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موجز تنفيذي
ترتيب ااات الشا اراكة ب ااني منظوم ااة األم اام املتح اادة والقط اااع اخل اااص يف س ااياق خط ااة التنمي ااة
املستدامة لعام JIU/REP/2017/8 2030
زخم جديد
لق ددد ت ،ددور ،عا ددو م ددر ال ق ددود ،مف ددوم االس ددت انة ابلشد دراكاس كوس ددياة لأل ددن ددا ل م ددم
املتحدددأ أن تيسدر اإلجدراتاس الراميددة إي قيددق ااهددداة اإلماذيددةم ومنددذ اعتإلدداد ااهددداة اإلماذيددة
ل لفيددة وبدددت االتفددال ال ددامل  ،يتزايددد اع درتاة الدددوأل ااع ددات ابسددتادام الش دراكاس م د الق،دداع
اخلدداو كوسددياة لتنفيددذ أهددداة اامددم املتحدددأم وتشددإلمل االلتزامدداس املت ددددأ املت ددد ددا ابعتإلدداد
خ،ددة التنإليددة املسددتدامة ل ددام  ٢٠٣٠اهلدددة  ١٧مددن الشدراكة ال امليددة ابعتبددارس أداأ أساسددية حلشددد
اخلرباس وامل ارة وت بئة املوارد املالية وال ينية من مصادر مت ددأ من ا الق،اع اخلاوم
ونظرس وحدأ التفتيش املشرتكة ،يف تقاريرها السابقة عدن ب دج جواندل الت داون بد
منظومة اامم املتحدأ والق،اع اخلاو ،يف ال ناصر ااساسية الالزمة إلقامدة شدراكاس انجحدة
وحلإلايددة صددورأ اام ددم املتحدددأ و .ت ددا وقيإل ددام وأوري اهتإل ددام خدداو لت دددابري احلإلايددة الذاتي ددة
لاتقايمل من املااطر املت اقة ابلسإل ة ومن إساتأ استادام رموز اامم املتحدأم
وان،اددق هددذا االسددت را مددن االقتندداع السدداذد عاددو ن،ددال واس د ن خ،ددة التنإليددة
املسددتدامة ل ددام  ٢٠٣٠تُددوفر ز ددا فريدددا مددن نوعددج لت ديددد مشدداركة الق،دداع اخلدداو يف خدمددة
أهداة اامم املتحدأم وهذس احلاجة ال متاي ا سا،ة خ،ة عام  ٢٠٣٠فحسل بمل ه أي ا
ت بددري عددن التتيدرياس يف شددروا ال إلددمل ا إلدداع ال ددامل وبددروز قددوئ انشددئة مددري حألوميددة قددادرأ
عاو التصرة بشألمل أسرع من ال إلاياس احلألومية الدولية املت ددأ ااطراةم
وإذ يقددر التقريددر ابل ددإلاانس القاذإلددة املت اقددة بتددوخ ال نايددة الواجبددة وإدارأ املادداطر
ويست رض ا ،ف و يشدد عاو ج دمل منظومدة اامدم املتحددأ أكعدر ف اليدة يف ت اوادا مد الق،داع
اخلاو لدعم خ،ة عام  ٢٠٣٠وتش ي إدراج عناصر االستدامة يف ماذج أعإلاهلإلام
حتمية التغيري
يتددوخو املفددتش الوقددوة عاددو السددبمل الألفياددة بتحسد الرتتيبدداس القاذإلددة لات دداون مد
الق،دداع اخلدداو لأل د ت أل د السدديال ا ديددد املتإلعددمل يف الددن ا الشددإلوري والتألدداما وال ددامل
خل،ة عام ٢٠٣٠م واالض،الع ابلتتيرياس الالزمة لدي ابامدر السد ملم ولألدن منظومدة اامدم
املتحدأ ال لألن ا "أن تتري ما يف ال امل" حىت تتدري مدا بنفسد ام وإذ تظدمل االلتزامداس السياسدية
الرفي ة املستوئ الواردأ يف خ،ة عدام  ٢٠٣٠م،إلحدا يُرجدو قيقدج ،ف د ليسد مدر أ لاواقد
القداذمم بددمل تن،دوي عاددو عإلايدة تدداج إي الددعم إبجدرات تتيدرياس ماإلوسدة وف الددة يف الرتتيبدداس
امل يارية واإلدارية والتنفيذية القاذإلةم
ويف ظددمل هددذس الظددروة ،يق درتيف املفددتش يف التقريددر مسدداراس عإلددمل لألددن أن تسدداأل ا
منظومددة اامددم املتحدددأ كيإلددا تب د اسددت دادها لاتأليددف م د ضددروراس مسددؤوليااا الراهنددة مددن
ج ددة ،وتنقددمل هددذس الرويددة وهددذس ااهددداة إي الق،دداع اخلدداو و فددزس عاددو إدخاهلددا يف صددال
أعإلالج وعاو وض ا موض التنفيذ من ج ة أخرئم
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وق ددد كيف د اامابي ددة ال ظإل ددو م ددن مؤسس دداس منظوم ددة اام ددم املتح دددأ اس درتاتي يااا
و/أو سياسااا أو ه يف طدور تألييف دا لدت أل خ،دة عدام ٢٠٣٠م ويتأكدد االسدت را مدن
وجود ممارساس مت،ورأ وشاماة لات اممل م الق،داع اخلداوم وال وداوأل املفدتش يف االسدت را
الرتكيز عاو فدرادئ مؤسسداس منظومدة اامدم املتحددأم وتتدوفر ابلف دمل مإلوعدة قيإلدة مدن ااطدر
الناض ة واالتفاقداس الر.يدة املت اقدة ابلشدراكاس مد الق،داع اخلداوم وامل،ادوي هدو املزيدد مدن
التنسيق والألفاتأ عاو ن،ال املنظومة كألملم
الرتكيز على اختاذ اإلجراءات على نطاق املنظومة ككل
ابلف ددمل ،تُشدداهد حاليددا ،مددرأ أخددرئ ،موجددة جديدددأ يف اجتدداس االن دزاألم وجيددري ذل د
بنف النوااي احلسنة جتاس املستقبمل ولألدن ابتبداع نفد ال،درل االنفراديدة املتب دة يف املاضد م ويف
ح د ي تددرب ال ديددد مددن املؤسسدداس خ،ددة عددام  ٢٠٣٠إطددارا شددامال يوجددج أعإلالددج ،فقددد ذكددر
م ظإل ددا أن هندداج حاجددة إي ااخددذ بددن ا متسددق ومنسددق يف ال إلددمل مد الق،دداع اخلدداو ،مددن
منظور شاممل عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأ كألملم
وتدعو خ،ة عام  ٢٠٣٠أي ا ،بصورأ قاط ة ،مجي ا اس امل نية إي "ت زيدز اتسدال
السياساس من أجمل قيق التنإلية املستدامة"م ويت عاو اامم املتحدأ ،وه تس م يف قيدق
ااهداة ال املية خل،ة عام ،٢٠٣٠أن توفر اتسدال السياسداس ذلد داخايدا ،أي عادو مسدتوئ
املنظومة كألملم وهذا يفسر الرتكيز ااساس يف التقرير عاو التوصياس املت اقة ابل إلمل املشرتجم
ويفح ددل التقري ددر إط ددار ال دددعم ال ددذي تقدم ددج منظوم ددة اام ددم املتح دددأ لتيس ددري إسد د ام
الق،اع اخلاو يف تنفيذ خ،دة عدام  ٢٠٣٠يف مدا يت ادق ب ددأ جواندل :قانونيدة وماليدة وإداريدة
وتنفيذية و فيزيةم ويزك التقرير احلاوأل اليت ت زز عاو ن،دال املنظومدة كألدمل ااشدألاأل املوووقدة
والداذإلدة لاتفاعددمل بد الوكدداالس ،وجتإليد املدوارد وتبددادأل امل ددارةم والتدر مددن التوصددياس هددو
أن تأل ددون واق ي ددة وال تت،ا ددل ابل ددرورأ مد دوارد مالي ددة إض ددافيةم ب ددمل إا ددا ت دددعو إي املزي ددد م ددن
االست داد حملاربة املقاومة الفردية لاتتيري ،وا إلود املؤسس م
ومم ددا أهل ددم التقري ددر أي ددا احلاج ددة املتزاي دددأ إي قي ددق ددوأل ت دددرجي م ددن الرتكي ددز عا ددو
الشراكاس املاصصة القصدريأ ااجدمل ،الديت تركدز يف املقدام ااوأل عادو ت بئدة املدوارد ،إي الرتكيدز
عاددو أشددألاأل مت ددددأ طوياددة ااجددمل وأكعددر اسدرتاتي ية واسددتقرارا لات دداون مد الق،دداع اخلدداوم
وقد امتنم املفتش الفرصة أي ا ،وهدو يددرج الوجدود املسدبق حل دا م دادأ ،لاتوصدية ابلتنسديق
عادو ن،دال املنظومدة كألدمل يف مدا يت ادق ابلشدراكاس يف مداأل االبتألدارم وقدد يعبد تنفيدذ هددذس
التوص ددية أن املنظوم ددة ق ددادرأ ابلف ددمل عا ددو "توحي ددد اادات" ،عا ددو ااق ددمل يف م ددا يت ا ددق ولوي ددة
نشأس حديعا وبيئة تساعد عاو التتيري أوجداإلا خ،ة عام ٢٠٣٠م
تالقي اإلرادات
يسر املفدتش اإلشدارأ إي أن رويف ب دج التوصدياس املقدمدة يف هدذا التقريدر تسدتند إي
تقرير اامد ال دام امل ندون "إعدادأ تنظديم منظومدة اامدم املتحددأ اإلماذيدة مدن أجدمل تنفيدذ خ،دة
التنإليددة املسددتدامة ل ددام  :٢٠٣٠كفالددة مسددتقبمل أف ددمل لا إليد "م وأيمددمل املفددتش ،مبددا أن عدددأ
توصياس موج ة مباشرأ إي اام ال ام ،أن تقدر أوجج التآزر والتألاممل احملتإلاة حدق التقددير
أونات عإلاية التنفيذم
iv

GE.18-03550

JIU/REP/2017/8

ورمددم أن مشدداركة الق،دداع اخلدداو عاددو الن،ددال ال ددامل يف مددا يت اددق بتحقيددق أهددداة
التنإلية املستدامة ما زال يف مرحاة مبألرأ ،وأندج ال يدزاأل هنداج الألعدري ممدا ينبتد عإلادج يف هدذا
اجملاأل ،فقد أتكد املفتش من أنج جيري إحراز تقدم ،عادو ااقدمل عادو مسدتوئ اإلدراج والدوع
لدددئ لتاددف ا دداس الفاعاددة يف الق،دداع اخلدداو ذاتددجم وقددد أدرج د ب ددج الشددركاس ابلف ددمل
عناصددر االسددتدامة ك ددزت مددن مدداذج أعإلاهل دا الت اريددةم ومتعددمل املؤسسدداس الصددتريأ واملتوسدد،ة
احل م مصدرا حمتإلال هاذال لدعم أهداة التنإلية املستدامةم ويظمل الت داون مد هدذس الفئدة مدن
الشددركاس إي حددد ب يددد مدداال مددري م،ددرول ومددري مسددتادمم ويف حد يشددألمل االتفددال ال ددامل
ابلف ددمل أداأ مفيدددأ ل دزايدأ ت بئددة الق،دداع اخلدداو ،تظددمل شددبألاس االتفددال ال ددامل احملايددة تنتظددر
توجي اس وإس اماس جديدأ لتنشيط هذس الت بئة الألامنةم
وال تزاأل مالبيدة كيداانس الق،داع اخلداو ،بتدج النظدر عدن ح إل دا وخصاذصد ا ،يف حاجدة
إي امل اومدداس وإي ف ددم طبي ددة أهددداة التنإليددة املسددتدامة ون،اق ددا ،وال،راذددق الدديت لألن ددا ددا التفاعددمل
مد هددذس ااهددداةم ومددن املؤكددد أن هددذس ا ددود التعقيفيدة هد مددن املسدؤولياس الرذيسددية ملنظومددة اامددم
املتحدأ بوصف ا املنسق وامليسر لاشراكاس عاو ااص دأ اإلقايإل والوطين وال امل م

مسار العمل األول :تنقيح املبادئ التوجيهية
التوصية 1
ينبغا ااي للةمعيا ااة العاما ااة لنما اام املتحا اادة ء تنظا اار يف مس ا ا لة ج ا اراء اسا ااتعرا
"للمبااادئ التوجيهيااة املتعلقااة ذألخ ا باانهى قااائم علااى املبااادئ زاء التعاااو بااني األماام
املتحدة وقطاع األعمال" ،بغية براز التغيريات الالزمة لتحقيق زايدة املسامهة املتوقعة من
القطاع اخلاص يف تنفي خطة التنمية املستدامة لعام  2030وما هلاا مان ر ر علاى نطااق
املنظومة ككل ،استنادا ىل تقرير يقدما األماني العاام لنمام املتحادة خاالل الادورة ال ال اة
والسبعني للةمعياة العاماة وينبغاي ء يراعاي اعساتعرا تفساريا موحادا مساتكمال لقارار
اجلمعية العامة (92د )1-املعنو "اخلتم الرمسي لنمم املتحدة وشعارها" ،تتقامسا شابكة
املستشااارين القااانونيني ماان تي ا م سسااات األماام املتحاادة الااء هااي ءع اااء يف ل ا
الرؤساء التنفي يني يف منظومة األمم املتحدة املعين ذلتنسيق
وينبت د د إيد ددالت اهتإلد ددام خد دداو لن،د ددال "إذن اام د د ال د ددام" وم د د "احلظد ددر" وت ريد ددف
"أمرا جتارية"م وسرياعو هدذا التفسدري املوحدد يف تنقديب املبدادو التوجي يدةم وينبتد النظدر أي دا
يف ه ددذا الس دديال يف مس ددألة اس ددتادام الشد د اراس املص ددإلإلة واملأليف ددة امد درا أنش دد،ة ومش دداري
ومحددالس حمددددأ ،حمدددودأ الن،ددال واملدددأ ،مد الددنل يف الوقد ذاتددج ،يف اتفاقدداس الشدراكة ،عاددو
ضدإلاانس كافيددة مددن أجدمل محايت ددام ومد أخدذ مجيد امل ،يدداس يف احلسدبان ،ينبتد أن تسددت دة
عإلاية التنقيب انجتا يظمل واق يا ومران من حيث الن،ال والتنفيذ ،ودقيقا يف اآلن ذاتجم

