD, “Making earmarked funding more effective: Current practicesمل )ان ته ؤربغتحتدصد ميثتا  ا 

and a way forward”, Paris 2014, p. 7متا تكتون اديف عتاس م تحوبمل بشتهصد صص ايتود صميكتن صن  . صكثت اا و
خت  تتتتتإا اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل  واضتتتتتيع، صص ا اعتتتتتاس، صص بهامذ/مشتتتتتاذيع، صص منتتتتتاط ، صص بلتتتتتدان  تتتتتددس. صيعتتتتت  

وتتدد نيتتع جوانتتب اديفمويتتل  صيعتت  اديف  تتيا ا تتهن صنتتي رتتهي صن اجلإتتاس ا احنتتمل  اديف  تتيا ةتت  ا تتهن ضتتمناا 
 Romesh وديتتتد بعتتتت  اجلوانتتتتب صدكتتتن تتتتت ا جوانتتتتب صختتتهى دكتتتتي وتتتتددها اجلإتتتمل ا غتتتتيففيدس. ان تتتته صيضتتتاا 

Muttukumaru, “Towards enhancing core (unrestricted) funding to the United Nations 

Development system in the post-2015 period: A report prepared for the United Nations 

Department of Economic and Social Affairs for the 2016 Quadrennial Comprehensive Policy 

Review”, 25 January 2016, annex I. 
 صدانه. ١صاجلدصأ  ٢١ادفقهس  ضاا . ان ه صي٢، اجلدصأ A/71/583ان ه  و٢)

https://undocs.org/ar/A/71/583
https://undocs.org/ar/A/71/583
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خاذجيتتمل مغتتيفقلمل دكيتتاانس اتمتتم صاتتد نواشتتل مغتتأدمل إجتتهاء اجلإتتاس ا احنتتمل ديفقييمتتاس  -٤
دليفقييمتاس ادت  ااد تا اجلإتاس ا احنتمل  و3)ا يفحدس ابديفف تيل مه اربتيفعهاض صحتدس اديففيفتي  ا شت كمل

. صتغتتتتعى هتتتتذه اددذاربتتتتمل إىل ٢٠١7-٢٠١٦ ؤربغتتتتاس من ومتتتتمل اتمتتتتم ا يفحتتتتدس ختتتت،أ ادفتتتت س 
ادتت  ين تتوي عليإتتا اربتتيفعهاض كيفيتتمل تعامتتل ا ؤربغتتاس متتع انحيفياجتتاس صا يف لبتتاس صاديفحتتداس 

 إعداد اديفقاذيه اد  ت لبإا اجلإاس ا احنمل.
إىل فتهادى اجلإتاس ا احنتمل متن مؤربغتمل إىل صختهى،  صخييفلف عتدد اديفقتاذيه ا قدمتمل ربتنواا  -٥

صيعيفمد على  موعمل ميفنوعمل متن ادعوامتل، منإتا حجتم اديف عتاس ا    تمل ادت  تلقيفإتا ا ؤربغتمل، 
ديفمويتتتتل ا غتتتتيف دممل ) تتتتا مه ذدتتتتت لديتتتتاس اديفمويتتتتل اجلمتتتتاعي، صعتتتتدد ا شتتتتاذيع صمتتتتد ا، صمنتتتتاذ  ا
، صاديفمويتتل ا يفعتتدد ادغتتتنواس، صىميتتع عتتدس مشتتتاذيع مه مشتت كاا  صادتت امذ صا شتتاذيع ا مودتتمل متتتتوي،ا 

متتا ي تتل عتتدد اديفقتتاذيه ادتت   اديفتتواته صاددصذيتتمل ا يففتت  عليإمتتا. صكثتت اا معتتدأ بتتهانمذ متويتتل صاحتتدو ص 
 اس، بل إىل اآلنحت.تعدها ا ؤربغاس إىل ا  

صيتهى ادعديتد متن مؤربغتاس من ومتمل اتمتم ا يفحتدس صن هتذه ا يف لبتاس ادضت ممل ديفقتتد   -٦
صمتتتن  متتن صاتتل اإلداذس صاإل تتا  كبتت اا   اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل تشتتكل وتتداس تيف لتتب اتتدذاا 

 ا واذد اتخهى،  ا مه ذدت ا واذد ادبشهيمل صا اديمل.

 ض ونطاخهأهداف االستعرا -ألف 
 خهي تتمل ونتتوام اديفقتتاذيه ا قدمتتمل إىل ذربتتمتيفمثتتل صهتتداحت هتتذا انربتتيفعهاض مه متتا يلتتي  )صو  -7

اجلإتتاس ا احنتتمل صتقييمإتتا صوديتتد مسا تتا ا ميتتزس  )صيشتتمل ذدتتت اديفقتتاذيه ادغهديمل/اديفقنيمل/ا وضتتوعيمل، 
و وديتتتد اإلطتتتاذ ا اديتتتمل منإتتتا صاد ان يتتتملو  ) و حبتتتث اتربتتتان ا ن قتتتي د لتتتب تلتتتت اديفقتتتاذيه  ) 

اديفن يمتتي صادغياربتتاس صانتفااتتاس اديفن يميتتمل ادتت  تغتتيفند إديإتتا اجلإتتاس ا احنتتمل مه اديفمتتان ا زيتتد متتن 
اديفقتتاذيه  )دو تقيتتيم إىل صي متتدى ميكتتن صن تفتتي ادعمليتتاس ادقائمتتمل مه  تتاأ تقتتد  اديفقتتاذيه ا وحتتدس 

 عتتام،س ادتت  تيفكبتتدها مؤربغتتاس صادهاابتتمل  يف لبتتاس اجلإتتاس ا احنتتمل  ) و دذاربتتمل مغتتأدمل تكتتاديف ا
من وممل اتمم ا يفحدس من صجل تقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنتمل  )صو دذاربتمل ادغتبل ادكفيلتمل بتزادس 

ادكيفيمل اد  ميكن هبا إعداد اديفقتاذيه ا قدمتمل إىل اجلإتاس ا احنتمل  حبثتعزيز ادشفافيمل صا غاءدمل  ) و 
 حبتتث كت  متتن صجتل وقيتت  صهتداحت نيتتع اجلإتاس ا عنيتتمل. ) وصتنغتيقإا صإعتتداد ميزانييفإتا بفعاديتتمل ص

. صن ييفعمت  انربتيفعهاض سموحتدتقتاذيه ذ  امنت صضعإمكانياس اديفوحيد صاديفبغيط، ص ادس انتغا ، ص 
مه دذاربتتمل ا ماذربتتاس ا تتددس دفتتهادى اجلإتتاس ا احنتتمل ص/صص مؤربغتتاس من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس  بتتل 

 ييف ل بذدت من مغائل. قد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل صماين ه ب هيقمل مشوديمل إىل عمليمل ت
أبناه ممارساة تقاو   "تقدمي التقاارير إىل اجلهاة املاحناة"يعّرف صتةهاض هذا انربيفعهاض،  -٨

هبااا مؤسسااة ماان مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة اساات ابة ألحااد متطلبااات جهااة ماحنااة، 
داا تلاااا  املؤسسااااة، واستعرا ااااها يشااااال القيااااا  بشااااكل منه اااا  أااااا  املعلومااااات عاااان أ

متولاه تلا  اجلهاة املاحناة أو ءاوعاة مان  و ليلها، ل ماا يتعلاع أبي بار مو أو مشارو   ادد
اجلهااات املاحنااة، وينطااوي علااى خيااا  تلاا  املؤسسااة دعااداد وتقاادمي تقااارير ر يااة. وال تعتاارب 

 امللكرات والرسائل واملفكرات غري الر ية تقارير.
__________ 

 .A/72/298–JIU/REP/2017/2 و3)
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اديفقهيته صطتته احلوكمتمل صادهاابتمل صادضتتمان ادت  صضتعيفإا اجلإتتاس ا احنتمل د تيبتتاس  يفنتاصأصن ي -٩
اديفمويل اجلماعي ا ش ا، من ابيل اد تنادي  انربتيف مانيمل ا يفعتددس ادشتهكاء، صص  تنادي  اديفمويتل 

اإلنغتتتات،  تتتا مه ذدتتتت اد تتتندص  ا هكتتتزي  واجإتتتمل اد تتتواذئ ص تتتنادي  اديفمويتتتل  دلعمتتتلاجلمتتتاعي 
 ق هيمل، حيث صن هلذه اتطه هياكلإا ا غيفقلمل دلحوكممل صادهاابمل.اجلماعي اد

صأيخذ انربتيفعهاض مه انعيفبتاذ صن مؤربغتاس من ومتمل اتمتم ا يفحتدس ختيفلتف متن حيتث  -١٠
صنا ا، صمناذ  صعماهلا، صهياكل متويلإا، صا قاديه ادنغبيمل دلمواذد ة  اترباربيمل، صكيفيمل تفاعلإا 

االستعراض على مؤسسات منظومة األمم املتحادة لات أكارب عادد  وركزمع اجلإاس ا احنتمل. 
ملنظوماة األمام  1٦من التقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنة وعلاى اجلهاات املاحناة الرئيساية الاا 

 .و٤)ل لل  املفو ية األوروبية املتحدة، مبا
ربتتتاس ادتتت   يفلتتتف ادتتتنإذ صاد تيبتتتاس صا ماذ   إمادتتتدى اربيفعهاضتتت، ربتتتعى ا فيفشتتتاناتتتد ص  -١١

تعيفمتتتدها ا ؤربغتتتاس مه تعاطيإتتتا متتتع اديفقتتتاذيه ا قدمتتتمل إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل، إىل وديتتتد  تتتتانس 
تو تتياس حغتتب انايفضتتاء. صاتتد ن تن بتت  هتتذه  اديفحتتداس ا شتت كمل صانهيفمتتام ا شتت ا صاتتدماا 

 اديفو ياس بنفهت اددذجمل على نيع ا ؤربغاس اد  شاذكل مه انربيفعهاض.

 املنه ية -قا 
علتتتى  ٢٠١7صجتتتهي انربتتتيفعهاض مه ادفتتت س متتتن شتتتباد/ف ايه إىل تشتتتهين ادثتتتات/نوفم   -١٢

من متمل اتمتم ا يفحتدس ص تناديقإا صبها إتا صصكان تا  ذدتت يشتملص ن ا  من ومتمل اتمتم ا يفحتدس، 
 ا يف   مل صادوكادمل اددصديمل دل اامل ادذذيمل، على اد عيد ادعا ي صاإلاليمي صادوط .

 اديفف تتيليملنإجيتتمل، ادتت  ىمتتع بتتني انربيفعهاضتتاس ا كيفبيتتمل صانربتتيفبياانس صاربتتيفه دمل ا  -١3
صا قتتتاب،س علتتتى ن تتتا  ا ن ومتتتمل متتتع متتتوظفني متتتن خميفلتتتف ادهتتتتب، ديفيغتتت  نتتتع ا علومتتتاس عتتتن 
ا وضتوم ايتد اددذاربتمل صوليلإتا. صمشلتل عمليتتمل نتع ادبيتاانس معلومتاس صمكتن احل توأ عليإتتا مه 

ؤربغتتاس صختت،أ  اذاس ميدانيتتمل إىل مكاتتتب ا هيتتمل خميفتتاذس )مه  اجيفماعتتاس عهقتتدس مه مقتتهاس ا 
كينيتتا صاد تتوماأو. صنه  متتل متتؤمتهاس عتتن بعتتد عنتتدما تعتتذذ إجتتهاء  اذاس مواعيتتمل. صبلتتا  متتوم 

ش  تاا. صصذرِبتلل اربتيفبياانس تف تيليمل  3٥٠قتاب،س صكثته متن ا عدد اتش اص ادذين مشليفإم 
ربغمل منإا. صصذربتل اربتيفبيان منف تل نربتيفقاء مؤ  ٢7مؤربغمل مشاذكمل صص لل ذدصد من  ٢٨إىل 
 ن ومتتتتتمل اتمتتتتم ا يفحتتتتدس. صص تتتتلل ذدصد علتتتتى انربتتتتتيفبيان  اجلإتتتتاس ا يف عتتتتملمتتتتن صكتتتت   ١٦لذاء 
 حكوماس ماحنمل صمن ا فوضيمل اتصذصبيمل. 7 من
صمشلل مهحلمل نع ادبياانس ا علومتاس ادت  ا احل توأ عليإتا مه اجيفماعتاس متع ادبنتت  -١٤

ف ادعتتتتا ي دلقاحتتتتاس صاديفح تتتتني، صاد تتتتندص  ادعتتتتا ي. صابإلضتتتتافمل إىل ذدتتتتت، ادتتتتدصيل، صاديفحتتتتاد
صجهيل مقاب،س مع ا فوضيمل اتصذصبيمل، صمن ممل اديفعاصن صاديفنميمل مه ا يدان انايف تادي، صممثلتني 

 من اددصأ اتعضاء ا احنمل. ١٠ت د
__________ 

متتن حيتتث  ١٥ربتتعل صحتتدس اديففيفتتي  ا شتت كمل إىل إجتتهاء مقتتاب،س متتع ممثلتتني تكتت  ادتتدصأ اتعضتتاء ا احنتتمل ادتتت  و٤)
، صذدتتت ابنربتتتيفناد إىل بيتتاانس ن تتتام إبتت،  ادتتتدائنني ٢٠١3اديفمويتتل ا قتتدم إىل من ومتتتمل اتمتتم ا يفحتتتدس مه عتتام 

يهدنتدا ادشتماديمل، صادتوناس لاديفابع دلجنمل ا غاعدس اإلمنائيمل )صهي حكومتاس ا ملكتمل ا يفحتدس د ي انيتا ادع متى ص 
ا، صإربتبانيا، ا يفحدس اتمهيكيمل، صص انيا، صفهنغا، صادياابن، صادغويد، صكنتدا، صإي اديتا، صهودنتدا، صادنتهصيذ، صصربت ادي

 ضاحت إديإا ا فوضيمل اتصذصبيمل.تصاددامنها، صربويغها، صبلجيكاو، 
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اد تادذس عتن  لتهت  صحبث انربيفعهاض اتددمل ادواذدس مه اديفقتاذيه ذاس اد تلمل هبتذا ا وضتوم -١٥
 اهلي اس ادهاابيمل ادداخليمل صا اذجيمل اتخهى مه من وممل اتمم ا يفحدس.عن مهاجعي احلغاابس ص 

صمه إطتتتتاذ إجتتتتهاء اربتتتتيفعهاض ن تتتتهاء داخلتتتتي، طهلتتتتب إىل نيتتتتع مفيفشتتتتي صحتتتتدس اديففيفتتتتي   -١٦
ديفقهيته علتتى ا شت كمل إبتداء تعليقتا م ابتل صضتع اديفقهيته مه  تيغيفي ادنإائيتمل. صجتهى تعمتيم مشتهصم ا

مؤربغتتتاس من ومتتتمل اتمتتتم ا يفحتتتدس صعلتتتى اجلإتتتاس ا عنيتتتمل اتختتتهى بغتتتهض ت تتتويب اتخ تتتاء مه 
ادواتتائع صتلقتتي اديفعليقتتاس علتتى ادنيفتتائذ صانربتتيفنيفاجاس صاديفو تتياس. صتيغتت اا ديفنتتاصأ اديفقهيتته صتنفيتتذ 

 يبتتني متتا إذا  اديفو تتياس ادتتواذدس فيتتي صذ تتد هتتذا اديفنفيتتذ، ييفضتتمن ا هفتت  ادغتتابع هلتتذا اديفقهيتته جتتدصنا 
كان ادغتهض متن إحادتمل اديفقهيته إىل  تادهت إداذس ا ؤربغتاس صذؤربتائإا اديفنفيتذيني هتو طلتب اختتاذ 

 لعلم.دإجهاء بشأني صص 
صيشتتتيفمل اديفقهيتتته علتتتى ربتتتبع تو تتتياس ذمسيتتتمل، اثنيفتتتان منإتتتا موجإيفتتتان إىل  تتتادهت اإلداذس  -١7

همسيتمل إبحتدى عشتهس تو تيمل ةت  صمخهت موجإمل إىل ادهؤربتاء اديفنفيتذيني. صاربتيفهكملل اديفو تياس اد
مه شتكل مق حتاس إضتافيمل موجإتمل إىل كتل متن ا ؤربغتاس صاجلإتاس ا احنتمل متن  "مهنمل"ذمسيمل صص 

 صجل إدخاأ وغيناس  صتهد اديفو ياس ة  ادهمسيمل حبهصحت داكنمل مه خميفلف صجزاء ادنا.
ربتيما  اديفقهيته، نصيود ا فيفشان اإلعها  عن تقديهسا جلميع من ربتاعدصسا مه إعتداد هتذا  -١٨

  ن شاذكوا مه ا قاب،س صانربيفبياانس صجادصا عن طيب خاطه  ا دديإم من معاذحت صخ اس.



JIU/REP/2017/7 

5 GE.18-02815 

 أبعاد املشكلة -اثنياا  
اديفقتتتاذيه إىل ادتتتدصأ اتعضتتتاء صاجلإتتتاس ا احنتتتمل، ب تتتوذس ذئيغتتتيمل، عتتتن طهيتتت   تتتادهت إداذس  تقتتتد م -١٩

ثتتتا  اتمتتتم ا يفحتتتدس صاتن متتتمل اترباربتتتيمل ديفلتتتت مؤربغتتتاس من ومتتتمل اتمتتتم ا يفحتتتدس، كمتتتا حيتتتدد ذدتتتت مي
 ا ؤربغاس. صيشمل ذدت تقد  اديفقاذيه عن ا غاساس ادعاديمل صص اترباربيمل صا غاساس ة  اترباربيمل.

صاد صربإمل ادزادس مه اديف عاس صا    اس مه إحتداث تغيت اس جوههيتمل مه اهليكتل  -٢٠
يه عتتن اتمتتواأ ا يفلقتتاس. صاتتد صدى ذدتتت إىل ليفقتتاذ داديفمتويلي دلمؤربغتتاس صطتته  تقتتد  ا ؤربغتتاس 

  ادس كب س مه عدد اديفقاذيه ا قدممل مباشهس إىل فهادى اجلإاس ا احنمل عن اتنش مل اد  متوهلا.

 تعدد التقارير املقدمة إىل فرادر اجلهات املاحنة -ألف 
ون دصنذ بليت ٢٩,٩متا اتدذه  ٢٠١٥عام مه  بلغل اديف عاس مه من وممل اتمم ا يفحدس، -٢١

بليتتتون دصنذ، ممتتتا يعتتتادأ  ٤7,٩ددسو متتتن  متتتوم ا تتت متتتن اديف عتتتاس بليتتتون دصنذ ٢٥,٤)منإتتتا 
مه ا ائتتتمل متتتن اديف عتتتاس ا تتتددسو. صكانتتتل نغتتتبمل  ٥3مه ا ائتتتمل متتتن  متتتوم اإليتتتهاداس ) ٦٢ اهابتتتمل

 7٦و اديف عاس اد  ن تشمل ا واذد ا قهذس ا    مل دعملياس حف  ادغ،م صعلى، إذ بلغل حن
مه ا ائتمل متن  متوم اإليتهاداس. صيعيفمتد  ٦٤، صبلغل ا غتاساس ا تددس ٢٠١٥مه ا ائمل مه عام 
متتن كيتتاانس اتمتتم ا يفحتتدس، منإتتا مكيفتتب تنغتتي  ادشتتؤصن اإلنغتتانيمل، صمكيفتتب  صحتتد عشتته كيتتاانا 

ادذ شتؤصن اد،ج تني علتى م تد اتمتم ا يفحتدس اتمم ا يفحدس ا ع  اب  تدذاس صاجلهميتمل، صمفوضتيمل
مه ا ائتتمل متتن احيفياجا تتا متتن اديفمويتتل، بتتل إن بعضتتإا، مثتتل  تتنادي   ٩٠طوعيتتمل بنغتتبمل تيفجتتاص  

 اتمم ا يفحدس صبها إا، ن يعيفمد إن  على اديف عاس.
ا زيتتد متتن اديففا تتيل عتتن احلادتتمل ا اديتتمل  ن ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس مه ادفتت س  ١صيتتوفه اجلتتدصأ  -٢٢

 .٢٠١٥إىل عام  ٢٠١٢من عام 
  ١صأ اجلد

 احلالة املالية ملنظومة األمم املتحدة )قستثناا املوارد املقررة املخصصة لعاليات حفظ السال (
 )بدصنذاس ادوناس ا يفحدسو

 % ٢٠١٢ % ٢٠١3 % ٢٠١٤ % ٢٠١٥ ادبند/ادغنمل
 ١7 ٤٥٤ 7٢٤ ٥ ١٦ ٦٠١ ٩٩٦ ٥ ١٥ ١٩٩ ٩٤٤ ٥ ١٥ ٩٤7 ٠١٥ ٦ انش اكاس ا قهذس
 ١٦ ١٩3 ٤١١ ٥ ١٤ ٢٨٢ ٠٤٦ ٥ ١٢ ٤٨٠ ٨٨٠ ٤ ١٢ ٦١3 ٥٥٦ ٤ دساديف عاس ة  ا د
 ٦١ 33٤ ٩٠٦ ٢٠ ٦٤ ٩٦٨ 7٥٩ ٢3 ٦٦ ٢٨3 ٤٩3 ٢٦ ٦٤ ١٢٦ ٤٠3 ٢٥ اديف عاس ا ددس

اإليهاداس ا يفأتيمل من 
 اتنش مل اتخهى

3 ٥٠٠ 3٠3 ٩ 3 ٠١٩ 7٨٠ 7 ٥ ٢7٢٦٦ ١ 7 ٢ 3٨٨١ ٨٩ 7 

171 ٣7٤ ٣7  7٤٤ ٣٣7 ٤0  991 ٤7٥ ٣9 الاو    ٤٣ ٣٤1 8٦2  
 .٢، اجلدصأ A/69/305، ص٢، اجلدصأ A/71/583  ا  دذ

اتتتد ص تتتبحل ا غتتتاساس ا قدمتتتمل إىل مؤربغتتتاس من ومتتتمل اتمتتتم ا يفحتتتدس متتتن جإتتتاس ص  -٢3
اء، مثتتل ا فوضتتيمل اتصذصبيتتمل صادبنتتت ادتتدصيل صة ستتا متتن ا ؤربغتتاس ماحنتتمل متتن ةتت  ادتتدصأ اتعضتت

ا يفعددس اتطتهاحت، صاد تنادي  ادهصربتيمل ادعا يتمل، صا غتاساس ا شت كمل بتني صكتانس اتمتم ا يفحتدس، 

https://undocs.org/ar/A/71/583
https://undocs.org/ar/A/69/305
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 تا مه ذدتتت مغتاساس  تتنادي  اديفمويتتل اجلمتاعي اديفابعتتمل دألمتتم ا يفحتدس صا ؤربغتتاس صادشتتهكاس، 
، ٢٠١٥شتتكاأ صميف لبتتاس  تتددس ديفقتتد  اديفقتتاذيه. صمه عتتام و م تتحوبمل ذاس صسيتتمل. صهتتي  ي

ب،يتتتني دصنذ متتتن ا غتتتاساس ا تتتددس متتتن  ٨تلقتتتل كيتتتاانس من ومتتتمل اتمتتتم ا يفحتتتدس صكثتتته متتتن 
بليتتتتون دصنذو،  ١,7٢اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل اديفاديتتتتمل متتتتن ةتتتت  ادتتتتدصأ اتعضتتتتاء  ا فوضتتتتيمل اتصذصبيتتتتمل )

بليتتون دصنذو صادبنتتتت  ٢,٠١مل بتتتني صكتتانس اتمتتم ا يفحتتتدس )ص تتنادي  اديفمويتتل اجلمتتتاعي ا شتت ك
بليتتتون دصنذو، صاد تتتنادي  ادهصربتتتيمل ادعا يتتتمل،  ٠,٢٥ادتتتدصيل صةتتت ه متتتن ا ؤربغتتتاس ا اديتتتمل اددصديتتتمل )

 .و٥)ب،يني دصنذو ٤,٠٩صا ؤربغاس صادشهكاس صاويفمع ا دت )
متتتن  كبتتت اا   كتتتل ربتتتنمل عتتتدداا   دمصكمتتتا هتتتو مبتتتني مه ادشتتتكل اتصأ، فتتتظن صةلبيتتتمل ا ؤربغتتتاس تقتتت -٢٤

 3 ٠٠٠ ، اتتدم ثتت،ث متتن هتتذه ا ؤربغتتاس اهابتتمل٢٠١٦. صمه عتتام و٦)اديفقتتاذيه إىل فتتهادى اجلإتتاس ا احنتتمل
تقهيتته إىل اجلإتتاس ا احنتتمل،  تتا مه ذدتتت تقتتاذيه هنائيتتمل  3 ٠٠٠ص ١ ٠٠٠تقهيتته، صاتتدم ربتتبع منإتتا بتتني 

إا ا قته صص ا كاتتب ادق هيتمل، حغتب نتوم صتقاذيه ربتنويمل صن تف ربتنويمل صف تليمل. صيعتد اديفقتاذيه صيقتدم
اديفمويتل، صتهتيبتاس اديفمويتل، صا ماذربتاس اديفجاذيتمل دلمؤربغتمل. فتبع  ا ؤربغتاس رتد  تعوبمل مه تتتوف  
تقتتديهاس دايقتتمل. صهنتتاا تتتهابط بتتني عتتدد اديفقتتاذيه صنغتتبمل اديف عتتاس ا تتددس، صعتتدد اديفقتتاذيه ادتت  تقتتدمإا 

تتتهابط  تقدمتتي  تتنادي  اتمتتم ا يفحتتدس صبها إتتا. صهنتتاا صيضتتاا  ادوكتتانس ا يف   تتمل صاتتل مه ا يفوربتتط ممتتا
متتع  متتوم اإليتتهاداس  إذ ي،حتت  صن عتتدد اديفقتتاذيه يهتفتتع متتع اذتفتتام اإليتتهاداس. صيشتتكل مهكتتز اتمتتم 

متتتن اديفقتتتاذيه مقاذنتتتمل  جمتتتوم  يبتتتدص، بعتتتدد كبتتت  نغتتتبياا  ا يفحتتتدس دلمغتتتيفوطناس ادبشتتتهيمل نشتتتا ا علتتتى متتتا
 من اديففا يل حغب ا ؤربغمل. قان اتصأ صادثات مزيداا متوي،تي. صييفضمن ا هف

  ادشكل اتصأ
 إىل فرادر اجلهات املاحنة، حسا املؤسسة 201٦عدد التقارير املقدمة ل عا  

 
 .٢صأ ، اجلدA/71/583ادهدصد على اربيفبيان صحدس اديففيفي  ا ش كمل، صادوثيقمل   ا  دذ

__________ 

 .ابء ٢، اجلدصأ A/71/583ان ه  و٥)
 صع،ه. ٨د،ط،م على تعهيف اديفقهيه ا قدم إىل جإمل ماحنمل، ان ه ادفقهس  و٦)

بهانمذ اإليد  مهكز اديفجاذس
اد انمذ اإلمنائي

بهانمذ ادبي مل

 ندص  ادغكان

موئل اتمم ا يفحدس

مفوضيمل شؤصن اد،ج ني

اديونيغيف

ا كيفب ا ع  
ميملاب  دذاس صاجله 

اتصنهصا

صسهي مل اتمم ا يفحدس دلمه 

بهانمذ اتةذيمل

من ممل اتةذيمل صادزذاعمل

صكادمل اد اامل ادذذيمل

من ممل ادعمل اددصديملمن ممل اد  ان

ا ن ممل ادبحهيمل
اواد انت انس

من ممل اديونغكو اديونيدص

من ممل اد حمل ادعا يمل

من ممل ا لكيمل ادفكهيمل

-500

500

1,500

2,500

3,500

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ىل عدد التقارير املقدمة إ
اجلهات املاحنة

النسبة املئوية للتربعات احملددة

يشري ح م الفقاعة إىل ءاو  إيرادات املؤسسات
األمم املتحدة وصناديقها وبراءها
الوكاالت املتخصصة ووكالة الطاخة اللرية

https://undocs.org/ar/A/71/583
https://undocs.org/ar/A/71/583


JIU/REP/2017/7 

7 GE.18-02815 

 صيزيتتد متتن تفتتاام ادوضتتع اضتت هاذ ا ؤربغتتاس إىل تقتتد  تقاذيههتتا مه منتتاذ  ميفعتتددس، كثتت اا  -٢٥
يفلت  احيفياجتاس  تددس دلجإتاس ا احنتمل. ص ع تم اجلإتاس ا احنتمل دتكون ميفباينتمل إىل حتد كبت ،  ما

ايل احيفياجاتتتتتي ا ا تتتتمل بتتتتي مه متتتتا ييفعلتتتت  ابديفتتتتواته، صادشتتتتكل، صمغتتتتيفوى اديففا تتتتيل، صاهليكتتتتل ا تتتت
ا احنتتمل، ميكتتن صن ختيفلتتف ميف لبتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه  ملهيكتتل ا يزانيتتمل. صحتتب ابدنغتتبمل دتتنفهت اجلإتت صص

تن خميفلف ادوكانس ا احنمل تغيف دم مناذ  اديفقاذيه ا ا مل هبا. صين بت  ذدتت  بشكل كب ، ن هاا 
خميفلفتتمل متتن  اعتتاا علتتى اديفقتتاذيه ا اديتتمل صاد ان يتتمل علتتى حتتد ربتتواء. صيقتتدم ادعديتتد متتن ا ؤربغتتاس صنو 

صص صكثتته متتن احلكومتتاس ا احنتتمل. صميكتتن تلقتتي صمتتواأ متتن إداذاس  ١٥ص ١٠اديفقتتاذيه إىل متتا بتتني 
دتتتتنفهت اجلإتتتتمل ا احنتتتتمل )صكاديفإتتتتا ا عنيتتتتمل ابديفعتتتتاصن اإلمنتتتتائي، صص ص اذس اد تتتتحمل صص ص اذس  اتبعتتتتمل خميفلفتتتتمل

 ا اذجيملو، صدكل منإا مناذ  صميف لباس ميفنوعمل مه  اأ تقد  اديفقاذيه.
صعتت،صس علتتى ذدتتت، فتتظن اجلإتتاس ا احنتتمل ةتت  احلكوميتتمل كا فوضتتيمل اتصذصبيتتمل صا  تتاذحت  -٢٦

اإلمنائيمل ا يفعددس اتطهاحت هلا طهائقإا ا ا مل هبتا مه  تاأ تقتد  اديفقتاذيه )مه متا ييفعلت  اب فوضتيمل 
د انوتاد اتصذصبيمل، فظن ا يف لباس ختيفلف حبغب م دذ اديفمويل داخل ا فوضتيمل اتصذصبيتمل صص صفت

اديفحتتتتادف ادعتتتتا ي  -اتصذصيب مه ادبلتتتتدو. صين بتتتت  اتمتتتته نفغتتتتي علتتتتى اد تتتتنادي  ادهصربتتتتيمل ادعا يتتتتمل 
دلقاحتتتاس صاديفح تتتني، صاد تتتندص  ادعتتتا ي، صاد تتتندص  اتخضتتته دلمنتتتاخ، صمهفتتت  ادبي تتتمل ادعا يتتتمل، 

مانيمل ص تتتنادي  اديفمويتتتتل اجلمتتتاعي ا شتتتت كمل بتتتتني صكتتتانس اتمتتتتم ا يفحتتتتدس مثتتتل اد تتتتنادي  انربتتتتيف 
ا يفعتتتددس ادشتتتهكاء، صاد تتتندص  ا هكتتتزي  واجإتتتمل اد تتتواذئ. صييفلقتتتى بعتتت  ادكيتتتاانس اديفمويتتتل متتتن 

ا ؤربغاس، هلا ميف لباس  ددس خا مل هبا مه  تاأ تقتد  اديفقتاذيه. صمتن كجإاس ماحنمل خا مل،  
 اديفقتتتاذيه نتتتوامصطائفتتتمل صاربتتتعمل متتتن  تغتتتيفوعبصن  اتمتتتم ا يفحتتتدس ؤربغتتتاسممث، فظنتتتي ييفعتتتني علتتتى 

 يفلفمل ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل صمن ميف لباس تقدميإا.ا  

صتشتتمل ميف لبتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه، ادتت  عتتادس متتا تتتهد مه انتفااتتاس ا  متتمل متتع اجلإتتاس  -٢7
ا احنمل، ا ضمون صادشكل صاديفوايل صاديفواته صاددصذيمل،  تا مه ذدتت اديفقتاذيه ا ؤايفتمل  صتو يتع مكي تف 

صص تقد  تقتاذيه بعملتمل ةت  ادت  تغتيف دمإا ا ؤربغتمل. صاجلإتاس ا احنتمل  دلنفقاس صص دبنود ا يزانيمل 
ب دد انبيفعاد عن اديفقاذيه ا قدممل عن ا دخ،س صاتنشت مل صادنفقتاس حنتو اديفقتاذيه ادقائمتمل علتى 

 .بعضإا على ادشكلني معاا  صي ه  ادنيفائذ صادنواتذ صاآل ذ، 
ا ؤربغتتتتتمل مه تنفيتتتتتذ ادتتتتت امذ صإداذس صين تتتتتب تهكيتتتتتز مع تتتتتم اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل علتتتتتى صداء  -٢٨

تيفحمتتتتل اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل  ادتتتت ) اتختتتتهى ا تتتتدخ،سص ادعمليتتتتاس، صعلتتتتى متتتتا إذا كتتتتان ا وظفتتتتون 
صاده تتتد اإلضتتتامه صتقتتتد  اديفقتتتاذيه اإلضتتتافيمل م لتتتوابن  .و7)و يغتتتيف دمون بفعاديتتتمل صكفتتتاءساتكاديفإتتت

 .و٨)ىتهي مه ربتياااس عاديتمل ا  تاطه ابدنغبمل دلمشاذيع ذاس ا يزانياس ادكب س، صص ادت  يعيفت  صهنتا
صص تتبحل ادقيمتتمل دقتتاء ا تتاأ صتقتتد  اديفقتتاذيه علتتى صربتتان اتداء متتن اتمتتوذ اهلامتتمل. بتتل إن بعتت  

 مه ما ييفعل  ابربيف دام ا غاساس اترباربيمل. ياجلإاس ا احنمل  اد من تدايق
متتن اجلإتتاس ا احنتتمل ي لتتب صابإلضتتافمل إىل اديفقتتاذيه ا اديتتمل صاد ان يتتمل ادهمسيتتمل، فتتظن ادعديتتد  -٢٩