مسار العمل ال اين :حنو طار تنفي ي منسق على نطاق املنظومة ككل
التوصية  :2موعة من القواعد واملبادئ التوجيهية التنفي ية للشراكات م القطاع اخلاص
ينبغااي لنمااني العااام لنماام املتحاادة ء يقاارتب ،بعااد التشاااور املساابق م ا تي ا
امل سسااات املشاااركة ،موعااة ماان القواعااد واملبااادئ التوجيهيااة التنفي يااة م ااممة لكااي
تطابق اعحتياجات احملددة للشراكات م كياانت من القطاع اخلاص ،مما يتيح قادرا ءكا
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من املرونة ،وتبسيط اإلجراءات وسرعة التفاعل وينبغي تقدمي مقرتحات األماني العاام ىل
اجلمعية العامة يف موعد ءق اه دورهتا الرابعة والسبعني ()2020-2019
ولألن أن تشإلمل التتيرياس احملتإلاة ،يف مجاة أمور ،ما يا :


وضد قواعددد ماليددة أكعددر مرونددة ألددم نقددمل اامدواأل يف مددا يتصددمل ابملؤسسدداس
الت ارية ،يف السيال احملدد لاشراكاس؛



وض من ية لتقييم املسامهاس ال ينية؛



إاتحة أدواس مالية ابتألارية لتيسري إقامة املشاري وت،ويرها بصورأ مشرتكة؛



استحداث م ايري اختيار تتصمل بتش ي ممارساس التنإليدة املسدتدامة واسدتادام ا
يف القواعد املت اقة ابلشرات ،حسل االقت ات ،ويف شألمل مالذم؛



إعادأ تقييم اخل،وا احلإلرات ب الشراكة والشرات؛



تبسيط ال إلاياس التنفيذية الداخاية وسري ال إلمل الداخا ؛



تف د د ددويج املزي د د ددد م د د ددن الس د د ددا،ة إي املس د د ددتوايس اإلداري د د ددة والتنفيذي د د ددة ااد
حسددل االقت ددات ،مد اتدداذ تدددابري إضددافية ادددة إي بنددات القدددراس ،وزايدأ
املساتلة والشفافية؛



وضد ل،ددط ملبددادو توجي يددة مرنددة عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل يت اددق ابلرصددد
والتقييم وتقدمي التقارير عن االخنراا يف شراكاس م الق،اع اخلاوم

وينبتد النظددر يف وضد هددذس اجملإلوعددة الدددنيا مددن القواعددد واملبددادو التوجي يددة التنفيذيددة،
مد مراعدداأ احلاجددة إي التبسدديط ،بدددال مددن إضددافة طبقدداس جديدددأ إي مددا هددو قدداذم مددن عإلايدداس
وطرل سري ال إلملم ولي من ال روري أن ترتتدل عادو أطدر ال إلدمل املوحددأ ،عنددما يألدون ذلد
ممألنا ،إجراتاس تنفيذية مشرتكة إذا كان مري قادرأ عاو أن ت أل خصوصية كمل واليةم
التوصية  :3الوساطة يف قامة الشراكات وتوفري املشورة
ينبغااي لنمااني العااام لنماام املتحاادة ولرؤساااء م سسااات منظومااة األماام املتحاادة،
يساعدهم يف ذلك اعتفاق العاملي لنمم املتحدة ،تنسيق وتنظيم موعة معلومات فريدة
ماان نوعهااا علااى نطاااق املنظومااة ككاال عاان فاارص الش اراكة الااء تتيحهااا ءهاادات التنميااة
املستدامة للقطاع اخلاص ،لفائدة امل سسات املهتمة ذملوضوع
وينبتد د أن تت ددإلن اجملإلوع ددة وص ددفا لالحتياج دداس واملت،اب دداس احمل ددددأ ملنظوم ددة اام ددم
املتحدأ ،وإشارأ إي الشركات احملتإلا  ،واملإلارسداس ا يددأ القاذإلدة ،وأن تسدتادم مدن قبدمل مجيد
الشدركاس اخلاصددة امل تإلددة ابملوضددوع ابعتبارهددا مدددخال وحيدددا ،عاددو ددو متسددق وموحددد وشددامملم
ولألددن بناوهددا ابالسددتناد إي منددرب مركددزي موجددود أو اب إلد بد كددمل املبددادراس املوجددودأ يف منددرب
واحددد مت دددد املدددخالسم ولددي املقصددود ابجملإلوعددة عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل اسددتب اد ف درادئ
املؤسساس أو من ا من استادام طراذق اإلعالم واالتصاأل القاذإلة ،املاصصة حصرا لوالاياام

vi

GE.18-03550

JIU/REP/2017/8

التوصية  :٤تنظيم املس وليات داخل األمانة العامة لنمم املتحدة
ينبغي لنمني العام لنمم املتحدة ء يقوم ،يف طاار مبادراتا اإلصاالحية ايالياة،
ذسااتعرا تقساايم العماال واخلطااول احملااددة للمس ا ولية واملساااءلة ،وتنظيمهااا وتوضاايحها
وتعزيزه ااا داخ اال ش ااا دارات األمان ااة العام ااة ،وع س اايما وعي ااة مكت ااة األم اام املتح اادة
للشا اراكات املتم ل ااة يف " س ااداء املش ااورة بشا ا فعالي ااات ومب ااادرات الشا اراكة وتوجيهه ااا
وتيسريها لدعم ءهدات التنمية املستدامة"
التوصية  :٥تعزيز دور شبكة جهات التنسيق املعنية ذلقطاع اخلاص
ينبغي لرؤساء م سسات األمم املتحدة ء يعززوا دور ومس وليات شبكة جهات
التنسيق املعنياة ذلقطااع اخلااص يف ماا يتعلاق بتباادل املعاارت ،وتعزياز املمارساات اجليادة،
و جياد ايلول اعبتكارية للمشاكل املتعلقة ذلشراكات م القطاع اخلاص ،بطرق منها ء
تسند هلا مهام وبنود جدول ءعمال حمددة ،تقدم تقارير عنها

مسار العمل ال الث :حنو نظام تدقيق موحد
التوصية  :٦قاعدة بياانت على نطاق املنظومة ككل
ينبغي جلمي رؤساء م سسات منظومة األمم املتحادة ،يسااعدهم يف ذلاك اعتفااق
الع اااملي لنم اام املتح اادة ،اعشا ارتاع يف نش اااء قاع اادة بي اااانت موح اادة ع اان م ااوجزات وءداء
امل سسات التةارية املنخرطة يف شراكات م األمم املتحدة ،ءو الء حيتمل ء يكو لديها
اهتمام ب لك ،استنادا ىل املعلومات الء تتطوع بتقدميها امل سسات املشاركة
وينبت د أن تألددون قاعدددأ البيدداانس ،الدديت تددرد إلي ددا املدددخالس والت ايقدداس مددن مجي د
املؤسسدداس ،وتتددايف إمألانيددة الوصددوأل إلي ددا إلي د املؤسسدداس ،مبعابددة مددورد احلددد ااد يف أيددة
عإلاي دداس ت دددقيق وت ددوخ ال ناي ددة الواجب ددة ،دون مس دداس ابلق د درار الن دداذ لأل ددمل مؤسس ددة م ددن
املؤسسدداس املشدداركةم وينبتد أن يت ددإلن فصددمل خدداو مددن قاعدددأ البيدداانس تقددارير موازيددة مددن
منظإلاس اجملتإل املدينم
التوصية  :7جراءات قياسية موحدة وضماانت لتوخي العناية الواجبة
ينبغ ااي لنم ااني الع ااام لنم اام املتح اادة وجلميا ا الرؤس اااء التنفيا ا يني للم سس ااات
املش اااركة ء حي ااددوا وء يتفق ااوا عل ااى موع ااة دني ااا م اان اإلجا اراءات القياس ااية املوح اادة
وال اماانت مان ءجال عملياة فعالاة ومرناة لتاوخي العناياة الواجباة ،يطبقهاا ،بطريقاة شافافة
علا ااى نطا اااق املنظوما ااة ككا اال ،موافا ااو األما اام املتحا اادة التنفي ا ا يو املنخرطا ااو يف با اادء
الشراكات م القطاع اخلاص وتنفي ها
واملفتش عاو عام مبا يوجد من نظم مت،ورأ لتوخ ال ناية الواجبة ،جرئ استحداو ا
يف مؤسساس قد ال ترئ أن هناج قيإلة م افة يف اعتإلداد نظدام تددقيق موحددم بيدد أن ال ديدد
مددن املؤسسدداس ااخددرئ ،عددالوأ عاددو كيدداانس ت د لسددا،ة اامانددة ال امددة ل مددم املتحدددأ،
تؤك ددد احلاج ددة إي اعتإل دداد ا ددا موح دددم وال تق د درتيف التوص دديتان  ٦و ٧نظام ددا "موح دددا" مب د د
"مركددزي" و"إلزام د "م بددمل مهددا تقرتحددان فقددط مددوردا موحدددا لالسددتادام ال،ددوع مددن جانددل
املؤسساس امل تإلة ابملوضوع ،ب،ريقة أكعر كفاتأ وشفافية مما يوجد حاليام
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مسار العمل الراب  :كسة املعارع اجلديدة لالتفاق العاملي
التوصية  :٨وعية منقحة لالتفاق العاملي
ينبغااي للةمعيااة العامااة ،بناااء علااى تقرياار ماان األمااني العااام ،باادء تنقاايح للوعيااة
ايالية لالتفاق العاملي يت من ،يف تلة ءمور ،ما يلي:


رسم دور ءوضاح لالتفااق العااملي ،علاى ال اعيدين العااملي والاوطين ،يف شاراع
قطاع األعمال التةارية على حنو فعال يف دعم تنفي خطة عام 2030؛



تعزيز دور الدول األع اء يف هيكل دارت ؛



حتديث تعرياف العالقاة باني مكتاة اعتفااق العااملي وم سساة اعتفااق العااملي،
م الرتكيز على الشفافية يف ءنشطة ت األموال الء ت طل هبا امل سسة؛



وضا ا تعري ااف واض ااح للعالق ااة ب ااني مق اار اعتف اااق الع اااملي والش اابكات احمللي ااة
لالتفاق العاملي

مسار العمل اخلام  :تعزيز تويل زمام األمور والشراكة على ال عيدين اإلقليمي والقطري
التوصية 9
ينبغااي للمةل ا اعقت ااادي واعجتماااعي ء ياادعو األمناااء التنفي ا يني للةااا
اعقت ااادية اإلقليميااة ىل الشااروع يف ج اراء حااوار تشاااوري منهةااي ومنااتظم م ا مم لااني
رفيعي املستوى لشركات القطاع اخلاص الء تساهم ءو تعار عان رتبتهاا يف املساامهة يف
تنفي ا خطااة التنميااة املسااتدامة لعااام  ،2030و ىل ضاافاء الطاااب امل سسااي علااى ذلااك
ايوار ،كانوا مل يفعلوا ذلك بعد
التوصية 10
ينبغااي لنمااني العااام لنماام املتحاادة ء يشااة  ،ذلتشاااور م ا الرؤساااء التنفي ا يني
ل انمى األمم املتحدة املشرتع املعاين بفاريون نقامل املناعاة البشاريةزاإليدز ،وبارانمى األمام
املتحاادة اإلئااائي ،ومنظمااة األماام املتحاادة للرتبيااة والعلاام وال قافااة ،وصااندوق األماام املتحاادة
للسااكا  ،ومفوض ااية األم اام املتحاادة لشا ا و الالج ااني ،ومنظمااة األم اام املتح اادة للطفولا اة،
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية ال ناعية ،ومكتة األمم املتحدة خلادمات املشااري وبارانمى
األت ية العاملي ،والرؤسااء التنفيا يني ألياة م سساة ءخارى مهتماة هبا ا األمار مان م سساات
األم اام املتح اادة ال ااء هل ااا وج ااود يف املي اادا  ،نش اااء رلي ااة متع ااددة اجله ااات املعني ااة إلجا اراء
املشاورات والبحث عن ايلول على ال عيد القطري ،يوجهها املنسق املقيم ،وتشارع فيها
امل سس ااات التةاري ااة منا ا البداي ااة يف ت ااميم الشا اراكات ل اادعم خط ااة التنمي ااة املس ااتدامة
لعااام  2030وحي مااا توجااد رليااات ماان ه ا ا القبياال ذدرت منشااائها ايكومااات ،ينبغااي
ألفرقة األمم املتحدة القطرية ء تشة اجلهات املعنية املتعددة على املشاركة فيها

مسار العمل السادن :حنو التنسيق يف ال اعبتكار على نطاق املنظومة ككل
التوصية  :11تنسيق الشراكات يف ال اعبتكار
ينبغي لنمني العام ،ب فت رئي ل الرؤساء التنفي يني يف منظومة األمام املتحادة
املعااين ذلتنساايق ،وللرؤساااء التنفي ا يني للم سسااات املهتمااة ذملوضااوع ،اعسااتناد ىل اجلهااود
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ايالية املتواصلة ،واعستمرار يف متكاني شابكة األمام املتحادة لالبتكاار ءو تريهاا مان مباادرات
األماام املتحاادة املشاارتكة القائمااة يف ااال اعبتكااار ماان حتديااد ومناقشااة املسااائل ذات ال االة
بتنس اايق املب ااادرات القائم ااة يف ااال اعبتك ااار ،وص ااناديقها وات اهت ااا ومس ا ضارعاهتا وحاض ااناهتا،
وتفاعلها م القطاع اخلاص ،هبدت تيسري وحتفيز اعبتكار يف تنفي خطة عام 2030

مسار العمل الساب  :من للم سسات ال غرية واملتوسطة ايةم
التوصية  :12دعم مشاركة امل سسات ال غرية واملتوسطة ايةم
ينبغاي لنماني العاام ء يطلاة مان مركاز املعاارت للتنمياة املساتدامة التااب لكليااة
مااوافي منظومااة األماام املتحاادة ء يست اايف ،ذلتعاااو ما مركااز التةااارة الدوليااة ،من ا ا
على شبكة اإلنرتنت على نطاق املنظوماة ككال مان ءجال تيساري التواصال ما امل سساات
البالغ ااة ال ااغر ،وال ااغرية واملتوس ااطة اية اام بشا ا خط ااة ع ااام  ،2030والتفاع اال ب ااني
امل سسااات ،وتااوفري املعلومااات عاان مكانيااة اي ااول علااى التموياال ،وتعزيااز املمارسااات
اجليدة والفرص املتاحة لالخنرال يف عمليات األمم املتحدة
مس ااارات العم اال املرن ااة :بن اااء ش ااعور ب ااروب اجلماع ااة زاء ءه اادات التنمي ااة املسا اتدامة -
املشاركة وال قة واملساءلة
يوص د املفددتش الروسددات التنفيددذي ملؤسسدداس اامددم املتحدددأ ن يش د وا ،حسددل
االقت ات ،تبدادأل املدوارد البشدرية مد املؤسسداس الت اريدة االتددريل الدداخا  ،وبدراما التددريل
املشرتكة ،وسنواس التفرغ ،وما إي ذل ) عاو أساس امل اماة ابملعمل أو من جاندل واحدد ،مدن
أجددمل تددذليمل الفدوارل العقافيددة والتنفيذيددة وأوجددج الت دداري ،وكددذل إلنشددات مإلوعددة مددن اخلدربات
قادرين عاو ف م الشراكاس وتوجي ا يف كال االجتاه االفقرأ )١١9م
ويوصد املفددتش روسددات مؤسسدداس اامددم املتحدددأ أن ينظددروا ،إن كددانوا مل يف ادوا ذلد
ب ددد ،يف أن يس دتادموا عنددد االقت ددات ،بشددألمل فددردي أو عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل ،نظامددا
لاإلألافددآس الرمزيددة املتصدداة هددداة التنإليددة املسددتدامة يرم د إي القيددام عانددا بتقدددير ومألافددأأ
الشددركاس الدديت أدرج د يف مدداذج أعإلاهلددا الت اريددة عناصددر االسددتدامة ال دواردأ يف خ،ددة التنإليددة
املستدامة ل ام  ،٢٠٣٠استنادا إي م ايري واضحة وشفافة ،تددعإل ا أدلدة لألدن التحقدق من دا
االفقرأ )١٢٢م
ويوصد املفدتش ن وددد االتفدال ال دامل الددواذر امل نيدة اخلارجيدة القاذإلدة الديت لألددن
أن تصد دددر الش د د اداس أو تد ددوفر التقييإلد دداس احملايد دددأ واملوضد ددوعية لاشد ددركاس حسد ددل التزام د ددا
هددداة التنإليددة املسددتدامة وتنفيددذها ،ابالسددتناد إي من يددة دقيقددة وشددفافة تشددإلمل املدددخالس
املقدمددة مددن مؤسسدداس منظومددة اامددم املتحدددأ ومددن منظإلدداس اجملتإلد املدددينم ويوصد املفددتش
أي د ددا ن يش د د د االتف د ددال ال د ددامل تا د د د ال د دددواذر امل ني د ددة عا د ددو تق د دددمي ه د ددذس الش د د د اداس
أو التقييإلدداسم وينبت د  ،عنددد القيددام بددذل  ،إيددالت اهتإلددام خدداو لاحفدداد عاددو حيدداد اامددم
املتحدأ وموضوعيت ا االفقرأ )١٢٣م
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احملتوايس

الصفحة

الفقدراس

أوال -

مقدمة مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ألف  -م اوماس أساسية مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممم
ابت  -السيال ا ديد :خ،ة التنإلية املستدامة ل ام  ٢٠٣٠مممممممممممممممممممم
جيم  -املص،احاس مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممم
داأل  -ااهداة وااور املنشود مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممم
هات  -املن ية مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممم

٢٦-١
٦-١
١٢-٧
١٦-١٣
٢٠-١٧
٢٦-٢١

١
١
٢
٣
٣
5

اثنيا -

ااساس امل ياري مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممم
ألف  -مبادو اامم املتحدأ التوجي ية وقواعد فرادئ املؤسساس مممممممممممممممم
ابت  -ااشألاأل القانونية وااطر التنفيذية ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
جيم  -التتيرياس اليت أجري ب د اعتإلاد خ،ة عام  ٢٠٣٠مممممممممممممممممممم

٦٧-٢٧
4٦-٣٠
55-4٧
٦٧-5٦

٦
٦
١٠
١١

اثلعا -

ا وانل التنفيذية واإلدارية لاشراكاس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ألف  -احلوافز مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممم
ابت  -التحدايس وال قباس مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممم
جيم  -املوارد البشرية مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممم

١٢٦-٦8
٧5-٦9
١٠8-٧٦
١٢٦-١٠9

١5
١5
١٧
٢٣

راب ا -

و مزيد من االتسال عاو ن،ال املنظومة كألمل مممممممممممممممممممممممممممممممم
ألف  -خ،ة عام  ٢٠٣٠وفرصة التتيري مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ابت  -توخ ال ناية الواجبة :االنتقاأل من مبدأ "ال ت ر" إي مبدأ "اف مل اخلري" مم

١59-١٢٧
١٣8-١٢٧
١59-١٣9

٢٧
٢٧
٣٠

خامسا -

دور االتفال ال امل  :التزام مدد مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممم
ألف  -إدارأ االتفال ال امل  :الدور داخمل اامانة ال امة ل مم املتحدأ ممممممممممم
ابت  -إدارأ االتفال ال امل  :الدور عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأ كألمل مممممم
جيم  -إج د درات يف إط د ددار االتف د ددال ال د ددامل  :الرتكي د ددز عا د ددو زايدأ املش د دداركة م د ددن قب د ددمل
املؤسساس الت ارية مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممم
داأل  -االتفال ال امل وأهداة التنإلية املستدامة مممممممممممممممممممممممممممممم

١95-١٦٠
١٧٦-١٦٧
١8٠-١٧٧

٣٦
٣٧
٣9

١8٣-١8١
١95-١84

4٠
4١

سادسا -

قدما مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممم
تفويج السا،ة التنفيذية عاو الص يدين اإلقايإل والوطين مممممممممممممم
الشراكاس يف ماأل االبتألار ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تنشيط املؤسساس الصتريأ واملتوس،ة احل م ممممممممممممممممممممممممممم

٢٢5-١9٦
٢٠٣-١98
٢٢٠-٢٠4
٢٢5-٢٢١

44
44
4٦
48

ُسبمل امل
ألف -
ابت -
جيم -

املرفق
اسددت را عددام لاج دراتاس الدديت يت د أن تتاددذها املؤسسدداس املشدداركة بشددأن توصددياس وحدددأ التفتدديش
املشرتكة مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممم
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الف رس
الأليان

رقم الصفحة

إدارأ الشؤون االقتصادية واالجتإلاعية
اال اد الدوري لالتصاالس
االتفال ال امل ل مم املتحدأ
ااونألتاد
الربانما اإلماذ
الا نة االقتصادية اورواب
الا نة االقتصادية واالجتإلاعية آلسيا واحمليط اهلادو
اجملا االقتصادي واالجتإلاع
املنظإلة الدولية ارابي ال إلمل
املنظإلة ال املية ل رصاد ا وية
اليونسألو
برانما اامذية ال امل
برانما البيئة
شبألة اامم املتحدأ لالبتألار
صندول اامم املتحدأ لاسألان
مرفة الت ارأ الدولية
ما الروسات التنفيذي
مركز الت ارأ الدولية
مفوضية شؤون الالجئ
مألتل اامم املتحدأ لاشراكاس
مألتل تنسيق الشؤون اإلنسانية
مألتل خدماس الرقابة الداخاية
منظإلة السياحة ال املية
منظإلة الصحة ال املية
منظإلة ال،ريان املدين الدوري
منظإلة ال إلمل الدولية
هيئة اامم املتحدأ لاإلرأأ
وكالة الوالايس املتحدأ لاتنإلية الدولية
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ءوع -مقدمة
ءلف -معلومات ءساسية
 -١أجد ددرس وحد دددأ التفتد دديش املشد ددرتكة ،يف إطد ددار ب د درانما عإلا د ددا ل د ددام  ،٢٠١٧است راضد ددا
لرتتيبدداس الشدراكة ب د منظومددة اامددم املتحدددأ والق،دداع اخلدداو يف سدديال خ،ددة التنإليددة املسددتدامة
ل ددام ٢٠٣٠م وقددد صدداغ مق درتيف االسددت را يف البدايددة املفددتش املنسددق د عن دوان "اسددت را
مفاهيم وممارساس الت اون مد الق،داع اخلداو يف قيدق أهدداة التنإليدة املسدتدامة" وجدرئ دعإلدج
يف ما ب د مبقرتح مماوا خرين وردا من الا نة االقتصادية اورواب ومن مركز الت ارأ الدوليةم
 -٢وق ددد است رضد د وح دددأ التفت دديش املش ددرتكة يف املاضد د  ،م ددن منظ ددوراس لتاف ددة ،مس ددألة
الشدراكاس مد الق،دداع اخلدداوا )١كددااطر القاذإلددة ،والقواعددد أو املبددادو التوجي يددة الدديت تددنظم هددذا
النوع من الت اون ،وإدارأ املااطرم
 -٣وابخلصددوو ،أوصددو ،يف عددام  ،١999التقريددر املت اددق ب "مشدداركة وت دداون الق،دداع اخلدداو
مد منظومددة اامددم املتحدددأ" ا )JIU/REP/1999/6ن ت د املؤسسدداس املشدداركة يف وحدددأ التفتدديش
املش ددرتكة أه دددافا وتوق دداس واق ي ددة لشد دراكااا مد د الق ،دداع اخل دداو ،وأن ت ا ددن ع ددن ه ددذس ااه ددداة
والتوق دداس وتددروج هلددا بصددورأ واضددحة ،ولألددن القيددام بددذل عددن طريددق اعتإلدداد وويقددة اس درتاتي يةم
وأوص ددو التقري ددر أي ددا ابالض دد،الع ب درباما تواص ددمل تس ددت دة املؤسس دداس الت اري ددة وبت ي د مراك ددز
تنسيق لاق،اع اخلاوم وعالوأ عاو ذل  ،أوصو التقرير بصديامة مبدادو توجي يدة بشدأن ال القداس
م د الق،دداع اخلدداوم ويف إطددار تنفيددذ هددذس التوصددياس ،أصدددر اام د ال ددام أوي املبددادو التوجي يددة
لات دداون ب د اامددم املتحدددأ وق،دداع ااعإلدداأل الت اريددةا)٢م وأنشددأس املبددادو التوجي يددة إطددارا موحدددا
يسري عاو ااماندة ال امدة ل مدم املتحددأ ،وعادو صدناديق اامدم املتحددأ وبرام دا ،والتدر مندج هدو
أن يشألمل موذجا لاوكاالس املتاصصة وساذر مؤسساس منظومة اامم املتحدأا)٣م
 -4ويف وق د الح ددق ،است رض د امل ددذكرأ املت اق ددة ب "أنش دد،ة الش ددركاس الراعي ددة يف منظوم ددة
اامد ددم املتحد دددأ :املبد ددادو ال امد ددة واملبد ددادو التوجي يد ددة"م ا )JIU/NOTE/2009/1املبد ددادو وامل د ددايري
واملبدادو التوجي يدة الدديت ألدم أنشد،ة الشددركاس الراعيدة ،وذلد ددة احلدد مددن املاداطر املرتب،ددة
ا وت زيز اتسال تا اانش،ة من منظور شاممل لاإلنظومة كإلا ام
 -5وحب ددث االسد ددت را الالحد ددق بشد ددأن "الش د دراكاس ب د د اامد ددم املتحد دددأ والشد ددركاس :دور
االتفدال ال دامل وسدري ال إلدمل بدج" ا ،)JIU/REP/2010/9عادو وجدج التحديدد ،دور مبدادرأ االتفدال
ال ددامل ومسددؤوليااام وصدداغ التقريددر توصددياس مددن أجددمل إجيدداد إدارأ هلددذا النددوع مددن الش دراكة م د
الشركاس تتسم ابلف الية والشفافية واملساتلةم
 -٦ويقدددم هددذا التقريددر توصددياس ادددة إي س د الرتتيبدداس القاذإلددة لات دداون م د الق،دداع
اخل دداو يف الس دديال ا دي ددد ،وه ددو ال ددن ا الش ددإلوري والتأل دداما وال ددامل خل ،ددة التنإلي ددة املس ددتدامة
ل ام٢٠٣٠م

__________

ا)١
ا)٢
ا)٣

GE.18-03550
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ذء -السياق اجلديد :خطة التنمية املستدامة لعام 2030
 -٧ان،ا ددق ه ددذا االس ددت را م ددن االفد درتا السد داذد عا ددو ن ،ددال واسد د ن خ ،ددة التنإلي ددة
املس ددتدامة ل ددام  ٢٠٣٠تُددوفر ال ددزخم لت دي ددد مش دداركة الق ،دداع اخل دداو يف خدم ددة أه ددداة اام ددم
املتحدأا)4م ويرد يف الفقرأ  ٦٧من خ،دة عدام  ٢٠٣٠إقدرار بددور املؤسسداس الت اريدة يف التنإليدة
وتدعوها إي املسامهة:

"وتشألمل ااعإلاأل الت ارية اخلاصة واالستعإلاراس واالبتألاراس حمركاس رذيسدية
لانتاجيددة والنإلددو االقتصددادي الشدداممل وفددرو ال إلددملم ونقددر بتنددوع الق،دداع اخلدداو ،بدددتا
ابملشدداري املتناهيددة الصددتر والت اونيدداس وانت ددات ابلشددركاس املت ددددأ ا نسددياسم وايددل
جبإلي املؤسساس الت ارية تساري قدرااا اإلبداعية واالبتألارية إلجيداد حادوأل لتحددايس
التنإليددة املسددتدامةم وسددنت د ق،دداع ااعإلدداأل الت اريددة اددج نشدد،ا وحسددن اادات ،م د
محايددة حقددول ال إلدداأل وامل ددايري البيئيددة والصددحية وفقددا لاإل ددايري واالتفاقدداس الدوليددة ذاس
الصاة وساذر املبادراس ا ارية يف هذا الصدد"م
 -8وي ترب اهلدة  ،١٧وهو ت زيز وساذمل التنفيدذ وتنشديط الشدراكة ال امليدة مدن أجدمل التنإليدة
املستدامة ،الشراكاس املت ددأ ا اس امل نية مساذمل نظإلية ،وودد التاية التالية:

"تشد د د ي وت زي د ددز الشد د دراكاس ال ام د ددة وبد د د الق ،د دداع ال د ددام والق ،د دداع اخل د دداو
وشراكاس اجملتإلد املددين الف الدة ،ابالسدتفادأ مدن اخلدرباس املألتسدبة مدن الشدراكاس ومدن
اسرتاتي يااا لت بئة املوارد"م
 -9ووفق ددا خل ،ددة عإل ددمل أديد د أابابا ،)5ينبتد د أن تأل ددون الشد دراكاس مفي دددأ إليد د ااطد دراة
امل ني ددةم وق ددد تأل ددون الفواذ ددد لتاف ددة ابلنس ددبة لأل ددمل ط ددرة م ددن ااط دراة؛ بي ددد أن ددج ينبت د أال تأل ددون
متناق ةم وتت إلن خ،ة عإلمل أدي أاباب أي ا التزاماس عاو أعاو املستوايس السياسية مبا يا :

"وض السياساس ،وعندد االقت دات ،ت زيدز ااطدر التنظيإليدة لاإلواتمدة عادو دو
أف ددمل ب د ح دوافز الق،دداع اخلدداو وااهددداة ال امددة ،مبددا يشددإلمل فيددز الق،دداع اخلدداو
عاو اعتإلاد ممارساس مستدامة ،وت زيز االستعإلاراس ا يدأ ال،وياة ااجمل"م
 -١٠وااللتزامدداس السياس ددية الرفي ددة املس ددتوئ املبين ددة أع ددالس ال تص ددف الواق د الق دداذمم ب ددمل ه د
تصف ال إلاية اليت من شأاا أن تؤدي إي تتيرياس ماإلوسة وف الة يف الرتتيباس امل يارية واإلدارية
والتنفيذية القاذإلةم ويقرتيف هذا التقرير ب ج مساراس ال إلمل اليت لألن أن تساأل ا منظومة اامم
املتحددأ والدديت مددن شددأاا أن تسدداعد املؤسسدداس امل نيدة عاددو نقددمل هددذس الرويددة وهددذس ااهددداة إي
الق،اع اخلاو و فيزس عاو إدخاهلا يف صال أعإلالج وعاو وض ا موض التنفيذم
 -١١وينظ ددر املف ددتش أي ددا ،يف ه ددذا التقري ددر ،يف اإلط ددار ال ددداعم ال ددذي ت ددوفرس منظوم ددة اام ددم
املتحدأ لتش ي الق،اع اخلاو عاو االلتزام خب،دة عدام  ٢٠٣٠واملسدامهة يف تنفيدذها د عددأ
أبدواي :قانونيددة وماليددة وإداريددة وتنفيذيددة و فيزيددةم وهددو يف ددمل يف املقددام ااوأل حاددوال عاددو ن،ددال

__________

ا)4
ا)5

2

ا إل ية ال امة " ،ويمل عاملنا :خ،ة التنإلية املستدامة ل ام  ٢5 ،"٢٠٣٠أياوأل/سبتإلرب A/RES/70/1 ،٢٠١5م
ا إل ية ال امة ،خ،ة عإلدمل أديد أاباب الصدادرأ عدن امل دؤمتر الدددوري العالددث لتإلويددمل التنإليدة ٢٧ ،متوز/يوليدج ،٢٠١5
A/RES/69/313م
GE.18-03550

JIU/REP/2017/8

املنظوم ددة تنش ددط أش ددألاال داذإل ددة وموووق ددة لاتفاع ددمل يف م ددا ب د الوك دداالس ،وجتإلي د امل دوارد وتب ددادأل
امل ارة عاو املستوايس املركزي واإلقايإل والق،ريم
 -١٢وممددا أهلددم التقريددر أي ددا الددوع املتزايددد ابحلاجددة إي قيددق ددوأل تدددرجي مددن الرتكيددز عاددو
الشدراكاس املاصصددة القصددريأ ااجددمل ،الددذي ينصددل أساسددا عاددو ت بئددة املدوارد ،إي الرتكيددز عاددو
ت اون م الق،اع اخلاو يألون مت ددا وطويمل ااجمل وأكعر اسرتاتي ية واستقرارام

جيم -امل طلحات
 -١٣كإلن،اددق لالسددت را  ،يُسددتادم مف ومددا "الشدراكة" و"الق،دداع اخلدداو" وفقددا لافقددرأ 8اأ)
من املبادو التوجي ية املت اقة اباخذ بن ا قاذم عاو املبادو إزات الت داون بد اامدم املتحددأ وق،داع
ااعإلاأل الت ارية ،واليت يشار إلي ا أي ا يف مجي أجزات التقرير ابسم "املبادو التوجي ية"م
اإلطار ١
تعريفا "الشراكة" و"القطاع اخلاص"
الشراكة" :ه اتفال أو ترتيل طوع وت اوين ب جزت أو أكعر من أجزات منظومدة اامدم
املتحدأ وق،اع ااعإلاأل الت ارية ،يتفق فيدج مجيد ا داس املشداركة عادو ال إلدمل م دا لتحقيدق مدر
مشرتج أو القيام مب إلة م ينة ،وعاو التنسيق يف ما يت اق مبسؤولياس كمل من ا ومواردس وفواذدس"م
قطاااع األعمااال التةاريااة (القطاااع اخلاااص) :هددو "إمددا املؤسسدداس أو ااعإلدداأل الرحبيددة
والت اريد ددة؛ أو راب،د دداس و الفد دداس ااعإلد دداأل الت اريد ددة امإلوعد دداس شد دداماة لصد ددناعاس ولق د ددااي
مت ددأ؛ مبادراس شاماة لصناعاس مت ددأ وق ااي حمددأ؛ مبادراس تركز عاو الصدناعة)؛ من دا،
عاو سبيمل الذكر ال احلصر ،املؤسساس اخلريية التاب ة لاشركاس"م
 -١4واملفددتش عاددو عاددم ابالنتقدداداس املوج ددة لالسددتادام احلدداري ملصدد،اب "الشدراكة" ،الددذي
يرئ الب ج أنج قد يألدون م داال ويشد عادو شد ور زاذدف ابملسداواأا)٦م بيدد أن هدذا الت ريدف،
بوصفج الصيتة الوحيدأ اليت مت تبني ا ر.يا ،خيدم مر هذا االست را ب،ريقة مرضيةم
 -١5وي تددرب مصدد،اب "التددر املشددرتج" يف مجي د أج دزات هددذا التقريددر أنددج تنفيددذ خ،ددة التنإليددة
املستدامة ل ام  ،٢٠٣٠اليت يشار إلي ا أي ا ابسم "خ،ة عام "٢٠٣٠م
 -١٦وسيشددار أي ددا إي أع ددات "الق،دداع اخلدداو" ب "الشددركاس" ،أو "املؤسسدداس الت اريددة"
أو "كياانس الق،اع اخلاو"م وسيشار إي االتفال ال امل ل مم املتحدأ ب "االتفال ال امل "م

دال -األهدات واألثر املنشود
 -١٧استنادا إي اخلربأ اليت اكتسبت ا مؤسساس اامم املتحدأ يف إقامة الشراكاس م الق،اع
اخل دداو لتنفي ددذ ااه ددداة اإلماذي ددة ل لفي ددة ،يبح ددث ه ددذا االس ددت را الس ددبمل والوس دداذمل الألفيا ددة
بتحس د د مسد ددامهة الق،د دداع اخلد دداو يف تنفيد ددذ خ،د ددة عد ددام  ٢٠٣٠وزايدأ اهتإلامد ددج ابلد دددخوأل يف
شراكاس م مؤسساس منظومة اامم املتحدأ ،ابإلضافة إي س كفاتأ استادام املواردم

__________

ا)٦
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 -١8وابلنظد ددر إي أن وحد دددأ التفتد دديش املشد ددرتكة سد ددبق أن حبع د د  ،يف تقد ددارير سد ددابقة ،ب د ددج
ال ناصد ددر املت اقد ددة ابلت د دداون م د د الق،د دداع اخلد دداو ،وال سد دديإلا إدارأ املاد دداطر ،سيستألشد ددف هد ددذا
االست را التتيرياس والتحسيناس ذاس الفاذدأ املتبادلة ،الالزمة يف أطر الشراكة القاذإلةم
 -١9وأهداة االست را

الرذيسية ه :

ايمل ال،اب املت،ور لاشراكاس القاذإلة والناشئة وتزويد املنظومة مب اوماس عدن
اأ)
املإلارساس ا يدأ والدروس املستفادأ؛
اي) تقييم ما إذا كان النإلاذج احلالية لرتتيباس الشدراكاس املت دددأ ا داس امل نيدة
اليت يشارج في ا الق،اع اخلاو مالذإلة لاتر  ،من أجدمل حشدد املدوارد وا دود املت دافرأ لتنفيدذ
أهداة التنإلية املستدامة؛
اج) حب د ددث إي أي م د دددئ لأل د ددن تأليي د ددف السياس د دداس وااج د ددزأ اإلداري د ددة وااط د ددر
واهلياكمل احلالية لتقدمي الدعم بألفاتأ وف الية يف مؤسساس منظومدة اامدم املتحددأ كد تددخمل يف
ش دراكاس م د الق،دداع اخلدداو ،مبددا يف ذل د اختيددار الشددركات ،وتددوخ ال نايددة الواجبددة ،والرصددد،
والشفافية ،واملساتلة؛
دي ددد الف ددرو املتاح ددة لت زي ددز االتس ددال والت ددآزر والتنس دديق يف منظوم ددة اام ددم
اد)
املتحدأ يف بنات الشراكاس م الق،اع اخلاو وبنات جسور لاإلصاحل والقيم املشرتكة ولاتفاهم؛
ديد املزيد من اخل،واس لت زيز التوافق التشتيا ب مؤسساس اامم املتحدأ
اه)
والشددركاس و س د ال ناصددر املفاهيإليددة والتنفيذيددة واإلداريددة إلطددار الش دراكة ،اسددتنادا إي قاعدددأ
م ارة مشرتكةم
 -٢٠واهلدة من التوصياس هو توليد اآلاثر املنشودأ التالية:
اأ)

ت زيز الشفافية واملساتلة يف ترتيباس الشراكة م الق،اع اخلاو؛

اي) زايدأ اهتإلام الشركاس اخلاصة ابل إلمل يف شدراكة مد مؤسسداس منظومدة اامدم
املتحدأ يف سيال خ،ة عام ٢٠٣٠؛
اج)