، ة  ادهمسيمل صص ا    تمل، " هنملا"ادو ئ  ادداعممل اديفف يليمل. صا داد كذدت اد لب على اديفقاذيه 

__________ 

 .١٢٠، ادفقهس JIU/REP/2014/1ان ه  و7)
 John Caccavale, Katherine Haver and Abby Stoddard, “Humanitarian outcomes: donorان ته  و٨)

reporting requirements research”, 22 February 2016. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/1
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 تتتا ييفجتتتاص  مه كثتتت  متتتن اتحيتتتان ن تتتا  انتفتتتا  ا تتت م متتتع اجلإتتتمل ا احنتتتمل. صيضتتت لع ادعديتتتد متتتن 
س صادتزاذاس ا يدانيتمل ادت  تقودهتا اجلإاس ا احنتمل ونشت مل صختهى دلضتمان صص ا غتاءدمل )كاديفقييمتا

 اجلإاس ا احنملو.
مل صة هتتا متن صنشتت مل اده تتد يليف تتمتتا تكتون اتتدذس ا ؤربغتاس علتتى تقتد  تقتتاذيه  صكثت اا  -3٠
، صخبا تمل ا كاتتب ا يدانيتمل، ديغتتل ا ؤربغتاسس اجلإتاس ا احنتمل، كمتتا صن متع ميف لبتا تيف تاب  ن

ذيه من هذا ادقبيل. صع،صس على ذدت، فظن ا ؤربغاس، ابدضهصذس مزصدس وفهاد مؤهلني دكيفابمل تقا
صكتذدت ادوكتتانس ا احنتتمل، تيفجتتي بشتتكل ميفزايتتد حنتو اد،مهكزيتتمل مه صنشتت مل اديفمويتتل، ممتتا اتتد يفضتتي 

 .و٩)إىل حانس ا وذ مه ادكفاءس،  ا مه ذدت ان دصاجيمل صعدم انتغا 
ياربا ا صعمليا ا صإجهاءا ا صمه مع م احلانس، ييفعني تكييف ن م إداذس ا ؤربغاس صرب -3١
خم  تمل بشتكل  تدد صاائمتمل علتى مشتاذيع،  يف عتاستتدعم بشتكل فعتاأ اتنشت مل ا مودتمل ب دكي

ادغيارباس ا ناربتبمل اعيفماد صما ي احب ذدت من تقد  اديفقاذيه. صيشمل ذدت إداذس اديف عاس، ص 
 تا مه ذدتت ت تميم ا شتاذيع،  منإجيتمل ميفينتمل إلداذس ا شتاذيع،اتبتام نرب داد اديفكاديف ا نارببمل، ص 

صمؤشهاس اتداء، صاإلداذس ادقائممل علتى ادنيفتائذ، صاده تد صاديفعقتب، صا علومتاس اإلداذيتمل، صخت تيط 
 .ا واذد مه ا ؤربغمل

انعيفمتاد  تنجته عتن شتدسصع،صس على ذدت، ييفعني على ا ؤربغاس مواجإمل ا  اطه ادت   -3٢
مه ن تتتم إداذس ا  تتتاطه اديفابعتتتمل  س هتتتذه ا  تتتاطهحتتتدعلتتتى اديفمويتتتل اد تتتوعي. صييفعتتتني اديف فيتتتف متتتن 

دلمؤربغتتاس. صييف لتتب انعيفمتتاد علتتى اديف عتتاس ع،اتتاس فعادتتمل متتع اجلإتتاس ا احنتتمل، صادقتتدذس علتتى 
 نبغتتتي صن يكتتتونادشتتتفافيمل صا غتتتاءدمل. صيمه  تتتاأ ا علومتتتاس، ص  متتتنتلبيتتتمل احيفياجتتتاس اجلإتتتاس ا احنتتتمل 

اس اد، متمل د،ت تاأ صاديفوعيتمل، صصربتائل جديتدس يكفتي متن ا إتاذاس صادكفتاء ا ؤربغاس متا ددى
اربتتتيف دام دوحتتتاس ا يفابعتتتمل صادبتتتواابس اإلدك صنيتتتمل دلشتتتهكاء، صانميفثتتتاأ  -مه  تتتاأ تقتتتد  اديفقتتتاذيه 

 دلمعاي  من ابيل ا بادذس اددصديمل دلشفافيمل مه ا عونمل.
إداذ تا  علوماس ا يفاحمل، فظن مع م ا ؤربغتاس كيفتل ن مإتا، صحغتنل طهيقتمل حغب اص  -33

 دليف عتتاس، صن ربتتيما تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل  صكتتان صداء ا ؤربغتتاس ادتت  تعيفمتتد تقليتتداا 
علتى اديفمويتتل اد تتوعي ) تتندص  اتمتتم ا يفحتتدس دلغتتكان، صبتتهانمذ اتمتتم ا يفحتتدس اإلمنتتائي، صمن متتمل 

 و."ذابعاا "ادف ل اتمم ا يفحدس دل فودمل، صبهانمذ اتةذيمل ادعا يو صفضل من ة ها )ان ه 

 تزايد توخعات اجلهات املاحنة ومتطلبا ا -قا 
إن تشتغيل ن تتم دتتدعم منتتوذ  دليف عتتاس ا    تتمل ادقائمتتمل علتتى ا شتتاذيع عتتايل اديفكلفتتمل.  -3٤
تتتوف  تقتتاذيه إفهاديتتمل ميفعتتددس، م تتمممل ديفلبيتتمل احيفياجتتاس صمنتتاذ  صمضتتامني خا تتمل ي تتتب علتتى ص 

صستتا صكثتته تكلفتتمل  ،ربتتيمل اد، متتمل، تكتاديف معتتام،س إضتتافيملادتتن م اتربا موا تتلمل إتاس ماحنتتمل، ص 
صتقاذيههتتا ادغتتنويمل إىل  تتادهت  يداء ا ؤربغتتاتتقتتدم ربتتوى تقاذيههتتا عتتن  ناهلياكتتل  كانتتلدتتو   ممتتا

 إداذس ا ؤربغاس.
 يداء ا ؤربغتتاتصتيفلقتى اجلإتاس ا احنتمل، إىل جانتتب اديفقتاذيه اإلفهاديتمل، تقتتاذيه منيف متمل عتن  -3٥

اذس. صابإلضافمل إىل ذدت، ييفلقى بعضإا تقاذيه عن اد نادي  انربتيف مانيمل، صاد تنادي  مه  ادهت اإلد
__________ 

 .v، اد فحمل JIU/REP/2007/1ان ه  و٩)
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ا واضتتيعيمل ا يفعتتددس اجلإتتاس ا احنتتمل، صص  تتنادي  اديفمويتتل اجلمتتاعي، مه ا قتته صمه ا يتتدان علتتى حتتد 
كتل معلوماس تقدم متن خت،أ ا بتادذس اددصديتمل دلشتفافيمل مه ا عونتمل. صيغتفه   ربواء. صهي تيفلقى صيضاا 
 ."ادغأم من تقد  اديفقاذيه"صص  "اإلفهاد مه تقد  اديفقاذيه" هذا عما ي في ادبع  ب

متتتن ا ؤربغتتتاس صجهيتتتل معإتتتم مقتتتاب،س إىل احلاجتتتمل إىل اربتتتيفعهاض تعتتتدد  صفتتتهادصصشتتتاذ  -3٦
عتتددها صمناذجإتتا، متتن صجتتل معاجلتتمل احيفياجتتاس اجلإتتاس ا احنتتمل بشتتكل صفضتتل،  صتقلتتيااديفقتاذيه 

م،س. صاع حت بع  اجلإاس ا احنمل ابدعبء اإلداذي اإلضتامه ادنتاجم عتن صخف  تكاديف ا عا
صن تغ تي اجلإتتاس  احيفياجا تا إىل تقتاذيه  تددس إفهاديتتمل، صصشتاذ إىل صنتي ييفعتني، مه هنايتتمل ا  تاحت،

 ا احنمل تلت اديفكاديف ب هيقمل صص وخهى، كجزء من ت عا ا صص مغاسا ا اترباربيمل.
فيمل صادثقتتمل صانطم نتتان صن حيغتتن ادع،اتتاس متتع اجلإتتاس ا احنتتمل. صمتتن شتتأن تعزيتتز ادشتتفا -37

علتى تبغتيط عمليتمل تقتد  اديفقتاذيه. صميكتن صن يتؤدي انميفثتاأ  عتاي   صمن شأني صن يغاعد صيضتاا 
صييفتتيح ادعديتتد متتن ا ؤربغتتاس تقتتاذيه  و١٠)مه هتتذا اد تتدد ا بتتادذس اددصديتتمل دلشتتفافيمل مه ا عونتتمل دصذاا 

مل  صاتتتد نح تتتل تلتتتتت ا ؤربغتتتاس اخنفتتتاض عتتتتدد اد لبتتتاس ادتتتواذدس متتتتن ادهاابتتتمل دلجإتتتاس ا احنتتتت
 .و١١)اجلإاس ا احنمل دلح وأ على معلوماس منذ صن بدصس هذه ا ماذربمل

فه تتمل  صي -ودس صداس ذئيغتتيمل ديفعب تتمل ا تتواذد صيعيفتت  عتتدد متتن ا ؤربغتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه ادعاديتتمل اجلتت -3٨
 تته إديإتتا علتتى صهنتتا تغتتيفجيب دشتتهكاء اديفمويتتل، صدكتتي دكتتي تعتتهض نقتتاد ادقتتوس صادقتتدذس دتتديإا، صدكتتي ين

 ت إه صعيإا ابدضغود ا غل مل على اجلإاس ا احنمل دكي توفه إجاابس ددصائهها ا ليمل.
إبحكتام  "اديفتدخل مه كتل كبت س ص تغ س"صيهى مع م ا ؤربغاس صن اجلإاس ا احنتمل متيتل إىل  -3٩

تعامتل كوكتانس  متا ياانس اتمم ا يفحدس ةادباا ادغي هس على اديفمويل. صحغب هذه ا ؤربغاس، فظن ك
منفتتذس، علتتى ةتتهاذ ا ن متتاس ةتت  احلكوميتتمل، صدتتيهت كإي تتاس حكوميتتمل دصديتتمل ميفعتتددس اتطتتهاحت متلتتت 

إضتتفاء اد تتابع "ختت س تقنيتتمل صتهمتتز إىل ادقتتيم صاديفعتتاصن صادشتتهاكمل. صتغتتفه ت تتهفاس اجلإتتاس ا احنتتمل عتتن 
طتتهاحت، كمتتا دتتوح  مه اربيفعهاضتتاس ا عونتتمل ا يفعتتددس اتطتتهاحت علتتى هيكتتل اديفمويتتل ا يفعتتدد ات "ادثنتتائي

 اد  صجه ا جلنمل ا غاعدس اإلمنائيمل اديفابعمل  ن ممل اديفعاصن صاديفنميمل مه ا يدان انايف ادي.
صاد  .اتموذمن تعقيد عدم انتغا  مه ربلوا اجلإاس ا احنمل  يزيدصمه بع  اتحيان،  -٤٠

اجلإتتتاس صبو تتتفإا صحتتتد  يفلتتتف كعضتتتو مه هيكتتتل اإلداذس،تيف تتتهحت نفتتتهت اجلإتتتمل ا احنتتتمل بشتتتكل خم
. فقتتتد تتتتدعو بقتتتوس إىل اديف  تتتيا ا تتتهن صاديفمويتتتل اجلمتتتاعي صتقتتتد  اديفقتتتاذيه ا وحتتتدس مه ا غتتتاسمل

مه ا فاصضتتاس ادثنائيتتمل متتع ا ؤربغتتمل، فيف تته  علتتى تقتتد   خميفلفتتاا  تيف تتذ موافتتاا  صدكتتن لتتهت اإلداذس 
اتتتتد تتتتتدعو، كعضتتتتو مه  لتتتتهت اإلداذس، إىل اإل تتتت،  مل عتتتتن مغتتتتاسيفإا ادفهديتتتتمل. ص يليف تتتتتتقتتتتاذيه 

صادكفتتاءس، بينمتتا متتتاذن، بشتتكل فتتهدي اديف  تتيا ا يف تتلب، مغفلتتمل علتتى متتا يبتتدص اآل ذ ا  تبتتمل 
 ما ييفعل  ابتعباء اإلداذيمل صتكاديف ا عام،س. مه

و س متث،ا ما تكون اجلإاس ا احنمل ممثلمل مه اهلي اس ادهاابيمل ) لهت مهاجعي احلغااب صكث اا  -٤١
صهي صعضاء مه شبكمل تقييم صداء ا ن ماس ا يفعددس اتطهاحت صمه اهلي تاس ا يفعتددس اتطتهاحت ادت  
تتتوفه اديفمويتتل  ن ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس )ا فوضتتيمل اتصذصبيتتمل صادبنتتت ادتتدصيلو. صبعبتتاذس صختتهى، فإتتي 

 ه.، على صداء ا ؤربغاس ب فا ا هذابدفعل ب دد مماذربمل ادهاابمل، صدو جزئياا 
__________ 

 .33، اد فحمل A/72/61–E/2017/4ان ه  و١٠)
 .١٠٢، ادفقهس JIU/REP/2014/1ان ه  و١١)
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. صيتتتؤدي اديفنتتتافهت مه متتتا بتتتني صيضتتتاا  ا ؤربغتتتاس داختتتليفجتتتزؤ ادتغتتتا  ص انصيوجتتتد عتتتدم  -٤٢
مه  هامتتتتتتاا  ا ؤربغتتتتتاس صداخلإتتتتتتا متتتتتتن صجتتتتتتل احل تتتتتتوأ علتتتتتتى اديفمويتتتتتتل متتتتتتن اجلإتتتتتتاس ا احنتتتتتتمل دصذاا 

متتتتتا يقتتتتوض متتتتتديهص ادتتتتت امذ داختتتتتل ا ؤربغتتتتتمل ادواحتتتتتدس  ادع،اتتتتتاس مه متتتتتا بينإتتتتتا. صكثتتتتت اا  تشتتتتكيل
يوافقتتتتتتون علتتتتتتى طلبتتتتتتاس بيفقتتتتتتد  اديفقتتتتتتاذيه يغتتتتتتلمون فاديفمويتتتتتتل  مه ادبحتتتتتتث عتتتتتتن بعضتتتتتتاا  بعضتتتتتتإم

اتد يكتون متن اد تعب وقيقإتا. كتذدت تيفنتافهت ا ؤربغتاس ونتي ربتيففهض تكتاديف كبت س، ص وهنتا
صنا تتتتتا ب تتتتتوذس  فيففغتتتتتهمتتتتتع بعضتتتتتإا ادتتتتتبع ، صتقتتتتتدم اديفنتتتتتا نس متتتتتن صجتتتتتل  متتتتتني اديفمويتتتتتل، 

تكتتتاديف إضتتتافيمل. صهتتتذه انىاهتتتاس صتقبتتتل اديفزامتتتاس بيفقتتتد  اديفقتتتاذيه ت تتتتب عليإتتتا  فضفاضتتتمل،
ي لتتتب متتتتن ا كاتتتتتب ادق هيتتتتمل صاإلاليميتتتتمل دلكيتتتتاانس  متتتتا مه ا يتتتتدان، حيتتتتث كثتتتت اا  صضتتتتوحاا  صكثتتته
تقتتدم مق حتتتاس نربتتيف دام اديفمويتتتل ا يفتتتا . صييفتتو  بعتتت  متتتديهي ادتت امذ صا كاتتتتب ادق هيتتتمل  صن
حتتتتتتاس ادتتتتتت  تكتتتتتتون مشتتتتتتاذيع اربتتتتتتيفجابمل دلتتتتتتدعواس إىل تقتتتتتتد  ا ق   فيقتتتتتتدم متتتتتتني اديفمويتتتتتتل  إىل

علتتتتتى اتتتتتدم ا غتتتتتاصاس صمتتتتتام ا ن متتتتتاس ةتتتتت  احلكوميتتتتتمل صا تتتتت اء انربيفشتتتتتاذيني صاجلإتتتتتاس  مفيفوحتتتتتمل
اتختتتتهى مه  تتتتاأ اديفنميتتتتمل. صميكتتتتن صن تن تتتته اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل إىل تلتتتتت اتطتتتتهاحت علتتتتى  ادفاعلتتتتمل

اتمتتتتتتواأ صتبجلإتتتتتتا علتتتتتتى ا إمتتتتتتمل.  تغتتتتتتعى إىل احل تتتتتتوأ علتتتتتتىتيف تتتتتتهحت كجإتتتتتتاس منفتتتتتتذس  صهنتتتتتتا
دلمؤربغاس، إذ ت لب اديفمويل بيفلت اد هائ  صختضع دلشهصد ا عموأ هبا، صن ت ادتب  ميكن صن

هنتتاا دألمتتم ا يفحتتدس. ص  اتبعتتمل مهكزهتتا ككيتتاانس مشتت س إىلمه متتا بعتتد، ب تيبتتاس متنحإتتا اميفيتتا اس 
انربيفق،ديمل ادوظيفيمل صاحلهيمل اديفشغيليمل دتدى اإلداذاس/ادشتعب  نزعمل إىل تعمي  هذا انىاه بغبب

 ا ؤربغاس. داخل
صاتتد صشتتاذ تقهيتته ربتتاب  دوحتتدس اديففيفتتي  ا شتت كمل إىل صنتتي مه حتتني تقبتتل اجلإتتاس ا احنتتمل  -٤3

اديفقتتتاذيه ادغتتتنويمل ا قدمتتتمل متتتن ا ؤربغتتتاس مه متتتا ييفعلتتت  اب غتتتاساس اترباربتتتيمل، فظهنتتتا ن تغتتتيف يع 
د ، يعتتتتافمتتتتن صجإتتتتمل ن ههتتتت .و١٢)اديفنتتتتا أ عتتتتن ميف لبتتتتاس تقتتتتد  اديفقتتتتاذيه عتتتتن ا غتتتتاساس ا تتتتددس

دضتتتمان انربتتتيف دام ادغتتتليم دألمتتتواأ متتتع متتتا هتتتو م لتتتو  متتتن شتتتفافيمل  صرباربتتتياا  اديف  تتتيا صمتتتهاا 
صمغاءدمل صمواءممل مع صصدوا ا ادوطنيمل. صابدنغبمل دلعديد من اجلإتاس ا احنتمل، فتظن اديفقتاذيه ا قدمتمل 

ديغتتل  إىل  تتادهت إداذس ا ؤربغتتاس )تقتتاذيه ربتتنويمل صبيتتاانس ماديتتمل ربتتنويمل صتقتتاذيه هي تتاس ادهاابتتملو 
كافيتتتتتمل دألةتتتتتهاض ا يف تتتتتلمل ابديف عتتتتتاس ا    تتتتتمل، صن مينحإتتتتتا اد إتتتتتوذ صاإلربتتتتتناد، صص مغتتتتتيفوى 
اديففا يل ا يفعلقمل هبذه اديف عتاس صا  لوبتمل متن ادغتل اس ادوطنيتمل. صن تعكتهت منتاذ  اديفقتاذيه ادت  
 تغتتيف دمإا ا ؤربغتتاس اديففا تتيل اب غتتيفوى ا  لتتو . صتعيفقتتد اجلإتتاس ا احنتتمل صن تقتتاذيه هي تتاس
ادهاابتمل ن تتتوفه ضتتماانس كافيتتمل بشتتأن اربتتيف دام تلتت اديف عتتاس ا    تتمل. صاتتد صثتت  عتتدم صجتتود 
 إشاذاس إىل اديفحداس ادقائممل مه تنفيذ ا شاذيع صاربيف دام اتمواأ بو في مغأدمل مث س دلقل .

صابدنغبمل دلمؤربغاس، فظن اديف  يا متن جانتب اجلإتاس ا احنتمل ينتزم إىل فتهض صعبتاء  -٤٤
. صابإلضتتافمل ضتتافيمل صتكتتاديف معتتام،س صرعتتل انميفثتتاأ دلشتتهصد ا ن تتوص عليإتتا مههقتتاا إداذيتتمل إ

إىل ميف لبتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه ا يففتت  عليإتتا، تقتتدم طلبتتاس ميفكتتهذس دلح تتوأ علتتى تقتتاذيه خم  تتمل 
اديفمويتتل اجلمتتاعي صاديفقتتاذيه ا وحتتدس متتن ادعتتبء ا لقتتى علتتى  فتتفصص ئتت  تكميليتتمل. صميكتتن صن خي

. كتذدت، ميكتتن صن خيفتف توحيتتد صشتكاأ انتفااتتاس ا  متمل متتع اجلإتاس ا احنتتمل عتات  ا ؤربغتتاس
 صمناذ  اديفقاذيه ص ادس اربيف دامإا من ادعبء احلايل.

__________ 

 ."ذابعاا "، ادف ل JIU/REP/2014/1ادوثيقمل  و١٢)

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/1
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صن تزيتتد مبتتادذاس ادشتتفافيمل )مثتتل ا بتتادذس اددصديتتمل دلشتتفافيمل مه ا عونتتمل،  ا يفواتتعصكتتان متتن  -٤٥
اجلإتاس ا احنتمل، صوقيت  مزيتد متن ا واءمتمل  صاد فقمل ادك ىو من تبغيط عمليمل تقد  اديفقتاذيه إىل

علتتى مغتتيفوى من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس. صتواعتتل كيتتاانس اتمتتم ا يفحتتدس صن ىعتتل هتتذه ا بتتادذاس 
متن ذدتت، فقتد ظلتل، مه ادعديتد متن احلتانس، تضتيف  عبء تقد  اديفقتاذيه صاتل إذهااتا  صبتدنا 

 ل  ل صي من ات ناحت ادقائممل ابدفعل.جديدس من اديفقاذيه ا  لوبمل، صمل تغيفبدأ صص و اا ص ناف
صاذ ى بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل صن ميف لبتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه ا فهطتتمل متثتتل تكتتاديف إضتتافيمل  -٤٦

صينبغتتي اديفقليتتل منإتتا إىل صدىن حتتد ممكتتن ابديفنغتتي  متتع اجلإتتاس ا احنتتمل اتختتهى. صاا حتتل صحتتدس 
ن  ؤربغتاس من ومتمل اتمتم ا يفحتدس و نفيتذياديففيفي  ا ش كمل، مه تقهيته ربتاب  صن رتهي ادهؤربتاء اديف

نتفا  على ميف لبتاس ديفقتد  اديفقتاذيه تكتون من صجل ا  ؤربغيفيمع اجلإاس ا احنمل  ، كلحواذاس
اتعبتتتاء  بيف فيتتتفمقبودتتمل دلجميتتتع متتتن صجتتتل تبغتتتيط عمليتتتمل تقتتد  اديفقتتتاذيه ابدنغتتتبمل دلمؤربغتتتاس 

 .و١3)مل من ا علوماسصاديفكاديف ا هتب مل هبا، مع تلبيمل احيفياجاس اجلإاس ا احن
صاتتتد صطلتتت  بعتتت  ا ؤربغتتتاس مبتتتادذاس دليفمويتتتل ا واضتتتيعي ص/صص اجلمتتتاعي. صميكتتتن صن  -٤7

يتتتتؤدي ىميتتتتع اد تتتتنادي  انربتتتتيف مانيمل صاربتتتتيف دام اد تتتتنادي  انربتتتتيف مانيمل ا واضتتتتيعيمل إىل خفتتتت  
 .و١٤)د  اديفقتتتتتاذيه علتتتتتى مغتتتتتيفوى ا شتتتتتاذيع اإلفهاديتتتتتملقتتتتتتكتتتتتاديف ا عتتتتتام،س صتقليتتتتتل اديفزامتتتتتاس ت

متتن اديفقتتاذيه  ييف لتتب اديفمويتتل اجلمتتاعي ربتتوى تقهيتته صاحتتد موحتتد جلميتتع اجلإتتاس ا مودتتمل بتتدنا  صن
اإلفهاديمل. صمن اتمثلمل على ذدت ا بادذاس ادهئيغيمل هلي مل اتمتم ا يفحتدس دلمتهصس، صاتفااتاس اديفعتاصن 

إتتتاس ماحنتتتمل. اد ان تتتي ادتتت  صاعيفإتتتا من متتتمل ادعمتتتل اددصديتتتمل صبتتتهانمذ اتمتتتم ا يفحتتتدس دلبي تتتمل متتتع ج
متن مغتيفوى ا شتهصم  صتغمح هذه ا بادذاس صانتفاااس بيفقد  اديفقتاذيه علتى مغتيفوى صعلتى بتدنا 

بيتتد صن هتتذه ا بتتادذاس ن تبتتدص جذابتتمل دلجإتتاس ا احنتتمل، كمتتا ييفضتتح متتن اخنفتتاض  .و١٥)اإلفتتهادي
حجتتتم اتمتتتواأ ا قدمتتتمل. صذةتتتم صن بعتتت  اجلإتتتاس ا احنتتتمل تتتتدعم هتتتذه اد هيقتتتمل بغتتتبب اخنفتتتاض 

ا قدم صيغيفثىن من ذدت اديفمويل  .و١٦)اديفكاديف اإلداذيمل، فظن مع مإا ن ردها جذابمل  ا يكفي
إىل اد نادي  ادهصربيمل ادعا يمل. بيد صن هذا ن يعفي ا ؤربغاس من عبء تقد  اديفقاذيه، إذ ييفعني 

 عليإا تقد  تقاذيه تف يليمل إىل مديهي اد نادي  ادهصربيمل.

 "فاق متويلات"مقرتح دبرا   -جيم 
إعتادس تن تيم من ومتمل اتمتم ا يفحتدس اإلمنائيتمل متن صجتل "رغد تقهيه اتمني ادعام ا عنتون  -٤٨

ا شتتاكل ادتت  تواجإإتتا ا ؤربغتتاس.  و١7)"كفادتتمل مغتتيفقبل صفضتتل دلجميتتع  - ٢٠3٠تنفيتتذ خ تتمل 
صهتتو يبتتني كيتتف صن خت تتيا اديفمويتتل يضتتعف اديفنغتتي ، صا غتتاءدمل علتتى ن تتا  ا ن ومتتمل، صحيتتدد 

تتز "اد تتاههاتن ادغتتائداتن"صاديفقلتتب علتتى صهنمتتا  شتتيفليفاد تتم ا ن ومتتمل تنتتي حيفِ  . فاديفمويتتل اوتتزص يقغ 
علتتتى ا نافغتتتمل، ن علتتتى اديفعتتتاصن ادتتتذي يهتتتتثمه اربتتتيفجابمل ميفكاملتتتمل. صحغتتتب اديفقهيتتته، فتتتظن اذتفتتتام 
مغتتتيفواس اديفمويتتتل ا   تتتا يقي تتتد اتتتدذس ا ن ومتتتمل علتتتى اديفنفيتتتذ ب هيقتتتمل ميفغتتتقمل، صتقتتتد  ادتتتدعم 

__________ 

 .١، اديفو يمل JIU/REP/2014/1 و١3)
 .٢٥، ادفقهس JIU/REP/2010/7ان ه  و١٤)
 تفاااس تعاصن بهان ي مع ادغويد صاد ني صادنهصيذ.حب اآلن، صاع بهانمذ ادبي مل ا و١٥)
 .٢٥، ادفقهس JIU/REP/2010/7ان ه  و١٦)
 .A/72/124 و١7)

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/7
https://undocs.org/ar/A/72/124
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ا غتتتتاءدمل عتتتتن ادنيفتتتتائذ علتتتتى ن تتتتا   فعتتتتاأ ديفكامتتتتل ادغياربتتتتاس. صيقتتتتوض هتتتتذا اديفمويتتتتل صيضتتتتاا اد
ادغتتبل ادكفيلتتمل بيفتتوف  اديفمويتتل ا باشتته دألنشتت مل صادتت امذ  حبتتثصيتتدعو اديفقهيتته إىل  .و١٨)ا ن ومتتمل

 .و١٩)ا ش كمل، ع،صس على متويل ادنهإذ اد  تشجع على اديفكامل صانتغا 
متتواذد صكثتته  يفعب تتمل، بإل تتا  خ تتمل صاحتتدس معتتاا  "اتفتتا  متويتتل"ادعتتام إبتتهام صيقتت   تقهيتته اتمتتني  -٤٩

اابليمل دليفنبؤ هبا صعدد صاتل متن ا تواذد ا    تمل، مقابتل  ادس ادفعاديتمل صادشتفافيمل صا غتاءدمل عتن ادنيفتائذ 
س علتتتى ن تتتا  ا ن ومتتتمل. صمه  تتتميم اجلإتتتود ا بذصدتتتمل تقتتتع احلاجتتتمل إىل إعتتتادس بنتتتاء ادثقتتتمل صدعتتتم ا يزانيتتتا

 تتنادي  اديفمويتتل اجلمتتاعي صص ة هتتا  -اترباربتتيمل دكيتتاانس اتمتتم ا يفحتتدس اإلمنائيتتمل، متتع وديتتد لديتتاس 
ميكتتن صن تغتتاعد مه كفادتتمل خت تتيا ادعن تته ةتت  اترباربتتي بدذجتتمل  -متتن م تتادذ اديفمويتتل انبيفكاذيتتمل 

 .و٢٠)صتغإم مه وقي  ادنيفائذ ادق هيمل مه إطاذ صهداحت اديفنميمل ا غيفداممل صال تقييداا 
صاتتتتد جتتتتهى اديفأكيتتتتد، مه تقهيتتتته صحتتتتدس اديففيفتتتتي  ا شتتتت كمل عتتتتن اديفقييمتتتتاس ادتتتت  تقودهتتتتا  -٥٠

ربتت اتيجي بتتني اجلإتتاس ا احنتتمل صمؤربغتتاس من ومتتمل ااجلإتتاس ا احنتتمل، علتتى احلاجتتمل إىل بتتدء حتتواذ 
 صن متتع اجلإتتاس ا احنتتمل ا غتتيفوى ذفيتتع حتتواذ عقتتد شتتأن متتنصص تتح اديفقهيتته إىل  .و٢١)اتمتتم ا يفحتتدس

 ا احنتمل اجلإتاس طتهحت متن صفضتل فإتم إىل ؤديي صاد إامعاائممل على تعاصن صك   املع،ؤربهت دي
. إن صنتتي حتتذذ متتن صنتتي عنتتد اختتتاذ تقابلإتتا ادتت  صاديفحتتداسؤربغتتاس ا ادتت  تضتت لع هبتتا  وناسدلتت

مواف موحد من اديفعاصن، ينبغي دألمم ا يفحدس صن تضع مه اعيفباذهتا احلاجتمل إىل ىنتب ادن ته إىل 
مل على صهنا عمليمل موجإمل من اجلإتاس ا احنتمل صميكتن صن تتؤثه ربتلباا علتى اتدذس ا ؤربغتمل هذه ا غأد

على ا غاسمل مه وقي  صهداحت اديفنميمل ا غيفداممل صاحلفتال علتى م تداايمل ا ؤربغتمل صتعزيزهتا دتدى 
 .و٢٢)ا احنمل صة ها من اددصأ اتعضاء اددصأنيع اجلإاس ا عنيمل ا يفعاململ معإا،  ا فيإا 

مه ربتتتتيا  اتنشتتتت مل  منإتتتتا متتتتا هتتتتواديفمويتتتتل، شتتتتأن ل عتتتتدس مؤربغتتتتاس حتتتتواذاس باامتتتتصاتتتتد ص -٥١
ادنيفتائذ صاآل ذ ا يفواعتمل  علتىا زيتد متن ادوضتو   إضفاءاديفنفيذيمل من صجل اديفنميمل. صتغعى احلواذاس إىل 

هتذه واذ عمليتمل احلتد ميكتنصا تواذد ا يفاحتمل ديفمويلإتا. ص  ا عنيتمل مه ا  ط انرب اتيجيمل دلمؤربغاس ا ددس
 .و٢3)ا داصنس مه  ادهت اإلداذس إجهاء من خ،أ ا إاممماذرباس اديفمويل صمواءميفإا مع  صن تعز على 
ديفحغتتني نوعيتتمل ذدتتت احلتتواذ.  كبتت اا   صكمتتا نحتت  عتتدد متتن ا ؤربغتتاس، فتتظن هنتتاا  تتانا  -٥٢

 عونتتملاس ن تتام ا متتوم ا تتواذد ا    تتمل ادتت  متتته عتت  انتتو وصتفيفقتته اجلإتتاس ا احنتتمل إىل ن تتهس شتتاململ 
اس ا يفعتتددس ؤربغتتيفأث هتتا ادعتتام. فمع تتم اجلإتتاس ا احنتتمل يتتهى صن احلتتواذ متتع ا دا يفعتتددس اتطتتهاحت ص 

لحتواذ د ضتيقاا   تانا  مما يت اا واذد ا    مل يكون صربارباا على ا غيفوى اديفنفيذي،  حوأاتطهاحت 
اتمته ادتذي رعتل متن هتذه "ليتمل، احلواذ مه مع مي على اديففا تيل ادعم ي كزانرب اتيجي. صهكذا، 

منيف متمل متن  تعليقتاسدصن صبت" ،ذدتت عت،صس علتى .و٢٤)"اس صك،ء تنفيذ ن شهكاء مؤربغنيؤربغا 

__________ 

 .١١١ا هجع نفغي، ادفقهس  و١٨)
 .١١٢ا هجع نفغي، ادفقهس  و١٩)
 .١١٦ا هجع نفغي، ادفقهس  و٢٠)
 .JIU/REP/2017/2 و٢١)
 .٢3١ا هجع نفغي، ادفقهس  و٢٢)
 .٨٦، ادفقهس A/72/61-E/2017/4 و٢3)
 .OECD, Multilateral Aid 2015: Better Partnerships for a Post-2015 World (2015), p. 105 و٢٤)

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/2
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ةادبتتتاا  -ن ربتتتيما علتتتى ا غتتتيفوى ادقه تتتهي  -اإلداذس ادعليتتتا صإديإتتتا، فتتتظن اتتتهاذاس اديفمويتتتل ا   تتتا 
 .و٢٥)"د كباذ ا غؤصدنين  خذ مه احلغبان اإل ،حاس اد  اتُّف  عليإا على  عي ما

صيتتهى ا فيفشتتان صنتتي ييفعتتني علتتى ا ؤربغتتاس ادتتدخوأ مه حتتواذ متتع اجلإتتاس ا احنتتمل علتتى  -٥3
. صاختتاذ مواتف "اتفا  متويتل"اتمني ادعام ادداعي إىل إبهام  مع مق   اد عيد انرب اتيجي متشياا 