تيسري العقة املتبادلة والتفاهم ب اامم املتحدأ والق،اع اخلاو؛

اد) أدات دور أداأ م ددارة تيس ددر تب ددادأل أف ددمل املإلارس دداس واخل د درباس يف م ددا ب د د
لتاف املؤسساس املشاركة؛
ديددد فددرو لت زيددز أوجددج التددآزر والتنسدديق يف منظومددة اامددم املتحدددأ يف إقامددة
اه)
الشراكاس م الق،اع اخلاو؛
او) ت زيد ددز االتسد ددال والتنسد دديق داخد ددمل منظومد ددة اامد ددم املتحد دددأ عند ددد الد دددخوأل يف
شراكاس مد الق،داع اخلداو ،مبدا يف ذلد يف مدا يت ادق ب إلايداس تدوخ ال نايدة الواجبدة ،واختيدار
الشركات وفقا لاقيم اليت تاتزم ا منظومة اامم املتحدأ ،وتنفيذ خ،ة عام ٢٠٣٠؛
از) التحفي ددز عا ددو اتب دداع طريق ددة متوازن ددة ،واس ددتادام املرون ددة والت دداوي م ددن ج ددة،
واملسدداتلة ومراقبددة االمتعدداأل مددن انحيددة أخددرئ ،يف ت،بيددق السياسدداس والقواعددد واملبددادو التوجي يددة
القاذإلة يف لتاف أشألاأل الشراكاس م الق،اع اخلاوم
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هاء -املنهةية
 -٢١وفقا لاإل ايري وإجدراتاس ال إلدمل الداخايدة لوحددأ التفتديش املشدرتكة ،تاد املن يدة الديت
اتب د يف إعددداد هددذا التقريددر است راضددا أوليددا ،واسددتبياانس ،ومقددابالس ،و ادديال مت إلقددام وأرسددمل
اسددتبيان مفصددمل إي مجي د املؤسسدداس املشدداركة يف وحدددأ التفتدديش املشددرتكة ،واسددتنادا إي الددردود
الواردأ ،أجرئ املفتش مقدابالس مد مسدؤول مدن الدب ج من دا والدتإل رات عددد مدن املنظإلداس
الدولية ااخرئ امن ا من خارج منظومة اامم املتحدأ)م
 -٢٢واجتإل د د املفد ددتش والفريد ددق أي د ددا مبإلعا د د عد ددن الق،د دداع اخلد دداو اشد ددركاس عد ددرب وطني د ددة
أو صددتريأ ،ومؤسسدداس أكادليددة ومنظإلدداس مددري حألوميددة) وراب،دداس أعإلدداأل جتاريددةم وزار املفددتش
أي ا مشاري حماية مألرسة اهداة التنإلية املستدامةم ويف اجملإلوع ،أجدرئ املفدتش  ٧5اجتإلاعدا
وأجرئ مقابالس م  ١59شاصام
 -٢٣ويف إطار االست را  ،عقد املفتش وفريق االست را جاست لتبادأل اافألدار يف بدايدة
االسددت را  ،وشدداركا يف اجتإلاعدداس نظإل د برعايددة االتفددال ال ددامل ل مددم املتحدددأ يف نيويددورج
ونيددودهل  ،ويف اجتإلاعدداس نظإلت ددا شددبألاس حمايددة لالتفددال ال ددامل م واجتإل د املفددتش ،يف ع دددأ
مراحمل من االست را  ،م خربات وأخصاذي من منظإلداس مدن خدارج اامدم املتحددأ ،وال سديإلا
م ددن منت دددئ الش دراكاس ال امليد دة ،وامل ددد ال ددامل لاسياس دداس ال ام ددة ،واجملا د ال ددامل ل عإل دداأل
الت ارية من أجمل التنإلية املستدامة ،والفريدق االستشداري امل دين ابالسدتدامة ا ،)Sustainiaوامل دد
ااملد دداين لاتنإليد ددة ،ومؤسسد ددة االتصد دداأل مد ددن أجد ددمل التتيد ددري ا )C-Changeوشد ددركة ماكوند دددو لانشد ددر
ا ،)Macondo publishingومإلوعددة الشددبألة اهلولنديددة ،ومنتدددئ جددزر احملدديط اهلددادو ،ومؤسسددة
مفد ددرتل ال،د ددرل ا ،)Crossroads Foundationومؤسسد ددة ال إلد ددمل املباشد ددر ا ،)Hands Onومؤسسد ددة
الي ددمل االس ددتدامة ا)Sustainalyticsم وأف دداد خد دربات مت ددا ون يف الق ددااي اإلماذي ددة م ددن ش ددركاس
نوف د د ددوزالز ا )Novozymesوس د د دديإلنز ا )Siemensوفياي د د ددب ا ،)Phillipsوي د د ددونيايفر ا،)Unilever
وساي ا )SAPوتويوات ا ،)Toyotaالفريق آبراذ م القيإلةم
 -٢4ووفقددا لاإلددادأ  ٢-١١مددن النظددام ااساس د لوحدددأ التفتدديش املشددرتكة ،أُعدددس الصدديتة
الن اذي ددة هل ددذا التقري ددر ب ددد تش دداور بد د املفتشد د الختب ددار ص ددحة م ددا ج ددات في ددج م ددن اس ددتنتاجاس
وتوصياس اعتإلادا عاو احلألإلة ا إلاعية لاوحدأم وطُال إي املؤسساس املشاركة إبددات ت ايقاادا
عاو مشروع التقرير ،وأُخذس هذس الت ايقاس يف احلسبان عند وض الصيتة الن اذية لاتقريرم
 -٢5ويت إلن مرفق التقرير جدوال يب ما إذا قدم التوصياس إي املؤسساس امل نية التداذ
إج درات بشددأاا أو لاحاطددة ددا عاإلددام ويب د ا دددوأل التوصددياس ذاس الصدداة بألددمل مؤسسددة مددن
املؤسسدداس ،كإلددا ودددد مددا إذا كان د التوصددياس تدداج إي ق درار مددن اهليئددة التش دري ية لاإلؤسسددة
أو من ما إداراا ،أو ما إذا كان إبمألان الرذي التنفيذي لاإلؤسسة أن يتصرة بشأاام
 -٢٦ويُ ري املفتش عن تقديرس لألمل من ساعدس يف إعداد هذا التقرير ،ال سيإلا كدمل مدن شدارج
يف املقددابالس وأسد م عددن طيددل خدداطر مبددا لاد مددن م رفددة وخددربأم وهددو يددود أن يشددألر عاددو وجددج
اخلصددوو فريددق اإلدارأ ال ايددا لا نددة االقتصددادية واالجتإلاعيددة آلسدديا واحملدديط اهلددادو ،الددذي ش د
املفتش ،وقدم لج املشورأ واافألار املفيدأ لاتاية بشأن طبي ة الشراكاس م الق،اع اخلاوم
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نيا -األسان املعياري
 -٢٧إقامة الشراكاس م الق،اع اخلاو ليس جديدأ عادو منظومدة اامدم املتحددأ؛ فدب ج
املؤسساس تت اون م الق،اع اخلاو مندذ عقدودم وعادو وجدج اخلصدوو ،يشدارج الق،داع اخلداو
يف هيألمل اإلدارأ العالو ملنظإلدة ال إلدمل الدوليدة ،مدن خدالأل راب،داس ال إلداأل وأرابي ال إلدمل ،مندذ
أتسيس ا يف عام ١9١9م وأدرج اال داد الددوري لالتصداالس مندذ إنشداذج مشداركة ق،داع الصدناعة
يف أعإلالج ،وال سيإلا يف عإلاج الرام إي وض امل ايري؛ ولألدن لاشدركاس أن تألدون مدن ااع دات
الق،اعي أو شريألة يف مإلوعة دراسة واحدأم ويف منظإلة السياحة ال املية ،لاشراكة مركدز ر.د
لعمل الق،اع اخلاو مبوجبج أع ات منتسبون يشاركون يف هيألمل اإلدارأم وهذس ليس سوئ أمعاة
قاياددة لاش دراكاس القاذإلددة حاليددام ولألددن أن يتاددذ الت دداون م د الق،دداع اخلدداو أشددألاال لتافددة،
كإلا لألن أن يقام عاو مستوايس لتافة يف طاذفة واس ة من اانش،ة اليت ت د،ا دا منظومدة
اامم املتحدأ ،من الدعوأ ومج اامواأل إي احلوار حوأل السياساس ال امة والت اون اإلماذ م
 -٢8وكدان الق،دداع اخلدداو يف البدايددة ي تددرب مددرد مصددر حمتإلددمل لاإلزيددد مددن التإلويددمل ال،ددوع م
ورمددم أن هددذا الدرأي قددد ت،ددور بددال شد  ،فقددد ظددمل سدداذدا يف املإلارسددة ال إلايددة ،عاددو ااقددمل حددىت
اعتإلاد خ،ة التنإلية املستدامة ل ام ٢٠٣٠م وقد أور ذلد عادو مسدتوئ ت،دور ااسداس امل يداري
لاق،اع اخلاو وموس داخمل الألياانس اليت ت تإلدد أساسدا عادو التربعداس و/أو املسدامهاس اخلارجدة
عدن امليزانيدةم وهنداج اجتداس لددئ هددذس الأليداانس ان تألدون هلدا اسدرتاتي ياس وسياسداس وصددألوج
أكعر ن ا ،جرئ صقا ا عاو مر السن  ،متألن ا من الت اممل مد الق،داع اخلداو ب،ريقدة أكعدر
ف الية من املؤسسداس الديت ت تإلدد عادو امليزانيداس املقدررأ ،الديت متيدمل إي اعتإلداد ادا لصدل قداذم
عاو رد الف مل إزات الشراكاسم
 -٢9وخ ،ددة ع ددام  ٢٠٣٠جاي ددة يف م ددا يت ا ددق اباللتد دزام السياسد د ال ددذي ت دددس ب ددج ال دددوأل
ااع ات إبدراج اهلدة  ١٧وهو ت زيدز وسداذمل التنفيدذ وتنشديط الشدراكة ال امليدة مدن أجدمل التنإليدة
املسددتدامةم وقددد ورد يف اخل،ددة إق درار ص دريب "بتنددوع الق،دداع اخلدداو" ،ودعددوأ إلي د املؤسسدداس
الت اريددة إي "تسدداري قدددرااا اإلبداعيددة واالبتألاريددة إلجيدداد حاددوأل لتحدددايس التنإليددة املسددتدامة"م
وفتح اخل،ة حقبة جديدأ يف ال القة ب اامم املتحدأ والق،اع اخلاوم و ن ن يش يف وق
يصد ل فيددج مددن البدايددة ،يف مددا يت اددق ابل إلددمل مد الق،دداع اخلدداو ،التوفيددق بد "ال إلددمل كامل تدداد"
وهد دددة "ت زيد ددز الوسد دداذمل" و"تنشد دديط الش د دراكاس"م وسد دديتناوأل هد ددذا التقريد ددر "الوسد دداذمل" وكيفيد ددة
استادام ا مبزيد من الألفاتأم

ءلف -مبادئ األمم املتحدة التوجيهية وقواعد فرادى امل سسات
 -٣٠تدددعو خ،ددة عددام  ٢٠٣٠مجيد ا دداس امل نيددة إي "ت زيددز اتسددال السياسدداس مددن أجددمل
التنإليددة املسددتدامة"م ويت د عاددو اامددم املتحدددأ ،وه د تس د م يف قيددق ااهددداة ال امليددة خل،ددة
عددام  ،٢٠٣٠أن تتدديب اتسددال السياسدداس ذلد داخايددا ،أي عاددو مسددتوئ املنظومددة كألددملم ومددن
هددذا املنظددور ،فددتن هددذا التقريددر ال ي ،ددن يف ممارسدداس الش دراكة الفرديددة الدديت وض د ت ا مؤسسدداس
اامم املتحدأ عاو مر السن متشيا م والاياا احملددأم
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 -٣١وينظر هذا التقرير إي الشراكاس مد الق،داع اخلداو أساسدا مدن منظدور املنظومدة كألدمل،
وابالقرتان م الدينامياس احلالية لواق االقتصاد الألا ال امل عادو النحدو الدوارد وصدفج يف خ،دة
عددام ٢٠٣٠م ويشددإلمل ذل د احلاجددة إي االتسددال ،و قيددق الوفددوراس يف الوق د وامل دوارد البشدرية،
والألف دداتأ ،والت دداوي ،ال دديت ينبت د أن ت أل د أش ددألاال جدي دددأ لاتفاع ددمل ب د مؤسس دداس اام ددم
املتحدأ وعامل ااعإلاأل الت اريةم
 -٣٢وال مرابة يف أن تألون املسألة ااوي اليت ينبتد النظدر في دا هد اإلطدار امل يداري القداذمم
ورم ددم أن املف ددتش ي دددرج اامهي ددة ااساس ددية لاتتي د درياس احلاص دداة يف ال قاي دداس الفردي ددة ويف وقاف ددة
املؤسسدة يف مددا يت اددق ابل إلدمل مد الق،دداع اخلداو ،فتنددج يالحددل أن تاد ال قايدداس والعقافددة تتددأور
ابملإلارساس ال،وياة اامد وابمل ايري القاذإلةم
 -٣٣وقددد أصدددر اامد ال ددام املبددادو التوجي يددة لات دداون بد اامدم املتحدددأ وق،دداع ااعإلدداأل
الت اريدة لاإلددرأ ااوي يف متوز/يوليددج  ،٢٠٠٠عقدل توصددية مددن وحددأ التفتدديش املشددرتكةا)٧م وهد
ال تزاأل تسدتادم حدىت اآلن ،ب دد أن أدخاد عاي دا عددأ تنقيحداس ،مدرأ يف عدام  ،٢٠٠9مث يف
عام  ،٢٠١5عاو و مدا طابد ا إل يدة ال امدة يف قرارهدا  ٢٣4/٦8ل دإلان اتسداق ا التدام مد
املبددادو التوجي يددة بشددأن ااعإلدداأل الت اريددة وحقددول اإلنسددان :تنفيددذ إطددار اامددم املتحدددأ امل نددون
"احلإلاية واالحرتام واالنتصاة"ا)8م
 -٣4وب د التنقيب ااخري ،صدرس املبادو التوجي ية د عندوان :املبدادو التوجي يدة املت اقدة
اباخددذ بددن ا قدداذم عاددو املبددادو إزات الت دداون بد اامددم املتحدددأ وق،دداع ااعإلدداأل الت اريددةم وهد
تت ددإلن وص ددفا لاج دراتاس ال دديت يت د اتباع ددا لات امددمل م د الق،دداع اخل دداوم وقددد وض د ب ددج
كيدداانس اامددم املتحدددأ مبددادو توجي يددة خاصددة بددج لات دداون م د الق،دداع اخلدداو قبددمل أن يصدددر
اام ال ام املبادو التوجي ية املذكورأ أعالسم ف او سبيمل املعاأل ،وض منظإلدة الصدحة ال امليدة
مبادو توجي ية خاصة ا يف عام ١999ا)9م
 -٣5وبصفة عامة ،فتن املبادو التوجي ية مبعابة إطار عام موحد لاتفاعمل م الق،اع اخلداوم
وتؤكد ردود املؤسساس عاو استبيان وحدأ التفتيش املشرتكة املوجج لاإلؤسساس ،واملقابالس اليت
أجراهددا املفددتش ،أن م ظددم مؤسسدداس اامددم املتحدددأ يسددتادم املبددادو التوجي يددةم إال أن ال،ريقددة
الدديت تسددتادم ا ددا املؤسسدداس ومدددئ اسددتادام ا هلددا خيتافددان بشددألمل كبددريم ويف الواق د  ،فقددد
وض د املبددادو التوجي يددة كتطددار موحددد ي دددة إي تددوفري التوجي دداس دون احلددد مددن عإلايدداس
الت ،ددوير اإلضد دافية ال دديت تق ددوم ددا الوك دداالس واملأليف ددة مد د والايا ددا احمل ددددأم ف د د متع ددمل يف ب ددج
الأليدداانس ليددة رذيسددية ووحيدددأ لتنظدديم التفاعددمل مد الق،دداع اخلدداو اإداراس اامانددة ال امددة ل مددم
املتحدددأ ،وم دؤمتر اامددم املتحدددأ لات ددارأ والتنإليددة اااونألتدداد)) ،بينإلددا وض د مؤسسدداس أخددرئ
اسد د درتاتي ي ااا وسياس د ددااا وإجراتاا د ددا الداخاي د ددة اخلاص د ددة د ددا وال تش د ددري إي املب د ددادو التوجي ي د ددة
إال بوص ددف ا إرش دداداس إض ددافية و/أو تألإلياي ددة ابد درانما اام ددم املتح دددأ اإلم دداذ  ،وبد درانما اام ددم
__________