من ذص  ادشهاكمل،   ،ااا مش ا بني مؤربغاس من وممل اتمم ا يفحدس صمه ن ةىن عني دلحواذ. صان
ينبغتتتي صن تؤختتتذ لذاء ا ؤربغتتتاس صاجلإتتتاس ا احنتتتمل علتتتى ادغتتتواء مه انعيفبتتتاذ، صن ربتتتيما تواعتتتاس 
اجلإتتاس ا احنتتمل متتن حيتتث  ادس ادفعاديتتمل صادشتتتفافيمل صا غتتاءدمل مه متتا ييفعلتت  ابدنيفتتائذ علتتى ن تتتا  

صن ييفمثتتتل صحتتتد ادعنا تتته صادقتتتدذاس ا ا تتتمل اب ؤربغتتتاس. صينبغتتتي  ،ا ن ومتتتمل، صاتطتتته اديفن يميتتتمل
صثتتته اديف عتتتاس ا    تتتمل علتتتى تقتتتد  مه احلامستتتمل دلحتتتواذ مه اعيفمتتتاد تهتيبتتتاس جديتتتدس دليفمويتتتل ص 

متتع نيتتع اجلإتتاس ا احنتتمل هتتو اتكثتته  "اتفتتا  متويتتل"اديفقتتاذيه. صمه صفضتتل اتحتتواأ، يكتتون إبتتهام 
إىل حتد كبت  متن  فتفميكن صن خيفائدس. بيد صن ادنجا ، صدو مع بع  اجلإاس ا احنمل ادهئيغيمل، 

 .و٢٦)عبء تقد  اديفقاذيه
ديفنفيذ اإلطتاذ  صينبغي إاتحمل ا علوماس ا يفعلقمل ابديفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل دعماا  -٥٤

انرب اتيجي دلمؤربغمل صإطاذها دلنيفائذ إىل  ادهت اإلداذس. صينبغي صن تكمتل اديفقتاذيه ا قدمتمل إىل 
متتتتع مواثيتتتتت      تتتتتمل اديفقتتتتاذيه ا نيف متتتتتمل صانت تتتتانس، متشتتتتتياا اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل عتتتتتن اديف عتتتتاس ا 

ا ؤربغاس صن مإا اترباربيمل. صمن شتأن اديفقتاذيه ا نيف متمل ا قدمتمل إىل  تادهت اإلداذس، صادت  تلت  
ا احنتمل صة هتا متن ادتدصأ اتعضتاء متن ا علومتاس،  ادتدصأبشكل مناربب احيفياجاس صميف لبتاس 

 صن تغاعد مه هذا اد دد.
يفواع صن تتؤدي اديفو تيمل اديفاديتمل إىل تعزيتز ا غتاءدمل مه متا ييفعلت  بيفقتد  اديفقتاذيه إىل صمن ا  -٥٥

 اجلإاس ا احنمل، صاحلد من تكاديف ا عام،س.
 1التوصية 

األماا  العااا  والرؤساااا  أن تشاا   الس إدارة مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادةلااينبغاا   
رؤساا التنفيلي  ل منظومة األمم املتحدة املعس التنفيلي  للاؤسسات األ رر، ل إاار ءلس ال

ساارتاتي   رفياا  املسااتور ماا  اجلهااات اقلتنساايع، علااى إعااداد موخااف مشاارت  والااد و  ل حااوار 
املاحنة، من أجل مواجهة التحدتت الت تطرحها جالت التاويل وممارساته احلالية، وأثر التخصيص 

 هات املاحنة.الصار  للتربعات وتقدمي التقارير إىل اجل

__________ 

 .ا هجع نفغي و٢٥)
 ."اد فقمل ادك ى"صدانه،  ا مه ذدت  "ذابعاا "ادف ل  ان ه صيضاا  و٢٦)
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 التفاوض بشأن اتفاخات م  اجلهات املاحنة ومتطلبات تقدمي التقارير هلا -اثلثاا  
ودد اتحكام ادواذدس مه كل اتفا  ييفعل  اب غاساس صادو ئ  ا يف لمل هبا ميف لبتاس تقتد   -٥٦

ذيه مه اتفاااس تت م متع اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل. صيعد وديد اديففا يل ا يفعلقمل ب هائ  تقد  اديفقا
اجلإتتاس ا احنتتمل صمتته هتتام ابدنغتتبمل دلمؤربغتتاس دكتتي تعتتهحت اديفزاما تتا مه  تتاأ تقتتد  اديفقتتاذيه صتكفتتل 
تلبيمل احيفياجاس اجلإاس ا احنتمل متن ا علومتاس. صرتهي اديففتاصض بشتأن صنتوام خميفلفتمل متن انتفااتاس 

ذه انتفااتاس بتني اتفتا  إطتاذي صاددخوأ فيإتا حغتب ع،اتمل اديفمويتل صشتهصد ادشتهاكمل. صتت اص  هت
يغ ي ف س ميفعددس ادغنواس صبهامذ ميفعددس، صاتفا  بشأن مشهصم  دد، صص اتفا  متويتل مواضتيعي 

ما يكون بشتهصد  تددس، مثتل من قتمل إاليميتمل صص دصن إاليميتمل معينتمل  اا بيغ ي  اأ نشاد معني، ةاد
ذ. صرتهي توايتع انتفااتاس علتى مغتيفواس صص بلد صاحد صص  موعمل من ادبلدان ا غيففيدس من ادت ام

خميفلفتتمل، مه ا قتته صمه ا كاتتتب اإلاليميمل/ادق هيتتمل، بعتتد عمليتتاس اديفشتتاصذ ادتتداخلي صا وافقتتمل. صرتتهي 
، متن ابتل خميفلتف ا كاتتب صا إتام، وحتدساربيفعهاض مشاذيع انتفاااس، صن ربتيما انتفااتاس ةت  ا 

متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل صص ادشتتتهاكاس صص تعب تتتمل ا تتتواذد،   تتتا مه ذدتتتت ا كاتتتتب ا غتتتؤصدمل عتتتن ادع،اتتتاس
ا غائل ادقانونيمل، صص ادشؤصن ا اديمل، صا كاتب اديفنفيذيتمل، صذؤربتاء ا كاتتب ا يدانيتمل )مه متا ييفعلت   صص

 اب بادا اد  تندذ  ضمن ادغل مل ا فوضمل هلذه اتخ سو.

 تقييم متطلبات تقدمي التقارير والتفاوض بشأ ا -ألف 
ذكتتته عتتتدد متتتن ا ؤربغتتتاس صنتتتي مل ىتتته، مه بعتتت  احلتتتانس، اربيفشتتتاذس ا كاتتتتب ا عنيتتتمل،  -٥7
تب ادشؤصن ادقانونيمل صادشؤصن ا اديمل، صص مل تغيفشه إن مه صال ميفتأخه متن ادعمليتمل اربيما مك صن

متع اجلإتتاس ا احنتتمل. صاتد صربتتفه ذدتت عتتن ابتوأ ميف لبتتاس، مه  تتاأ  تتت مبشتأن مشتتاذيع اتفااتاس 
 ذيه، ن ميكن انميفثاأ هلا، صص تنشأ عنإا تكاديف معام،س إضافيمل كب س.تقد  اديفقا

دشكل ميزانيمل جلإتمل ماحنتمل صص علتى  فعلى رببيل ا ثاأ، ا ابوأ إعداد اديفقاذيه ا اديمل صفقاا  -٥٨
صربتتتان ف تتتاس تكتتتاديف تعيفمتتتدها اجلإتتتاس ا احنتتتمل صهتتتذا ن ميكتتتن دن تتتام اإلداذس ا اديتتتمل دلمؤربغتتتمل 

ا تتتواذد مه ا ؤربغتتمل دعمتتتي، إذ صنتتي ييف لتتتب تتتدخ،س يدصيتتتمل صص يتتؤدي إىل شتتتهاء ن تتام خت تتيط  صص
حلتتوأ صختتهى مه  تتاأ تكنودوجيتتا ا علومتتاس. كتتذدت، إذا كتتان ييفعتتني تقتتد  اديفقتتاذيه علتتى صربتتان 
اإلطتتاذ ا ن قتتي دلجإتتمل ا احنتتمل صمؤشتتها ا، اتتد ن تكتتون ن تتم نتتع ادبيتتاانس دلمؤربغتتمل اتتادذس علتتى 

هتذه ادشتهصد اتد ت ته  تقتدميإا اب غتيفوى ا  لتو  متن اديفف تيل صص ادداتمل. ص تيفبع هتذه ادبيتاانس ص 
ا ؤربغتتتتتمل، ابإلضتتتتتافمل إىل  ادس اديفكتتتتتاديف اإلداذيتتتتتمل. صاتتتتتد يتتتتتؤدي ذدتتتتتت إىل  خمتتتتتاطه ابدنغتتتتتبمل إىل

ميف لبتتاس مه  تتاأ تقتتد  اديفقتتاذيه ن تيففتت  متتع ربياربتتاس اإلف تتا  مه ا ؤربغتتمل )عتتن ا علومتتاس 
و، صص ميف لباس ادغهيمل، صص بنود مكافحمل اإلذها  صص اجلتزاءاس، صمبتدص ا يفعلقمل ابديفحقيقاس، مث،ا 

تتتتب ادشتتتؤصن ا اديتتتمل اا هاجعتتمل ادوحيتتتدس دلحغتتتاابس. صهتتتذا ميكتتن ىنبتتتي إذا متتتا تغتتتىن اربيفشتتاذس مك
صادشتتؤصن ادقانونيتتمل صا كاتتتب ا عنيتتمل اتختتهى اديفابعتتمل دلمؤربغتتمل ختت،أ عمليتتمل اديففتتاصض صا وافقتتمل. 

جهيل معإم مقتاب،س علتى صسيتمل اإلعت،ن مه ادبدايتمل عتن تواعتاس اجلإتاس ادذين ص فهادصشدد ات
ا احنتتمل صميف لبا تتا، صاديفزامتتاس ا ؤربغتتمل بيفقتتد  اديفقتتاذيه. صرتتب صن تكفتتل عمليتتمل ا وافقتتمل انتغتتا  

 على ن ا  ا ؤربغمل.
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ينبغ  للرؤساا التنفيلي  ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يكفلاوا أن تستشاار و  -٥٩
القانونيااة، ل الوخاان املناسااا الشااؤون املاليااة و الشااؤون كاتااا ماتااا املعنيااة، وال سااياا املك

حبيااا  تكاااون  ،عنااد التفااااوض بشااأن اتفاخاااات الشااراكة، وال ساااياا االتفاخااات غاااري املوحاادة
 متطلبات تقدمي التقارير املتفع عليها متوافقة م  السياسات واألنظاة والقواعد.

تته فيإتتا متتديهص ؤربغتتاسختتل ا صابدن تته إىل اديفنتتافهت دا -٦٠ ، جتتهى اإلبتت،  عتتن حتتانس فغ 
اد امذ ادقواعد  هصنمل صصافقوا علتى اواعتد صكثته  تهاممل مه  تاأ تقتد  اديفقتاذيه. صميكتن صن حيتدث 
 خ  مه اديفشاصذ صا وافقتمل عنتدما تعقتد انتفااتاس صا فاصضتاس متع اجلإتاس ا احنتمل علتى مغتيفوى 

صا شتتتاكل ادتتت  تنشتتتأ  ،متتتا تكتتتون اتربتتتبا  ادهئيغتتتيمل دليفتتتأخ  كثتتت اا ا كاتتتتب ادق هيتتتمل صاإلاليميتتتمل. ص 
انتفااتتتاس صميف لبتتتاس تقتتتد  اديفقتتتاذيه هتتتي احلتتتوافز  إبتتتهام اديففتتتاصض متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل بشتتتأن مه

صادتتتدصافع ا  يفلفتتتمل دلمكاتتتتب ا عنيتتتمل. صحيتتتهص كتتتل متتتن مكاتتتتب ادع،اتتتاس متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل 
صاإلطتاذاس اإلداذيتمل ادعليتا علتى  متني اديفمويتل، صمييتل إىل اديفقليتل  ا تواذد، صمتديهي ادت امذ، صتعب مل

صعتتتي ا تتتوظفني ابآل ذ، متتتن عتتتدم اتربتتتبا  اتختتتهى متتتن متتتن شتتتأن ميف لبتتتاس تقتتتد  اديفقتتتاذيه. ص 
اتمتتتتتتواأ ا    تتتتتتمل، صعتتتتتتدم كفايتتتتتتمل ا عهفتتتتتتمل بعمليتتتتتتاس ابتتتتتتوأ  ا  تبتتتتتتمل عتتتتتتناديفكتتتتتتاديف،  حيتتتتتتث

 صإجهاءا ا. اديف عاس
ين صجهيل معإم مقاب،س على صسيتمل صن ىتهي ا شتاصذاس متع اجلإتاس صشدد مع م ادذ -٦١

تواعاس اجلإاس ا احنمل صميف لبا ا، صاديفزاماس ا ؤربغاس بيفقتد   تبيانا احنمل مه ادبدايمل، من صجل 
اديفقتتتاذيه. صيغتتتاعد وديتتتد ميف لبتتتاس تقتتتد  اديفقتتتاذيه بوضتتتو ،  تتتا مه ذدتتتت ا غتتتيفوى ادتتت، م متتتتن 

ص اتددتمل، علتى منتع احلتانس ادت  ن تقبتل فيإتا إحتدى اجلإتاس ا احنتمل، مه اديففا يل صص ادو ئت  ص
مهحلتتمل تقتتد  اديفقتتاذيه صص صاتتل اإلةتت، ، بنتتود تكتتاديف معينتتمل صص تعيفتت  فيإتتا صن بعتت  ادنفقتتاس 

 تغيفومه ادشهصد، كما ح ل دلعديد من ا ؤربغاس مع بع  اجلإاس ا احنمل. ن
ملؤسسااات لتحساا  عاليااة التفاااوض مااا يلاا   وماان باا  االخرتاحااات الاات خاادمتها ا -٦٢
املزيد من الوع  على الصاعيد املياداين أبشاكا  االتفاخاات املوحادة وإجارااات املوافقاة،  )أ(

واسااتخدامها) ) (  ساا  تعبئااة املااوارد ومهااارات التفاااوض) )ت(  تدة املساااالة عاان عااد  
اتباا  اجارااات املوافقاة كااا  اا) التقيد قملتطلبات املعتادة لتقدمي التقارير دون التشاور و 

)د( التطبياع املتسااع لسياسااة اساارتداد التكاااليف املتعلقااة قختءاااا مقاباال للتكاااليف املباشاارة 
 تدة وعاا  اجلهااات  إلدارة وتنفياال الرباموملاملشاااري  املاولااة ماان املااوارد غااري األساسااية) )هااا(

التقارير، واستعدادها لقبو  موااماة  املاحنة وإخرارها قلتكاليف اإلدارية لتحس  عالية تقدمي
 تقدمي التقارير أو توحيدها.

صمتتتتن ا ماذربتتتتاس اجليتتتتدس ادتتتت  ذكه تتتتا ا ؤربغتتتتاس هتتتتي تشتتتتجيع اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل علتتتتى  -٦3
كفادتتمل صن علتى  ص  ،اديففتاصض بشتأن اتفااتتاس إطاذيتمل وتتدد مه ادبدايتمل نيتع ميف لبتتاس تقتد  اديفقتتاذيه

. صميكتتتن تيغتتت  عمليتتتمل اديففتتتاصض صاواعتتتدها  ؤربغتتتململ اصن متتتميفمشتتتيمل متتتع  ا يف لبتتتاس تكتتتون هتتتذه
بدذجتتتمل كبتتتت س عنتتتتدما تكتتتتون هنتتتتاا اتفااتتتتاس إطاذيتتتتمل ميفعتتتتددس ادغتتتتنواس. صمتتتتن اتمثتتتتل صن يكتتتتون 
د،تفاااس اإلطاذيمل مهف  ييفعلت  اب غتاساس ميكتن توايعتي علتى اد تعيد ادق تهي، إذا مل يغت ، متن 

 باس.صجل تغهيع ادعمليمل، حيث صني يبني  نيع ا يف ل
متتن اجلإتتاس  ، صشتتاذ بعتت  ادتتذين صجهيتتل معإتتم مقتتاب،س إىل صن عتتدداا صكمتتا ذكتته لنفتتاا  -٦٤

 طتاذ ا ؤربغتياإلمتن اربتيف دام  دنيفتائذ صاتداء بتدنا يفعلقتمل اب اا احنمل يفهض على ا ؤربغتاس صطتهه 
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دنيفتتائذ ادتذي يغتتيف دمي ادكيتان. صمتتن خمتاطه ادقيتتام بتذدت هتتو صن تقبتل صمتتواأ ن تكتتون ا يفعلت  اب
ابدنيفتائذ، صصن تقتدم تقتاذيه  رب اتيجيمل ا ؤربغمل صصطهها ا يفعلقملاميفغقمل بشكل كامل صص صاضح مع 

وللتخفيااف ماان حاادة هاالا النااو  ماان املخاااار، ماان املستصااو  أن تكفاال عتن تلتتت اتمتتواأ. 
املؤسساااات، أثنااااا عالياااة بااال  العناياااة الواجباااة واملوافقاااة ل ماااا يتعلاااع بقباااو  املساااا ات 

ماا  التفاخاات ماا  اجلهاات املاحنااة، مواامااة إااار املسااا ات ونتاائو املشاااري  والتوخيا  علااى ا
 .سرتاتي   واملتعلع قلنتائوإاار املؤسسة اال

اديفكتتتاديف ا يف تتتلمل بيفقتتتد  اديفقتتتاذيه إىل  صمتتتن بتتتني ا غتتتائل ادتتت  رتتتب انتفتتتا  عليإتتتا صيضتتتاا  -٦٥
اجلإتاس ا احنتمل،  تا مه ذدتت احيفمتاأ  اجلإاس ا احنتمل، صاربتيف دام منتاذ  موحتدس دليفقتاذيه ا قدمتمل إىل

 )ان تته ادفتتهم داأو. ديفقتتد  تقتتاذيه خا تتمل  إتتاس ماحنتتمل عتتن مغتتاساس  تتغ س نغتتبياا  "عيفبتتمل"وديتتد 
صكما شدد على ذدت ادعديد ممن صجهيل معإم مقتاب،س، فتظن متن ا مكتن كفادتمل تقتد  اديفقتاذيه 

 ، بيفحديتتد اديفواعتتاس صانديفزامتتاس بشتتكل فعتتاأ عنتتدما تيفغتتم ادشتتهاكمل صص اتفتتا  ا شتتهصم ابدوضتتو 
ابإلضتتتافمل إىل ادقيتتتود ادتتت  يبينإتتتا اد هفتتتان، صابديف تتتميم ادغتتتليم دلمشتتتاذيع، صصضتتتع إطتتتاذ من قتتتي، 

 صتوف  مؤشهاس دليفيفبع صاده د، صصضع تهتيباس دضمان اجلودس.
مه تيغتت  ميف لبتتاس  ذئيغتتياا  صدتتذدت فتتظن بتتذأ ادعنايتتمل ادواجبتتمل مه ا فاصضتتاس يتتؤدي دصذاا  -٦٦
، صكفادتتمل انربتتيفجابمل  يف لبتتاس اجلإتتاس ا احنتتمل صتلبيتتمل إاصتبغتتي  قتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتملت

احيفياجا تتتتتتا. صينبغتتتتتتي صن تنتتتتتتاا  ا ؤربغتتتتتتاس صاجلإتتتتتتاس ا احنتتتتتتمل صصن تيففتتتتتت ، مه ادبدايتتتتتتمل، علتتتتتتى 
انحيفياجتتاس صا يف لبتتاس، صعلتتى جتتدصاها صمتتا ي تتاحب ذدتتت متتن ل ذ متتن حيتتث ا تتواذد. صمتتن 

صن يتيفم انتفتا  كتذدت علتى إجتهاءاس اديفعامتل متع طلبتاس تقتد  ا علومتاس صاديفقتاذيه ا غيف و  
ا    تتتتتمل )متتتتتن ابيتتتتتل ادتتتتتزاذاس  وااتتتتتع ا شتتتتتاذيع، صاجيفماعتتتتتاس اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل صاإلحاطتتتتتاس 
اإلع،ميتتتتتملو. صينبغتتتتتي صن وتتتتتدد ميف لبتتتتتاس تقتتتتتد  اديفقتتتتتاذيه بوضتتتتتو  ديففتتتتتادي ا نااشتتتتتاس ا  ودتتتتتمل 

 حلمل نحقمل.صادغموض صا  امل مه مه 
صاتتتد صدمتتتذ بعتتت  ا ؤربغتتتاس مثتتتل من متتتمل ادعمتتتل اددصديتتتمل صانوتتتاد ادتتتدصيل د،ت تتتانس  -٦7

، مه  تلب ن متي إلداذس ا شتتاذيع، إجتهاءاس تكفتتل واديونيغتتيفاتمتم ا يفحتتدس دل فودتمل )صمن متمل 
شتاذيع، صن تكون مق حاس ا شاذيع صص اديفمويل، صانتفاااس ا  ممل مع اجلإاس ا احنمل، صص ئت  ا 

صمشتتتاذيع اديفقتتتاذيه صاديفقتتتاذيه ادنإائيتتتمل ا قدمتتتمل إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل،  م لتتتمل مه ادن تتتام. صهتتتذا يتتتدعم 
صجتتتود مغتتتيفودم يغتتتيف دم   ا غتتتاءدمل صانميفثتتتاأ دلقواعتتتد صاتن متتتمل صادغياربتتتاس. صمتتتن ا فيتتتد صيضتتتاا 

ص اجلديتدس كنق مل مهجعيمل عند اديففاصض )من جديتدو علتى اتفااتاس متع اجلإتاس ا احنتمل ادقائمتمل ص
 و."خامغاا ")ان ه ادف ل 

 صمن ا يفواع صن يعز  تنفيذ اديفو يمل اديفاديمل ا غاءدمل صادشفافيمل. -٦٨
 2التوصية 

ينبغ  للرؤساا التنفيلي  ملؤسسات منظوماة األمام املتحادة الات   تتخال بعاد تادابري  
ملاحنااة وعلااى للتأكااد ماان أن اتفاخااات الشااراكة املربمااة علااى الصااعيد املؤسساا  ماا  اجلهااات ا

الصعيدين املؤسس  وامليداين قلنسبة لفارادر الاربامو واملشااري ،  ادد احتياجاات اجلهاات 
املاحناااة ومتطلبا اااا، وااللتزاماااات املتبادلاااة بااا  املؤسساااات واجلهاااات املاحناااة، ل ماااا يتعلاااع 

 بتفاصيل التقارير املقدمة عن استخدا  األموا  املانوحة، أن يتخلوا تل  التدابري.
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 ا غتاساسمهكتزي جلميتع اتفااتاس  يص ئقت مغتيفودماس ؤربغتصن يوجد ددى عدد من ا  -٦٩
ا واعمل مع اجلإاس ا احنمل. صاد يكون هذا هو احلاأ اب  توص ابدنغتبمل دلمؤربغتاس اد،مهكزيتمل، 
صي ا ؤربغتاس ادتت  هلتا حضتتوذ ميتدات/إاليمي كبتت . صممتا يزيتتد متن تفتتاام ادوضتع صن صنشتت مل نتتع 

صتقد  اديفقتاذيه ىتهي بشتكل ميفزايتد علتى اد تعيدين اإلاليمتي صادق تهي. صمتع صنتي ىتهي، اتمواأ 
مه إطتتاذ عمليتتمل ا وافقتتمل ادداخليتتمل، اربيفشتتاذس مكاتتتب ادشتتؤصن ادقانونيتتمل صا اديتتمل فتتظن هتتذا ن حيتتدث 

ابدنغبمل د،تفاااس ا وحدس صص ا غتاساس اد تغ س. كتذدت، صدتنفهت اتربتبا ، فتظن ادعديتد  دائماا 
 ا ؤربغاس ديهت هلا مغيفودم مهكزي دليفقاذيه ا قدممل دفهادى اجلإاس ا احنمل. من
 صمن ا يفواع صن يعز  تنفيذ اديفو يمل اديفاديمل ا غاءدمل صادشفافيمل. -7٠

 ٣التوصية 
حلصو  على املعلومات عن تقدمي اإمكانيات   س ينبغ  للرؤساا التنفيلي  أن يش عوا  

، ونشااارها، وتبادهلاااا بااا  الااادو  األعءااااا، وأن يكفلاااوا احتفاااال كااال التقاااارير إىل اجلهاااات املاحناااة
 والتقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنة. سا اتواثئق  تود  فيه اي  اتفاخات امل مبستود  مؤسسة

 التوجيه والتدريا ل ءا  تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنةتوفري  -قا 
ب،س إىل صن تتتوف  اديفوجيتتي صاديفتتدذيب إىل متتتديهي صشتتاذ ادعديتتد ممتتن صجهيتتل معإتتتم مقتتا -7١

ادتت امذ صا تتوظفني ا شتتاذكني مه صنشتت مل تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل، مثتتل متتوظفي ادشتتؤصن 
ا اديمل صموظفي اددعم اديفشغيلي، من شأني صن يغتاعد علتى وغتني نوعيتمل اديفقتاذيه ا قدمتمل، صاحلتد 

ذ هتتم ادقتتوى ا هكتتمل ادهئيغتتيمل مه ا فاصضتتاس متتع اجلإتتاس متتن تكتتاديف ا عتتام،س. صمتتديهص ادتت ام
ون تهكيتزهم من تب علتى كتمتا ي ا احنمل. صهتم مغتؤصدون عتن نوعيتمل اديفقتاذيه صحغتن تواييفإتا. صكثت اا 

ادقضاا اد ان يمل صاديفقنيمل، صديهت على عمليمل تقد  اديفقاذيه مه حد ذا ا. صمن شأن توف  اديفوجيي 
 م ص ئ  صفضل دلمشاذيع.صاديفدذيب صن يغاعد مه ت مي

صاتتد تودتتل مؤربغتتاس مثتتل من متتمل اتمتتم ا يفحتتدس دل بيتتمل صادعلتتم صادثقافتتمل )اديونغتتكوو،  -7٢
صبتتتتهانمذ اتمتتتتم ا يفحتتتتدس ا شتتتت ا ا عتتتت  بفتتتت صن نقتتتتا ا ناعتتتتمل ادبشتتتتهيمل/ميف، ممل نقتتتتا ا ناعتتتتمل 

انمذ اتةذيتتمل ادعتتا ي اديونيغتتيف، صبتته ص  انمذ اإلمنتتائي، ادتتا كيفغتتب )اإليتتد و )بتتهانمذ اإليتتد و، ص 
صمن ممل اد حمل ادعا يمل إعداد صددمل صص كيفيباس تيفعل  بقبوأ اديف عتاس صإداذ تا، صوتدد ادغياربتاس 
صاإلجتهاءاس صادعمليتاس ا عمتتوأ هبتا صمغتتؤصدياس خميفلتف ا كاتتب ا ن هطتتمل مه ا فاصضتاس. صهتتي 

 اجلإاس ا احنمل صمناذ  تقاذيه. من قيمل، صاتفاااس مع ديفقد  ص ئ  ا شاذيع، صصطهاا  تشمل صشكانا 
صمتتن شتتأن تتتوف  اديفوجيتتي صاديفتتدذيب علتتى تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل صن يشتتجع  -73

انميفثاأ دقواعد ا ؤربغتمل صصحكامإتا ا يفعلقتمل بيفقتد  اديفقتاذيه إىل اجلإتاس ا احنتمل، صكفادتمل انتغتا  
 يف لبتاسا صهتو يغتاعد علتى اديفكيتف متع مه شهصد تقد  اديفقاذيه، ا قبودمل على ن ا  ا ؤربغتمل. 

ربتواء داختل  -يفقد  اديفقاذيه صمواجإمل اديفحتداس ادت  ي هحإتا دصذان ا توظفني صتنتاصهبم د ا يف وذس
 ادوكانس ا احنمل. ددىا ؤربغاس صص 

صينبغتتي صن يشتتمل اديفوجيتتي اتشتتكاأ ا وحتتدس د،تفااتتاس ا يفعلقتتمل اب غتتاساس صمنتتاذ  اديفقتتاذيه  -7٤
اد ان يتتتمل، صت تتتميم ا شتتتاذيع ادقائمتتتمل علتتتتى ادنيفتتتائذ، صانحيفياجتتتاس ا شتتت كمل ديفقتتتد  اديفقتتتتاذيه، ا اديتتتمل ص 

صتقتتد  اديفقتتاذيه عتتن ادنيفتتائذ صادنتتواتذ صاتثتته، صادقيمتتمل دقتتاء ا تتاأ، صا علومتتاس عتتن اجلإتتاس ا غتتيففيدس، 
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اا احتتتاس بشتتتأن ىنتتتب صتقتتتد  اديفقتتتاذيه عتتتن اتداء، صا بتتتادذاس ا يفعلقتتتمل ابدشتتتفافيمل. صينبغتتتي صن يقتتتدم 
اتخ اء ادشائعمل صمعاجلمل ادشتواةل ا شت كمل )مثتل حغتن اديفوايتل، صتقتد  اديفقتاذيه عتن اإلداذس ادقائمتمل 
علتى ادنيفتتائذ، صدذجتمل اديففا تتيل/اددامل، صادشتموأ صمواءمتتمل اديفقتاذيه اد ان يتتمل متع اديفقتتاذيه ا اديتملو. صميكتتن 

ماحنتمل. صذهكته، صثنتاء ا قتاب،س، صن كليتمل متوظفي  إتاس صن يشمل ا يف لباس صادقوائم ا هجعيمل ا ا تمل 
 من وممل اتمم ا يفحدس مه توذينو ميكن صن تغاعد ابربيفحداث صتنفيذ ادوحداس اديفدذيبيمل ا نارببمل.