ا)٧
ا)8
ا)9
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انظر الوويقة  ،JIU/REP/99/6التوصية 4م
ما حقول اإلنسان ،املإلعمل اخلاو ل م ال ام امل ين مبسدألة حقدول اإلنسدان والشدركاس عدرب الوطنيدة ومريهدا
من مؤسساس ااعإلاأل ،جون روم  ،الوويقة  ،A/HRC/17/31املرفقم
مبادو منظإلة الصحة ال املية التوجي ية املت اقة ابلتفاعمل م املؤسساس الت ارية من أجمل قيق نتاذا يف ماأل الصحةم
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املتحدأ لابيئة ،ومنظإلة اامم املتحددأ لارتبيدة وال ادم والعقافدة االيونسدألو) ،ومنظإلدة اامدم املتحددأ
لا،فول ددة االيونيس دديف) ومنظإل ددة اام ددم املتح دددأ لاتنإلي ددة الص ددناعية االيوني دددو) ،وبد درانما اامذي ددة
ال امل  ،ومنظإلة الصحة ال املية)م
 -٣٦ويرئ املفدتش أندج يف ضدوت الدن ا ا ديدد لتنشديط الشدراكة مد الق،داع اخلداو ،امل،ادوي
يف خ،ددة عددام  ،٢٠٣٠فددتن املبددادو التوجي يددة تددوفر عاددو مددا يبدددو خ،ددا "دفاعيددا" امحايددة سددالمة
اامم املتحدأ وحيادها واستقالهلا ،وإدارأ املااطر التنفيذية) أكعر مما هو خط "استباق " اتيسري
صيامة الشراكاس وتنفيذها)م
 -٣٧ويف ب دج احلداالس ،فدتن احلاجدة إي تف يدمل املبدادو التوجي يدة هد ابلف دمل الديت أسددفرس
عن وض االسرتاتي ياس والسياساس واإلجراتاس الفرديةم ف او سبيمل املعاأل ،تسرتشدد شدراكاس
اليونيس دديف ابإلط ددار االسد درتاتي لاشد دراكاس وال الق دداس الت اوني ددة ال ددذي أق ددر يف ع ددام ٢٠٠9م
وأنشأ الربانما اإلماذ سياستج املت اقدة بتدوخ ال نايدة الواجبدة والشدراكاس مد الق،داع اخلداو يف
عددام ٢٠١٣م وتسرتشددد الش دراكاس يف ب درانما اامذيددة ال ددامل ابس درتاتي ية الش دراكة م د الق،دداع
اخلاو ومج اامواأل منج ا)٢٠١٧-٢٠١٣م
 -٣8ويف مؤسسد دداس أخد ددرئ ،ال ألد ددم ال القد دداس م د د الق،د دداع اخلد دداو سياسد دداس مصد ددإلإلة
خصيصددا هلددذس ال القدداسم فف د منظإلددة ال ،دريان املدددين الدددوري مددعال ،تشددألمل السياسدداس املت اقددة
ابلتفاعالس م ااطراة اخلارجية والسياسة املت اقة بت بئدة املدوارد ااسداس القدانوين لارتتيبداس مد
أطراة اثلعة ،مبا يف ذل الق،اع اخلاوم ويف اهليألمل العالو ملنظإلدة ال إلدمل الدوليدة ،لعدمل ال إلدمل
الالذق ح ة رذيسية يف تش ي إدراج عناصر االستدامة لدئ املؤسساس الت اريةم
 -٣9ومددن ا دددير ابلددذكر أن عدددأ إداراس اتب ددة ل مانددة ال امددة ل مددم املتحدددأ امن ددا مألتددل
تنسدديق الشددؤون اإلنسددانية ،ومفوضددية اامددم املتحدددأ حلقددول اإلنسددان ،وإدارأ الشددؤون االقتصددادية
واالجتإلاعي ددة) ،ت ت ددرب أن املب ددادو التوجي ي ددة ليس د س ددوئ "نق ،ددة ان ،ددالل" ،م ددري كافي ددة لا إل ددمل
بف اليددة مد الق،دداع اخلدداوم ومددن وج ددة نظددر مألتددل الشددؤون القانونيددة ،فددتن لدددئ منظإلددة اامددم
املتحدأ "ابلف مل قواعد وسياساس وإجراتاس وممارساس تت اق ابل إلمل م الق،داع اخلداو"م ومدن
منظدور الوحدداس التنفيذيددة واملدوظف  ،فدتن السياسدداس والقواعدد احلاليدة لألددن أن تألدون كافيددة يف
الوق الراهن من وج ة النظر املبدذية والقانونية ،ولألن ا ال تألف من الزاوية التنفيذية ،وال سيإلا
يف ضوت احلركية ا ديدأ الالزمة يف ال إلمل م الق،اع اخلاوم
 -4٠وقددد عددززس التحدددايس ال امليددة ،وال سدديإلا يف سدديال أهددداة التنإليددة املسددتدامة ،الت دداون
م الق،اع اخلاو ،الذي تسارع وتريتدج يف ال قددين املاضدي م وقدد دف د احلاجدة إي الت داون
م د د الق،د دداع اخلد دداو إي وض د د و/أو تنقد دديب مد ددا يتصد ددمل د ددذا الت د دداون مد ددن أطد ددر واس د درتاتي ياس
وسياساس وإجراتاس حمددأ لاإلشاركة ،خالأل هذس الفدرتأم وم ظدم املؤسسداس إمدا وضد أو نقدب
مدؤخرا لياتددج الذاتيددة أو هدو اآلن بصدددد تنقيح ددام ومدن املتوقد أن ت ألد الشدراكاس مد الق،دداع
اخلدداو الدرتابط بد لتاددف ا دداس امل نيددة يف سياسدداس التنإليددة وال إلددمل اإلمدداذ  ،وأن تتدديب أطدرا
مرنة و"مالذإلة لاتدر " ،وأن تشد ااشدألاأل االبتألاريدة لاإلشداركة واالخندراام ويت،ادل تأليدف
اامم املتحدأ م دينامياس التتيري بذأل ج ود مستإلرأم
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 -4١ويتفددق املفددتش مد م ظددم املسددؤول الددذين أجريد م ددم مقددابالس يف رأي ددم نددج ينبتد
اسد ددت را املبد ددادو التوجي يد ددة و د ددديع ا ابنتظد ددام مد ددن أجد ددمل مواكبد ددة التتد ددري الس د دري يف البيئد دداس
االجتإلاعي ددة وال اإلي ددة واالقتص ددادية ،مم ددا يت دديب ظ ددور أش ددألاأل جدي دددأ لاإلش دداركة لأل ددن أن ت ددزز
الشراكة ال املية ،كإلا هو م،اوي يف اهلدة ١٧م
 -4٢وهددذا هددو السددبل يف أن وجددود واسددتادام املبددادو التوجي يددة والصددألوج الفرديددة الدديت وضد ت ا
املؤسسدداس ال ي وض دان عددن ميدداي اددا تنفيددذي اس درتاتي عاددو ن،ددال منظومددة اامددم املتحدددأ إزات
إقامة الشراكاس م الق،اع اخلاوم وااداأ املشرتكة الوحيددأ عادو ن،دال املنظومدة لات امدمل مد الق،داع
اخلاو هد اجملإلوعدة القاذإلدة مدن املبدادو التوجي يدة الديت تركدز عادو احلإلايدة مدن لداطر املد ابلسدإل ةم
وابلنظدر إي تركيددز املبدادو التوجي يددة عادو إدارأ املادداطر ،ف د مدرد اددا قداذم عاددو املبدادو ،قددد ي رقددمل
يف كعددري مددن ااحيددان املبددادرأ بدددال مددن تنشددي ،ام وتش د املبددادو التوجي يددة اعرتافددا من ددا مبحدوديددة
ن،اق ددا ،مؤسس دداس اام ددم املتح دددأ عا ددو وضد د قواع ددد أكع ددر خصوص ددية ،وفق ددا لاد دوالايس واانش دد،ة
اخلاصة ام وم ذل  ،لألن لألياانس الق،اع اخلاو الرامبة يف ال إلدمل مد منظومدة اامدم املتحددأ أن
تستفيد من وجود اا أساس منسق عاو ن،ال املنظومة كألمل إزات هذس الشراكاسم
 -4٣وتش املبادو التوجي ية أي دا مؤسسداس اامدم املتحددأ عادو التشداور يف إطدار عإلايدة
تددوخ ال نايددة الواجبددةم وه د تشددري إي أن الت دداون م د ق،دداع ااعإلدداأل الت اريددة جيددل أن يتسددم
ابلشفافية وإي أن امل اوماس املت اقة ابلرتتيباس الت اونيدة الرذيسدية ينبتد أن تتدايف ل امدة ا إل دورم
وتوص املبادو التوجي ية ن تش املؤسساس الشفافية والت ام وتبادأل امل ارة طياة مشاركت ا
يف املنابر ال دأ لتبادأل امل اوماسم ومن ب تا املنابر شبألة ج اس التنسيق بد منظومدة اامدم
املتحددأ والق،داع اخلداو ،وهد واحدددأ مدن ليداس زايدأ ت زيدز قدددرأ اامدم املتحددأ عادو الن ددو
ابلت اون م ق،اع ااعإلاأل الت ارية ب،ريقة منسقةم
 -44وم د ذل د  ،فددتن املبددادو التوجي يددة ال تت إلددق أكعددر يف اادوار والت دداون والتنسدديق ب د
كياانس اامم املتحدأم وعالوأ عاو ذل  ،فتن عدأ موظف ممن أجري م م مقابالس أشاروا
إي أن إداراس اامم املتحدأ ووكاالاا املتاصصدة وصدناديق ا وبرام دا كعدريا مدا تتنداف مدن أجدمل
احلصددوأل عاددو دعددم الق،دداع اخلدداو ب،ريقددة مددري منسددقةم ونددة حاجددة إي تنسدديق أكددرب واسددتادام
أف مل لاإلوارد املتفرقة واحملدودأ املاصصة حاليا لاشراكاس عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأم
 -45وقد ت اعف الشراكاس بد كيداانس اامدم املتحددأ والق،داع اخلداو يف شدىت اجملداالس
وعاددو لتاددف املسددتوايسم وهد مدفوعددة إمددا ابلددن ا االسددتباق لاق،دداع اخلدداو أو ابالحتياجدداس
احملددددأ لف درادئ كيدداانس اامددم املتحدددأم إال أنددج ال يوجددد عاددو ن،ددال املنظومددة اددا أساس د إزات
الشدراكاس مد الق،دداع اخلدداوم ومتعددمل خ،ددة عددام  ٢٠٣٠فرصددة مناسددبة لوضد إطددار جديددد عاددو
ن،ال املنظومة لات اون م الق،اع اخلاوم
 -4٦وتسددر املفددتش مالحظ دة أن اام د ال ددام أقددر ددذس احلاجددة املاحددة يف التقريددر امل نددون "إعددادأ
تنظدديم منظومددة اامددم املتحدددأ اإلماذيددة مددن أجددمل تنفيددذ خ،ددة التنإليددة املسددتدامة ل ددام  :٢٠٣٠كفالددة
مستقبمل أف مل لا إلي " ،الذي أشار فيدج إي أندج يندوي القيدام ب ددأ أمدور من دا إطدالل مسداراس عإلدمل
تركز عاو إقامة الشراكاس م االتفال ال امل  ،وإدارأ الشؤون االقتصدادية واالجتإلاعيدة ومإلوعدة اامدم
املتحدأ اإلماذية ابلدعوأ إي اعتإلاد "اا عاو ن،ال املنظومة بشأن الشراكاس"ا)١٠م

__________

اA/72/124-E/2018/3 )١٠م
GE.18-03550
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ذء -األشكال القانونية واألطر التنفي ية
 -4٧نظ درا إي أنددج جيددري تف يددمل الش دراكاس عاددو ن،ددال منظومددة اامددم املتحدددأ ب،ددرل لتافددة،
ت ،ا املؤسساس عادأ بتقييإلااا الذاتية املت اقة ابملاداطر ،والقانونيدة ،واالسدرتاتي ية ،مبدا يف ذلد
إج دراتاس تددوخ ال نايددة الواجبددة الدديت تقدديم املادداطر والفواذدددم وتتاددف ال،ددرل الدديت جيددري ددا تنفيددذ
الشراكاس ،وتستادم في ا املوارد واادواس لابحث عن الشركات واختيارهم اختالفا كبدريا يف مدا بد
املؤسس دداسم ففد د ح د خيص ددل ب ددج املؤسس دداس أفرق ددة مل ا دة الشد دراكاس م د الق ،دداع اخل دداو
وت ددوخ ال ناي ددة الواجب ددة ،ي تإل ددد ال ددب ج اآلخ ددر عا ددو مق دددم م اوم دداس خ ددارجي أو ،يف أف ددمل
ااحواأل ،عاو موظف ي إلاون يف مسألة الشراكاس بوصف ا م إلة ي ،ا ون ا بدوام جزذ م
 -48وتسددتادم املؤسسدداس صددألوكا قانونيددة لتافددة دددد شددروا الت دداون وأحألامددجم وتقت د
املبادو التوجي ية أال ينفذ مجي الشراكاس م ق،اع ااعإلاأل الت اريدة إال ب دد إبدرام اتفدال ر.د
مألتددوي ب د الأليددان اخلدداو واامددم املتحدددأ ،ودددد مسددؤولياس كددمل طددرة وأدوارسم وتسددتادم
املؤسسدداس املصدد،احاس اخلاصددة ددا عنددد اإلشددارأ إي الصددألوج القانونيددة وه د تسددتادم أحيدداان
مص دد،احاس لتاف ددة لاش ددارأ إي نفد د الصد د الق ددانوينم ول ددي لاإلألات ددل القانوني ددة ع ددادأ أي ددة
اعرتاضدداس عاددو اسددم الص د القددانوين امددذكرأ تفدداهم ،أو مددذكرأ أو اتفددال مشددروع ،أو تقاسددم
تألدداليف أو تربعدداس ،أو ت دداون أو رعايددة ،أو خ،دداي ن دوااي ،ومددا إي ذل د ) ،ش دري،ة أن إل د
البنود الواردأ يف الص القانوين مصاحل املؤسسةم
 -49ويف الواقد د وضد د مجيد د املؤسس دداس ص ددألوكج القانوني ددة اخلاص ددة ب ددج وم ددا يد درتبط ددا م ددن
مص،احاس ،ابستادام أنواع لتافدة مدن الواثذدق القانونيدة حسدل طبي دة الشدراكة امل نيدةم ووضد
ب ا امنظإلة ال إلمل الدولية ،والربانما اإلماذ  ،وصندول اامم املتحدأ لاسألان ،وهيئة اامدم
املتحدددأ لاإلدرأأ ،وبدرانما اامذيددة ال ددامل ) مدداذج حمددددأ قددد تت ددإلن بنددودا قانونيددة م تإلدددأ مسددبقا
عإلال عاو تيسري إقامة الشراكاس يف سيال حاالس حمددأم
 -5٠وأشددار عدددأ مسددؤول أجريد م ددم مقددابالس إي أن حدددا أد مددن النإلدداذج لألددن أن
يساعدهم عاو اختصار الفرتأ الزمنية الالزمة ملوافقة املألاتل القانونية عاو الشراكاس ،وال سديإلا
مألتل الشؤون القانونية ابلنسبة لاوحداس التنفيذية اليت ت تإلد عاو مشورتجم
 -5١ومددن ا دددير ابلددذكر أن ابإلضددافة إي الصددألوج التقايديددة ،أوجددد ب ددج املؤسسدداس حا دوال
مل ا ددة أن دواع الت دداون ا دي ددأم ف ا ددو س ددبيمل املع دداأل ،اعتإل ددد ال دربانما اإلم دداذ سياس ددة حلف ددز اافأل ددار
االبتألاريددة ادددة إي متأل د املؤسسددة مددن توليددد أفألددار وحاددوأل ابتألاريددة ملواج ددة التحدددايس اإلماذيددة،
اامددر الددذي ال لألددن قيقددج ب إلايدداس طاددل ال ددرو ال اديددةم ويدددرج صددندول السددألان واليونيسدديف
وبرانما اامذية ال امل اتفاقاس تسويق ذاس صاة بق ااي م ينة يف حافظااا القاذإلة عاو الشراكةم
 -5٢وجرئ تنقيب املبادو التوجي ية يف عام  ٢٠٠9و ٢٠١5يف سديال ااهدداة اإلماذيدة
ل لفيددةم وينبت د أن تددن أل التت درياس يف املنظددور امبددا يف ذل د إمألانيددة إعددادأ النظددر يف ت دداريف
الق،اع اخلاو) ،يف إطدار ال دروراس ا ديددأ اهدداة التنإليدة املسدتدامة ،يف املبدادو التوجي يدة،
إذ ينتظ ددر أن تس ددتادم ح ددىت ع ددام ٢٠٣٠م وينبت د أن تت ددإلن املب ددادو التوجي ي ددة احملدو ددة أي ددا
عناصددر تيسددر اخن دراا الشددركات مددن الق،دداع اخلدداو واحلددد مددن ااعبددات اإلداريددة ،م د االسددتإلرار يف
محاية  .ة اامم املتحدأم
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 -5٣ويالح ددل املف ددتش أن اس ددت را املب ددادو التوجي ي ددة لأل ددن أن تب دددأس إم ددا ا إل ي ددة ال ام ددة
أو اام ال ام ،لألن التنقيب الف ا لاإلبادو التوجي ية يندرج ضإلن اختصاصاس اام ال امم
فيددج ا إل يددة
 -54ويف هددذس املرحاددة ،يددذكر املفددتش بددرويف الق درار  ،٢٣4/٦8الددذي ش د
ال امة منظومة اامم املتحدأ عاو الرتكيز بقددر أكدرب عادو تدوخ ال نايدة الواجبدة ،مدن دون فدر
أي تشدد ال لزوم لج عاو اتفاقاس الشراكةم