 صمن ا يفواع صن يعز  تنفيذ اديفو يمل اديفاديمل ا غاءدمل صتقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل. -7٥
 ٤التوصية 

التنفيااالي  ملؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة أن يقوماااوا بتحااادي  ينبغااا  للرؤسااااا  
منتظم للتوجيهات املتعلقة بتقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة، وو   تدابري لتطوير املهارات 
املهنية الال مة وإاتحة التدريا الال   للااواف  ل املقار ول امليادان لتحسا  عالياة تقادمي 

 احنة، إن   يكونوا فعلوا لل .التقارير إىل اجلهات امل

 تكاليف تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة -جيم 
مه ما ييفعل  بيفقد  اديفقاذيه  ،صييفمثل صحد ادشواةل ادهئيغيمل اد  صعهبل عنإا ا ؤربغاس -7٦

مه ا تتواذد اد، متتمل إلعتتداد تلتتت اديفقتتاذيه صمتتا ييف تتل هبتتا متتن تكتتاديف  ،إىل فتتهادى اجلإتتاس ا احنتتمل
 .كب اا   إداذاا  ام،س. صذكهس اتةلبيمل صن تقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل يشكل عب اا ا ع
تقتتديهاس دليفكتتاديف ا يف تتلمل بيفقتتد  اديفقتتاذيه  وف صصاتتهس ا ؤربغتتاس وهنتتا ىتتد  تتعوبمل مه تتت -77

 إىل اجلإاس ا احنمل صما ييف تل هبتا متن صعبتاء إداذيتمل. صمع مإتا ن ييفعقتب اديفكتاديف بشتكل منف تل
بعت  اديفكتاديف  وميتل. صمه بع  احلتانس، صافقتل اجلإتاس ا احنتمل علتى اا صص يقوم بيفحديدها كمي
)علتى ربتبيل ا ثتاأ، ا إتام ادت  يضت لع هبتا متديه ادت انمذ مه  ، بشكل مباشها يف لمل بيفقد  اديفقاذيه
اإلفهاديتتتمل  تتتتدذ  انتفااتتتاس ا  متتتمل متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل تكتتتاديف تقتتتد  اديفقتتتاذيه هتتتذا اد تتتددو كمتتتا

ييفجتتاص  معتتدأ تكتتاديف ادتتدعم اد ان تتي. صاديفحتتداس ا يفعلقتتمل بيفقتتديه صص ايتتان ادعتتبء اإلداذي   تتا
 من عدم صجود منإجياس حلورببيفإا. صتكاديف ا عام،س ا يف لمل بيفقد  اديفقاذيه تنبع صيضاا 

إدذا   صيع ل عدم ادقدذس على تقديه تكاديف تقد  اديفقاذيه ا ؤربغاس عن اديفأكد متن -7٨
متع ربياربتاس اربت داد اديفكتاديف  نيع تكاديف اديفقاذيه اإلضافيمل كيفكاديف بهان يتمل مباشتهس متشتياا 

ا عموأ هبا دديإا. صبدصن تقديهاس صااعيمل، ن ميكن دلمؤربغاس إجهاء منااشمل مغتيفن س صص حتواذ 
ساات تقادير وللل  يتعا  علاى املؤسمغيفن  مع اجلإاس ا احنمل بشأن تكاديف تقد  اديفقاذيه. 
 .تكاليف تقدمي التقارير واستحداث منه يات حلساهبا

 ديفقتد  اديفقتاذيه إىل اجلإتاس ا احنتمل ؤربغاس اربت داد اديفكلفتمل ادكاملتمل صن ت ب  اصينبغي  -7٩
 صوميلإتتتا ب تتتوذسشتتتاذيع ا نيتتتع اديفكتتتاديف ا باشتتتهس مه  تتتلب  دكفادتتتمل إدمتتتا بتتتذأ اجلإتتتود صن تص 

ادبتتتدء صميف لبتتتاس إعتتداد اديفقتتتاذيه ادتتت  تيفجتتتاص  معتتتاي  ادوكادتتتمل مه مباشتتهس. صينبغتتتي إدذا  تكتتتاديف 
صينبغتتتي صن ت بتتت  ادغياربتتتمل ا ؤربغتتتيمل ا عيفمتتتدس مه متتتا ييفعلتتت   .و٢7)متويتتتل تلتتتت ادتتت امذ صا شتتتاذيع

 ابرب داد اديفكاديف بشكل ميفغ  على ن ا  ا ؤربغمل.
__________ 

 من ادنا اإلنكليزي. ١١ ، اد فحملDP/FPA-ICEF-UNW/2016/CRP.1 و٢7)
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دفتتع اس ا احنتتمل علتتى اجلإتتي ربتتييفعني نتتوصينبغتتي صن يكتتون هنتتاا فإتتم صاضتتح منتتذ ادبدايتتمل  -٨٠
صيتتمل تقتتاذيه إضتتافيمل. صينبغتتي صن يشتتمل ذدتتت إجتتهاءاس تقتتد  اديفقتتاذيه ا    تتمل صص ةتت   تكتتاديف

مه هنايتتمل ا  تتاحت.  ا ؤربغتتمل ، صادتت  عتتادس متتا متوهلتتاادهمسيتتمل، ادتت  ي تتعب خت ي إتتا صتقتتديهها كميتتاا 
تتتتوف  اديفمويتتتل  صتشتتتجع مؤربغتتتاس مثتتتل دائتتتهس اإلجتتتهاءاس ا يفعلقتتتمل ابتدغتتتام اجلإتتتاس ا احنتتتمل علتتتى

ديفغ يتمل تكتتاديف مإتتام ادتدعم دلتت امذ ادتت  متوهلتا،  تتا مه ذدتتت إعتداد اديفقتتاذيه ا قدمتتمل إىل اجلإتتاس 
تلتتت اديفتتداب ، متتن حيتتث ا بتتدص، إذا كانتتل تغتتاعد علتتى  ا احنتتمل. صيفضتتل بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل

 وغني نوعيمل اديفقاذيه صحغن تواييفإا، صعلى ادوفاء  يف لباس تلت اجلإاس.
ميف لبتتتتتاس تقتتتتتد  اديفقتتتتتاذيه عتتتتتادس متتتتتع حجتتتتتم اديفمويتتتتتل، صص متتتتتدس ادتتتتت امذ ن تيفناربتتتتتب ص  -٨١
ا  اطه صص انعيفباذاس ا يفعلقمل ابديفكاديف صادفوائد. صن يكه ن إن عدد اليتل متن ا ؤربغتاس،  صص

مل مثل ادلجنمل انايف اديمل تمهيكا اد،تينيمل صمن قمل ادبحه ادكاذي ، صادلجنمل انايف اديمل صانجيفماعي
متتتن صاتتتل ا تتتوظفني صمتتتن ا تتتواذد ديفقتتتد  اديفقتتتاذيه عتتتن خ و تتتياس  آلربتتتيا صا تتتيط اهلتتتادئ، جتتتزءاا 

مكيفتتب تنغتي  ادشتتؤصن  صضتعإاادت انمذ. صعلتى عكتتهت ذدتت، فتظن ميف لبتتاس تقتد  اديفقتتاذيه ادت  
اإلنغتتتتانيمل ن تغتتتتيفند إىل اديفمويتتتتل صص إىل ا تتتتدس. صينبغتتتتي صن تهاعتتتتى هتتتتذه انعيفبتتتتاذاس ديف  تتتتيا 

 يفكاديف تقد  اديفقاذيه يقوم على صربان ا  اطه.اعيفماد د

  ديد عتبة للتربعات -دا  
بغتتتتتبب عوامتتتتتل ميفعتتتتتددس )منإتتتتتا اديف تتتتتوذ اديفتتتتتاذخيي دليفمويتتتتتل مه مؤربغتتتتتمل معينتتتتتمل، صمتتتتتزيذ  -٨٢

ا غاساس اترباربيمل صة  اترباربيمل، صخلفياس ا وظفني صخ ا مو، يتوفه ادعديتد متن ا ؤربغتاس 
، دصن اعيفبتاذ دلواتل صص اجلإتد صص ا تواذد ا اديتمل ا  لوبتمل  غ س نغتبياا  مغاساس عنتقاذيه إفهاديمل 

إلعتتدادها. صاا حتتل عتتدس مؤربغتتاس طتته  حتتد صدىن صص عيفبتتمل دلمغتتاساس ن تقتتدم دصهنتتا ربتتوى 
تقتتتاذيه موحتتتدس )كمتتتا يقتتتدم إىل  تتتادهت اإلداذسو. صن تقتتتدم صيتتتمل تقتتتاذيه إضتتتافيمل ييفجتتتاص  مغتتتيفواها 

ادنحتتو ا يففتت  عليتتي متع اجلإتتاس ا احنتتمل، صبشتتهد صن تغ تتي هتتذه اتختت س اديفقتاذيه ا وحتتدس إن علتتى 
اديفكتتتاديف اإلضتتتافيمل ديفقتتتد  اديفقتتتاذيه. صاتربتتتان ا ن قتتتي ديفحديتتتد عيفبتتتمل هتتتو صن تقتتتد  تقتتتاذيه إىل 

. صاتد اتام بعت  ا ؤربغتاس، مثتل اجلإاس ا احنمل عن مغاساس  غ س يكون صكثته تكلفتمل نغتبياا 
ن، إببهام اتفااتاس تيفعلت  اب غتاساس اد تغ س تتنا علتى ميف لبتاس  ندص  اتمم ا يفحدس دلغكا

ميكتن، حلغتتا  ادعيفبتمل ا تددس، مهاعتاس عنا تته شتب مثتل ميفوربتط حجتتم ص  خمفضتمل ديفقتد  اديفقتاذيه.
ا غاسمل، صادعيفبمل اد  تنا عليإتا انتفااتاس ا يفعلقتمل اب تنح اد تغ س إذا كانتل ا ؤربغتمل تغتيف دم 

حنتتمل )هتتل هتتي جإتتمل ماحنتتمل منتتذ  متتن طويتتل، صهتتل هتتي جإتتمل ماحنتتمل ذئيغتتيمل عيفبتتمل، صصسيتتمل اجلإتتمل ا ا
جإتتتمل ماحنتتتمل  يفملتتتملو، صصسيتتتمل ادتتت انمذ ا متتتوأ ابدنغتتتبمل دلمؤربغتتتمل صص دلجإتتتمل ا احنتتتمل، صمشتتتاذكمل  صص

 جإاس ماحنمل صخهى مه متويل ا شهصم، صصجود متويل تكميلي من ا يزانيمل ادعاديمل، صمدس ا شهصم.
متتتن ا ؤربغتتتاس اتفااتتتاس تيفعلتتت  اب تتتنح اد تتتغ س تغتتتيف دم عنتتتدما تكتتتون  صاتتتد صبتتتهم عتتتدد اليتتتل -٨3

و صتتنا علتى ميف لبتاس صاتل  تهاممل مه متا دصنذ متث،ا  ١٠٠ ٠٠٠ا غاسمل صال من مبلا معني )صال متن 
ييفعلتتت  بيفقتتتتد  اديفقتتتاذيه، إذا اتُّفتتتت  علتتتى ذدتتتتت متتتتع اجلإتتتمل ا احنتتتتمل. فقتتتد ن تشتتتت د جإتتتمل ماحنتتتتمل، ابدنغتتتتبمل 

. صهتتتذا متتتن شتتتأني صن عليتتتي صإعتتتادس اتمتتتواأ ةتتت  ا نفقتتتمل، متتتث،ا  م تتتدااا  ماديتتتاا  س، بيتتتاانا دلمغتتتاساس اد تتتغ  
 متواذد  غتيفواس   ليفكاديف مه عمليمل اديففتاصض. صمتن شتأن تتوفديغاعد ا ؤربغاس على تقد  تقديهاس 

 ادوال ا ناربب.كافيمل دليفقاذيه اإلفهاديمل صن يكفل جودس اديفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل، صتوف ها مه 
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وينبغ  إيالا العناية الال مة لكفالة أال يكون لوجود عتبة أثر سليب على املسا ات  -٨٤
الصااغرية وعلااى اجلهااات املسااا ة، مبااا يقااوض مباادأ التعدديااة والطاااب  العااامل  ملنظومااة األماام 

ة معيناة جهاات ماحنا املتحدة، إل خد ينظر إليها على أ ا تفءل املسا ات الكربر، و اانياا 
 أو ءاوعة معينة من اجلهات املاحنة.

قملسااا ات الصااغرية. وخااد  املتعلقااة اتالتفاخاال املؤسسااات شااكالا  تءاا وينبغاا  أن  -٨٥
إىل تقياايم للاخاااار، عتبااة دنيااا ال تتلقااى اجلهااات  ، حسااا االختءاااا، واسااتناداا تقاارر أيءاااا 

 دمه املؤسسة إىل ءلس اإلدارة.املاحنة دو ا أية تقارير  ددة منفصلة عن التقرير اللي تق
 صمن ا يفواع صن يعز  تنفيذ اديفو يمل اديفاديمل ا غاءدمل صتقد  اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل. -٨٦

 ٥التوصية 
ينبغ  للرؤساا التنفيلي  ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يعالوا بشكل منه    

عداد التقاارير املقدماة إىل اجلهاات املاحناة م  اجلهات املاحنة على إدرات التكاليف املرتبطة د
 ل االتفاخات املربمة م  تل  اجلهات، إن   يكونوا فعلوا لل .

 االتفاخات املوحدة املربمة م  اجلهات املاحنة -هاا 
انتفااتتاس ا  متتمل متتع اجلإتتاس ا احنتتمل صص ا يفعلقتتمل اب غتتاساس هتتي  تتكوا اانونيتتمل وتتدد  -٨7

اتمتتواأ ادتت  توكلإتتا اجلإتتاس ا احنتتمل دلمؤربغتتمل ديفمويتتل بها إتتا،  تتا مه صحكتتام صشتتهصد اربتتيف دام 
ختتادف  ذدت منوذ  اديفقاذيه صا يف لبتاس صاجلتداصأ ادزمنيتمل. صهتي ملزمتمل صرتب صن تيفضتمن صحكامتاا 

ادن ام ا ايل دلمؤربغمل صاواعدها صربياربا ا صإجهاءا ا. ص ع م ا ؤربغاس اتفاااس موحتدس م متمل 
 -حنتتتمل. صهنتتتاا عتتدد اليتتتل متتتن ا ؤربغتتتاس هلتتا صشتتتكاأ موحتتتدس دلجإتتتاس ا احنتتتمل متتع اجلإتتتاس ا ا

صاتفااتتتاس موحتتتدس متتتع  ،اتفااتتتاس موحتتتدس متتتع احلكومتتتاس ا احنتتتمل صادبلتتتدان ا غتتتيففيدس متتتن ادتتت امذ
ادق تتتتام ا تتتتاص صاجلإتتتتاس ا احنتتتتمل ةتتتت  احلكوميتتتتمل. صينبغتتتتي ا وافقتتتتمل علتتتتى صي حيتتتتد مقتتتت   عتتتتن 

. صيهكتز مع تم ادكيتاانس بشتدس علتى اربتيف دام صشتكاأ انتفااتاس انتفاااس ا وحتدس ابتل اديفوايتع
 ا وحدس كنق مل ان ،  دلمفاصضاس.

 تتتناذيتتمل متتع عتتدد متتن اجلإتتاس ا احنتتمل. ص صتفاصضتتل عتتدس من متتاس علتتى اتفااتتاس إطا -٨٨
دليفعاصن ا يفعدد ادغتنواس،  تا مه ذدتت منتاذ   على تهتيباس  ددس مغبقاا  هذه انتفاااس اإلطاذيمل

صص كمهجتتع  ، غتتاساستيفعلتت   إفهاديتتمل تفااتتاسايه صا يف لبتتاس. صتغتتيف دم عنتتد اديفوايتتع علتتى اديفقتتاذ 
عند انتفا  على مغاسمل عن طهيت  ذربتائل ميفباددتمل. كتذدت تفاصضتل عتدس مؤربغتاس متع عتدد 
من اجلإاس ا احنمل على اتفاااس خا مل بيفلت اجلإاس صعلى ميف لبتاس تقتد  اديفقتاذيه هلتا. صذكته 

بني اجلإاس  كب اا   ل معإم مقاب،س صن مناذ  اديفقاذيه صميف لبا ا ختيفلف اخيف،فاا ادعديد ممن صجهي
ميفكتتتتهذس ت تتتته  صثنتتتتاء ا فاصضتتتتاس. صمتتتتن ا فيتتتتد  صبنتتتتوداا  ا احنتتتتمل، صدكتتتتن هنتتتتاا مغتتتتائل صصحكامتتتتاا 

اربيفعهاضإا ب وذس منإجيمل صإدذا  صحكام موحدس مه صشتكاأ انتفااتاس ديفجنتب منااشتيفإا متهاس 
اجلإتتتاس ا احنتتتمل صدضتتتمان انتغتتتا  علتتتى ن تتتا  ا ؤربغتتتمل. صيعيفتتت  ا فيفشتتتان متتتع خميفلتتتف  سميفعتتتدد

اعيفمتتاد اتفااتتاس موحتتدس متتع اجلإتتاس ا احنتتمل تنتتوام خميفلفتتمل متتن ا غتتاساس صوموعتتاس خميفلفتتمل متتن 
اجلإاس ا احنمل )حكوماس، ص نادي  متويل ناعي ذصربيمل ميفعددس اتطهاحت، صجإاس من ادق ام 

بوضتتو  شتتكل تقتتد  اديفقتتاذيه صطهائقتتي. صينبغتتي صن تتتوفه ا ؤربغتتاس ا تتاصو مماذربتتمل جيتتدس وتتدد 
 توجيإاس بشأن ادبنود ادهئيغيمل اد  عادس ما تكون موضع اع اض.



JIU/REP/2017/7 

21 GE.18-02815 

صمتتن ا تتهجح صن ييغتته اعيفمتتاد انتفااتتاس ا وحتتدس ا  متتمل متتع اجلإتتاس ا احنتتمل ا فاصضتتاس  -٨٩
ن صن تبتني دلجإتاس ا احنتمل ميف لبتاس مع اجلإاس ا احنمل احلاديمل صاجلديدس. صربيمك ن ا ؤربغاس مت

 صن ىتهيصاحيفياجاس تقد  اديفقاذيه اد  تيفجاص  مغتيفوى ا يف لبتاس صانحيفياجتاس ا وحتدس، صمتن 
منااشتتتتمل صكثتتتته اربتتتتيفناذس بشتتتتأن ادبنتتتتود ةتتتت  ا وحتتتتدس صمتتتتا ي تتتتتب عتتتتن ذدتتتتت متتتتن ل ذ متتتتن حيتتتتث 

اعتتد صاتن متتمل، صعلتتى اديفكتتاديف. صربيفغتتاعد انتفااتتاس ا وحتتدس علتتى ضتتمان اميفثتتاأ صفضتتل دلقو 
 تكتتونتعزيتتز انتغتتا  داختتل ا ؤربغتتمل. فإتتي تغتتاعد علتتى احلتتد متتن تكتتاديف ا عتتام،س، حيتتث 

عمليتتتمل ا وافقتتتمل علتتتى اربتتتيفعهاض مغتتتائل  اايف تتتاذادشتتتهصد صادبنتتتود ا وحتتتدس مبينتتتمل بوضتتتو ، صميكتتتن 
يا تا  ددس. صربيغاعد توضيح ميف لباس تقد  اديفقاذيه ا وحدس علتى تكييتف ن تم ا ؤربغتمل صعمل

ص ي يفإتتتتا بشتتتتكل صفضتتتتل )خت تتتتيط ا تتتتواذد مه ا ؤربغتتتتمل، صإداذس ا شتتتتاذيع صاده تتتتدو، دكتتتتي ييفغتتتتىن 
 اربيفيعا  ميف لباس تقد  اديفقاذيه صمتويلإا على حنو صكثه فعاديمل.

ينبغ  للاؤسسات الات   تءا  و  تعتااد بعاد اتفاخاات موحادة ما  اجلهاات املاحناة  -٩٠
اجلهااات املاحنااة،  اادد بو ااوح شااكل وارائااع تقاادمي  ملختلااف أنااوا  املسااا ات وءاوعااات

 التقااارير، إىل جانااا تااوفري توجيهااات بشااأن البنااود الرئيسااية الاات عااادة مااا تكااون مو ااوعاا 
بتحااادي  التوجيهاااات  للتفاااوض مااا  اجلهاااات املاحناااة، أن تقاااو  باالل . وينبغااا  القياااا  دورتا 

ة وممارسا ا، وكالل  املاارساات واالتفاخات املوحدة ل  وا تطور احتياجات اجلهات املاحن
 اجليدة ل منظومة األمم املتحدة.
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 تبسيط التقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنة وتوحيدها -رابعاا  
مع تتتم ا ؤربغتتاس فكتتتهس اعيفمتتاد منتتتوذ  موحتتد ديفقتتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل،  صي تتد -٩١
ابجلإتود ا بذصدتمل مه ربتبيل  إاس ا احنمل صيضاا ربيما تقد  اديفقاذيه ا اديمل. صذحب ادعديد من اجل صن

ذدت صربيلمل فعادمل نربيف دام اديفقتاذيه مه كل من ا ؤربغاس صاجلإاس ا احنمل   صذصىذدت اديفوحيد. 
علتتى حنتتو صفضتتل، صإاتحتتمل ا قاذنتتمل بتتني ا ؤربغتتاس. صينبغتتي صن يغتتيفوعب ادنمتتوذ  ا وحتتد مع تتم 

صن يكتون علتى دذجتمل كافيتمل متن ا هصنتمل دكتي ميف لباس اجلإتاس ا احنتمل. صمه ادواتل نفغتي، ينبغتي 
 يكي في خميفلف ادكياانس صدكي يل  انحيفياجاس ا يفنوعمل دفهادى اجلإاس ا احنمل.

 اجلهود الرامية إىل التبسيط -ألف 
ميكن صن ييفم اديفبغيط صا واءممل صاديفوحيد على مغيفواس خميفلفمل، على ا غتيفوى ا ؤربغتي  -٩٢
  يفلتف مؤربغتاس  سذيه موحتداذ  تقتامنتبوضتع  موعمل منإتاو صص  اجلإاس ا احنمل صص مع كل)مع  

نيع اجلإاس ا احنمل صص  موعمل منإاو. صاد صضعل عدس مؤربغتاس منتاذ   اقبلإتاتمم ا يفحدس )
 إتتاس ماحنتتمل رتتهي  خا تتاا  تقتتاذيه موحتتدس دلجإتتاس ا احنتتمل احلكوميتتمل صةتت  احلكوميتتمل، صص منوذجتتاا 

إمل ا احنمل. صبذدل عدس جإود من صجل تبغيط اديفقتاذيه ا قدمتمل اديففاصض بشأني بني ا ؤربغمل صاجل
 إىل اجلإاس ا احنمل صتوحيدها.

إىل اإلطتاذ ا وحتد  ربتيفناداا ايد  عمليمل تقد  تقتاذيهه صاد صحد اد انمذ ا ش ا ا ع  ابإل -٩3
ا مل ت لتب دلميزانيمل صادنيفتائذ صا غتاءدمل. صتوجتد منتاذ  دألمتواأ ةت  اترباربتيمل رتهي اربتيف دامإا مت

اجلإمل ا احنمل ة  ذدت. صاد  ح اد انمذ ا ش ا مه اديففاصض مع صةلبيمل اجلإاس ا احنتمل علتى صن 
متتن  تتتوائم ميف لبا تتا متتع اديفقهيتته ادغتتنوي عتتن ذ تتد اتداء ا قتتدم إىل  لتتهت تنغتتي  ادتت انمذ بتتدنا 

من  وأ تقهيه صاحد بدنا تقد  تقاذيه إفهاديمل. صما  اأ بع  اجلإاس ا احنمل يواجي  عوابس مه اب
 تقاذيه عن كل مشهصم، صذدت بغبب ميف لباتي ادداخليمل.

صمتتن اتمثلتتمل اتختتهى ديففتتاصض ا ؤربغتتاس علتتى تقتتد  اديفقتتاذيه متتع عتتدس جإتتاس ماحنتتمل  -٩٤
بشتتأن ادتت امذ ا شتت كمل اديفمويتتل ا بتتادذاس ادهئيغتتيمل هلي تتمل اتمتتم ا يفحتتدس دلمتتهصس، صاتفااتتاس اديفعتتاصن 

يفتتيح تقتتد  ت صهتتي مبتتادذاس صاتفااتتاسصاعيفإتتا من متتمل ادعمتتل اددصديتتمل صبتتهانمذ ادبي تتمل،  اد ان تتي ادتت 
يف لتتب تمتتن تقتتد  اديفقتتاذيه علتتى مغتتيفوى ا شتتاذيع، صن  اديفقتتاذيه علتتى صعلتتى مغتتيفوى بهان تتي بتتدنا 

ربوى تقد  تقهيه موحد صحيد جلميع اجلإتاس ا غتاسمل. صيتوفه اديفمويتل ا يفعتدد اتطتهاحت دت انمذ 
لختتتته حيتتتتث حيتتتتدد بتتتتهانمذ اتةذيتتتتمل ادتتتت انمذ ادق تتتتهي صص ادنشتتتتاد ادتتتتذي  ادعتتتتا ي مثتتتتانا  اتةذيتتتتمل

ربيفغتتتيف دم فيتتتي ا غتتتاسمل صكيفيتتتمل اربتتتيف دامإا، صتقبتتتل اجلإتتتمل ا احنتتتمل اديفقتتتاذيه ا قدمتتتمل إىل اولتتتهت 
 .و٢٨)دلوفاء  يف لبا ا كافيمل  بو فإا

قتتتتمل ب تيبتتتتاس اتمتتتتم ا يفحتتتتدس صتقبتتتتل اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل اديفقتتتتاذيه ا وحتتتتدس مه احلتتتتانس ا يفعل -٩٥
دليفمويتتتتل اجلمتتتتاعي ) تتتتنادي  ادعمتتتتل اإلنغتتتتات )اد تتتتندص  ا هكتتتتزي  واجإتتتتمل اد تتتتواذئ ص تتتتنادي  
اديفمويل اجلماعي ادق هيملو، صاد نادي  انربيف مانيمل ا يفعددس ادشهكاء صاد نادي  ادهصربيمل )اد ندص  

صهنتاا بعت  ا بتادذاس ادت  تن توي ادعا ي، صمهف  ادبي مل ادعا يمل، صاد ندص  اتخضته دلمنتاخوو. 

__________ 

 ."تةذيمل دليفمويل ا يفعدد اتطهاحتعن اربيف دام بهانمذ ا ٢٠١٦تقهيه عام "ان ه بهانمذ اتةذيمل ادعا ي،  و٢٨)
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على مناذ  تقاذيه موحدس مه  نادي  اديفمويل اجلماعي اديفابعمل دألمم ا يفحدس. فعلى رببيل ا ثتاأ، 
يغيف دم مكيفب اد نادي  انربيف مانيمل ا يفعتددس ادشتهكاء منتاذ  موحتدس دكتل متن اديفقتاذيه ادغتهديمل 

متم ا يفحتدس شتاذكمل اديفقتاذيه ا اديتمل د تندص  اتصاديفقاذيه ا اديمل. صتوح تد مؤربغتاس اتمتم ا يفحتدس ا 
 دلغكان عن اد امذ ا ش كمل.

صبدص اربيف دام صشتكاأ  موعتمل اتمتم ا يفحتدس اإلمنائيتمل ا يفعلقتمل اب غتاساس ا شت كمل بتني  -٩٦
 موحتدس صتوجيإتاس موحتداا  تشتغيلياا  . صصضعل اوموعمل اإلمنائيمل منوذجتاا ٢٠١٠ادوكانس مه عام 

صتعيفتت   علتتى اد تعيد ادق تتهي. و٢٩)دليفقهيته ا هحلتتي إلطتاذ عمتتل اتمتم ا يفحتتدس دلمغتتاعدس اإلمنائيتمل
متن جإتود اإل ت،  ادت   اوموعمل اإلمنائيمل منوذ  تقد  اديفقاذيه إلطتاذ عمتل اتمتم ا يفحتدس جتزءاا 

صعلتتى مغتتيفوى تبتتذهلا اتمتتم ا يفحتتدس صادهاميتتمل إىل  ادس انتغتتا  صاديفبغتتيط علتتى ن تتا  ا ن ومتتمل. 
ادلجنتتمل اإلداذيتتمل ادهفيعتتمل ا غتتيفوى ادتت  صنشتتأها  لتتهت ادهؤربتتاء اديفنفيتتذيني مه من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس 
ا ع  ابديفنغي ، فقد بذدل  اصنس ديفبغيط صمواءمتمل عمليتمل تقتد  اديفقتاذيه ا اديتمل ابعيفمتاد ف تاس 

 .و3٠)اديفكاديف ا ش كمل
ه، ا قدمتتتمل كأمثلتتمل، متتتع اجلإتتاس ا احنتتتمل مه صاتتد ا انتفتتا  علتتتى عمليتتاس اديفبغتتتيط هتتذ -٩7

ظتتتهصحت  تتتددس. صمه حادتتتمل اديففتتتاصض علتتتى تقتتتد  تقتتتاذيه موحتتتدس عتتتن ادتتت امذ ا شتتت كمل اديفمويتتتل، 
ادمل اجلإاس ا احنمل اد  ابلل تلت اد تيباس تنا نس مه ما ييفعل   غيفوى شتهصد اديف  تيا 

يتل اجلمتاعي، تقت ن انتفااتاس متن ذدتت . صمه حادتمل لديتاس اديفمو ص تدى  تهاميفإا صتقتد  اديفقتاذيه
منإتتا.  متتا تكتتون اجلإتتاس ا احنتتمل جتتزءاا  ادقبيتتل ب تيبا تتا ا تتددس ا يفعلقتتمل ابحلوكمتتمل صاإلداذس، صةادبتتاا 

صتن م اد  مل  ا ش كمل  موعمٌل  ددس من ادقواعتد. صادشتكل ادتذي تعيفمتده  موعتمل اتمتم ا يفحتدس 
ييف لتب صي  ييتد صص موافقتمل متن جانتب اجلإتاس  ذدتت صنتي ن اإلمنائيمل  دصد اديف بي ، صاتهم من

ا احنتتتمل. صاتتتد ابلتتتل اجلإتتتاس ا احنتتتمل ف تتتاس اديفكتتتاديف ا شتتت كمل ا يففتتت  عليإتتتا بتتتني كيتتتاانس اتمتتتم 
ا يفحدس ديفقد  اديفقاذيه عتن  تنادي  اديفمويتل اجلمتاعي ا شت كمل بتني صكتانس اتمتم ا يفحتدس، ذةتم 

اجلإتتاس ا احنتتمل تؤيتتد هتتذه ادف تتاس صادنمتتاذ  ابدنغتتبمل دلتت امذ  صنتتي دتتيهت متتن ادواضتتح متتا إذا كانتتل
 اتخهى اد  متوهلا اجلإاس ا احنمل.

 "٣+8"جولت التقارير املوحد  -قا 
 علتتتتى ن تتتتا  سذ  تقتتتتاذيه موحتتتتدامتثتتتتل صبتتتته  اجلإتتتتود ا بذصدتتتتمل دبحتتتتث إمكانيتتتتمل صضتتتتع منتتتت -٩٨

ذ  تقتتاذيه امنتت صضتتعاحنتتمل، مه متتن ابتتل اجلإتتاس ا  ااتمتتم ا يفحتتدس، متتن صجتتل اربتتيف دامإ من ومتتمل

__________ 

إطتتاذ اتمتتم ا يفحتتدس دلمغتتاعدس اإلمنائيتتمل هتتو إطتتاذ اربتت اتيجي ميفوربتتط اتجتتل اتتائم علتتى ادنيفتتائذ ي تتف ادهؤيتتمل  و٢٩)
 اجلماعيمل  ن وممل اتمم ا يفحدس صاربيفجابيفإا تصدواس صنيفائذ اديفنميمل ادوطنيمل على صربان مبادئ اد  مل ا عياذيمل.

متتتع إحتتتانس صختتتهى. صتشتتتمل ا  تتتمل انربتتت اتيجيمل دلجنتتتمل ادهفيعتتتمل ا غتتتيفوى  CEB/2013/HLCM/FB/15ان تتته  و3٠)
انتغتتتا  مه تقتتتد   ادس . صاهلتتتدحت متتتن هتتتذا ادنشتتتاد هتتتو "اصإي تتتاهلايتتتان ادنيفتتتائذ "بشتتتأن  ا عنيتتتمل ابإلداذس بنتتتداا 

متتتن اتتتهاذ  ١٥٩تكليتتتف هبتتتذا ادنشتتتاد مه ادفقتتتهس  يضتتتاا ص اديتتتمل إىل ادتتتدصأ اتعضتتتاء. ص تتتدذ اديفقتتتاذيه عتتتن ادنيفتتتائذ ا
ا يفعل  ابنربيفعهاض ادشامل دلغيارباس، ادتذي رتهي كتل صذبتع ربتنواس صادتذي ت لتب  ٦7/٢٢٦اجلمعيمل ادعاممل 

 مق حتتتتاا  ٢٠١٤وتتتتادهت اديفنفيذيتتتتمل دل تتتتنادي  صادتتتت امذ حبلتتتتوأ م لتتتتع عتتتتام إىل اتمتتتتني ادعتتتتام صن يقتتتتدم إىل ا"فيتتتتي 
خب تتوص صضتتع تعهيتتف موحتتد دليفكتتاديف اديفشتتغيليمل صن تتام مشتت ا صموحتتد  هاابتتمل اديفكتتاديف يهاعتتي علتتى ادنحتتو 

 ."ادواجب اخيف،حت صرباديب ادعمل بني ادكياانس، كي تبل اوادهت اديفنفيذيمل مه هذه ا غأدمل

https://undocs.org/ar/CEB/2013/HLCM/FB/15
https://undocs.org/ar/A/Res/67/226
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مه صعقتتتا  اد تتتتفقمل  ،و3١)"3+٨"ادنمتتتوذ  ا وحتتتد  نهقحتتتل فأ تتتتبحل ادتتت ، "3+١٠" سموحتتتد
 و33)صبنتتتاء علتتتى وليتتتل و3٢)٢٠١٦ادكتتت ى ادتتت  تلتتتل متتتؤمته ادقمتتتمل ادعتتتا ي دلعمتتتل اإلنغتتتات دعتتتام 

 ١٠ف متن منتوذ  ييفتأد صضتعجإمل ماحنمل حكوميمل تيفعل  بيفمويل اتنشت مل اإلنغتانيمل،  ١٩دنماذ  
. صتشتت  تلتتت مه ا ائتتمل متتن ا علومتتاس ا  لوبتتمل عمومتتاا  77صربتت لمل إضتتافيمل تغ تتي حنتتو  3ص صربتت لمل

ىهيتتتب  صرتتتهي حاديتتتاا  .و3٤)ادقواربتتتم ا شتتت كمل اترباربتتتيمل إىل صن متتتن ا مكتتتن صضتتتع منتتتوذ  موحتتتد
  مه ث،ثتتمل بلتدان )ميامنتتاذ صادعتها  صاد توماأو، صحغتتب ادنيفتائذ، ربتتيق   "3+٨" ادنمتوذ  ا وحتد

 اربيف دامي على ا ؤربغاس صاجلإاس ا احنمل.
صمشتتتل اديفحليتتتل ا تتتذكوذ صعتتت،ه ربتتتل دذاربتتتاس حادتتتمل عتتتن تقتتتد  اديفقتتتاذيه علتتتى ا غتتتيفوى  -٩٩

حادتمل اد تواذئ مه دبنتان )اخنتهد  - 3ادق هي اربتيفمدس متن ربتيااي طتواذئ خميفلفتني متن ا غتيفوى 
ج تتتني ادنهصرتتتي، صاديونيغتتتيف مه عمليتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه  لتتتهت اد،ج تتتني ادتتتدامنهكي، ص لتتتهت اد،

اخنهد مه عمليمل تقد  اديفقاذيه يفجابمل إلع اذ هاان مه ادفلبني )صمفوضيمل شؤصن اد،ج نيو صانرب
ربتتيااي  مه متتا ييفعلتت  بيفقتتد  اديفقتتاذيه مه كتت، -ا ن متتمل اددصديتتمل دلإجتتهس صمن متتمل اد تتحمل ادعا يتتملو 

ختلتتتتو اددذاربتتتتمل صنيفائجإتتتتا، ابدن تتتته إىل اإلةاثتتتتمل مه حادتتتتمل ادكتتتتواذث صحادتتتتمل اد تتتتواذئ ا عقتتتتدس. صن 
ن ااإا، متن صصجتي ادق توذ مه تتوف  صربتان ديفقتد  تقتاذيه موحتدس إىل اجلإتاس ا احنتمل علتى ن تا  
من وممل اتمم ا يفحدس مه ما ييف ل ابدعمل ا عياذي صاإلمنائي. صع،صس على ذدت، مل تهكز اددذاربمل 

ا اديتمل. صمشلتل اددذاربتمل تقتد  اديفقتاذيه إىل اجلإتاس  إن على تقتد  اديفقتاذيه اد ان يتمل دصن اديفقتاذيه
صدتتتذدت دتتتيهت كتتتل ادنيفتتتائذ يعكتتتهت ا غتتتائل ادتتت   ،و3٥)ا احنتتتمل متتتن ابتتتل ا ن متتتاس ةتتت  احلكوميتتتمل

 تواجإإا من وممل اتمم ا يفحدس بشكل مباشه.
، صن مكيفتب مفوضتيمل شتؤصن اد،ج تني مه دبنتان صصظإهس دذارباس احلادتمل اإلفهاديتمل، متث،ا  -١٠٠
صاتتدم  .٢٠١٦صمنيف تتف عتتام  ٢٠١٥متتن اديفقتتاذيه اإلفهاديتتمل ادنإائيتتمل صا ؤايفتتمل بتتني عتتام  77 اتتدم

. صاتتدم ٢٠١٥متتن اديفقتتاذيه اإلفهاديتتمل ادنإائيتتمل صا هحليتتمل مه عتتام  ٦3مكيفتتب اديونيغتتيف مه دبنتتان 
عتن ا عونتمل ا قدمتمل مه متا بعتد إع تاذ  هنائيتاا  تقهيتهاا  ١٤مكيفب من ممل اد تحمل ادعا يتمل مه ادفلبتني 
، ابإلضتتافمل إىل ادعديتتد ٢٠١٥إىل لذاذ/متتاذن  ٢٠١3هتتاان مه ادفتت س متتن تشتتهين ادثتتات/نوفم  

 من اديفقاذيه ا دثمل ا    مل، صاديفقاذيه ا ؤايفمل اد ان يمل صا اديمل.
صمتتن شتتتأن ا واءمتتتمل بتتني اتربتتت لمل ا  هصحتتتمل صص ف تتاس ا علومتتتاس ا  لوبتتتمل صن تقلتتل متتتن دذجتتتمل  -١٠١

صن  دها، دصن صن يعتت  ذدتتت ابدضتتهصذس احلتتد متتن ا علومتتاس ا  لوبتتمل )ميكتتن صيضتتاا تشتتعب اديفقتتاذيه صتعتتد
__________ 

ميكتتن انطت،م علتتى نغت مل متتن ادنمتتوذ  ص مه ا هفتت  ادهابتع.  "3+١٠" ى نغتت مل متن ادنمتتوذ ميكتن انطتت،م علت و3١)
 صعلى ا زيد من ا علوماس على ا واع ادشبكي دلجنمل اددائممل ا ش كمل بني ادوكانس. "3+٨"ا وحد 