مسار العمل األول :تنقيح املبادئ التوجيهية
التوصية 1
ينبغي للةمعية العامة لنمم املتحدة ء تنظر يف مسا لة جاراء اساتعرا "للمباادئ
التوجيهيااة املتعلقااة ذألخا باانهى قااائم علااى املبااادئ زاء التعاااو بااني األماام املتحاادة وقطاااع
األعمال التةارية" ،بغية براز التغيريات الالزماة لتحقياق زايدة املساامهة املتوقعاة مان القطااع
اخلاص يف تنفي خطة التنمياة املساتدامة لعاام  2030وماا هلاا مان ر ر علاى نطااق املنظوماة
ككال ،اسااتنادا ىل تقرياار يقدما األمااني العااام لنمام املتحاادة خااالل الاادورة ال ال ااة والساابعني
للةمعي ااة العام ااة وينبغ ااي ء يراع ااي اعس ااتعرا تفسا اريا موح اادا مس ااتكمال لقا ارار اجلمعي ااة
العام ا ااة (92د )1-املعن ا ااو "اخل ا ااتم الرمس ا ااي لنم ا اام املتح ا اادة وش ا ااعارها" ،تتقامسا ا ا ش ا اابكة
املستشارين القانونيني من تي م سسات األمم املتحدة الء هي ءع ااء يف لا الرؤسااء
التنفي يني يف منظومة األمم املتحدة املعين ذلتنسيق
 -55ينبت د إي ددالت اهتإل ددام خ دداو لن ،ددال "إذن م ددن اام د ال ددام" وم د "احلظ ددر" وت ري ددف
"أمرا جتارية"م وسين أل هذا التفسري املوحد يف تنقيب املبادو التوجي يةم وينبت النظر أي دا
يف هددذا الس دديال يف مس ددألة اس ددتادام الش د اراس املص ددإلإلة واملأليف ددة انش دد،ة ومش دداري ومح ددالس
حمددددأ ،حمدددودأ الن،ددال واملدددأ ،مد الددنل يف الوقد ذاتددج ،يف اتفاقدداس الشدراكة ،عاددو ضددإلاانس
كافية من أجمل محايت ام وم أخدذ مجيد امل ،يداس يف احلسدبان ،ينبتد أن اددة عإلايدة التنقديب
إي قيق انتا يظمل واق يا ومران من حيث الن،ال والتنفيذ ،ودقيقا يف اآلن ذاتجم

جيم -التغيريات الء ءجريت بعد اعتماد خطة عام 2030
 -5٦يفرت التحوأل املفاهيإل الناجم عدن خ،دة عدام  ٢٠٣٠إجدرات تتيدرياس هامدة يف كيفيدة
اض،الع منظومة اامم املتحدأ ب إلا ام ولن توجد احلاجة إي إجراتاس تف د إي دوالس بد
عش ددية وض ددحاها ،وإن أمج د ا دداس امل ني ددة عا ددو االع درتاة ددام وم د ذل د  ،وس دوات أمأل ددن
إدخدداأل التتيدرياس عاددو اامددد القصددري أو بشددألمل تدددرجي  ،عاددو اامددد ال،ويددمل ،فتنددج يت د اتدداذ
تدابري عاو الفورم وم رفة إي أي مدئ أعقل اعتإلاد خ،ة عام  ٢٠٣٠اتاذ إجدراتاس هدو مدن
ااسددئاة الدديت يسد و هددذا االسددت را إي اإلجابددة عن ددام وذكددرس أمابيددة املؤسسدداس املشدداركة أاددا
مددريس ُاُ ددا االس درتاتي ية أو سياسددااا أو ترتيبااددا التنفيذيددةم ومل تُشددر سددوئ  5مؤسسدداس مددن
أصمل  ٢٦مؤسسة مشاركة ردس عاو استبيان وحدأ التفتديش املشدرتكة املوجدج إي املؤسسداس إي
أنددج مل دددث أيددة تتي درياس حمددددأم وهددذا يدددأل عاددو رد ف ددمل إجيدداىل إزات احلاجددة املاحددة إي ت ددديمل
اسرتاتي ياس املؤسساس لدعم أهداة التنإلية املستدامة ،مبا يف ذل اهلدة ١٧م
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 -5٧ف ا د د د ددو س د د د ددبيمل املع د د د دداأل ،ح د د د دددو منظإل د د د ددة ال إل د د د ددمل الدولي د د د ددة اسد د د د درتاتي يت ا لات د د د دداون
اإلم دداذ  ،٢٠١٧-٢٠١5اعرتاف ددا من ددا ن الش د دراكاس ،مب ددا يف ذل د د الش د دراكاس م د د الق ،دداع
اخلاو ،بصدد التحوأل اآلن يف اجتاس القيام بشألمل أكعدر مباشدرأ وصدراحة ،إبدمداج عناصدر خ،دة
عددام ٢٠٣٠م وتراع د الصدديتة املنقحددة إعددالن املبددادو العالو د بشددأن املنشددآس مت ددددأ ا نسددية
والسياسددة االجتإلاعيددة ،الصددادرأ يف ذار/مددارس  ،٢٠١٧الت،ددوراس الدديت جدددس منددذ التحددديث
الس ددابق ،مب ددا يف ذل د اعتإل دداد خ ،ددة ع ددام ٢٠٣٠م وجت دددر اإلش ددارأ إي أن اإلع ددالن ه ددو الص د
ال امل الوحيد املستوعل ملوضوع املسؤولية االجتإلاعية لاشركاس واملإلارسداس الت اريدة املسدتدامة
الذي جرئ إعدادس واعتإلادس بشألمل مشرتج ب احلألوماس وأرابي ال إلمل وال إلاألا)١١م
 -58و د د د د دددد اس د د د د درتاتي ية الق،د د د د دداع اخلد د د د دداو واملؤسسد د د د دداس املت اقد د د د ددة هد د د د ددداة التنإليد د د د ددة
املستدامة  ٢٠٢٠-٢٠١٦كيف ي تزم الدربانما اإلمداذ املشداركة يف قيدق التنإليدة املسدتدامة مد
الق،اع اخلاو واملؤسسداس اخلرييدةم وابإلضدافة إي ذلد  ،تقدرتيف حادوأل الدربانما اإلمداذ ملسدامهة
املؤسسدداس الت اريددة يف قيددق أهددداة التنإليددة املسددتدامة اختبددار مدداذج جديدددأ لاإلشدداركة تاددق
حاد دوال مس ددتدامة ،مزي ددة إليد د ا دداس امل ني ددة وقابا ددة لاتوسد د  ،يف تنفي ددذ خ ،ددة ع ددام ٢٠٣٠م
وابإلضددافة إي ذل د  ،فددتن مشددروع اخل،ددة االس درتاتي ية لاددربانما اإلمدداذ ل ددام ٢٠٢٠-٢٠١8
يركز كعريا عاو الشراكاس م الق،اع اخلاوا)١٢م
 -59ووض اليونيدو اسرتاتي ية جديدأ لاشدراكاس عادو ن،دال املؤسسدة وسياسدة منقحدة لاشدراكة
مد ق،دداع ااعإلدداأل الت اريددة تسددتند إي خ،ددة عددام  ،٢٠٣٠وخباصددة اهلدددة ١٧م وتشددتإلمل خ،ددة عإلددمل
منظإلددة ال ،دريان امل دددين ال دددوري  ٢٠١9-٢٠١٧عا ددو  ١٠أول ددوايس رذيس ددية ،من ددا حب ددث س ددبمل الت دداون
م د الأليدداانس مددري احلألوميددة الدديت ت إلددمل بشددألمل مباشددر يف مدداأل ال ،دريان املدددين ،مبددا يف ذل د التإلويددمل
م ددن أطد دراة اثلع ددةم وح دددو منظإل ددة ال إل ددمل الدولي ددة اسد درتاتي يت ا لات دداون اإلم دداذ ،٢٠١٧-٢٠١5
اعرتافددا من ددا ن الش دراكاس ،مبددا يف ذل د الش دراكاس م د الق،دداع اخلدداو ،بصدددد التحددوأل اآلن يف اجتدداس
القيام ،بشألمل أكعر مباشرأ وصراحة ،إبدماج عناصر خ،ة عام ٢٠٣٠م
 -٦٠وكان برانما اامذية ال امل مدن أواذدمل كيداانس اامدم املتحددأ يف تشدأليمل مدوذج أعإلالدج
ا دي ددد وخ،ت ددج االسد درتاتي ية ا دي دددأ متش دديا مد د أه ددداة التنإلي ددة املس ددتدامةم وحبا ددوأل حزيد دران/
يونيج  ،٢٠١9سيألون كمل باد ي إلمل فيج الدربانما قدد أجدرئ است راضدا اسدرتاتي يا ق،دراي ،ووضد
خ،ة اسرتاتي ية ق،ريدة جديددأ وإطدارا ماليدا ،وإطدارا لانتداذام ويشدارج الق،داع اخلداو يف اخل،دط
االسدرتاتي ية الق،ريددة مددن االسددت را ااوأل ل هددداة واملدوارد وصددوال إي الت،ددوير والتنفيددذ ،وقددد
أصبب جزتا أساسيا من ال إلايةا)١٣م
 -٦١واعتإلددد صددندول اامددم املتحدددأ لاسددألان إطددارا جديدددا السدرتاتي ية الشدراكاس لدي أل
تنفيددذ اهل دددة  ،١٧وينبت د مواتمت ددج م د خ،ت ددج االس درتاتي ية ٢٠٢١-٢٠١8م ويق درتيف اإلط ددار
اعتإل دداد ا ددا ت ددوري إزات ت ،ددوير ااعإل دداأل يس ددتند إي اي ددمل أوج ددج التق دداط بد د م دداالس اهتإل ددام
صندول السألان واملؤسساس الت ارية املنارطة يف شراكاس ،والتشارج داخايدا يف إجيداد خيداراس
لاشراكة ،والتشارج خارجيا م الشري لتحديد موذج الشراكةا)١4م

__________

ا)١١
ا)١٢
ا)١٣
ا)١4
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املرج نفسج ،إجابة الربانما اإلماذ عاو السؤاأل ١١م
اخل،ة االسرتاتي ية لربانما اامذية ال امل ا ،)٢٠٢١-٢٠١٧متوز/يوليج ٢٠١٧م
إطار صندول اامم املتحدأ لاسألان لاشراكة االسرتاتي ية ٢٠٢١-٢٠١8م
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 -٦٢وتدواذم اخل،ددة االسدرتاتي ية لايونيسدديف لافدرتأ  ٢٠٢١-٢٠١8عإلددمل اليونيسدديف لصدداحل
ااطف دداأل م د د أه ددداة التنإلي ددة املس ددتدامة ،و دددد ااول ددوايس واإلج د دراتاس لاإلس ددامهة يف قي ددق
وحددد "تسداري قددوأ أوسداا ااعإلداأل الت اريددة وااسدوال" عادو أنددج
ااهدداة املتصداة اباطفدداألم ُ
من اسرتاتي ياس التتيري وأداأ متألينية مدن أجدمل قيدق نتداذا لصداحل ااطفداألم واهلددة مدن ذلد
هو بنات قدرأ املؤسسة عاو املسدتوئ الق،دري بت إلديم التشدارج مد املؤسسداس الت اريدة وإدماج دا
كايددار متددايف جدددير ن يؤخددذ يف االعتبددار يف عإلايدداس ت،دديط ال درباما وتنفيددذهاا)١5م وتتإلعددمل
إح دددئ الس ددإلاس ا ددديرأ ابالهتإل ددام السد درتاتي ية اليونيس دديف ا دي دددأ يف الفص ددمل املش ددرتج بد د
اخل،ط االسرتاتي ية ارب مؤسساسم
اإلطار ٢
الف اال املشاارتع بااني اخلطااط اعس ارتاتيةية ل ا انمى األماام املتحاادة اإلئااائي ومنظمااة األماام
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق األمم املتحدة للسكا وهي ة األمم املتحدة للمرءة
تش ددإلمل االسد درتاتي ية فص ددال مش ددرتكا ب ند دوان "ال إل ددمل م ددا م ددن أج ددمل دع ددم تنفي ددذ خ ،ددة
عددام  ،"٢٠٣٠واسددتنادا إي الت دزام املؤسسدداس اارب د "ابل إلددمل م ددا بشددألمل أف ددمل ،عإلددال يتسددم
بدرتابط وت دداون أقددوئ"م ووددد الفصددمل مدداالس الت داون الرذيسددية ويصددف طراذدق الت دداون ا ديدددأ،
است ابة لاتوصياس الواردأ يف تقرير اام ال ام عن إعادأ تنظديم منظومدة اامدم املتحددأ اإلماذيدة
من أجمل تنفيذ خ،ة عام :٢٠٣٠
•