 .Erica Gaston, “Harmonizing Donor Reporting”, Global Public Policy Institute, February 2017 ان ه و3٢)
 .ا هجع نفغي و33)
مه ا ائتتمل  ٥٩مه  ربتتؤانا  ١٢. صبنتتاء علتتى وليتتل منتتاذ  اجلإتتاس ا احنتتمل، صذد ٢7-٢٥ا هجتتع نفغتتي، اد تتفحاس  و3٤)

صكثتته متتن منتتاذ  اجلإتتاس ا احنتتمل ادتت  جتتهى وليلإتتا ) تتا مه ذدتتت صربتت لمل تيفعلتت  بيفقيتتيم ادنيفتتائذ ادعامتتمل، صعتتدد  صص
  متن ادنمتتاذ  مه ا ائتتمل ٥3إا، صادتدذصن ا غتتيففادس صإداذس ا  تاطهو، صصذد ربتؤانن مه اجلإتاس ا غتيففيدس صت تتنيف

مه ا ائتتمل متتن منتتاذ  اجلإتتاس ا احنتتمل ) تتا مه ذدتتت صربتت لمل عتتن ادقيمتتمل دقتتاء  ٥٠ص ٢٥بتتني  مه متتا ربتتؤانا  ١١صصذد 
اذ  اجلإتتاس ا احنتمل ) تتا مه مه ا ائتتمل صص صاتل متتن منت ٢٥صربت لمل مه  ٦ا تاأ، صاتثته علتتى ادبي تمل، صاد إتتوذو  صصذدس 

 اإلذها و. ذدت صرب لمل تيفعل  بفعاديمل ا عونمل، صمكافحمل ادفغاد، صمكافحمل
 منإا فيل  ادهمحمل اددصيل، صمن ممل صصكغفام اددصديمل، صمؤربغمل كاذييفان اددصديمل، صمهكز صبعاد  واذد ا غاصاس بني اجلنغني. و3٥)
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صمتتن ا  تتواس ادتت  ميكتتن  ،حيقتت  تبغتتيط عتتدد اد لبتتاس علتتى ا علومتتاس صن ااإتتا صفتتوذاس مه ادواتتلو
صتقتتته  .و3٦)مواءمتتتمل منتتتاذ  اديفقتتتاذيه ادنإائيتتتمل )صا ؤايفتتتملو ادتتت  توجتتتد صصجتتتي تشتتتابي كبتتت س بينإتتتا اختاذهتتتا فتتتوذاا 

ددذاربمل ون ادعديد من اجلإاس ا احنمل منفيفح على فكهس صضع منتوذ  موحتد، صون هنتاا ختط صربتان ا
وتتوأ دصن اعيفمتتاد منتتوذ  موحتتد  هامتتملهنتتاا عقبتتاس مؤربغتتيمل  ت تتلدلقيتتام بتتذدت، إن صنتتي اتتد  اا مشتت ك

 .على ن ا  ا ن وممل. صمل ييفمكن بع  اجلإاس ا احنمل من اديفو ل إىل تفاهم حب داخل حكوما ا
نق تتمل ان تت، . صهنتتاا حاجتتمل إىل ا زيتتد متتن ادنقتتا  صاديفحليتتل  "3+٨"يعيفتت  ادنمتتوذ  ص  -١٠٢

موحتتتتتد موضتتتتتع اديفنفيتتتتتذ. فعلتتتتتى ربتتتتتبيل ا ثتتتتتاأ، تعتتتتتد ادعنا تتتتته تقتتتتتاذيه صاتدصاس دوضتتتتتع هيكتتتتتل 
مه منتاذ  اجلإتاس ا احنتمل، متن ابيتل مهاعتاس اتشت اص ذصي  اتصدواس اد  مل تدذ  إن متؤخهاا  صص

، اىاهتتتاس انشتتت مل مه  تتتاأ ا عونتتتمل ادتتت  تقتتتدمإا اجلإتتتاس ا احنتتتمل "ادقيمتتتمل دقتتتاء ا تتتاأ" اإلعااتتتمل صص
صا غاءدمل، صينبغتي  ادس اديفشتديد عليإتا مه ادنمتاذ  ا قبلتمل. صمل تتدذ  عنا ته صختهى مثتل مغتأد  

 اتسيمل.  مكافحمل اإلذها  صمكافحمل ادفغاد ادليفني يعيف سا بع  اجلإاس ا احنمل ابدغ
ناا حاجمل إىل عنا ه صخ تواس إضتافيمل  واءمتمل منتاذ  اديفقتاذيه ادهمسيتمل، صن ربتيما صضتع صه -١٠3

منتتتوذ  متتتايل موحتتتد، صمواءمتتتمل اديفقتتتاذيه ا اديتتتمل صاد ان يتتتمل بتتتني منتتتاذ  اتمتتتم ا يفحتتتدس صادنمتتتوذ  ادثنتتتائي 
ه إىل اجلإتاس ا وحد دلجإاس ا احنتمل، صبلتوذس ا يف لبتاس اإلضتافيمل صص ادغامضتمل ا يفعلقتمل بيفقتد  اديفقتاذي

 .ا احنمل، من ابيل اديفقاذيه ا    مل صص ة  ادهمسيمل، دضمان صن يكون ادنموذ  اد ان ي مكيفم،ا 

 حنو جولت موحد للتقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنة ل منظومة األمم املتحدة -جيم 
عقيتتتتداس ادتتتت  دألنشتتتت مل اإلنغتتتتانيمل اديف "3+٨"تبتتتتني  ا نااشتتتتاس ادتتتت  داذس بشتتتتأن ادنمتتتتوذ   -١٠٤

ين تتوي عليإتتا اتمتته صبعتت  ا غتتائل صادشتتواةل ادهئيغتتيمل ا يفعلقتتمل ابديفو تتل إىل وغتتني عمليتتمل اديفنغتتي  
. صذةم اديفباينتاس صخميفلتف ادنمتاذ  صمماذربتاس تقتد  اديفقتاذيه، هنتاا تتداخل  سموحدتقاذيه ذ  اصصضع من

جهيتتل معإتتم مقتتاب،س، فتتظن كبتت  مه ا علومتتاس ادتت  ت لبإتتا اجلإتتاس ا احنتتمل. صحغتتب ادعديتتد ممتتن ص
مع تتم اجلإتتاس ا احنتتمل ي لتتب معلومتتاس مماثلتتمل مه صشتتكاأ ميفنوعتتمل صونتتوام شتتب متتن اديف تتنيفاس. صمتتن 

يقتتتتتوم علتتتتتى  هنجتتتتتاا  ، صص7٠/3٠صص  ٨٠/٢٠مث، فتتتتتظن هنتتتتتاا فه تتتتتمل ربتتتتتاحنمل دليفوحيتتتتتد تيفبتتتتتع اد تتتتتيغمل 
زء متتتهن يغتتتمح ييفتتتأدف ادنمتتتوذ  فيتتتي متتتن جتتتزصين  جتتتزء موحتتتد صص إدزامتتتي صجتتت "جيتتتملذادوحتتتداس ادنمو "

هلتتذه ادغايتتمل،  انحيفياجتاس صا يف لبتتاس ا ا تتمل دفتهادى اجلإتتاس ا احنتتمل. صوقيقتاا  حغتتببيفعتديل ادفتتهصم 
دتتدى مع تتم  يكتتون مقبتتونا " صدىن صرباربتتياا  حتتداا "ميثتتل  تقتتاذيه ذ اميكتتن بتتذأ  تتاصنس دليفو تتل إىل منتت

 مل من ا علوماس.مه ا ائمل من احيفياجاس اجلإاس ا احن ٨٠إىل  7٠ا ؤربغاس صيغ ي حنو 
صاتد يكتتون هتتذا صيغتته ابدنغتبمل ديفقتتد  اديفقتتاذيه ا اديتتمل منتي ابدنغتتبمل ديفقتتد  اديفقتتاذيه اد ان يتتمل.  -١٠٥

صاد اعيفمد نيع ا ؤربغاس ا عاي  ا ارببيمل اددصديمل دلق ام ادعتام، صاتفت  علتى ن تا  ا ن ومتمل علتى 
ديفوحيتتد. صمه متتا ييفعلتت  بيفقتتد  اديفقتتاذيه ف تتاس اديفكتتاديف ا شتت كمل  صاتتد حيفتتز ذدتتت علتتى ا زيتتد متتن ا

اد ان يتمل، فتتظن صناس ا ؤربغتتاس صعمليا تا ختيفلتتف بشتتكل كبتت ، صمتن مث ختيفلتتف ادنمتتاذ  ابدنغتتبمل 
دلعمل اإلمنائي صص اإلنغات صص ا عياذي. صمع ذدت، ميكن صن تتوفه ا عتاي  متن ابيتل صهتداحت اديفنميتمل 

مه ا عونتتتمل ابدنغتتتبمل دألنشتتت مل اإلمنائيتتتمل، صا ماذربتتتاس ادغتتتليممل  ا غتتتيفداممل صص ا بتتتادذس اددصديتتتمل دلشتتتفافيمل
 زيتتتد متتتن اديفبغتتتيط.  تقتتتد  ا تتتنح اإلنغتتتانيمل صاد تتتفقمل ادكتتت ى ابدنغتتتبمل دلعمتتتل اإلنغتتتات، صرباربتتتاا  مه

__________ 

 Erica Gaston, “Harmonizing Donor Reporting”, Global Public Policy Institute, February ان ته و3٦)

2017, p. 21. 
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صميكتن صن يشتكل اديفقهيتته ا وحتد ا قتدم إىل اجلإتتاس ا احنتمل، صادنمتاذ  ا ا تتمل  إتاس ماحنتمل، نق تتمل 
 ائم على جزء صدىن صرباربي صعلى فهصم اخيفياذيمل إضافيمل.ان ،  دوضع منوذ  ا

صرهي انتفا  على تفا يل عمليمل تقد   ،مهكزيمل صدلعديد من اجلإاس ا احنمل هياكل ن -١٠٦
اديفقتتاذيه علتتى مغتتيفوى ا يتتدان. صيتتدذ  بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل تفا تتيل مه ص ئتت  ا شتتاذيع )تقتتد  

ل ا ثتاأو، ن تيفضتمنإا انتفااتتاس ا  متمل متع اجلإتتاس تقتاذيه عتن مؤشتتهاس صداء  تددس، علتى ربتتبي
ا احنتتمل. صصشتتاذ بعتت  متتن صجهيتتل معإتتم مقتتاب،س إىل صن ادشتتكل ا وحتتد دلمغتتاساس صادنمتتوذ  
ا وحد دليفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل ينبغتي صن تقهستا اجلمعيتمل ادعامتمل دألمتم ا يفحتدس ص تادهت 

 اتمم ا يفحدس. خهى مه من ومملاتؤربغاس ا إداذس 
صمن شأن منوذ  موحد صن ييفيح مقاذنمل ا علوماس صاتغااإا على ن ا  ا ن وممل. صميكن  -١٠7

صن يغاعد صضع منوذ  موحد مه ا فاصضاس مع اجلإاس ا احنمل، صن ربيما مه ما ييفعلت  إبمكانيتمل 
يفقتتتاذيه تقاربتتتم تكتتتاديف ا يف لبتتتاس اإلضتتتافيمل. صاتتتد صضتتتع عتتتدد متتتن ا ؤربغتتتاس منتتتاذ  موحتتتدس دل

ا قدمتتمل إىل اجلإتتاس ا احنتتمل،  تتا مه ذدتتت اديفقتتاذيه ا اديتتمل صاد ان يتتمل صا ؤايفتتمل صادنإائيتتمل )ان تته ا هفتت  
دو ئتت  ا شتتاذيع أيختتذ مه انعيفبتتاذ انهيفمامتتاس  موحتتداا  ادثتتاتو. صاربتتيفحدث ادتتبع  منإتتا شتتك،ا 

نتتتمل  ؤشتتتهاس اتداء، صعتتتن ربتتتيما تقتتتد  اديفقتتتاذيه عتتتن ادنيفتتتائذ، مقاذ  ا يفكتتتهذس دلجإتتتاس ا احنتتتمل، ن
 ا غائل ادشاململ مثل ا غائل اجلنغانيمل صحقو  اإلنغان صادبي مل.

صاتتد صضتتعل عتتدس مؤربغتتاس توجيإتتاس تشتتمل ا علومتتاس اترباربتتيمل، صادقواعتتد صاتن متتمل  -١٠٨
اد لمل اب وضوم، صادقوائم ا هجعيمل، صاربتيف دام منتاذ  اديفقتاذيه. صتتوفه اديفوجيإتاس  ملصادغيارباس ادوثيق

اجلإتتتاس ا احنتتتمل، صعينتتتاس متتتن ميزانيتتتاس  معلومتتتاس عتتتن ادو ئتتت  ادداعمتتتمل ادتتت  ت لبإتتتا عمومتتتاا  ضتتتاا صي
دنيفتتائذ دلمؤربغتتمل، صةتت  اب ا يفعلتت  طتتاذاإلربتت اتيجي ص ا شتتاذيع، تتتوائم صثيقتتمل ا شتتهصم متتع اإلطتتاذ ان

ا شت ا ا عت  ذدت من اإلذشاداس ادعمليتمل صا شتوذس. صمتن اتمثلتمل اجليتدس اتددتمل ا وجتودس ابدت انمذ 
 ابإليد  صمن ممل اديونغكو صا يفعلقمل إبداذس اتمواأ صاتنش مل ا اذجمل عن ا يزانيمل.

منتتتاذ  موحتتتدس دليفقتتتاذيه ا قدمتتتمل إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل صاربتتتيف دامإا متتتزاا مماثلتتتمل  صضتتتعصيتتتوفه  -١٠٩
تعتتتتز  انميفثتتتتاأ  نمتتتتاذ  انتفااتتتتاس ا وحتتتتدس ا  متتتتمل متتتتع اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل. فإتتتتيب تقتتتت ن ادتتتت  ادلمتتتتزا

ى احلتد متن صانتغا  داخل ا ؤربغمل صتكفل اتبام هنذ ميفغ  مع اجلإتاس ا احنتمل. صهتي تغتاعد علت
ن ادتتتتن م ادداخليتتتتمل )صمنإتتتتا ن تتتتم خت تتتتيط ا تتتتواذد مه ا ؤربغتتتتمل، صإداذس إتكتتتتاديف ا عتتتتام،س حيتتتتث 

ادنمتوذ  ا وحتد. ا شاذيع، صص ئ  ا شاذيع، صاتطه ا ن قيملو تغيف يع اديفكيتف علتى حنتو صفضتل متع 
صن يغيف دم ادنموذ  ا وحد  ن وممل اتمم ا يفحتدس كمقيتان صصن ييغته ا فاصضتاس متع  صميكن صيضاا 

 اجلإاس ا احنمل. صابدنغبمل دلجإاس ا احنمل، فظني ييفيح ا قاذنمل بشكل صفضل بني خميفلف ا ؤربغاس.
ؤربغتاس تقتد  اديفقتاذيه صدلجإاس ا احنمل ادهئيغيمل مناذ  تقتاذيه خا تمل هبتا ت لتب متن ا  -١١٠

دلميف لبتتتاس ا ليتتتمل دلجإتتتاس ا احنتتتمل، فتتتظن تلتتتت ادنمتتتاذ  ن تكتتتون اابلتتتمل  علتتتى صرباربتتتإا. صن تتتهاا 
علتتى اإلطتت، . صين بتت   ، هتتذا إذا كتتان ذدتتت ممكنتتاا دليففتتاصض صص دليفقتتديه إن بدذجتتمل  تتدصدس جتتداا 

عتتتددس اتطتتتهاحت، مثتتتل علتتتى  تتتنادي  اديفمويتتتل اجلمتتتاعي ادهصربتتتيمل، صاجلإتتتاس ا احنتتتمل ا يف ذدتتتت صيضتتتاا 
)مه متتتا ييفعلتتت   ا فوضتتتيمل اتصذصبيتتتمل صادبنتتتت ادتتتدصيل، صبعتتت  اجلإتتتاس ا احنتتتمل متتتن ادق تتتام ا تتتاص

اب فوضيمل اتصذصبيمل، فظن ا يف لبتاس ختيفلتف حغتب م تدذ اديفمويتل داختل ادلجنتمل صص صفتد انوتاد 
 ماحنتتمل، ةادبتتاا  اتصذصيب مه ادبلتتدو. صاتتد صضتتع ادعديتتد متتن ا ؤربغتتاس منتتاذ  تقتتاذيه خا تتمل  إتتاس

 رهي اديففاصض بشأهنا مع صكثه من عشه جإاس ماحنمل. ما
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صمتتن ا يفواتتتع صن يعتتتز  تنفيتتتذ اديفو تتتيمل اديفاديتتمل ا غتتتاءدمل صتنغتتتي  عمليتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه إىل  -١١١
 اجلإاس ا احنمل.

 ٦التوصية 
حادة، ينبغ  لنيم  العا  وللرؤسااا التنفيالي  للاؤسساات األ ارر ل منظوماة األمام املت 

و   واعتااد جولت تقرير موحد يستوعا احتياجات اجلهات املاحناة ومتطلبا اا مان املعلوماات 
واألار التنظياية للاؤسسات وخدرا ا، كأسا  للتفاوض م  اجلهات املاحناة، ويفءال أن يكاون 

 لل  ل إاار ءلس الرؤساا التنفيلي  ل منظومة األمم املتحدة املعس قلتنسيع.
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تكيياااف نظااام اإلدارة مااان أجااال  سااا  دعااام عالياااة تقااادمي التقاااارير إىل  - امساا  
 املاحنة اجلهات

مكيفتمل  اا تيف لب إداذس اديفمويتل ادقتائم علتى ا شتاذيع صاديفمويتل ا   تا ربياربتاس صن مت -١١٢
دتتدعم هتتذه ادعمليتتتاس،  تتا مه ذدتتتت م،ءميفإتتا ديفقتتد  اديفقتتتاذيه إىل فتتهادى اجلإتتتاس ا احنتتمل. صن تتتم 

بدذجاس ميففاصتمل دليفعامل مع هذا ادوااع. صتتن م ابتوأ اديف عتاس اواعتد صصن متمل  هلملمؤ ا ؤربغاس 
صربياربتتاس عامتتمل، صإ تتداذاس إداذيتتمل. صحيتتدد ادن تتام ا تتايل صادقواعتتد ا اديتتمل ادشتتهصد ادعامتتمل. صتتتهد 
تفا تتيل ادعمليتتاس صاإلجتتهاءاس صادشتتهصد صا يف لبتتاس ا قبودتتمل مه شتتب ادغياربتتاس )ا يفعلقتتمل بيفعب تتمل 

ذد، صتفوي  ادغل مل، صارب داد اديفكاديف، صإداذس ا شتاذيعو صييفعتني كتذدت انميفثتاأ دألحكتام ا وا
ا عنيتتتمل ا يفعلقتتتمل  كافحتتتمل ادغتتت  صادفغتتتتاد، صا شتتت اس، صادشتتتهكاء ا نفتتتذين. صابدن تتته إىل ادنغتتتتبمل 

 هتتتا متتتن ا يفناميتتمل ابربتتتيفمهاذ دليف عتتاس صدشتتتب ا  تتتاطه ادقانونيتتمل، صا يفعلقتتتمل ابنميفثتتتاأ صادغتتمعمل صة
ينبغااا  للاؤسساااات أن تكفااال و ااا  السياساااات املناسااابة واستعرا اااها و اااديثها ا  تتتاطه، 

 .بصورة دورية من أجل الوفاا قملتطلبات املتغرية لل هات املاحنة

 احلاجة إىل منه يات ونظم خوية إلدارة املشاري  -ألف 
متتع اجلإتتاس ا احنتتمل  ا تت م ن تكتتون عمليتتمل تقتتد  اديفقتتاذيه جيتتدس إن بقتتدذ جتتودس انتفتتا  -١١3

صصثيقتتمل ا شتتهصم. فتتظذا كانتتل جتتتودس صثيقتتمل ا شتتهصم صمتتا ييف تتل هبتتتا متتن إطتتاذ من قتتي صمؤشتتتهاس 
إىل مشتتاكل مه مهحلتتمل تقتتد  اديفقتتاذيه. صن ميكتتن تقتتد   ذدتتت كافيتتمل، متتن ا تتهجح صن يتتؤدي ةتت 

رباربتتتتيمل صتيفبعإتتتتا اديفقتتتتاذيه عتتتتن تفا تتتتيل  تتتتددس صص مؤشتتتتهاس ذئيغتتتتيمل إن إذا ا نتتتتع ادبيتتتتاانس ات
صذ دها ابدشكل ا ناربب. صاتد  ادس اجلإتاس ا احنتمل ادهئيغتيمل متن ميف لبتاس تقتد  اديفقتاذيه عتن 

شتتتتتتتملإا ييففا تتتتتتتيل عتتتتتتتن اجلإتتتتتتتاس ا غتتتتتتتيففيدس ادتتتتتتت  ادادنيفتتتتتتتائذ صادنتتتتتتتواتذ صاتثتتتتتتته،  تتتتتتتا مه ذدتتتتتتتت 
مل. اد انمذ/ا شهصم. صيوا ل بعضإا طلب معلوماس تف يليمل عن ا تدخ،س صادنفقتاس صاتنشت 

هتتذه ا يف لبتتاس، صن تكتتون دتتديإا منإجيتتاس صن تتم   اربتتيفيعا صييفعتتني علتتى ا ؤربغتتاس، متتن صجتتل 
 كافيمل إلداذس ا شاذيع.

 وينبغاااا  للانظاااااات أن تعيااااد النظاااار ل نظاهااااا ومنه يا ااااا إلدارة املشاااااري  وفقاااااا  -١١٤
إىل فارادر  ألفءل املاارسات املهنية، بغية  ساينها والتأكاد مان أ اا تادعم التقاارير املقدماة

قااادمي اجلهاااات املاحناااة. وينبغااا  إياااالا االهتااااا  للوفااااا مبتطلباااات اجلهاااات املاحناااة املتعلقاااة بت
و واألثر. ومان شاأن واثئاع املشااري  العالياة اجلاودة، الات تتءاان تالتقارير عن النتائو والنوا

لتقرياار ميزانيااة علااى النحااو املتفااع عليااه ماا  كاال جهااة ماحنااة، أن تقلاال ماان  اادتت مواامااة ا
 الرب ء  م  التقرير املايل.

ذ إشتهاكإا علتى حنتو صثيت  مه ت تميم ا شتاذيع صصبه س مؤربغاس صن اجلإاس ا احنمل تقد   -١١٥
توجيإيمل/اربيفشتتاذيمل مشتت كمل تضتتم ممثلتتني عتتن اجلإتتاس ا احنتتمل  صتنفيتتذها. صاتتد صنشتتأ بعضتتإا جلتتاانا 

تودتد اديفعتاصن صادشتفافيمل صا غتاءدمل  جيدس،صا ؤربغمل صة ها من اجلإاس ا عنيمل  صيعيف  هذا مماذربمل 
 ذص  ادشهاكمل.دافع من ب
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  دي  نظم ختطيط املوارد واملعلومات اإلدارية ل املؤسسة -قا 
تتته تقتتتد   -١١٦ ن تتتم اديف  تتتيط ا هكتتتزي دلمتتتواذد ضتتتهصذيمل دتتتدعم عمليتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه. فإتتتي تيغ 

قاذنتتمل  ؤشتتهاس اتداء مه ا ان يتتمل عتتن ادنيفتتائذ ص اديفقتتاذيه ا اديتتمل صص تتبحل مفيتتدس مه تقتتد  اديفقتتاذيه اد  
ادهئيغيمل، من خ،أ ا غاعدس على تيفبع بياانس اد امذ صا شتاذيع صادبيتاانس ا هجعيتمل. صرتهي اديفقتاد 
ادبيتتتاانس صاربتتتتيف هاجإا متتتن ن تتتتم اديف  تتتتيط ا هكتتتزي دلمتتتتواذد دنقلإتتتتا إىل دوحتتتاس ا يفابعتتتتمل صادبتتتتواابس 

. صتغاعد تلتت ادتن م مه تتوف  ادبيتاانس اآلنيتمل دتءداذس صمتديهي ادت امذ، اإلدك صنيمل صا وااع ادشبكيمل
 صا وااع ادشبكيمل. اإلدك صنيمل صدلجإاس ا احنمل عن طهي  دوحاس ا يفابعمل صادبواابس

صصبلغتتتل ا ؤربغتتتاس عتتتتن وتتتداس تيفعلتتتت  ابإلداذس ا اديتتتمل دألمتتتواأ ا    تتتتمل ادتتتواذدس متتتتن  -١١7
  تتتيط ا هكتتتزي دلمتتتواذد ادتتت  تغتتتيف دمإا ا ؤربغتتتاس دتتتيهت دتتتديإا اجلإتتتاس ا احنتتتمل. فتتتبع  ن تتتم اديف

يكفتتتي متتتن ا ا تتتياس ادوظيفيتتتمل إلداذس اتمتتتواأ ادتتتواذدس متتتن م تتتادذ خميفلفتتتمل  شتتتاذيع صميزانيتتتاس  متتتا
صدصذاس مشتتاذيع صعمتت،س صمنإجيتتتاس  اربتتبيمل  تتددس. صيغتتتفه عتتن ذدتتت تتتتدخ،س يدصيتتمل كبتتت س 

 متا تواجتي نق تاا  مفهطمل على اددصائه ا اديمل، ادت  كثت اا  صعملياس م ابقمل صخماطه إضافيمل تفهض صعباء
يقاذ  ثلث ا ؤربغاس ا شاذكمل فقط إىل صن ن مإا دليف  تيط ا هكتزي  مه عدد ا وظفني. صصشاذ ما

 .و37)اديفقتتاذيه إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل تقتتتد  دعم بشتتتكل فعتتاأتتتتدلمتتواذد هلتتتا خا تتياس صظيفيتتتمل م،ئمتتمل 
زي دلمتواذد ا ا تتياس ادوظيفيتمل اد، متمل دلواتوحت علتى دذجتمل ادداتتمل صدتيهت جلميتع ن تم اديف  تيط ا هكت

ادذي ت لبإتا اجلإتاس ا احنتمل علتى مغتيفوى ا تدخ،س صاتنشت مل صاإلنفتا . صن تغتيف يع مؤربغتاس 
صخهى صن تغيفوعب هيكل ا يزانيمل صص ف اس اديفكاديف صص ادعم،س صص دصذاس تقد  اديفقاذيه ابدنغتبمل 

ذا تتتدخ،س يدصيتتمل، علتتى ن تتا  صاربتتع مه بعتت  احلتتانس، تتتؤدي إىل دلجإتتاس ا احنتتمل. صييف لتتب هتت
 .ابدنغبمل دلمؤربغملاذتفام تكاديف ا عام،س صدذجمل ا  اطه 

صاد متكن بعت  ا ؤربغتاس متن تكييتف ن متي بشتكل صفضتل متن مؤربغتاس صختهى. فعلتى  -١١٨
جيل كتتل مغتتاسمل متتن ربتتبيل ا ثتتاأ، ييفتتيح ادن تتام ادتتذي تغتتيف دمي ا ن متتمل ادعا يتتمل دلملكيتتمل ادفكهيتتمل تغتت

نتي متن تكييتف ادن تام، علتى ا غتيفوى جإمل ماحنمل بشكل منف ل، صدتي متن ا ا تياس ادوظيفيتمل متا ميك  
ا  لتتو  متتن اديفف تتيل، متتع هياكتتل ا يزانيتتمل، صص ئتت  ا شتتاذيع صخ تتط ادعمتتل ا ا تتمل  إتتاس ماحنتتمل. 

يفمتتتتدها ا فوضتتتتيمل اتصذصبيتتتتمل. صكي تتتف ادتتتت انمذ اإلمنتتتتائي ن امتتتتي دتتتدعم ف تتتتاس ا يزانيتتتتمل صاتشتتتتكاأ ادتتت  تع
 اائمتاا  تشتغيلياا  لخته دن تام يتدعم منوذجتاا  صيشكل ادن ام ادذي تغتيف دمي ا ن متمل اددصديتمل دلإجتهس مثتانا 

على ا شاذيع. صصخذس ادوكادمل اددصديمل دل اامل ادذذيمل مه انعيفباذ، صثنتاء ت تميم ن امإتا ديف  تيط ا تواذد 
 يف لبتتاس تقتتد  اديفقتتاذيه. صييفغتتم ادن تتام احلتتايل بقتتدذ كتتاحت متتن مه ا ؤربغتتمل صتنفيتتذه، ا لفيتتمل اديفاذخييتتمل 

ا هصنمل يغمح إبعتادس تشتكيل تقهيته صص إبعتداد تقهيته جديتد إذا متا دعتل احلاجتمل إىل ذدتت. صمه اتمتم 
دن ام صصموجا اديفقتاذيه اد ان يتمل صاديفقتاذيه ا قدمتمل إىل اجلإتاس  ٢ا يفحدس، من ا يفواع صن وغن اديفوربعمل 

 ت ويه اديفقاذيه ا اديمل ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل. صرهي حادياا ا احنمل. 
ينبغااا  للرؤسااااا التنفيااالي  ملؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة أن يقوماااوا قنتظاااا  و  -١١٩

وغريهااا ماان نظاام املعلومااات اإلداريااة ل املؤسسااة،  رتخيااة نظاهااا للتخطاايط املركاازي للاااواردب
 اوجداوهل ومتطلبا ا، أهات ماحنةاخلاصة التقارير لت لك  تكون خادرة على دعم خمتلف جا

ما   الزمنية، مبا ل لل  عن ارياع توساي  القادرات الوايفياة، ودعام تاوفري املعلوماات متشاياا 
 مبادرات الشفافية املتفع عليها.

__________ 

 تغيفند ادبياانس إىل ا علوماس ا قدممل من ا ؤربغاس مه ذدصدها على انربيفبيان. و37)
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 مسائل أ رر -جيم 
ىل اجلإتتاس يشتتكل عتتدم ادقتتدذس علتتى تتتوف  اديفقتتاذيه ادعاديتتمل اجلتتودس مه ادواتتل ا ناربتتب إ -١٢٠
 فيإتتا، ا احنتتمل اجلإتتاس لمؤربغتتمل، إذ ميكتتن صن يعتته ض مسعتتمل ا ؤربغتتمل صثقتتملخمتتاطه ابدنغتتبمل دا احنتتمل 

دل  تتته. صابدن تتته إىل ادنغتتتبمل ادكبتتت س متتتن اديفمويتتتل ا   تتتا، صاحلاجتتتمل إىل تقتتتد   إتتتاصلفتتتا  متويل
طه ا يفعلقتتمل بيفقتتد  نحيفياجتتاس اجلإتتاس ا احنتتمل صميف لبا تتا، ينبغتتي معاجلتتمل ا  تتا اديفقتتاذيه عنتتي صفقتتاا 

 مل إلداذس ا  اطه مه ا ؤربغمل.يرب اتيجيمل ا ؤربغاناديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل مه إطاذ 
صينبغي تعزيتز عمليتاس ضتمان جتودس اديفقتاذيه ا قدمتمل إىل اجلإتاس ا احنتمل. صمتع صن دتدى  -١٢١

صمن ا ماذرباس اجليتدس . مع م ا ؤربغاس عملياس اائممل دلموافقمل، فقد ن ييفم انميفثاأ هلا دائماا 
ادتتت  دوح تتتل ن تتتم إداذس ا شتتتاذيع، مثتتتل ادتتت  رتتتهي تنفيتتتذها مه من متتتمل ادعمتتتل اددصديتتتمل صانوتتتاد 

اد  تكفل وميل نيع اديفقاذيه مه ادن ام،  ا مه ذدت مشاذيع اديفقاذيه ادت  ص اددصيل د،ت انس، 
 ن ا اديتتتتتمل ا غتتتتتؤصدني ادتتتتتهمسينين يتتتتتيفم إ تتتتتداذها إن بعتتتتتد موافقتتتتتمل متتتتتديهي ا شتتتتتاذيع، صإداذس ادشتتتتتؤص 

. صع،صس على ذدت، فظن دلن م خ ائا صظيفيمل تيفمثل مه إذرباأ تنبيإاس تذك يمل لديتمل اآلخهين
 إىل ا غؤصدني ادهمسيني، مما يعز  اديفقيد ابجلداصأ ادزمنيمل ديفقد  اديفقاذيه.

انيفإتتتاء صشتتتتغاأ صاتتتد ييفتتتأخه تقتتتد  اديفقتتتاذيه تن ا شتتتاذيع ن تغلتتتت  بعتتتد تواتتتف اديفنفيتتتذ ص  -١٢٢
. صمتتتن شتتتأن إةتتت،  ا شتتتاذيع ةتتت  ادعاملتتتمل، صتقتتتد  تقهيتتته هنتتتائي إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل صن هصما شتتت
عتتدد ا شتاذيع ةتت  ادعاملتمل ادتت  اتد ت تتل خبت،حت ذدتتت تيف لتب تقتتد  وتديثاس ربتتنويمل إىل  ايقل ت

اربتتتيفعهاض اجلإتتاس ا احنتتتمل. صاا حتتتل ا ؤربغتتتاس، مه متتتا ييفعلتت  بعتتتدد اديفقتتتاذيه صحجمإتتتا، إجتتتهاء 
جلميتتتع ا شتتتاذيع، صخبا تتتمل اد تتتغ س منإتتتا، متتتن صجتتتل توطيتتتد  متتتل حاف تتتمل ا شتتتاذيع صاد تتتنادي  

 مه ادذي ربيغاعد على تقليا عدد اديفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل.انربيف مانيمل، ات
وعالوة على لل ، ينبغ  ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تسرّ  وترية تادابريها  -١٢3
ة إىل تعزيااز الشاافافية واملساااالة ل مااا يتعلااع قلعااال املعياااري الاالي تءااطل  بااه )مثاال الرامياا

و   القواعد واملعايري، وتقدمي اخلادمات إىل هيئاات املعاهادات، وتاوفري املشاورة النظرياة ل 
ءا  السياسات واألنشطة املااثلة( ولل  قلعال م  اجلهات املاحنة من أجل معاجلة مسألة 

قييم املتصلة بعالها ل هلا الا  وتباد  اخلاربات، ويفءال أن يكاون للا   اان معايري الت
 إاار ءلس الرؤساا التنفيلي .
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 تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة وتعبئة املوارد -سادساا  
صكثتتته مه  تتتنادي  اتمتتتم  ت تتتوذسابديف عتتتاس  صدتتتذدت، فقتتتد  تيفعلتتت  تعب تتتمل ا تتتواذد صرباربتتتاا  -١٢٤

صميكتتن  .و3٨)ادتت  تعيفمتتد بشتتكل صرباربتتي علتتى اديف عتتاس نفيذيتتملا صمه ادكيتتاانس اديفا يفحتتدس صبها إتت
، صاديفوا تل صاديف تويهادن ه إديإا على صهنا تن وي على ث،ث عمليتاس ميفكاملتمل  اإلداذس اديفن يميتمل 

صانربيفكشتتاحت، صبنتتاء ادع،اتتاس. صمتتن هتتذا ا ن تتوذ، فتتظن تقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل صداس 
يفحقيتتت  اتتتدذ صكتتت  متتتن ادشتتتفافيمل صا غتتتاءدمل صادفعاديتتتمل دوفتتتاء  يف لبتتتاس اجلإتتتاس ا احنتتتمل ذئيغتتتيمل دل

 صادكفاءس مه ما ييفعل  ابربيف دام مغاسا ا.

  اان جودة التقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنة وحسن توخيتها -ألف 
اتداء تشتتتدد اجلإتتتاس ا احنتتتمل ب تتتوذس ميفزايتتتدس علتتتى ادقيمتتتمل دقتتتاء ا تتتاأ، صعلتتتى جوانتتتب  -١٢٥

. صهتي تتود صن صفعاديمل اديفنفيذ متن حيتث اديفكلفتمل، صت لتب تقتاذيه عتن مؤشتهاس صداء  تددس ربتلفاا 
ديفيفبع مغاسا ا صذ دها صتلقي تقاذيه عنإتا. صهتي ت ادتب ابد إتوذ  "خط ب ه كامل"يكون هلا 

وهلتا هتي ت لتب معلومتاس عتن تهتيبتاس اديفمويتل ا شت ا دل امذ/ا شتاذيع ادت  مت صاإلربناد صصحيتاانا 
 من جإاس ماحنمل صص م ادذ صخهى، منإا ا يزانيمل ادعاديمل صص اترباربيمل دلمن ممل.

صاع فتتتتل ا ؤربغتتتتاس ابحلاجتتتتمل إىل وغتتتتني نوعيتتتتمل اديفقتتتتاذيه ا قدمتتتتمل إىل اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل  -١٢٦
واذد. صصشتتاذ ادعديتتد ممتتن صجهيتتل ا تتقتتدذاس صص ابد تيفعلتت متتا  ةادبتتاا  ه مغتتأدملصحغتتن تواييفإتتا، صهتتذ

ديتتتتدس بيفقتتتتد  تقتتتتاذيه دصن تتتتتوف  ا تتتتواذد جم ادتتتتب ي ينبغتتتتي عتتتتدم تقتتتتد  ب،س إىل صنتتتتمعإتتتتم مقتتتتا
 اإلضافيمل اد، ممل.

صاجلإتتاس ا احنتتمل تقتتاذن من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس بكيتتاانس صختتهى، مثتتل  تتنادي  اديفمويتتل  -١٢7
 جتتداا  وذاا ميف تت اربتتيفبااياا  ادهصربتتيمل صص ا  تتاذحت اإلمنائيتتمل ا يفعتتددس اتطتتهاحت ادتت  تعيفمتتد هنجتتاا  اجلمتتاعي

إ اء ادشتتفافيمل صادتت  هتتي ميفمه ربتتمل مه تقتتد  اديفقتتاذيه عتتن صنشتت يفإا صإ ا ا تتا. صهتتذا يودتتد تواعتتاس 
 ددى اجلإاس ا احنمل.

ادفه تمل دتزادس ثقتمل اجلإتاس ا احنتمل،  حصيقه ادعديد من ا ؤربغتاس ون تقتد  اديفقتاذيه ييفتي -١٢٨
 ا يفعلقمل بيفعب مل ا واذد.  ؤربغاسا من صجل تعزيز ادشهاكمل صادغعي إىل وقي  صهداحتصذدت 
صةتت  بعتت  ا ؤربغتتاس هنجتتي متتن  تتهد تقتتد  اديفقتتاذيه إىل إدذا  اجلوانتتب انت تتاديمل مه  -١٢٩

. فعلتتى ربتتبيل ا ثتتاأ، صضتتعل من متتمل ادعمتتل إىل اجلإتتاس ا احنتتمل مماذربتتاتي ا يفعلقتتمل بيفقتتد  اديفقتتاذيه
م،يتني دصنذ تعتز  احلتواذ  ٥ميزانيا تا عتن رب اتيجيمل ات اأ ابدنغبمل دلمشتاذيع ادت  تزيتد ااددصديمل 

 طواأ ف س تنفيذ اد انمذ.
 عندما يشاذ إديإا ابدشهيت ا موأ مه اديفحديثاس علتى صيكون ذد اجلإاس ا احنمل إرابياا  -١3٠
صصربتائط  ،اد تفحاس ادشتبكيمل دلمؤربغتاسص اإلن نل )مثل صربائط اديفوا ل انجيفماعي،  شبكمل

متتتن تواعتتتاس مع تتتم اجلإتتتاس ا احنتتتمل، متتتع صنتتتي دتتتيهت   تتتبح هتتتذا جتتتزءاا اإلعتتت،م ادهئيغتتتيملو. صاتتتد ص
 دألمم ا يفحدس فيي ادذاس صص خ اس كب س. ابدضهصذس صمهاا 

__________ 

 .٨ ، اد فحملJIU/REP/2014/1 و3٨)

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/1
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متن صجتل اربتيف دام اديفقتاذيه ا قدمتمل إىل اجلإتاس ا احنتمل   صيبذأ بعت  ا ؤربغتاس جإتوداا  -١3١
 ، كثتتت اا يتتتمل متتتث،ا . ففتتتي من متتتمل ادغتتتياحمل ادعا إتتتاكتتتأدصاس ات تتتاأ متتتن صجتتتل وغتتتني اديفوا تتتل مع

 "ادع،اتتتاس متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل"تكتتتون دلمشتتتاذيع تقتتتاذيه بهان يتتتمل عامتتتمل. صتغتتتيف دم تقتتتاذيه  متتتا
دضتتمان إجتتهاء منااشتتاس متتع اجلإتتاس ا احنتتمل مه ظتتل ادع،اتتاس ا ؤربغتتيمل ادقائمتتمل. صتيفتتيح من متتمل 

انب اديفعتاصن ابنات ان اتمم ا يفحدس دليفنميمل اد ناعيمل )اديونيدصو فه مل دلجإاس ا احنمل  عاجلمل جو 
 مع انربيفعهاضاس ا ا مل  شاذيع  ددس.

اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل. فعلتتتتتى ربتتتتتبيل ا ثتتتتتاأ، آلذاء صصجتتتتتهى بعتتتتت  ا ؤربغتتتتتاس اربيفق تتتتتاءاس  -١3٢
اربتتيفعهض مكيفتتب من متتمل اتةذيتتمل صادزذاعتتمل دألمتتم ا يفحتتدس مه بهصكغتتل نوعيتتمل اديفقتتاذيه ا قدمتتمل إىل 

صمدى ت ابقإا مع ميف لبتاس ا فوضتيمل صاحيفياجا تا، صاتد  ،ا فوضيمل اتصذصبيمل بو فإا جإمل ماحنمل
. صاتام بتهانمذ اتةذيتمل ادعتا ي بعمليتمل مماثلتمل مشلتل تقتد  تقتاذيه خم  تمل مفيتداا  اعيف  ذدت عم،ا 

اربتتتيفحداث بوابيفتتتي  عنتتتدصص ةتتت  ذمسيتتتمل. صييفوا تتتل ادبنتتتت ادتتتدصيل متتتع صكتتت  جإاتتتتي ا احنتتتمل  "مهنتتتمل"
صادشتتتهكاء. صيعتتتد إذفتتتا  اديفقتتتاذيه ا قدمتتتمل إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل اإلدك صنيتتتمل دل تتتنادي  انربتتتيف مانيمل 

 مماذربمل معيفادس ابدنغبمل دلبنت اددصيل صم هحت اديفنميمل دلبلدان اتمهيكيمل.ذاء آلدابربيفق اءاس 
ينبغ  للاؤسسات أن جتري على حنو منتظم )مرة كل ثالث سنوات أو حنو للا ( و  -١33

اجلهاااات املاحناااة، لتحدياااد  آلرااتقصاااااات استعرا اااات دا لياااة و ارجياااة، مباااا ل للااا  اس
احتياجااات اجلهااات املاحنااة وتوخعا ااا وفهاام كيااف تسااتخد  اجلهااات املاحنااة التقااارير املقدمااة 

 اآلرااإليها وكيف تنظر إليها، ولل  من أجل  س  نوعية التقارير وحسن توخيتها ل  اوا 
 الواردة من اجلهات املاحنة.

ي  ملؤسساات منظوماة األمام املتحادة أن يعتاربوا عالياة تقادمي وينبغ  للرؤسااا التنفيال -١3٤
التقارير إىل اجلهات املاحنة أداة فعالة لتعبئة املوارد، وأن يءعوا تادابري لتعزياز الشاراكات حبيا  

 يُنظر إىل عالية تقدمي التقارير على أ ا عالية متواصلة لبناا عالخات دائاة م  الشركاا.

 ري الر ية واملخصصةتقدمي التقارير غ -قا 
، "مهنتتمل"دوح تتل دتتدى اجلإتتاس ا احنتتمل نزعتتمل إىل ا  ادبتتمل بيفقتتاذيه ةتت  ذمسيتتمل صص خم  تتمل  -١3٥

تيفجاص  مه كث  من اتحيان ن ا  انتفاااس ا  ممل معإا، صبو ئ  داعممل إضافيمل )جتداصأ  منيتمل 
)عمليتاس اديفحقت   صص ئ ، صربج،س، صاغائم دفعو صة  ذدتت متن لديتاس ادضتمان صص ا غتاءدمل

صاده تتتد صادتتتزاذاس ا يدانيتتتمل ادتتت  تقتتتوم هبتتتا اجلإتتتاس ا احنتتتملو. صتعيفمتتتد صنتتتوام ا علومتتتاس ا    تتتمل 
ا  لوبمل على ادغيا  ادق هي صص على فهادى ا وظفني. صاد يكون تقد  اديفقاذيه ادهمسيمل مه شكل 

ةتتتت  صاذدس مه انتفااتتتتاس. مكا تتتتمل هاتفيتتتتمل يه لتتتتب فيإتتتتا ا زيتتتتد متتتتن ا علومتتتتاس صص تقتتتتاذيه إضتتتتافيمل 
ن ذدتت ن ييفمشتى متع إميكنإا توف  بع  ا علوماس ادداعممل حيتث  صصصضحل ادوكانس صني ن

مبتتدص ا هاجعتتمل ادوحيتتدس دلحغتتاابس ص/صص متتع ادن تتام ا تتايل صادقواعتتد ا اديتتمل دلوكادتتمل، خا تتمل مه متتا 
دقيتتتام حادتتتمل ىعتتتل فيإتتتا  اا ييفعلتتت  ابدغتتتهيمل. صمتتتن ا إتتتم صن تليفتتتزم ادوكتتتانس بتتتنفهت ادقواعتتتد، تفتتتاد

 اجلإاس ا احنمل ادوكانس مه تنافهت مع بعضإا ادبع .
على صال ا وظفني، صخا تمل مه  شديداا  صميكن صن يغلط تيغ  ادزاذاس ا واعيمل ضغ اا  -١3٦

ذس ا ن متتتتمل اددصديتتتمل دلإجتتتهس صنتتتي مه فتتتت س متتتا بتتتني ادغتتتنمل صادغتتتتنمل حتتتانس اد تتتواذئ ادبتتتاذ س. صاتتتد  
 اذس  ٢٠إىل  ١٥ل إع تتتاذ هتتتاان، ن متتتل اجلإتتتاس ا احنتتتمل متتتا ن يقتتتل عتتتن صادن تتتف ادتتت  تلتتت
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 -ميفزايتدس متن ادتزاذاس ا يدانيتمل  مواعيمل. صشإد مكيفب مفوضيمل شؤصن اد،ج ني مه دبنتان صعتداداا 
مه  ١٠٨، ص٢٠١٥مه عتتتتتام  ١٥٠، صإىل ٢٠١٤مه عتتتتتام  ١٢١ إىل ٢٠١3مه عتتتتتام  ٥٠متتتتتن 

. صاتاأ ا وظفتون إن  اذاس اجلإتاس ٢٠١٦يف تف متو /يوديتي ادف س من كانون ادثات/ينتايه إىل من
من صايفإم، على مغيفوى ا وظفني ا عنيني بيفقتد  اديفقتاذيه  عادس صرببوعاا اد مه ا احنمل ميكن صن  خذ

 .و3٩)صعلى مغيفوى ا وظفني ا يدانيني
ا دنيتتمل اديفابعتتمل صدلجإتتاس ا احنتتمل ادكبتت س مثتتل ا ديهيتتمل ادعامتتمل دلمعونتتمل اإلنغتتانيمل صاحلمايتتمل  -١37

دلمفوضتتتتيمل اتصذصبيتتتتمل، صص ا ديهيتتتتمل ادعامتتتتمل دليفعتتتتاصن ادتتتتدصيل صاديفنميتتتتمل اديفابعتتتتمل دلمفوضتتتتيمل اتصذصبيتتتتمل، 
، مه عمليتمل صختذ صذد مسعمل انخنهاد على ن تا  صاربتع ،س اديفنميمل اددصديمل مه ا ملكمل ا يفحدسص اذ  صص

ؤايفمل صص ادنإائيمل )من ابتل كتل متن صاإلعها  عن احيفياجاس إضافيمل صص مؤايفمل بعد تقد  اديفقاذيه ا 
حجتم  ا قته صا كاتتب ا يدانيتملو متن صجتل تلبيتمل احيفياجا تا ادداخليتمل متن ادضتماانس. صا داد صيضتاا 

متتن نتتع كيفلتتمل  انحيفياجتاس متتن ادو ئتت  ادداعمتمل. صاتتد تغتتيفغه  ادكيفابتتمل ادفعليتمل دليفقتتاذيه صاتتل صايفتاا 
ربتج،س طبيتمل دل تدماس اد تحيمل ا قدمتمل إىل ادو ئ  ادداعممل صانميفثاأ دلميف لبتاس )متن تقتد  
 .و٤٠)ملء اجلداصأ ادزمنيمل اديوميمل دلغائقني صا ديهينو

 و  للاؤسسات أن تستخد  تقدمي التقاارير غاري الر ياة أو املخصصاة ك ازا مان و  -١3٨
تقادمي التقااارير إىل اجلهااات املاحنااة، والعالخااات ماا  اجلهااات املاحنااة واألنشااطة االتصااالية. ول 

خن نفسه، ينبغ  أن تنبه املؤسسات اجلهاات املاحناة قآلاثر املرتتباة مان حيا  التكااليف، الو 
، وإدرات إجاارااات تتعلااع هبااا ل "املرنااة"وقالحتياجااات ماان املااوارد الال مااة لتقاادمي التقااارير 

 (."اثلثاا "املفاو ات م  اجلهات املاحنة واالتفاخات املربمة معها )انظر الفصل 

__________ 

 .Erica Gaston, “Harmonizing Donor Reporting”, Global Public Policy Institute, February 2017 ن ها و3٩)
 .ا هجع نفغي و٤٠)
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 الشفافية تعزيز -سابعاا  
تشمل اديفداب  ا عيفمدس مه ادغنواس اتخ س من ابتل خميفلتف ا ؤربغتاس ديفعزيتز ادشتفافيمل  -١3٩

اعيفمتاد ا عتاي  ا اربتبيمل اددصديتمل دلق تام ادعتام، صإدختاأ وغتيناس علتى تقتد  اديفقتاذيه عتن اتداء 
 صاديفقاذيه ادقائممل على ادنيفائذ.

مه تعزيتتز ادشتتفافيمل صا غتتاءدمل  كبتت اا   ختت س تقتتدماا صاتتد صحتته س ا ؤربغتتاس مه ادغتتنواس ات -١٤٠
صمه طهيقتتتمل اربتتتيف دامإا دلمتتتواذد. صةادبيتتتمل ا ؤربغتتتاس ادتتت  مشليفإتتتا اددذاربتتتمل انربيفق تتتائيمل دوحتتتدس 
اديففيفتتتي  ا شتتت كمل تةتتتهاض هتتتذا اديفقهيتتته هتتتي إمتتتا صعضتتتاء مه ا بتتتادذس اددصديتتتمل دلشتتتفافيمل مه ا عونتتتمل 

ذس. صمتتتن بتتتني هتتتذه ا ؤربغتتتاس ادتتت انمذ اإلمنتتتائي، صبتتتهانمذ متيفثتتتل دلمعتتتاي  ادتتت  حتتتدد ا ا بتتتاد صص
دغتتكان، صاديونيغتيف، صمكيفتتب اتمتم ا يفحتتدس  تدماس ا شتتاذيع، صهي تمل اتمتتم اادبي تمل، ص تندص  

ا يفحتتتدس دلمتتتهصس صادتتت انمذ ا شتتت ا ا عتتت  ابإليتتتد ، صمن متتتمل اديونغتتتكو، صمن متتتمل ادعمتتتل اددصديتتتمل، 
هانمذ اتةذيتتتتتمل ادعتتتتتا ي، صمن متتتتتمل اتةذيتتتتتمل صادزذاعتتتتتمل، صمكيفتتتتتب تنغتتتتتي  ادشتتتتتؤصن اإلنغتتتتتانيمل، صبتتتتت

 و٤٢)صتتدعم ا ن متاس اإلنغتانيمل اديفزامتاس اد تفقمل ادكت ى .و٤١)صاديونيدص، صمن ممل اد حمل ادعا يتمل
ادتتت  تليفتتتزم  وجبإتتتا اجلإتتتاس ا احنتتتمل، صصكتتتانس اتمتتتم ا يفحتتتدس، صا ن متتتاس ةتتت  احلكوميتتتمل بوضتتتع 

 و."ذابعاا "  اديفقاذيه )ان ه ادف لعملياس صمناذ  مبغ  مل صموح دس ديفقد 
صصعهبتتتل اجلإتتتاس ا احنتتتمل عتتتن  ييتتتدها ادقتتتوي دلمبتتتادذاس ا يفعلقتتتمل ابدشتتتفافيمل، صشتتتجعل  -١٤١

ادوكتتتانس علتتتى  ادس إدمتتتا  هتتتذه ا بتتتادذاس مه صطههتتتا ديفقتتتد  اديفقتتتاذيه. صيشتتت د بعتتت  اجلإتتتاس 
صديتمل دلشتفافيمل، مه  اصدتمل دتزادس إمكانيتمل ا احنمل، ديفوف  اديفمويل، نشه ادبياانس ا ميفثلمل دلمبادذس ادد

 .تعقب مغاسا ا صتقليل احلاجمل إىل بذأ جإود منف لمل ديفقد  اديفقاذيه يدصاا 
صيعيفقد ادعديد من اجلإاس ا احنمل صني ييفعني على بع  ا ؤربغتاس صن يضتاعف جإتوده  -١٤٢

أ دلمبتتادذس. صنحتت  ادهاميتتمل إىل  ادس ادشتتفافيمل، صيشتتمل ذدتتت تكثيتتف اجلإتتود متتن صجتتل انميفثتتا
صحيتتتاانا صصن اديفقتتتاذيه ا قدمتتمل ن تقتتتوم  تتتا فيتتتي  تنق تتإا ا يفانتتتملادتتبع  صن ادبيتتتاانس صاتددتتتمل ا قدمتتتمل 

صنتتي ينبغتتي تكييتتف ا بتتادذس اددصديتتمل متتع  ادكفايتتمل علتتى ادنيفتتائذ. صيتتدذا بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل صيضتتاا 
ل اإلنغتتات. صعت،صس علتى ذدتتت، احيفياجتاس ا ؤربغتاس ا  يفلفتمل، ن ربتتيما اجلإتاس ا عنيتمل ابدعمت
 ينبغي ت،مه ان دصاجيمل بني خميفلف ا بادذاس ا يفعلقمل ابدشفافيمل.

متن ا غتاءدمل صادشتفافيمل مه اربتيف دام  إظإتاذ ا زيتدصصاه ادعديد متن ا ؤربغتاس ابحلاجتمل إىل  -١٤3
، إن ميفواعتاا  اا اديف عاس ا    مل صادنيفائذ ا ققمل. صهي تدذا صن تنفيذ مبتادذاس ادشتفافيمل ص تبح صمته 

، من جانب اجلإاس ا احنمل. صادشفافيمل تيف لب إجهاء منااشاس مفيفوحتمل بشتأن مغبقاا  يكن شهطاا  مل
 تا . صييفعتني علتى كتل مه ذدتت صصجتي ادق توذ صادفشتل مه اإلمماذرباس اإلداذس صادذا ا صايودها،  تا 

 ادعنا ه.من اجلإاس ا احنمل صا ؤربغاس اديفو ل إىل تفاهم ميفف  عليي بشأن هذه 
وينبغاا  ملؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة أن تسااتار ل تبااس املبااادرات ماان خبياال  -١٤٤

املبادرة الدولية للشفافية ل املعونة، والصفقة الكاربر، واملاارساات السالياة ل تقادمي املان  
 غا ، عنادباإلنسانية، من أجل تعزيز الشفافية وتشا ي  توحياد البياا ت وتقادمي التقاارير. وين

__________ 

 .www.aidtransparency.net/about ان ه و٤١)
 .إاصتبغي    مواءممل ميف لباس تقد  اديفقاذيه٩اديفزام اد فقمل ادك ى عدد  و٤٢)

http://www.aidtransparency.net/about
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استعراضمل دي  معايري الشفافية، التفكري ل إمكانية توسي  نطاخها لتشال املسائل األكثر 
عليهااا ماان جانااا اجلهااات املاحنااة هباادف تقلياال احلاجااة إىل تقاادمي التقااارير إىل فاارادر  أتكيااداا 

 اجلهات املاحنة.
تتتل ديفقتتتد  دك صنيتتتمل كمكاس دلوحتتتاس ا يفابعتتتمل صادبتتتواابس اإلصييفزايتتتد اربتتتيف دام ا ؤربغتتت -١٤٥ م 

اديفقتتتتتاذيه إىل اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل. صيغتتتتتيف دم ستتتتتانون مه ا ائتتتتتمل متتتتتن ا ؤربغتتتتتاس ا شتتتتتمودمل ابددذاربتتتتتمل 
صاتتد  .و٤3)انربيفق تتائيمل دوحتتاس ا يفابعتتمل صادبتتواابس اإلدك صنيتتمل ديفقتتد  اديفقتتاذيه إىل اجلإتتاس ا احنتتمل

وفتتتاء  يف لبتتتاس بتتتذدل جإتتتود كبتتت س ديفحغتتتني ادبتتتواابس اإلدك صنيتتتمل صدوحتتتاس ا يفابعتتتمل متتتن صجتتتل اد
 اجلإاس ا احنمل، ابديفشاصذ ادوثي  معإا مه كث  من اتحيان.

صتوفه دوحاس ا يفابعمل صادبواابس اإلدك صنيمل إمكانيمل ادو وأ بغإودمل إىل ادبياانس ا اديمل،  -١٤٦
صنفقاس اد امذ )حغب ادبلد، صا ن قمل، صا شهصم، صاجلإتمل ا احنتملو، صمغتاساس اجلإتاس ا احنتمل، 

مل اديفنفيتتذ، كمتتا هتتو ادشتتأن ابدنغتتبمل  ن متتمل اد تتحمل ادعا يتتمل، صادتت انمذ اإلمنتتائي صاديونيغتتيف صحادتت
 عتاي  ا بتادذس اددصديتمل دلشتفافيمل  صادبنت اددصيل. صرهي ابربيفمهاذ تعزيز ادبواابس اإلدك صنيمل اميفثانا 

 مه ا عونمل.
. صتيفتتيح بوابتتمل جتتداا   تتوذسدصيل ميفصادبتتواابس اإلدك صنيتتمل صدوحتتاس ا يفابعتتمل  شتتاذيع ادبنتتت ادتت -١٤7

ادبنتتتتت اإلدك صنيتتتتمل إظإتتتتاذ حادتتتتمل ا شتتتتاذيع، صوميتتتتل اديفقتتتتاذيه ا اديتتتتمل صاد ان يتتتتمل ا ؤايفتتتتمل صادنإائيتتتتمل. 
صاديفقتتاذيه ا يفاميتتمل علتتى مغتتيفوى ا شتتاذيع ميفاحتتمل مه ادبوابتتمل، بينمتتا ن تيفتتا  اديفقتتاذيه علتتى مغتتيفوى 

دل تتنادي  انربتتيف مانيمل  ١٠ت اس ا احنتتمل ادهئيغتتيمل ادتتاتمنتتاء. صاتتد صنشتت ل ادبوابتتمل ابديفشتتاصذ متتع اجلإتت
 .لذائإادلبنت، صبعد تلقي 

صن تعتتو ض دوحتتاس ا يفابعتتمل صادبتتواابس اإلدك صنيتتمل صة هتتا متتن صربتتائل انت تتاأ اديفقتتاذيه  -١٤٨
تكم لإتتا. فإتتي تن تتوي علتتى تكتتاديف دلمؤربغتتاس، إذ  بتتلاديفقليديتتمل ا قدمتتمل إىل اجلإتتاس ا احنتتمل 

غتتا  ا إتتاذاس صا تت اس اد، متتمل. صمتتع ذدتتت تتتدذا ا ؤربغتتاس صن هتتذه صدصاس ييفعتتني عليإتتا اكيف
 اي ممل تغاعدها على تلبيمل احيفياجاس اجلإاس ا احنمل صميف لبا ا.

ينبغااا  للرؤسااااا التنفيااالي  ملؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة تشااا ي  اساااتخدا  و  -١٤٩
ية وحااي ينظاار إليهااا علااى أ ااا لوحااات املتابعااة والبااواقت اإللكرتونيااة ماان أجاال  تدة الشاافاف

 تست يا الحتياجات اجلهات املاحنة ومتطلبا ا.

__________ 

 تغيفند ادبياانس إىل ا علوماس ا قدممل من ا ؤربغاس مه ذدصدها على انربيفبيان. و٤3)
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 اإلسها  احملتال لوايفة الرخابة -اثمناا  
متثتتتل اديفقتتتاذيه ا قدمتتتمل متتتن مهاجعتتتي احلغتتتاابس ادتتتداخليني صا تتتاذجيني، صتقتتتاذيه اديفقيتتتيم  -١٥٠

تتتتل ا ديفقتتتتاذيه ا يفعلقتتتتمل  شتتتتاذيع م تتتادذ هامتتتتمل دلمعلومتتتتاس صاتددتتتتمل ابدنغتتتتبمل دلجإتتتتاس ا احنتتتتمل، تكم 
جلإتتاس ا احنتتمل  اىلإبتتهامذ  تتددس. صاتهتتم متتن ذدتتت صن تقتتاذيه ادهاابتتمل ادقويتتمل صا ناربتتبمل ا قدمتتمل  صص

صتقلتتتل متتتن حاجيفإتتتا إىل اديفمتتتان ادضتتتماانس متتتن  هتتتذه اتختتت ستن تتتوي علتتتى إمكانيتتتمل تعزيتتتز ثقتتتمل 
 .ا ؤربغاس عن طهي  تقاذيه تف يليمل صشاململ تيفعل   شاذيع  ددس

صصهعتتته  عتتتن لذاء خميفلفتتتمل خب تتتوص متتتدى م،ءمتتتمل هتتتذه اديفقتتتاذيه صميفانيفإتتتا. صصعتتته  بعتتت   -١٥١
اجلإاس ا احنمل عن القي من صن مهاجعتي احلغتاابس ا تاذجيني مه مؤربغتاس من ومتمل اتمتم ا يفحتدس 

 دلشتتتتهصد ادتتتتواذدس مه تغتتتتيف دم صفقتتتتاا  تلتتتتت اجلإتتتتاس ن ييفثبيفتتتتون ابنيف تتتتام ممتتتتا إذا كانتتتتل مغتتتتاساس
، صن يقتتدمون، ب تتفيفإم تلتتت، ضتتماانس  تتهحيمل مه هتتذا اد تتدد. صصشتتاذس ذاس اد تتلملانتفااتتاس 

دونا تا، صمواثيقإتا ا يفعلقتمل  هاجعتمل احلغتاابس، صاواعتدها صصن ميفإتا ا اديتمل،  مؤربغاس إىل صنتي صفقتاا 
يشتتتكل ذدتتتت ادعمتتتل ا يفعلتتت  ابدضتتتماانس، ا تتتاص  علتتتى ادنحتتتو ادتتتذي حددتتتتي  تتتادهت إداذ تتتا، ن

متتتن ن تتتا  مشتتتمونس مهاجعتتتي احلغتتتاابس ا تتتاذجيني. فمهاجعتتتو احلغتتتاابس  إتتتاس ماحنتتتمل، جتتتزءاا  
ا اذجيون يقتدمون ضتماانس عامتمل دلجإتاس ا احنتمل  تا ييفمشتى متع صنيتيفإم، ب ته  منإتا اربتيفعهاض 
اميفثتتتاأ ا ؤربغتتتاس ادعتتتام د،تفااتتتاس ا  متتتمل متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل، صميكتتتن صن يشتتتمل ذدتتتت معاينتتتاس 

دألحكتتام صادشتتهصد  يفقيتتيم متتا إذا كتتان متتا تقدمتتي اجلإتتاس ا احنتتمل متتن صمتتواأ يغتتيف دم صفقتتاا عشتتوائيمل د
ا يففتت  عليإتتا بتتني اجلإتتمل ا احنتتمل صكيتتان اتمتتم ا يفحتتدس. صدلجإتتاس ا احنتتمل احلتت  مه صن ت لتتب، علتتى 

 نفقيفإا ا ا مل، مهاجعمل حلغاابس مشهصم صجهاها مهاجعو حغاابس خاذجيون دلكيان ا ع .
دد ادعديتتد متتن اجلإتتاس ا احنتتمل ب تتوذس ميفزايتتدس علتتى ادضتتماانس صادضتتوابط ادداخليتتمل صيشتت -١٥٢
علتتى انحيفياجتتاس ا تتددس صاحيفياجتتاس ادضتتمان ا يفعلقتتمل  كافحتتمل ادفغتتاد،  ، صدكتتن صيضتتاا عمومتتاا 

صمكافحمل ادغ  صص ادبنود ا يفعلقمل  كافحمل اإلذها  صاجلزاءاس، مه ما ييفعل  ابتمواأ ادت  توفههتا 
 اتمم ا يفحدس.  ؤربغاس

صتبني  كذدت ا نااشاس اد  داذس حوأ مبتدص ا هاجعتمل ادوحيتدس دلحغتاابس ادفتهص  بتني  -١٥3
اديفواعتتتتتاس صاحيفياجتتتتتاس ادضتتتتتمان دلجإتتتتتاس ا احنتتتتتمل صمكاتتتتتتب ادهاابتتتتتمل مه ا ؤربغتتتتتاس. صصعهبتتتتتل 

فيتتذ ا ؤربغتتاس عتتن شتتواةلإا إ اء صثتته طهيقتتمل تعامتتل اهلي تتاس ادهاابيتتمل متتع اديف عتتاس ا    تتمل صتن
 اد امذ/ا شاذيع ا يف لمل هبا على مبدص ا هاجعمل ادوحيدس دلحغاابس.

صاتتتتد صص تتتتل صحتتتتدس اديففيفتتتتي  ا شتتتت كمل، مه تقهيههتتتتا عتتتتن اديفقييمتتتتاس ادتتتت  تقودهتتتتا اجلإتتتتاس  -١٥٤
ون رتتهي اتمتتني ادعتتام صادهؤربتتاء اديفنفيتتذيون  ؤربغتتاس من ومتتمل اتمتتم ا يفحتتدس، مه ربتتيا   ،و٤٤)ا احنتتمل

يفنفيتتتتتذيني ا عتتتتت  ابديفنغتتتتتي ، ا زيتتتتتد متتتتتن ا نااشتتتتتاس بشتتتتتأن مبتتتتتدص ا هاجعتتتتتمل ادوحيتتتتتدس  لتتتتتهت ادهؤربتتتتتاء اد
واساااااتناداا إىل نتاااااائو دلحغتتتتتاابس صإعمادتتتتتي، ا تتتتتد ىغتتتتتيد ا ماذربتتتتتاس ادهاهنتتتتتمل صحقتتتتتائ  اديفمويتتتتتل. 

املناخشاااات، ينبغااا  لل ناااة الرفيعاااة املساااتور املعنياااة قإلدارة التابعاااة للا لاااس املعاااس قلتنسااايع، 
يع ما  ايا  اجلهاات املعنياة، أن تعاد جولجااا موحاداا لالتفاخاات املربماة ما  اجلهاات قلتشاور الوث

إىل وغتني  صدعتا اديفقهيته صيضتاا  .و٤٥)املاحنة يتءان أحكاماا  رت  مبادأ املراجعاة الوحيادة للحسااقت
__________ 

 ."ربادرباا "، ادف ل JIU/REP/2017/2 و٤٤)
 .ا هجع نفغي و٤٥)
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 اديفشتتاصذ صتبتتادأ ا علومتتاس بتتني اجلإتتاس ا احنتتمل صمكاتتتب ادهاابتتمل مه ا ؤربغتتاس. فتتذدت متتن شتتأني صن
ا  تاطه ادت  تقتتوم  اسميك تن مكاتتب ادهاابتمل متن صن  ختذ مه انعيفبتاذ علتتى ادنحتو ا ناربتب، مه تقييمت

هبا، ما حددتي اجلإاس ا احنمل من خماطه صصصدواس. صمن شأن هذا ادنإذ صن ييفيح فه تمل دتزادس إدمتا  
 وممل اتمم ا يفحدس.ميف لباس اانونيمل صتن يميمل  ددس مه عملياس مهاجعمل احلغاابس صادهاابمل مه من 

عتدد  اصاد شدد ادعديد من ا ؤربغاس على صسيمل اديفشاصذ بني نيع اجلإتاس ا عنيتمل كمتا صاته هبت -١٥٥
متتن اجلإتتاس ا احنتتمل. فقتتد صنشتتأ بعتت  مكاتتتب ادهاابتتمل، مه اتمتتم ا يفحتتدس صبتتهانمذ اتةذيتتمل ادعتتا ي، علتتى 

ديفواعتاس اجلإتاس ا احنتمل، ادت   ختذها  ربتبيل ا ثتاأ، عمليتاس اربيفشتاذيمل ةت  ذمسيتمل متن صجتل فإتم صفضتل
صظيفتمل  يملدلمواثي  ا يفعلقمل  هاجعمل احلغتاابس، صمتع احت ام اربتيفق،د مه احلغبان على ادنحو ا ناربب، صفقاا 

 ادهاابمل. صصعاد ادعديد من اجلإاس ا احنمل اديفأكيد على صسيمل ادكشف عن تقاذيه ادهاابمل ادعاممل.
 تتتتوذس منيف متتتتمل متتتتع اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل بشتتتتأن احيفياجا تتتتا صينبغتتتتي دلمن متتتتاس اديفشتتتتاصذ ب -١٥٦

صميف لبا ا صتقييم إىل صي مدى ميكن  كاتب ادهاابمل ادوفاء هبا. صمن شتأن ذدتت صن يغتاعد علتى 
توعيتتمل اجلإتتاس ا احنتتمل اب تتواذد اإلضتتافيمل ا  لوبتتمل ديفعزيتتز اتتدذس مكاتتتب ادهاابتتمل، صتشتتجيع انعتت احت 

تتج ع اجلإتتاس ا احنتتمل علتتى عتتدم إنشتتاء عمليتتاس موا يتتمل ص  .و٤٦)ون هتتذا ميثتتل مغتتؤصديمل مشتت كمل تش 
 تقوض مبدص ا هاجعمل ادوحيدس دلحغاابس.

ا نااشتتتمل صانتفتتتا  متتتع اجلإتتتاس ا احنتتتمل علتتتى تقب تتتل ا  تتتاطه،  صييفتتتيح هتتتذا اديففاعتتتل صيضتتتاا  -١٥7
بتتمل صاد تيبتتاس ا مكنتتمل ديفقاربتتم ا  تتاطه،  تتا مه ذدتتت تغ يتتمل اديفكتتاديف اإلضتتافيمل دلضتتمان صص ادهاا

 ابدنغبمل دل امذ/ا شاذيع اد  متوهلا جإاس ماحنمل مه بي اس تشغيليمل  عبمل.
صااتتت   بعتتت  مكاتتتتب ادهاابتتتتمل صن تتتتدذ   مه خ تتتط ادعمتتتتل ا يفعلقتتتمل  هاجعتتتمل احلغتتتتاابس  -١٥٨

صن  شتهاكمل متع اجلإتاس ا احنتمل. صاات   صيضتاا ادا ؤربغمل مه تنفيتذ اتفااتاس متيفثل  عنا ه تبني  كيف
مهاجعمل احلغتاابس معلومتاس خا تمل  إتاس ماحنتمل، صإعتادس توجيتي عتهض ادنيفتائذ  تدذ  مه تقاذيه

ين تتتوي علتتتى صي ختتتهص  عتتتن ا يثتتتا  ا يفعلتتت   هاجعتتتمل احلغتتتاابس. صميكتتتن  صاديفو تتتياس. صهتتتذا ن
دلمواثيتتت  ا يفعلقتتتمل  ، عتتتن طهيتتت   تتتادهت إداذس ا ؤربغتتتاس، صصفقتتتاا دلجإتتتاس ا احنتتتمل صن ت لتتتب صيضتتتاا 

متتتمل صادقواعتتتتد ا اديتتتتمل، صن رتتتهي مهاجتتتتع احلغتتتاابس ا تتتتاذجي عمليتتتتاس  هاجعتتتمل احلغتتتتاابس صاتن 
 خا مل  هاجعمل احلغاابس عن اربيف دام اديف عاس ا    مل.

صيعيفتتت  ادعديتتتد متتتن اجلإتتتاس ا احنتتتمل اديفقييمتتتاس إحتتتدى ادهكتتتائز ادهئيغتتتيمل ادتتت  يقتتتي م علتتتى  -١٥٩
ا ؤربغتتاس. صي تتبح ذدتتت فعاديتتمل صكفتتاءس اربتتيف دام اتمتتواأ ا قدمتتمل إىل متتدى صرباربتتإا اتداء، ص 

مع  ادس تشديد اجلإاس ا احنمل على ادقيممل دقاء ا اأ، صاديفمويتل ادقتائم علتى اتداء صتقتد   مإم اا 
اديفقتتتاذيه ادقتتتائم علتتتى ادنيفتتتائذ. صصشتتتاذ عتتتدد متتتن اجلإتتتاس ا احنتتتمل إىل صن اديفقييمتتتاس ادعاديتتتمل اجلتتتودس 

 إىل اديفقاذيه ا ا مل  شاذيع  ددس.صاحلغنمل اديفوايل دل امذ/ا شاذيع ميكن صن تقلا احلاجمل 
وينبغاااا  إجااااراا مشاااااورات غااااري ر يااااة مسااااتارة باااا  مكاتااااا الرخابااااة ل املؤسسااااات  -١٦٠

واجلهات املاحنة، مبشاركة املكاتا التنفيلية أو األمامياة للاؤسساات، مان أجال  دياد الطريقاة 
بشكل أفءل، ما  إياالا  عة احلساقت والتقييم الدا ليةجلت ميكن هبا استخدا  عاليات مراا

االعتبااار الواجااا لواليااة مكاتااا الرخابااة واسااتقالليتها ومواثيقهااا. ويشاا   املفتشااان الرؤساااا 
التنفيلي  ملؤسسات منظومة األمم املتحدة على إيالا اهتاا  أكارب لتوصايات اهليئاات الرخابياة 

__________ 

 .٥ص ٤صاديفو ييفان  "خامغاا "ا هجع نفغي، ادف ل  و٤٦)
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اماال بفعاليااة ماا  املخاااار سااياا  اارورة التع ل مااا  ااص تقاادمي التقااارير إىل اجلهااات املاحنااة، وال
 املتصلة قالجتاهات الناشئة، والتطورات واملاارسات ل هلا الا .

 صمن ا يفواع صن يعز  تنفيذ اديفو يمل اديفاديمل ا غاءدمل صادشفافيمل. -١٦١
 7التوصية 

ينبغااااا  لاااااالس إدارة مؤسساااااات منظوماااااة األمااااام املتحااااادة أن تطلاااااا إىل الرؤسااااااا  
اتاا املراجعاة الدا لياة للحسااقت والتقيايم ل مؤسساا م قلتأكاد التنفيلي  أن يكلفوا مك

من أن تقارير الرخابة لات الصلة توفر مستوتت الءاان املطلوبة الت من شأ ا أن تساعد 
علااااى التقلياااال ماااان التقااااارير املقدمااااة إىل فاااارادر اجلهااااات املاحنااااة عاااان اسااااتخدا  تربعا ااااا 

 لتل  املكاتا. املخصصة، وأن يقدموا ما يكف  من الدعم
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 املرفع األو 

 201٥و 201٤احلالة املالية لنيمم املتحدة لعام    
  (201٤-201٥ءاو  اإليرادات حسا املؤسسة )

 )آبنحت دصنذاس ادوناس ا يفحدسو
 ٢٠١٥ادغنمل ا اديمل   ٢٠١٤ادغنمل ا اديمل  
 ف اس اإليهاداس  ف اس اإليهاداس 

 اديف عاس ا ددس يف عاس ة  ا ددساد انش اكاس ا قهذس ا ؤربغمل
اإليتتتتتتهاداس ا يفأتيتتتتتتمل 
 اديف عاس ا ددس اديف عاس ة  ا ددس انش اكاس ا قهذس  الامي  من صنش مل صخهى

اإليتتتتهاداس ا يفأتيتتتتمل 
 الامي  من صنش مل صخهى

٨٢٦ ٨7٨ ٠٩3 ٢ – 3٥٩ 77١ ٢ 1٤٣ 0٣8 ٥ ٨٤٢ ١٠٥ ٥٦٨ 3٢٠ ٢ – 733 ٦١١ ٢ اتمم ا يفحدس  ٥٤ ٥ ٥٦٠7 798 
 8٤7 770 8 ٨٥٠ 7١ 3٨٥ ١٩٥ – ٦١٢ ٥٠3 ٨ ٤٥0 999 7 ٨٤٨ ٥٤ ٦73 ١٤٤ – ٩٢٩ 7٩٩ 7 دغ،مف  ااتمم ا يفحدس حل عملياس

 ٥٥9 2٥0 1 ٢٨٨ ١٠ ٦٤٨ 7٤3 – ٦٢3 ٤٩٦ ٦7٤ ٣٦٣ 1 3٩٢ ٤٦ 3٠٨ ٨٠٥ – ٩7٤ ٥١١ من ممل اتةذيمل صادزذاعمل
٨3٢ ٢٠٥ – 333 ٤١١ د اامل ادذذيملاصكادمل   ٤ ٨73 ٦2٥ 1٣٤ 377 ٢ – ٤٩٥3٥ 7٦ ٦٦٢ ٤ ٤٨17 90٤ 

 ٥72 19٦ ٦3٥ ٢٢ ٢٩٠ ١٠٦ – ٦٤٦ ٦7 729 22٦ ٩7٦ ١7 7٢٩ ١3٠ – ٠٢3 7٨ من ممل اد  ان
 098 ٣1٥ – ٤٢٢ ٩3 ٦7٦ ٢٢١ – ٣9٥ ٤٤٦ – ١٢٥ ١٠٢ ٢7٠ 3٤٤ –  ندص  اديفنميمل ادزذاعيمل

 971 ٦٣8 3٠٠ ١3 ٠٤١ ٢٢٥ – ٦3٠ ٤٠٠ ٥٦1 ٦99 ٢٠٠ ٢١ 73١ ٢77 – ٦3٠ ٤٠٠ من ممل ادعمل
 0٤1 72 ٩٦3 ١٨ ٤٥٢ ٨ – ٦٢٥ ٤٤ 2٣1 7٤ ٠٨7 ٢٠ 3٨١ 7 – 7٦٤ ٤٦ ا ن ممل ادبحهيمل
 ٤12 ٦0٣ 1 ٦٦3 ١٥٦ ٨٦٩ 3٩٦ ١ 73١ ٦ ١٤٨ ٤3 0٦٣ ٤87 1 ٠٢٩ ١٤١ ١٥٩ ٢٩٦ ١ ٦٤3 3 ٢3٢ ٤٦ من ممل اهلجهس
 ٦27 70 ٦٦3 ١ ٠٢3 ٢٥ 7٨٥ ٦ ١٥٦ 37 ٥7٤ 109 ١٢٠ ١ ٨٩٥ ٥٢ ٠٤٨ ١٥ ٥١١ ٤٠ مهكز اديفجاذس

 891 17٥ ٦٢3 ٤٢ ٦١٢ ٥ ٥٩ ٥٩٥ ١٢7 ٤77 182 ١٢7 ٤٢ ٨٩٤ ١١ – ٤٥٥ ١٢٨ اواد انت انس
 ٤7٦ ٣70 1 ٨٥7 ٦١3 ٩٩٩ ٦٥٠ – ٦٢٠ ١٠٥ ٦٥٤ 72٥ 1 7٩٠ 7٤3 ٢٤٤ ٨7٦ – ٦٢٠ ١٠٥ من ممل اد حمل دلبلدان اتمهيكيمل

 ٤٥9 177 ٩٩٠ ١ 3٦3 ١٥٦ ١7١ ٢ ٩3٥ ١٦ 212 19٣ ٠٥١ ٤ ٥٨٩ ١٦٩ ٠٨3 7 ٤٨٩ ١٢ موئل اتمم ا يفحدس
 907 22٥ 3٦٥ ٦ ٢٩١ ٢3 ٢٥٠ ١٩٦ – ٦٤٦ 277 ٨٦7 ٦ ٤3١ ٤٠ 3٤٨ ٢3٠ – بهانمذ اإليد 

 1٦0 820 ٤ ٢٦٥ 3٤٨ ١٨٠ 7٢٦ 3 7١٤ 7٤٥ – 91٥ 000 ٥ ٤7٠ 3٥٦ ٤٥٥ ٨٠٩ 3 ٩٩٠ ٨3٤ – اد انمذ اإلمنائي
027 3٦٩ ٦ 73٢ ٥٠7 – ٩٩7 ١٨7 بهانمذ ادبي مل  099 ٨١ ٢٢٢7 – ٤3٢٩ ٢7 ٨7٦٥٥ ١ 98٥ 

 ٤٥7 7٤2 ٥٢٩ ٤٩ ٥٥٤ 3٥١ – 37٥ 3٤١ ٤19 782 ١٠٩ ٥٠ ٠٩٦ 3٦٥ – ٢١3 3٦7 من ممل اديونغكو
 7٣7 0٣٦ 1 ٢٨٠ ٥7 ٢٦٠ ٥٨١ ١٩7 3٩٨ – 218 0٦8 1 ٤7٦ ٦١ 3٥3 ٥٢٩ 3٩٠ ٤77 – دغكانا  ندص 
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 ٢٠١٥ادغنمل ا اديمل   ٢٠١٤ادغنمل ا اديمل  
 ف اس اإليهاداس  ف اس اإليهاداس 

 اديف عاس ا ددس يف عاس ة  ا ددساد انش اكاس ا قهذس ا ؤربغمل
اإليتتتتتتهاداس ا يفأتيتتتتتتمل 
 اديف عاس ا ددس اديف عاس ة  ا ددس انش اكاس ا قهذس  الامي  من صنش مل صخهى

اإليتتتتهاداس ا يفأتيتتتتمل 
 الامي  من صنش مل صخهى

 ٣٤0 ٥82 ٣ 3٨٠ ١٩ ٦٢٤ 77٨ ٢ ٦٩3 73٥ ٦٤٤ ٤٨ 908 0٥٥ ٣ 73٥ ٢٠ ٤٨٦ ٤٤٥ ٢ ٦٦3 ٥٤٨ ٠٢٤ ٤١ مفوضيمل شؤصن اد،ج ني
 ٥٥7 009 ٥ ٢٠٦ ١٠٦ ٨٩١ ٨3٥ 3 ٤٦١ ٠٦7 ١ – 287 1٦9 ٥ ٠7٥ ٩٤ ٤3١ ٨٤3 3 7٨٢ ٢3١ ١ – اديونيغيف
 82٣ ٣٣٣ ٦١٩ ٥ 3٠٥ ٢٥٠ – ٨٩٩ 77 2٦٤ 270 ٤١ ٤٩٥ ١٨٢ – 7٢٨ ٨7 اديونيدص

٩٢7 ٢٨ ٢٢٥ ٩ ٤٥٥ ١٩ ١١٢ – معإد اديفدذيب صادبحث  – ١٦ ٢٤٤ ٢٤ ١٦٢ ١ 2٤ ٥21 

 1٥٦ 27٥ ٤٦٠ 7 3٨٨ ٢3٤ 3٠٦ ٤ ٠٠3 ٢٩ ٦٣9 ٣28 ٦٢٠ 7 ٨٢٦ ٢٨٢ ١77 7 ٠١٦ 3١ ا كيفب ا ع  اب  دذاس صاجلهميمل
 27٦ ٦8٣ ٨٨٠ ٦٨٢ – 3٩٦ – 819 ٦7٣ ٠٠3 ٦7٠ ٨١٦ 3 – – مكيفب خدماس ا شاذيع

٢٥٩ ٥77 – 181 ٣٤2 1 ٩٩3 ٢٠ 7٢٤ ٨7٤ ٤٦3 ٤٤٦ – اتصنهصا  ٢ ٤٤٩ ٦١١3 ٦٨٩ 1 212 7٣0 
 2٦7 ٦٣ ٤3٩ ٢ ٨٢٨ ٦٠ – – ٣٥٦ ٦٤ 3٥٥ ٦ ٠٠١ ٥٨ – – جامعمل اتمم ا يفحدس

 988 ٣18 ٥٠3 ٤ ٩٢٦ ١7٠ ٠٥٤ ١3٦ ٥٠٥ 7 888 ٣٣2 ٤١3 ٢ ١٦٠ ١٥٩ ٦٦٤ ١٦3 ٦٥٢ 7 هي مل اتمم ا يفحدس دلمهصس
٤٨١ ٦ ٩3٠ ٢ – ٦٤٨ ١٤ ٣٤٦ 22 ١١٢ ٤ ٤٦7 ٢ – 7٦٦ ١٥ من ممل ادغياحمل  2٣ 72٥ 
 9٤2 ٦9 ١٢٩ ١3 ٩٠٢ ٢٠ – ٩١١ 3٥ ٤08 ٦٥ ٥٩٠ ١٥ 7٦١ ١3 – ٠٥7 3٦ انواد اد يدي
 87٤ 910 ٤ ١٦٢ ١٠3 ٥٦3 ٤٦٨ ٤ ١٤٨ 33٩ – ٣70 ٤٥0 ٥ ٢٦7 ٦٩ ٢٠٥ ٩٤3 ٤ ٨٩٨ ٤37 – بهانمذ اتةذيمل
 1٤1 ٤7٥ 2 ٢٨7 3٩ ٦٢٦ ٨٥٦ ١ 73٠ ١١١ ٤٩٩ ٤٦7 ٣92 ٦29 2 3٠١ 3٤ ٢3١ ٩7٠ ١ ٩٤٩ ١3١ ٩١٢ ٤٩٢ من ممل اد حمل

 ٤11 ٣8٥ ١٠١ 3٥7 3٤٨ ١٠ – ٩٦٢ ١7 0٥٥ ٣7٥ ٩٠٨ 3٤7 ٠١3 ٩ – ١3٤ ١٨  لكيمل ادفكهيملا ن مملم
 ٥0٤ 79 ٠٨٦ 3 ٠٨7 ٥ ٤٨٨ ٥ ٨٤3 ٦٥ ٥08 81 3٥٠ ٤ ٠٤٨ ١١ – ١٠٩ ٦٦ تذ اد اجلويملان ممل م

 ٥٤7 2٤1 ٨3٤ ٢٢ 7٠3 ٢٠ – ٠٠٩ ١٩٨ 8٦٦ 2٤٤ ٥٦٦ ٢٤ ٤73 ٢١ – ٨٢7 ١٩٨ من ممل اديفجاذس
 ٦0٣ 979 ٤7 ٣0٣ ٥00 ٣ 12٦ ٤0٣ 2٥ ٦1٣ ٥٥٦ ٤ ٥٥9 ٥19 1٤ ٦7٣ 1٣7 ٤8 780 019 ٣ 28٣ ٤9٣ 2٦ ٤80 880 ٤ 128 7٤٤ 1٣ الاو 

 .٢، اجلدصأ A/71/583ادوثيقمل   ا  دذ
 م،ح اس 

 س ا  لمل كن يب مقهذ، صص ح مل مغاسمل صص صيمل طهيقمل متويل إدزاميمل صخهى انش اكاس ا قهذس  هي ا غاسا )صو
 اجلإاس ا احنمل دغهض معني  اديف عاس ة  ا ددس  هي اديف عاس اد  تيفلقاها ا ؤربغمل صاد  مل خت  إا ) و
 اديف عاس ا ددس  هي اديف عاس اد  تيفلقاها ا ؤربغمل صا    مل دغهض معني  ) و
 اس ا يفأتيمل من صنش مل صخهى  ميكن صن تشمل اتنش مل اتخهى إيهاداس ادفوائد صذربوم ا شاذيع، صا كاربب صا غائه مه صربعاذ اد هحت اإليهاد )دو
 تطهاحت.دبي مل خم  اس ا يزانيمل ادعاديمل صانش اكاس ا قهذس  وجب انتفاااس صانتفااياس ادبي يمل ا يفعددس ااتشمل انش اكاس ا قهذس د انمذ  )هتو
 

https://undocs.org/ar/A/71/583
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 املرفع الثاين

  إىل فرادر اجلهات املاحنة 201٦عدد التقارير املقدمة ل عا    

 ا ؤربغمل
 اديفقتتتتتاذيه ادغنويمل/ن تتتتتف ادغتتتتتنويمل/

 الاو  اديفقاذيه ادنإائيمل ادف ليمل )انربيفكماديملو
    اتمم ا يفحدس
 ٣2 ١7 ١٥ بهانمذ اإليد 

 17 ١7  *مؤمته اديفجاذس صاديفنميمل
 17٥ ١7 ١٥٨ *اددصديمل ذسمهكز اديفجا

 222 ١١٤ ١٠٨ اد انمذ اإلمنائي*
 2 ٥00   دبي ملابهانمذ 
 ٥77 ٢١٩ 3٥٨ دغكانا  ندص 

 ٣ 000   موئل اتمم ا يفحدس
 1 ٣01 ٦١٨ ٥٤٥ مفوضيمل شؤصن اد،ج ني

 2 992 ٢ ٢3٤ 7٥٨ ***اديونيغيف
 1 000   ا كيفب ا ع  اب  دذاس صاجلهميمل

    اذيعمكيفب خدماس ا ش
 ٣٣٣   اتصنهصا

 2 000   هي مل اتمم ا يفحدس دلمهصس
 1 181 ١٠١ ١ ٠٨٠ بهانمذ اتةذيمل**

 ٣8٣ ٢٨٨ ٩٥ من ممل اتةذيمل صادزذاعمل
 171 ١٢٩ ٤٢ صكادمل اد اامل ادذذيمل*

 1٤٦1 3٨٤ ١ ٠77 من ممل اد  ان*
 1 ٥00   من ممل ادعمل
 1٥   ا ن ممل ادبحهيمل

 17   اواد انت انس*
 ٣7٥ ١٦١ ٢١٤ من ممل اديونغكو

 1 1٦٣ ٩٢٤ ٢3٩ *اديونيدص
    من ممل ادغياحمل
    انواد اد يدي
 ٣ 000 ٦٩٩ ٢ 3٠١ ادعا يمل من ممل اد حمل

 11 7 ٤  لكيمل ادفكهيملان ممل م
    تذ اد اجلويملا ممل من

 ادهدصد على اربيفبيان صحدس اديففيفي  ا ش كمل.  ا  دذ
  م،ح اس

 صع،ه. ٨لى تعهيف اديفقهيه ا قدم إىل جإمل ماحنمل، ان ه ادفقهس د،ط،م ع 
ن يشتتتمل عتتتدد اديفقتتتاذيه ا قدمتتتمل إىل اجلإتتتاس ا احنتتتمل متتتن متتتؤمته اديفجتتتاذس صاديفنميتتتمل، صادتتت انمذ اإلمنتتتائي،  *

، صمهكتتز اديفجتتاذس، صاوتتاد انت تتانس، صصكادتتمل اد ااتتمل ادذذيتتمل، صمن متتمل اد تت ان ربتتوى اديفقتتاذيه صاديونيتتدص
 ممل على مغيفوى ا قه.ا قد

 .ن يشمل عدد اديفقاذيه ا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل من بهانمذ اتةذيمل ربوى اديفقاذيه ا قدممل على اد عيد ادق هي **
 .٢٠١٥إىل اجلإاس ا احنمل عدد اديفقاذيه ا قدممل مه عام  اديونيغيفيعكهت عدد اديفقاذيه ا قدممل من  ***
متن تلتت اجلإتاس. بيتد  ١٩ابديفقتاذيه ا قدمتمل إىل اجلإتاس ا احنتمل، صيشتمل  ييفعل  عدد اديفقتاذيه صرباربتاا  ****

صمن متتمل  صاديونيتتدص،، صصكادتتمل اد ااتتمل ادذذيتتمل، صمن متتمل اتةذيتتمل صادزذاعتتملصن هي تتمل اتمتتم ا يفحتتدس دلمتتهصس، 
اد تتتحمل، صمهكتتتز اديفجتتتاذس، صبتتتهانمذ ادبي تتتمل، ص تتتندص  ادغتتتكان صشتتتاذس بوضتتتو  إىل صن ادعتتتدد يشتتتمل 

 إىل جإاس ماحنمل صخهى.تقاذيه مقدممل 
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 املرفع الثال 

 (١)الناالت املوحدة للتقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنة حسا )ا تيار( املؤسسة  

 ا ؤربغمل
ادنماذ  ا وحدس دليفقاذيه 
 ادو ف ا قدممل دلجإاس ا احنمل

يه ماديتتتتتمل موحتتتتتدس اربتتتتتيفحدثل اتمانتتتتتمل ادعامتتتتتمل دألمتتتتتم ا يفحتتتتتدس تقتتتتتاذ  اديفقاذيه ا اديمل ا وحدس األمم املتحدة
دلجإتتتاس ا احنتتتمل، صهتتتي ب تتتدد إعتتتداد مشتتتهصم حتتتل يعتتتا  اديفقتتتاذيه 
اد ان يتتتتتمل ا قدمتتتتتمل إىل اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل. صتغتتتتتيف دم منتتتتتاذ  موحتتتتتدس 
 دلجإتتتتاس ا احنتتتتمل ادتتتت  تقبتتتتل اديفقتتتتاذيه ا وحتتتتدس ادتتتت  تقتتتتدمإا اتمتتتتم

هذ ميف لبتتتاس تقتتتد  ق تتتدلجإتتتاس ا احنتتتمل  صخبتتت،حت ذدتتتت، تته ا يفحتتتدس 
 تتوذس فهديتتمل صب هيقتتمل خم  تتمل دكتتل اتفتتا  متت م متتع جإتتمل اديفقتتاذيه ب

ماحنتتتمل. صابدنغتتتبمل ديفقتتتد  اديفقتتتاذيه ا اديتتتمل، اربتتتيفحدثل اتمانتتتمل ادعامتتتمل 
دألمتتم ا يفحتتدس تقتتاذيه ماديتتمل موحتتدس تقتتدم دلجإتتاس ا احنتتمل مه ن تتام 

إن مه اديففتتتاصض  صصموجتتتا، صدكتتتن ن ميكتتتن اربتتتيف دام هتتتذه اديفقتتتاذيه
س ا احنتتتمل، حيتتتث صن انتفااتتتاس بشتتتأن اتفااتتتاس جديتتتدس متتتع اجلإتتتا

تقتتتوم علتتتى صربتتتان ميف لبتتتاس تقتتتد  اديفقتتتاذيه ادتتت  يتتتدعمإا  ا وجتتتودس
ن تتتتتتتام ا علومتتتتتتتاس اإلداذيتتتتتتتمل ا يفكامتتتتتتتل ادقتتتتتتتد . صيغتتتتتتتيف دم بعتتتتتتت  

ادلجنتتتتمل انايف تتتتاديمل صانجيفماعيتتتتمل  ادكيتتتتاانس مناذجتتتتي ادذاتيتتتتمل )مثتتتتل
 آلربيا صا يط اهلادئو.

 املعااااساملشاااارت  األماااام املتحااادة بااار مو 
 اإليد نقص املناعة البشريةمل بفريو 

ديفقهيتتتتتته ا تتتتتتايل ادغتتتتتتنوي ا
ا قدم إىل  لتهت تنغتي  

 اد انمذ

عمليتتتمل تقتتتتد  اديفقتتتتاذيه دءطتتتتاذ ا وحتتتتد دلميزانيتتتتمل صادنيفتتتتائذ صا غتتتتاءدمل 
موحتتتتدس، صتوجتتتتد منتتتتاذ  صمعتتتتاي  ابدنغتتتتبمل دألمتتتتواأ ةتتتت  اترباربتتتتيمل. 

اس ا احنمل خ،حت صتغيف دم هذه ادنماذ  صا عاي  ما مل ت لب اجلإ
ا ش ا ب دد اديففاصض متع فتهادى اجلإتاس ا احنتمل  ذدت. صاد انمذ

بشأن ابوأ اديفقاذيه ا وحدس عن صصجي اإلنفا  ا يفف  عليإا مه إطاذ 
 اتمم ا يفحدس.

صاتتد  تتح ادتت انمذ ا شتت ا مه اديففتتاصض متتع مع تتم اجلإتتاس ا احنتتمل 
قتتاذيه ادغتتنويمل متتع اديفقهيتته علتتى صن تتتوائم ميف لبا تتا ا يفعلقتتمل بيفقتتد  اديف

متن  ادغنوي عن ذ د اتداء ا قدم إىل  لهت تنغي  ادت انمذ بتدنا 
واجتتي، بغتتبب يتقتتد  تقتتاذيه إفهاديتتمل. بيتتد صن بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل 

متتن تقتتاذيه  ميف لبتتاس داخليتتمل،  تتعوابس مه ابتتوأ تقهيتته صاحتتد بتتدنا 
 عن كل نشاد من صنش مل ا شاذيع.

منتتتتتوذ  اديفقتتتتتاذيه )ا اديتتتتتمل  لت ارة والتنايةل األمم املتحدة مؤمتر
 صاد ان يملو

منتتتتوذ  موحتتتتد ديفقتتتتد  اديفقتتتتاذيه إىل اجلإتتتتاس   تتتتؤمته اديفجتتتتاذس صاديفنميتتتتمل
صتيفلقتتي اجلإتتاس ا احنتتمل تقتتاذيه  ا احنتتمل يغتتيف دم كلمتتا صمكتتن ذدتتت. ه

صربتتان  ماديتتمل صمهحليتتمل عتتن كتتل متتن ا شتتاذيع ا مودتتمل بيف عا تتا، علتتى
يتتمل صاد ان يتتملو. صمه ربتتيا  اإلداذس ادقائمتتمل علتتى منتتوذ  اديفقتتاذيه )ا اد

ب ع  دشهتتاشتجع متتؤمته اديفجتاذس صاديفنميتمل يادنيفتائذ، هنتاا منتتوذ  جديتد 
ديفقتتتديه  علتتى اربتتيف دامي، صدكتتن يبقتتى ابتتتوأ هتتذا ادنمتتوذ  خاضتتعاا 

 اجلإمل ا احنمل.
__________ 

صربتتيمل، مثتتل اد تتندص  اتخضتته دلمنتتاخ صمهفتت  ادبي تتمل ادعا يتتمل، صاد تتنادي  انربتتيف مانيمل لديتتاس اديفمويتتل اجلمتتاعي اده  و١)
ا يفعتتددس ادشتتهكاء صة هتتا متتن  تتنادي  اديفمويتتل اجلمتتاعي مثتتل اد تتندص  ا هكتتزي  واجإتتمل اد تتواذئ، صا ؤربغتتاس 

مل، مثتتتل ا ؤربغتتتاس هلتتتا صاجلإتتتاس ا احنتتتمل ا ا تتت ،ا اديتتتمل ا يفعتتتددس اتطتتتهاحت مثتتتل ادبنتتتت ادتتتدصيل صانوتتتاد اتصذصيب
 ا مل هبا ديفقد  اديفقاذيه.ا ددس ا  إاعاممل صمناذجاد هااواعد
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مناذ  تقاذيه مهحليمل عن  الدولية مركز الت ارة
ا شتتتاذيع  كيفتتتب ت تتتويه 

لكيمل انت تتتتتتتتتانس ادغتتتتتتتتت
 صاد،ربلكيمل

 تغيف دم مناذ  اديفقاذيه ا هحليمل عن ا شاذيع ب وذس عاممل.
صدلعديد متن اجلإتاس ا احنتمل مناذجإتا ا ا تمل هبتا. صعتادس متا ت لتب 
اجلإتتتتاس ا احنتتتتتمل تقتتتتتاذيه عتتتتتن اديفقتتتتتدم ا تتتتته  مه ضتتتتتوء نيفتتتتتائذ اتطتتتتته 
ا ن قيتتتتمل، صتقتتتتاذيه ماديتتتتمل. صمه اديفقتتتتاذيه ادنإائيتتتتمل، اتتتتد تتتتتويل اجلإتتتتاس 

حنتتمل صسيتتمل  غتتتائل  تتددس مثتتتل ا غتتائل اجلنغتتتانيمل صص ادبي تتمل. صمتتتن ا ا
 اد عب ابدنغبمل دلوحداس اديفقنيمل صن تغيف دم مناذ  موحدس.

مه  تتاأ ادعمتتل ييفعلتت   اا صمه هنايتتمل ا  تتاحت، تيف تتذ اإلداذس ادعليتتا اتتهاذ 
و.  تتتاأ تقتتتد  اديفقتتتاذيه )اديفقتتتاذيه ادشتتتإهيمل متتتتث،ا اجلإتتتاس ا احنتتتمل مه إبمكانيتتتتتمل تقي تتتتتد متتتتتديهي ا شتتتتتاذيع/مهكز اديفجتتتتتاذس اددصديتتتتتمل  يف لبتتتتتاس 

 صختيفلف ا يف لباس من بلد إىل لخه.
منتتاذ  تقتتاذيه د،تفااتتاس  اإلجائ  األمم املتحدة بر مو

ا وحدس ادغنويمل/ا يفعددس 
 ادغنواس

ابدنغتتتتبمل د،تفااتتتتاس ا وحتتتتدس ا يفعلقتتتتمل اب غتتتتاساس، يقتتتتدم ادتتتت انمذ 
إلجتتتهاءاس ا اربتتتبمل صإعتتتداد  صفقتتتاا  اإلمنتتتائي دلجإتتتاس ا احنتتتمل تقتتتاذيه

صابدنغتتبمل د،تفااتتاس ادتت   اديفقتتاذيه ا عمتتوأ هبتتا مه ادتت انمذ اإلمنتتائي.
متتتتد ا ربتتتتنمل صاحتتتتدس صص صاتتتتل، تقتتتتدم إداذاس خميفلفتتتتمل تقتتتتاذيه خميفلفتتتتمل. 

ابدنغبمل د،تفاااس اد  تزيد مد ا عن ادغنمل، فظني تضاحت بنتود  صما
م اد انمذ اإلمنائي اديفقتاذيه انربيفثنائيمل، اد يقد صخهى. صمه اد هصحت

تتتواته صكت  علتتى حغتتا  اجلإتمل ا احنتتمل. صتتهد تفا تتيل طبيعتتمل عتدأ  
 تواتهها مه مهف  د،تفا  ا ع .معدأ عمليمل تقد  اديفقاذيه هذه ص 

صابدنغتتبمل دليفقتتاذيه ا اديتتمل، يقبتتل مع تتم اجلإتتاس ا احنتتمل اديفقتتاذيه ا اديتتمل 
 دل انمذ اإلمنائي. ا  د  عليإا

 يهجى انط،م على ا علوماس ادواذدس صع،ه صا يفعلقمل ابتمم ا يفحدس. تقاذيه ماديمل موحدس لبيئةل األمم املتحدة موبر 
موحتتتتتتدس  بيتتتتتتاانس ماديتتتتتتمل لسكانلاألمم املتحدة صندوق 

م تتتتتد  عليإتتتتتا مقدمتتتتتمل 
 إىل اجلإاس ا احنمل

شكل موحتد ديفقتد   صضعمه  ندص  ادغكان منااشمل  ىهي حادياا 
ه. صيعتتود وديتتد منتتوذ  اديفقتاذيه ادواجتتب اربتتيف دامي مه تقتتد  اديفقتاذي

اديفقتتتاذيه عتتتن اديفقتتتدم ا تتته  صاديفحتتتداس صادنيفتتتائذ ا ققتتتمل إىل تقتتتديه 
اجلإتتتاس ا غتتتؤصدمل عتتتن ا يزانيتتتمل. صادبيتتتاانس ا اديتتتمل ادغتتتنويمل صادنإائيتتتمل 
ا  د  عليإا صا قدممل إىل اجلإاس ا احنمل هي اآلن موحدس صيقبلإا 

 اس ا احنمل.مع م اجلإ
إىل تبغيط إجهاءاتتي ا يفعلقتمل بيفقتد  اديفقتاذيه،  يغعى موئل اتمم ا يفحدس تقاذيه ماديمل موحدس موئل األمم املتحدة

صهو اآلن ب دد إذرباء ا عاجلمل اآلديتمل دليفقتاذيه ا وحتدس ابربتيف دام منتاذ  
ميففتتتتت  عليإتتتتتا ميكتتتتتن تقتتتتتدميإا إىل صةلبيتتتتتمل اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل، متتتتتع إاتحتتتتتمل 

يفحهيتته اديفقتتاذيه متتن صجتتل إضتتافمل ا زيتتد متتن ا علومتتاس جلإتتاس خيتتاذاس د
متن ن تام  ماحنمل  ددس. صمه ادوال ادهاهن، رتهي إعتداد اديفقهيته ان ،اتاا 

، صهو يشتمل اديفابع دلمؤربغمل ا ارببمل صانربيفحقاااس ا ا مل اب شاذيع
ا علومتاس ا اديتمل ا غتتيفقاس متن ن تام صصموجتتا صا علومتاس ادنوعيتمل ا غتتيفقاس 

 ن ن ام ا ارببمل صانربيفحقاااس.م
موئل اتمم ا يفحدس ب دد اربتيفحداث فظن ليفقاذيه ادفنيمل، صابدنغبمل د

قبلتي مع تم اجلإتتاس ا احنتمل، هبتدحت إذربتاء ا عاجلتتمل يشتكل ميكتن صن 
 اآلديمل هلذا اديفقهيه.
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اديفقهيتتتتتته ادعتتتتتتتا ي  اجلإتتتتتتاس ا غتتتتتتاسملن يقبتتتتتتل مخغتتتتتتون مه ا ائتتتتتتمل متتتتتتت عا ي دلمفوضيملاديفقهيه اد شؤون الالجئ ل األمم املتحدة مفو ية
دلمفوضيمل. إن صن مع م اجلإاس ا احنمل ي لب ا زيد من ا علوماس 
صص اديفقتتتاذيه، ابإلضتتتافمل إىل اديفقهيتتته ادعتتتا ي. صيشتتتمل اديفقهيتتته ادعتتتا ي 
معلومتتاس ربتتهديمل صمعلومتتاس ماديتتمل علتتى حتتد ربتتواء. صابإلضتتافمل إىل 

متتتاس ادغتتتهديمل صا اديتتتمل تتتتوفه ا علو  Global Focusذدتتتت، فتتتظن ااعتتتدس 
حغتب ادبلتتد. صعت،صس علتتى ذدتت، فتتظن دلمفوضتيمل منتتاذ   اديفف تيليمل

 خا مل  إاس ماحنمل.
 لطفولةاألمم املتحدة ل منظاة

 )اليونيسيف(
بقوس اجلإاس ا احنمل من ادق ام ادعتام علتى ابتوأ  اديونيغيفتشجع  موحدس تقاذيه ماديمل

انس ادتتتتت  تلتتتتتح فيإتتتتتا صمه احلتتتتت اديفقتتتتتاذيه ا اديتتتتتمل ا وحتتتتتدس دلمن متتتتتمل.
اجلإتتتاس ا احنتتتمل علتتتى صن تقتتتدم هلتتتا تقتتتاذيه ماديتتتمل ةتتت  موحتتتدس، فتتتظن 

 بدذجمل صك  بكث . مههقاا  يدصاا  إعداد هذه اد ييف لب جإداا 
صمه متتتتا ييفعلتتتتت  ابديفقتتتتاذيه ا اديمل/اد ان يتتتتتمل، فتتتتظن مغتتتتتيفوى اديففا تتتتتيل 
  اا ا ن وص عليي مه انتفا  ا يفعل  اب غاساس ميكن صن خييفلف كث

 بني اجلإاس ا احنمل.
صتقبتتل ادغادبيتتمل ادع متتى دلجإتتاس ا احنتتمل اديفقتتاذيه ا اديتتمل مه ادشتتتكل 

 صديهت هلا شكل  دد دليفقاذيه اد ان يمل. دليونيغيفا وحد 
املعس قملخدرات األمم املتحدة كتا م

 واجلرمية
لقتتتتتمل ابتمتتتتتم يهجتتتتتى انطتتتتت،م علتتتتتى ا علومتتتتتاس ادتتتتتواذدس صعتتتتت،ه صا يفع تقاذيه ماديمل موحدس

دلمكيفتتب، فتتظن انىتتاه ادعتتام هتتو حنتتو  ادس اد لتتب  ا يفحتتدس. صصفقتتاا 
حتانس تقتد  تزايتد  إتاس ماحنتمل ص  على تقد  تقاذيه ماديتمل خا تمل

 اديفقاذيه مه منوذ  خاص  إاس ماحنمل.
دمات األمم املتحدة خلمكتا 
 املشاري 

تقهيه مايل موحد مهحلي 
 صهنائي م د  عليي

 حدستقاذيه ماديمل مو 

يتتتتتدذا مكيفتتتتتب ختتتتتدماس ا شتتتتتاذيع ا يف لبتتتتتاس ا  يفلفتتتتتمل دلجإتتتتتاس 
ا احنمل، صيهيد تلبيمل احيفياجا ا. صيقوم ا كيفب، بو في مؤربغمل ممودمل 
متتتن ا شتتتاذيع، ابديففتتتاصض بشتتتأن انتفااتتتاس علتتتى صربتتتان كتتتل جإتتتمل 
ماحنتتتتمل علتتتتى حتتتتدس. صهتتتتو يإتتتتدحت إىل اديففتتتتاصض بشتتتتأن انتفااتتتتاس 

دد متن ادشتهكاء. صيإتدحت، بو تفي ادعا يمل صادشاململ صاإلطاذيمل متع عت
متتن ا غتتيفوى ادثتتات ديفقتتد  اديفقتتاذيه، إىل انتفتتا  علتتى  موعتتمل متتن 
منتتتتتاذ   تتتتتددس  شتتتتتاذيع اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل نربتتتتتيف دامإا مه ا شتتتتتاذيع 
اإلفهاديتتتتمل. صييفمثتتتتل اديفحتتتتدي ادهئيغتتتتي مه متتتتا ييف تتتتل بوضتتتتع منتتتتوذ  

واجتتب انربتتيفجابمل  يف لبتتاس ادشتتهكاء ا يفعتتددين صادتتنإذ اد مه موحتتد
 اعيفماده مه إعداد اديفقاذيه.

صابدنغتتتتتبمل نتفااتتتتتاس ا شتتتتتاذيع ةتتتتت  اديفابعتتتتتمل دألمتتتتتم ا يفحتتتتتدس، يقتتتتتدم 
 ماديتتتاا  ا كيفتتتب تقتتتاذيه مهحليتتتمل ف تتتليمل، صبيتتتاانس ماديتتتمل مؤايفتتتمل، صبيتتتاانا 

 .هنائياا  ربهداا  عليي، صتقهيهاا  م دااا  هنائياا 
وكالاااااة األمااااام املتحااااادة إلغاثاااااة وتشاااااغيل 

 ل الشااارق األدى الالجئااا  الفلساااطيني 
 )األونروا)

تقتتتتتتتتتاذيه ماديتتتتتتتتتمل موحتتتتتتتتتدس 
تقاذيه موحتدس عتن  مناذ 

ا شتاذيع دليفقتاذيه ا هحليتتمل 
 صادنإائيمل

تشتتتتجع اتصنتتتتهصا اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل علتتتتى ابتتتتوأ تقهيههتتتتا ا تتتتايل ا وحتتتتد 
 ادنإائيمل. صصشكاأ اديفقاذيه ا هحليمل

اذيه صذةتتتتم صن ةادبيتتتتمل اجلإتتتتاس ا احنتتتتمل توافتتتت  علتتتتى ابتتتتوأ منتتتتاذ  اديفقتتتت
ا وحدس هذه، فظن دعدس جإاس ماحنمل ميف لباس ة  موحتدس ديفقتد  

مع اجلإاس ا احنمل اد  ت لب تقد  تقاذيه  اتصنهصااديفقاذيه. صتعمل 
ةتتتتتت  موحتتتتتتدس علتتتتتتى صربتتتتتتان فتتتتتتهدي خم تتتتتتا. ص ختتتتتتذ اتصنتتتتتتهصا مه 
انعيفباذ، عند اختاذ اهاذ بيفقد  تقاذيه ةت  موحتدس، طبيعتمل ا غتاسمل 

 من تكاديف ا عام،س.صما يهتبط هبا 
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 تقاذيه بهان يمل موحدس مناذ  هيئة األمم املتحدة للارأة
 اديمل موحدسمتقاذيه  مناذ 

هلي تتتتمل اتمتتتتم ا يفحتتتتدس دلمتتتتهصس منتتتتاذ  تقتتتتاذيه بهان يتتتتمل صماديتتتتمل موحتتتتدس 
 ا بادئ اديفوجيإيمل ديفقاذيه اوموعمل اإلمنائيمل. صضعل مه صعقا 

بيفقتتتد  تقتتتاذيه ماديتتتمل ةتتت  صهنتتتاا عتتتدس جإتتتاس ماحنتتتمل هلتتتا ميف لبتتتاس 
موحتتدس  إن صن اهلتتدحت هتتو اربتتيف دام منتتوذ  اديفقتتاذيه ا اديتتمل ا وحتتدس 

 ادذ اإلمكان. هلي مل اتمم ا يفحدس دلمهصس
اربيفحدث بهانمذ اتةذيمل تقاذيه موحدس دلمشاذيع صهو يغيف دمإا  تقهيه موحد دلمشاذيع العامل  بر مو األغلية

ادهئيغتتتتتيمل ادتتتتت  ي لتتتتتع هبتتتتتا بتتتتتهانمذ  اآلن. صهتتتتتذه اديفقتتتتتاذيه هتتتتتي اتداس
اتةذيتتتمل اجلإتتتاس ا احنتتتمل علتتتى كيفيتتتمل احل تتتوأ علتتتى ا تتتواذد  شتتتاذيع 
معينتتتمل، صكيفيتتتمل اربتتتيفعماهلا، صح تتتهها ختتت،أ ادغتتتنمل ادغتتتابقمل. صهتتتذه 
اديفقتتاذيه ميفاحتتمل جلميتتع اجلإتتاس ا احنتتمل صتعضتتاء اولتتهت اديفنفيتتذي. 

مإتتتوذ علتتتى ا واتتتع صاتجتتتزاء اد ان يتتتمل متتتن اديفقتتتاذيه ميفاحتتتمل دعامتتتمل اجل
 ادشبكي د انمذ اتةذيمل.

منتتتتتتتتوذ  موحتتتتتتتتد ديفقتتتتتتتتد   لنيمم املتحدة منظاة األغلية والزراعة
 اديفقاذيه ا هحليمل صادنإائيمل

ديفقتد  اديفقتاذيه ا هحليتمل  موحداا  تغيف دم من ممل اتةذيمل صادزذاعمل منوذجاا 
اس صادنإائيمل عن ا شاذيع ا مودتمل متن اديف عتاس، عنتدما تقبتل ذدتت اجلإت

 ا احنمل. صيقبل مع م اجلإاس ا احنمل اديفقليديمل اديفقاذيه ا وحدس.
صتغتتتتيف دم منتتتتاذ   تتتتددس دليفقتتتتاذيه ا قدمتتتتمل إىل اجلإتتتتاس ا احنتتتتتمل إذا 

 ذدت. طلبل اجلإاس ا احنمل
صتشتتتجع من متتتمل اتةذيتتتمل صادزذاعتتتمل اربتتتيف دام ادنمتتتاذ  ا وحتتتدس اتتتدذ 

شتتتتكاأ متتتتن ادشتتتتهكاء. صتغتتتتيف دم ص اإلمكتتتتان، صهتتتتي مقبودتتتتمل عمومتتتتاا 
 تقد  اديفقاذيه دلشهكاء مقدمي ا واذد على صربان اربيفثنائي.

 تغيف دم صكادمل اد اامل ادذذيمل تقاذيه ماديمل موحدس. تقاذيه ماديمل موحدس طاخة اللريةلل الدولية وكالةال
صديهت دلوكادتمل تقتاذيه بهان يتمل موحتدس. صتغ تى عمليتمل تقتد  اديفقتاذيه 

ه ربتتتتنويمل تتتتتوجز اتنشتتتت مل اد ان يتتتتمل، بوجتتتتي عتتتتام، عتتتتن طهيتتتت  تقتتتتاذي
 اد ان يمل على مغيفوى اد انمذ ادهئيغي صص ا ؤربغمل.

صت ا تلبيمل طلباس احل وأ على تقاذيه خم  مل عن تنفيذ مشتهصم 
معتتني، مثتتل اديفقتتاذيه ا هحليتتمل، صتقتتاذيه بتتهانمذ ادعمتتل، صتقتتاذيه إ تتا  

 ا شاذيع، ديفقديه اد انمذ ادهئيغي ا نف ذ.
مناذ /صشتتتتتتكاأ موحتتتتتتتدس   الدويلاملدين منظاة الطريان

ديفقتتتتتتتتتد  اديفقتتتتتتتتتاذيه عتتتتتتتتتن 
 اديف عاس ا    مل

تيفبع مناذ  اجلإاس ا احنمل دليف عاس ا    مل ميف لباس/ف تاس تقتد  
اديفقتتاذيه ادتت  وتتددها اجلإتتاس ا احنتتمل. ص ن متتمل اد تت ان شتتكل موحتتد 

 ديفقد  اديفقاذيه يغيف دم ديفوف  ا علوماس ا اديمل إىل اجلإاس ا احنمل.
منتتتتتتتاذ  موحتتتتتتتدس ديفقتتتتتتتد   الدولية منظاة العال

 اديفقاذيه اد ان يمل صا اديمل
 ن متتتتتمل ادعمتتتتتل اددصديتتتتتمل منتتتتتوذ  موحتتتتتد دليفقتتتتتاذيه ا هحليتتتتتمل صاديفقتتتتتاذيه 
ادنإائيتتتتمل. صميكتتتتن تكييتتتتف هتتتتذه ادنمتتتتاذ  ديفلبيتتتتمل ميف لبتتتتاس اجلإتتتتاس 

عتتتن اد إتتتوذ  ا احنتتتمل، إذ ميكتتتن تضتتتمينإا، علتتتى ربتتتبيل ا ثتتتاأ، فهعتتتاا 
منتاذ  موحتتدس ديفقتتد   بتتاطن. صتغتيف دم ا ن متتمل صيضتتاا صادعقتود متتن اد
 اديفقاذيه ا اديمل.

دتدى اجلإتاس ا احنتمل،  حغتناا  صتلقى هذه ادنماذ  على ادعموم ابونا 
 صإن كتتان بعتت  اجلإتتاس ا احنتتمل ي لتتب، ب تتوذس اربتتيفثنائيمل، صشتتكانا 

 خا مل بي.
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 تيفضتتتتتتتتتمنمنتتتتتتتتتاذ  تقتتتتتتتتتاذيه  الدولية املنظاة البحرية
  موحتتتتتتدس ديفقتتتتتتد صحكامتتتتتتاا 
 اديفقاذيه

ييفقتتتتتهذ تقتتتتتد  اديفقتتتتتاذيه ادنوعيتتتتتمل إىل اجلإتتتتتاس ا احنتتتتتمل بشتتتتتكل فتتتتتهدي 
ابدنغتبمل دكتتل اتفتتا . صرتتهي إعتتداد اديفقتتاذيه ا اديتتمل ابربتتيف دام منتتاذ  

ادتواذد  احلكتمموحدس ديفقد  اديفقاذيه. صيتنا  صحكاماا  يفضمنتقاذيه ت
مه انتفااتتتتتتاس ا  متتتتتتمل متتتتتتع اجلإتتتتتتاس ا احنتتتتتتمل علتتتتتتى تقتتتتتتد  اديفقتتتتتتاذيه 

يف دام ادشكل ا وحد دلمن ممل ادبحهيمل، صحيدث ذدت مه مع م ابرب
 احلانس، إن مع بع  اجلإاس ا احنمل.

تقهيته مهحلتتي عتتن مشتتاذيع  التصاالتل الدويل  اداال
مكيفب ت ويه انت انس 

 ادغلكيمل صاد،ربلكيمل

منتتتاذ  اديفقتتتاذيه ا هحليتتتمل عتتتن ا شتتتاذيع. صتغتتتيف دم  تغتتتيف دم عمومتتتاا 
إىل مبتتتادئ  نت تتتانس، اربتتتيفناداا انوتتتاد  منتتتاذ  م تتتمممل خ ي تتتاا 

اإلداذس ادقائممل على ادنيفائذ، ابدنغبمل دليفقاذيه ا هحليتمل عتن ا شتاذيع، 
صتقتتتتتتاذيه تقيتتتتتتيم ا شتتتتتتاذيع، صتقتتتتتتاذيه إةتتتتتت،  ا شتتتتتتاذيع. صمه بعتتتتتت  

 إمل ماحنمل.خاص  غيف دم منوذ  تقهيه احلانس، يه 
األمم املتحدة للرتبية والعلم منظاة 
 ونسكو(ة )اليوالثقاف

اذ  موحتتتتتتتدس ديفقتتتتتتتد  منتتتتتتت
 اديفقاذيه اد ان يمل صا اديمل

منتتتاذ  موحتتدس ديفقتتتد  اديفقتتتاذيه اد ان يتتتمل  اديونغتتتكومن متتتمل  صضتتعل
صا اديتتتمل. صي لتتتب بعتتت  اجلإتتتاس ا احنتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه مه صشتتتكاأ 

 مناذ  خا مل هبا. صص
لتناية ألمم املتحدة لمنظاة ا
 )اليونيدو( الصناعية

د  منتتتتتتتتتاذ  موحتتتتتتتتتدس ديفقتتتتتتتتت
 اديفقاذيه إىل اجلإاس ا احنمل

مناذ  موحدس ديفقد  اديفقتاذيه إىل اجلإتاس ا احنتمل،  اديونيدصتغيف دم 
صهي تعيف  عادس صهنا تل  مع م ميف لباس اجلإاس ا احنمل احلكوميمل. 
صي لتتب بعتتت  اجلإتتاس ا احنتتتمل منتتتاذ   تتددس  إن صن هتتتذه ادنمتتتاذ  

 .ونيدصاديعن ادشكل ادذي تغيف دمي  ويد كث اا  ن
 تقاذيه ماديمل موحدس العاملية منظاة السياحة

ديفقتتتتتد   ن توجتتتتد منتتتتاذ 
 اديفقاذيه اد ان يمل

ن توجد صيمل اواعد صص مناذ  ديفقد  اديفقاذيه اد ان يتمل، ادتذي ييفقتهذ علتى 
حنتتو خم تتا. صتشتتمل انتفااتتاس ادتت  ن تيفبتتع اواعتتد من متتمل ادغتتياحمل 

صكتتذدت منتتاذ  صاواعتتد ييفعتتتني  ميف لبتتاس  تتددس مه  تتاأ تقتتد  اديفقتتتاذيه
اتباعإتتا. صيقتت   فهيتت  اديفنفيتتذ صيتتمل تقتتاذيه بهان يتتمل صختتهى عنتتد اديففتتاصض 
بشتتأن اتفتتا  متتا. صابدنغتتبمل ديفقتتد  اديفقتتاذيه ا اديتتمل، تغتتيف دم، مه مع تتم 

 احلانس، اديفقاذيه ا اديمل ا وحدس  ن ممل ادغياحمل.
وجد ابدنغبمل دليف عاس احلكوميمل شهصد موحدس ديفقد  اديفقاذيه. ن ت ن توجد مناذ  موحدس العامل اال اد الربيدي 

صيقدم انواد اد يتدي تقتاذيه ماديتمل صبهان يتمل علتى حتد ربتواء، علتى 
 صربان خم ا.

منتتتتتتاذ  ديفقتتتتتتد  اديفقتتتتتتاذيه  العامليةمنظاة الصحة 
 ا اديمل صاديفقنيمل 

منتاذ  ديفقتد  اديفقتاذيه ا اديتمل صاديفقنيتمل تغ شتد هبتا ادوحتداس  صضعل
اديفقنيتتتمل. صي لتتتب بعتتت  اجلإتتتاس ا احنتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه مه صشتتتكاأ 

 مناذ  خا مل هبا. صص
تقتتتتتتاذيه ماديتتتتتتمل صبهان يتتتتتتمل  كية الفكريةللاالعاملية لنظاة امل

 موحدس
 لكيتتتتتمل ادفكهيتتتتتمل منتتتتتاذ  موحتتتتتدس ديفقتتتتتد  اديفقتتتتتاذيه اد ان يتتتتتمل ا ن متتتتتمل 

كاأ صا اديتتتمل. صي لتتتب بعتتت  اجلإتتتاس ا احنتتتمل تقتتتد  اديفقتتتاذيه مه صشتتت
 مناذ  خا مل هبا. صص

منتتتتتتتتوذ  موحتتتتتتتتد ديفقتتتتتتتتد   نيرصاد اجلويةالعاملية لنظاة امل
 اديفقاذيه ا اديمل

تذ تتتاد اجلويتتتمل تقهيتتته موحتتتد دلجإتتتاس ا احنتتتمل يقبلتتتي مع تتتم ا ن متتتمل 
 خميفلفمل. هذه اجلإاس. صي لب بع  اجلإاس ا احنمل صشكانا 
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 (١)"٣+10"الناولت املوحد   

وقيتتت  صهتتتداحت  دىاإلنتتتايل  يهجتتتى تقتتتد  مل تتتا متتتوجز دتتتألداء اإلنتتتايل، ص تتتاتداء  -١
 ا شهصم، صتيمل إ ا اس ذئيغيمل.

اديفعتتتدي،س صص اديفغيتتت اس  هتتتل صدخلتتتل صيتتتمل تغيتتت اس هامتتتمل علتتتى خ تتتمل تنفيتتتذ ا شتتتهصم  -٢
اتنشتتتت مل صص ادنتتتتواتذ مقاذنتتتتمل اب قتتتت   ات تتتتلي، صإذا كتتتتان اتمتتتته كتتتتذدت، يهجتتتتى ص تتتتف صي  صص

اس طهحل، صص تغ اس مه احلادمل ادعاممل صص ة  ذدت متن ادعوامتل. صمه احلتانس ادت  تكتون مبادذ 
 فيإا اديفغ اس مه اتنش مل صص ادنيفائذ اننمل عن تغ  احلادمل اإلنغانيمل اد اذئمل صص ادبي مل، يهجى صيضاا 
إدذا  ص تتتتف متتتتوجز دكيفيتتتتمل  ثتتتت  ذدتتتتت علتتتتى انحيفياجتتتتاس ا قتتتتدذس دلمغتتتتيففيدين ا غتتتتيفإدفني، 

 .ا  ابقملتكييف ا شهصم من صجل  طهيقملص 
 ايان ادنيفائذ  يهجى اخيفياذ ادشكل اد ان ي صص شكل اإلطاذ ا ن قي، صدكن ديهت كليإما. -3
ادشتتتكل اد ان تتتي  يهجتتتى ص تتتف ادنتتتواتذ ادتتت  وققتتتل، صتقيتتتيم اديفقتتتدم ا تتته   )صو 

م تتتادذ ادقيتتتان ا بينتتتمل مه  مقاذنتتتمل ابتهتتتداحت ا تتتددس مه ا قتتت   ات تتتلي، متتتع ذكتتته ا ؤشتتتهاس صص
ا ق  . يهجى تقد  تفغ  مه احلانس اد  مل تغيفوحت فيإا اتهداحت صص ا عتامل ادهئيغتيمل، صص ادت  

  اخيفلفل فيإا ادنيفائذ عما كان ميفواعاا 
شتتتكل اإلطتتتاذ ا ن قتتتي  مغتتتيفوى ادنيفتتتائذ ا و تتتى بتتتي هتتتو ادنتتتواتذ صا  هجتتتاس  ) و 

 ."شه  ادفه "صحب  "ؤشهاسا "فقط،  لء اتعمدس ابيفداء من 
ا غتتيففيدصن  يهجتتى ص تتف ا غتتيففيدين ادنإتتائيني صص اتشتت اص ا يفتتأثهين، متتع اديف تتنيف  -٤

ربنواس، صاتطفاأ ادذين تقل صعماذهم  ٥حغب اجلنهت صادغن )ادهضع ادذين تقل صعماذهم عن 
دتتذين تيفجتتاص  ، صا غتتنون اعامتتاا  ٤٩ص ١٩، صادبتتادغون ادتتذين تتت اص  صعمتتاذهم بتتني عامتتاا  ١٨عتتن 

و. صيهجتى اب  توص ص تف صثتته ا شتهصم علتى انحيفياجتاس ا  يفلفتمل دلنغتتاء عامتاا  ٥٠صعمتاذهم 
 صادهجاأ صادفيفيان صادفيفياس.

و مه ا شتتتهصم، صإان ا  مشتتاذكمل ادغتتتكان  يهجتتى ص تتتف كيفيتتمل اخنتتتهاد ا غتتيففيدين )ذكتتتوذاا  -٥
 ا نع اديفعليقاس صإدذاجإا،مه ذدت اختاذ ادقهاذاس ا يف لمل ابديف ميم صاديفنفيذ. كيف   ا
إداذس ا  تتتتتتتتاطه  يهجتتتتتتتتى ص تتتتتتتتف كيفيتتتتتتتتمل إداذس ا  تتتتتتتتاطه ادتتتتتتتت  ين تتتتتتتتوي عليإتتتتتتتتا تنفيتتتتتتتتذ  -٦

ا شتتهصم/اد انمذ، صكيفيتتمل معاجليفإتتا صاديف فيتتف متتن حتتد ا،  تتا مه ذدتتت صيتتمل خمتتاطه تيفعلتت  ابتمتتن 
 د.ا اديمل، صص إداذس شؤصن ا وظفني، صص صيمل خماطه صخهى مه هذا اد د ادشؤصن صص

__________ 

ادنمتوذ    تذيبتوا تل . Erica Gaston, “Harmonizing Donor Reporting”, February 2017, pp. 25–27 و١)
امنتتتتاذ صادعتتتتها  مي -ىهيبتتتتي مه ث،ثتتتتمل بلتتتتدان  . صرتتتتهي حاديتتتتاا "3+٨"دي تتتتبح ادنمتتتتوذ  ا وحتتتتد  "3+١٠" ا وحتتتتد

صعلتتى ا زيتتد متتن ا علومتتاس علتتى ا واتتع  "3+٨"صاد تتوماأ. صميكتتن احل تتوأ علتتى نغتت مل متتن ادنمتتوذ  ا وحتتد 
 ادشبكي دلمجلهت اددصيل دلمعاي  ا ارببيمل.
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اديفنغتتتي   يهجتتتى ص تتتف صيتتتمل جإتتتود بتتتذدل متتتن صجتتتل اديفنغتتتي  متتتع احلكومتتتمل ا ضتتتيفمل،  -7
 موعاس  ،  ا مه ذدت ن امس ا عنيمل اتخهى، صمن وممل ادعمل اإلنغات اتصربع ن اااا ؤربغاصا 

 ادعمل اإلنغات.
 ابديفقهيه. اده د صاديفقييم  يهجى ص ف صنش مل اده د صاديفقييم اد  نفذس خ،أ ادف س ا شمودمل -٨
ا هحلتتمل اننيفقاديتتمل صانربتتيفداممل صادقتتدذس علتتى اديفكيتتف  يهجتتى تنتتاصأ اضتتاا ا هحلتتمل اننيفقاديتتمل   -٩

 رب اتيجيمل ا هص   صادذس ادغكان على اديفكيف.اصادهبط بني اإلةاثمل صاديفأهيل صاديفنميمل  ص 
هي اجلوانتب اددذصن ا غيففادس  ما هتي صهتم ادتدذصن ا غتيففادس صثنتاء تنفيتذ ا شتهصم، متا -١٠

مه  تا  ا شتهصم  ربت اتيجياتي اتكثته إربتإاماا ااتاوى صص اتضعف، صص ماهي عنا ه ا شتهصم صص 
 صص فشلي، كيف ربيف ب  هذه اددذصن مه ا شاذيع ا قبلمل،

 إ افات ا تيارية. يرجى ا تيار ثالثة كحد أخصى  
 هصم صمعاي ها. وداس اإلداذس صاديفنفيذ  يهجى منااشمل صرباديب إداذس صتنفيذ ا ش

  ئيغيمل اد  نشأس صكيفيمل معاجليفإايهجى ص ف اديفحداس اده 
  وويتتل ا تتواذد  يهجتتى ص تتتف ادكيفيتتمل ادتت  ربتتيجهي هبتتتا وويتتل ا تتواذد صص ادغتتتلع

  اس مه إطاذ ا شهصم، بعد إمتاميا ش  
  اتفتتتتتهاد ادضتتتتتعفاء  يهجتتتتتى ص تتتتتف ادكيفيتتتتتمل ادتتتتت  جتتتتتهس هبتتتتتا تلبيتتتتتمل احيفياجتتتتتاس

  اء صص كيف جهى صخذها مه انعيفباذادضعيفمل صاتفهاد ادضعف اويفمعاس ا ليمل
 ا شتتهصم  ادشتتهكاء ا نفتتذصن  يهجتتى ذكتته كتتل ادشتتهكاء ا نفتتذين مه متتا ييفعلتت  هبتتذا

  صتقييم دصذهم صمغاسيفإم
  اد إتتوذ  يهجتتى ص تتف ادكيفيتتمل ادتت  جتتهى هبتتا اإلعتت،ن ادعتتام عتتن ادتتدعم ا قتتدم

 مل ره فيإا انضت ،م خب تط اد إتوذ هلذا ا شهصم. يهجى توضيح احلانس اد 
انع احت ابجلميل ادواذدس مه ا ق  ، صمه ا قابل، ا  واس ا يف ذس متن صجتل  صص
  يفثاأ نديفزاماس اد إوذانم

  اديفمويتتل  دقتتاءادقيمتتمل دقتتاء ا اأ/ادفعاديتتمل متتن حيتتث اديفكلفتتمل  يهجتتى تقيتتيم ادقيمتتمل
جتز. يهجتى ص تف صي صصجتي كفتاءس ادفعاديمل مقابل اديفكلفمل ابدنغبمل دلعمتل ا ن صص
  اديفكلفمل وققل مه تنفيذ ا شهصم صفوذاس مه صص

  ادبي مل  يهجى تقد  ربهد موجز دلكيفيمل اد  جهس هبا معاجلمل ا غائل ادبي يتمل صصثته
 ا شهصم على ادبي مل.

 اتهداحت ا ؤشهاس مغيفوى ادنيفائذ 

اديفقدم ا ه /مدى 
اإل تتتا  حتتتب هتتتذا 

 ادفه  شه  اديفحق  دذم  خط اتربان اديفاذيخ 
       ادناتذ )ادنواتذو صص ادنيفائذ

       ا  ه  )ا  هجاسو
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اتثه ا يفوخى
 

 وكادمل اددصديمل دل اامل ادذذيملادادوكانس ا يف   مل ص  ااتمم ا يفحدس ص ناديقإا صبها إ 
 لهت ادهؤرباء اديفنفيذيني
 

اتمم ا يفحدس
* 

بهانمذ 
اإليد 
 

مؤمته اديفجاذس صاديفنميمل
 

مهكز 
اديفجاذس 

اددصديمل
 

اد انمذ اإلمنائي
 

بهانمذ اتمم ا يفحدس دلبي مل
 

 ندص  اتمم ا يفحدس ادغكان
 

موئل اتمم ا يفحدس
 

مفوضيمل شؤص 
ن اد،ج ني
 

اديونيغيف
 

ا كيفب ا ع  اب  دذاس صاجلهميمل
 

مكيفب خدماس ا شاذيع
 

اتصنهصا
 

هي مل اتمم ا يفحدس دلمهصس
 

بهانمذ اتةذيمل
 

من ممل اتةذيمل صادزذاعمل
 

صكادمل 
ا

د اامل 
ادذذيمل
 

من ممل 
اد  ان
 

ا دت
 

من ممل 
ادعمل
 

اددصديمل
 

ا ن ممل 
ادبحهيمل
 

اددصديمل
 

اواد 
ا

نت انس
 

من 
ممل اديونغكو
 

من ممل اديفنميمل اد ناعيمل
 

من ممل 
ادغياحمل
 

ادعا يمل
 

انواد 
اد يدي
 

ادعا ي
 

من ممل 
اد حمل
 

ادعا يمل
 

ا 
ن ممل
 

ادعا يمل د
لملكيمل 

ادفكهيمل
 

ا 
ن ممل 

ادعا يمل د
ألذ اد 

اجلويمل
 

تقرير
                               الختال إجرااات 

                               للعلم

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  )أ( 1التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  )أ( 2التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  )أ( ٣التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ()أ ٤التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  )أ( ٥التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  )د( ٦التوصية 

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  )أ( 7التوصية 

 .نختاذ إجهاءاس من جانب ادهئيهت اديفنفيذي  تو يمل ر  نختاذ اهاذ من جانب اجلإا  اديفشهيعيتو يمل   ت  مفتاح اجلدو 
 .تو يمل ن تيف لب صن تيف ذ هذه ا ؤربغمل إجهاء بشأهنا   
   صفتتتوذاس ماديتتتمل كبتتت س  :    تعزيتتتز ادفعاديتتتمل   و   صانميفثتتتاأ تعزيتتتز ا هاابتتتمل   ه   تعزيتتتز اننغتتتجام صا واءمتتتمل   د   )تعزيتتتز اديفنغتتتي  صاديفعتتتاصن  ت    صفضتتتل ا ماذربتتتاس/دسنشتتته ا ماذربتتتاس اجلي :    تعزيتتتز ادشتتتفافيمل صا غتتتاءدمل   أ األثر املتو ى  

 .صخهى ل ذ  ط   ادكفاءس   ادس  ح
 .ST/SGB/2015/3 مه ادوثيقمل كما تهد * 
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