التا،يط م ا؛

•

تنفيذ الرباما م ا بشألمل لتاف؛

•

ت زيز الشراكاس املت ددأ ا اس امل نية؛

•

ت زيز الألفاتأ م ام

 -٦٣ووضد مركددز الت ددارأ الدوليددة مبددادو توجي يددة لات دداون مد الق،دداع اخلدداو ،وأدرج الشدراكاس
بوصد ددف ا عنص د درا رذيسد دديا يف خ،تد ددج االس د درتاتي ية لافد ددرتأ ٢٠٢١-٢٠١٢م وأعد دددس املنظإلد ددة ال امليد ددة
ل رصدداد ا ويددة ملؤمترهددا القددادم إطددار سياسدداس ملشدداركة الق،دداع ال ددام واخلدداو ت تددرب فيددج أهددداة
التنإلية املستدامة من ال واممل الرذيسية اخلإلسة اليت تؤور عادو التتيدريا)١٦م وت تدزم مفوضدية اامدم املتحددأ
لشؤون الالجئ وض إطار اسرتاتي لات اون م الق،اع اخلاو قبمل ااية عام ٢٠١8م
 -٦4ولألن استنتاج أن مالبية مؤسساس اامم املتحدأ قد اعتإلدس ،أو ه يف طور اعتإلاد
اس درتاتي ياس و/أو سياسدداس خاصددة ددا ت أل د خ،ددة عددام ٢٠٣٠م ويف الوق د نفسددج ،هندداج
استنتاج خر لألن استاالصج مدن ايدمل االسدتبيان املوجدج لاإلؤسسداس وهدو أندج يادزم بدذأل مزيدد
من ا ود املت دافرأ عادو مسدتوئ منظومدة اامدم املتحددأ كألدملم ومد أن ال ديدد مدن املؤسسداس
ي ترب خ،ة عام  ٢٠٣٠إطارا شامال يوجج أعإلالج ،فتن م ظإل ا ذكر أن هناج حاجة إي ااخذ
بن ا منسق ،من منظور شاممل لاإلنظومة كألملم
__________

اE/ICEF/2017/17/Rev.1 )١5م
ا )١٦املنظإلة ال املية ل رصاد ا وية" ،خري،ة طريق إي املؤمتر ال امل العامن عشر ل رصاد ا وية"EC-69/Doc. 12.2 ،م
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 -٦5وابإلضددافة إي ذلد  ،حددذر ب ددج اجمليبد عاددو االسددتبيان مددن احتإلدداأل ازدواجيددة ال إلددمل
ب د الش دراكة م ددن أج ددمل خ ،ددة ع ددام  ٢٠٣٠يف ح ددد ذاا ددا والش دراكاس م ددن أج ددمل خ ،ددط ال إل ددمل
اإلنسدداين وتتددري املندداام و تدداج املواتمددة عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل إي فددال أوس د  ،ان الق،دداع
اخلدداو ال ليددز ب د هددذس اخل،ددط املاتافددةم ويت د عاددو منظومددة اامددم املتحدددأ أن تصددبب أكعددر
عنايددة ابحتياجدداس الدزابذن عنددد الت امددمل مد الق،دداع اخلدداو ،وأن تت نددل لدداطر خاددق أمدداا مددن
الشراكاس املن زلةا)١٧م
 -٦٦وال يسد تتيددري ال،ريقدة الدديت ت إلدمل ددا اامدم املتحدددأ مد الق،دداع اخلداو إال أن ي ددزز قدددرأ
املنظومد ددة عاد ددو س د د أداذ د دا يف تد ددوفري املند دداف ال امد ددة ال امليد ددةم ويتوق د د أن تقد ددوم اامد ددم املتحد دددأ،
ابالشد درتاج مد د ال دددوأل ااع ددات ومريه ددا م ددن ا دداس امل ني ددة عا ددو الصد د يدين ال دددوري واإلقايإلد د ،
ابلتنسيق ب شبألاس املؤسساس ال امة واخلاصة واملاتا،ة وذل ابلتواصمل م ا اس امل نيدة مدن
الق،اع اخلاو ومؤسساتج ،والت اون م ا ،ودعم أنشد،ت ا وتشدأليا ام واسدتنادا إي منظدور احلوكإلدة
هددذا ،ي ددين التنسدديق :حشددد ا دداس امل نيددة مددن الق،دداع اخلدداو ومؤسسدداتج وال إلددمل م ددا ،بتنشدديط
الدرباما ،وعقددد االجتإلاعدداس وتيسددري الت دداون؛ وإقندداع الشددركاس والصددناعاس ابلتنظدديم الددذا وحع ددا
عاو ذل ؛ والتفاو بشأن التاايس؛ وتوفري احلوافز من أجمل قيق تا التاايسا)١8م
 -٦٧وبرويف "التنسيق" هذس ،يتناوأل التقرير سبمل س الرتتيبداس احلاليدة لاشدراكاس مد الق،داع
اخلداوم وتصدبب احلاجدة إي التنسدديق أكعدر أمهيدة يف ضددوت الدن ا الشدإلوري الددذي تددعو إليدج أهددداة
التنإلية املستدامةم ويب ا دوأل الوارد أدانس عينة ت،ي،ية لتنسيق أهداة التنإلية املستدامةم
ا دوأل ١
ا اس املنسقة

ا اس الوسي،ة
التدابري التيسريية
النتاذا املنشودأ
املصدر :مقتدب مدن

احلألوماس واملنظإلاس الدولية

ا اس الفاعاة احلألومية االفرعية) ومري الدوأل امبا يف ذل الق،اع اخلاو)
والشبألاس التاب ة هلا.
ب دددت الش ددبألاس ودعإل ددا وتش ددأليا ا بت ددوفري املد دوارد املالي ددة ،واهليأل ددمل اإلداري،
واخلرباس ،واالعرتاة ،وما إي ذل م
تقدددمي إسد اماس لاتنإليددة املسددتدامة عاددو الصد يد ال ددامل االتإلويددمل وامل ددارة،
ووض د امل ددايري ،ورصددد االمتع دداأل) و س د الت دداون ابنددات العق ددة وخاددق وقاف ددة
مشرتكة ب لتاف ا اس امل نية ،واحلد من الت زو)م

Stephan Klingebiel and Sebastian Paolo, “Orchestration: an instrument for

implementing the Sustainable Development Goals”, Briefing Paper 14/2015, German

)Development Institute (Bonnم

ي ترب مجي مساراس ال إلمل املقرتحة يف هذا التقرير "تدابري تيسريية"م

__________

ا )١٧االستبيان املوجج لاإلؤسساس ،إجابة مألتل تنسيق الشؤون اإلنسانية عاو السؤاأل ١٠م
Abbott and Duncan Snidal, “International Regulation without International
ا)١8

Kenneth W.

Government: Improving IO Performance through Orchestration”, The Review of International

)Organizations, vol. 5, No. 3 (September 2010م
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ل ا -اجلوانة التنفي ية واإلدارية للشراكات
 -٦8تتاد ددف اادواس احمل د ددددأ وال إلاي د دداس التنفيذي د ددة واإلداري د ددة ال د دديت وض د د ت ا مؤسس د دداس اام د ددم
املتحدأ لادخوأل يف الشراكاس اختالفا كبريام ويب ايدمل الدردود عادو االسدتبيان املوجدج لاإلؤسسداس
أن ك ددمل مؤسس ددة تت ام ددمل مد د التح دددايس اخلاص ددة ددا ،ال س دديإلا يف م ددا يت ا ددق ب إلاياا ددا واحتياجاا ددا
الداخايددة الذاتيددةم وودداوأل املفددتش يف االسددت را الرتكيددز عاددو الفددرو املتاحددة عاددو ن،ددال املنظومددة
كألددمل  ،وال يشددأل يف الددن ا احملددددأ الدديت تتب ددا فدرادئ املؤسسدداسم بيددد أن ال ديددد مددن املؤسسدداس
أبرز التحدايس اليت لألن الت اممل م ا مبزيد من الف الية والألفاتأ ابتباع اا يشإلمل املنظومة كألملم

ءلف -ايوافز
 -٦9من الوساذمل اليت توخاها املفتش مدن أجدمل الف دم الألامدمل حلدوافز الق،داع اخلداو عندد الت امدمل
م منظومدة اامدم املتحددأ أن يسدإل مباشدرأ مدن مؤسسداس ااعإلداأل راتهدا النقديدة يف منظومدة اامدم
املتحددأ وتوق ااددا من ددام وهلددذا التدر  ،أعدددس وحدددأ التفتدديش املشدرتكة استقصددات مصددإلإلا إلد هددذس
اآلرات من أكرب عدد ممألن من الشركاس عن طريق شبألاس االتفال ال امل  ،أو مرفدة الت دارأ الدوليدة،
أو املنظإل ددة الدولي ددة ارابي ال إل ددملم ولأل ددن م د ااس ددف ،مل ي ددتإلألن أي م ددن املؤسس دداس املش ددار إلي ددا
أعالس من أن يوزع عددا ذا داللة إحصاذية عادو أع داذج الدذين قدد يألوندون عادو عادم ابلق دااي وعادو
است داد لارد عادو ذلد االستقصداتم واضد،ر املفدتش إي اقتصدار مجد اآلرات مدن الق،داع اخلداو عادو
ع د دددد م د ددن الش د ددركاس أجريد د د مق د ددابالس ر.ي د ددة مد د د ممعاي د ددا أو اس د ددتإل إلي د ددا يف ش د ددىت املناس د ددباس
واالجتإلاعاس اليت عقدس م ممعا الق،اع اخلاو ،مبا يف ذل اجتإلاعاس االتفال ال امل م
 -٧٠ورمم هذس القيود املن ية ،فقد جدرئ توويدق مسدألة دوافد الق،داع اخلداو بشدألمل سدايم
يف اإلجاابس املقدمة من املؤسساس املشاركة عاو مشروع االستبيان املوجدج لاإلؤسسداس ،إضدافة
إي إجاابس موظف اامم املتحدأ الذين أجري م م مقابالسم
 -٧١ولدئ م ظم املؤسساس فألرأ واضحة عن ال واممل احلافزأ الديت تددف الق،داع اخلداو إي
الت دداون مد منظومددة اامددم املتحدددأ ،مسددتقاأ مددن تفاعا ددا ال إلاد مد الشددركاس اخلاصددةم وعددالوأ
عاو ذل  ،جيرئ ب ج املؤسساس استقصاتاس منتظإلة لاشراكاس لتقييم اجتاهداس حمدددأ وف دم
رات الشركات واحتياجاام املتتريأم ومن أبرز اامعاة عاو ذل الربانما اإلماذ وبرانما اامذيةم
اإلطار ٣
استق اءات ال انمى اإلئائي وبرانمى األت ية عن الشراكات
بدددأ استقصددات الددربانما اإلمدداذ عددن الشدراكاس يف عددام  ٢٠٠١وجيددرئ منددذ ذلد احلد
كددمل عددام إي والوددة أع دوام اللتإلدداس ت ايقدداس مددن الشددركات عاددو دور الددربانما اإلمدداذ وأداذددجم
وتستادم النتاذا لف م تصوراس الشركات و س عإلمل املؤسسةم وجيري إطالع املألاتل الق،رية
واملألاتددل اإلقايإلية/املركزيددة عاددو النتدداذا مددن أجددمل ايا ددا واتدداذ اإلجدراتاس الالزمددة ،وتؤخددذ يف
احلسبان يف التقارير املقدمة إي اجملا التنفيذي ويف تقييإلاس ااداتم
وصدر تألايف إبجرات استقصات برانما اامذية عن تصور الشدراكة ال امليدة ضدإلن إطدار
النت دداذا املؤسس ددية لا ددربانمام ورد عا ددو االستقص ددات م ددا مإلوع ددج  84٣ش دريألا ،م ددن م ش ددركات م ددن
الق،اع اخلاوم ويشري تقرير البيداانس والتحاديالس ،الدذي يت دإلن نتداذا االستقصدات ،إي القيإلدة
والتوق اس املرتب،ة ابلشراكاس ،ومبادو الشراكة والف الية من حيث التألافةم
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 -٧٢وحدد ايمل لاإل اوماس املقدمة من املؤسساس ال واممل احلافزأ التالية ،وه ااكعر ذكرا:


إمألانية الوصدوأل إي مناقشداس السياسداس ال امدة الدوليدة حدوأل املسداذمل املت اقدة
مبيادين حمددأ اكالصحة والبيئة وما إي ذل )؛



ف ددرو املش دداركة يف عإلاي دداس وض د لتا ددف م دددوانس قواع ددد الس دداوج أو امل ددايري
الدوليد د ددة ذاس الصد د دداة مب د د دداالس حمد د ددددأ ل عإلد د دداأل الت اريد د ددة االيد د ددد ال اما د د ددة،
واالتصاالس الساألية والالساألية ،وما إي ذل )؛



االرتباا بصورأ منظومة اامم املتحدأ الفريدأ من نوع ا وابلقيم اليت متعا ا؛



إمألانية الوصوأل إي احلألومداس وا داس امل نيدة الرذيسدية عادو ااصد دأ ال دامل
واإلقايإل والوطين؛



بنات صورأ عالمت ا الت ارية ،وظ ور أكرب يف أوساا اجملتإل املدين ،مبا يف ذل
املست األون ومإلوعاس ااعإلاأل الت ارية ااخرئ ،ووساذط اإلعالم؛



إنشات أسوال جديدأ وخاق الفرو اعإلاأل جتارية؛



الوفات مبسؤوليااا االجتإلاعية كشركاس و قيق أهدداة االسدتدامة أو االسدتعإلار
أو ااهداة اخلريية؛



بنات القدراس والنإلو م اإلس ام يف ااهداة اإلماذية الوطنية؛



ت زيز مشاركة موظفي ا و فيزهم؛



التد دواتم مد د أه ددداة التنإلي ددة املس ددتدامةم فالتنإلي ددة املس ددتدامة ت ددين أي ددا أعإل دداال
جتارية مستدامةم

 -٧٣واسددتنادا إي املنظإلدداس املشدداركة ،فددتن التحدددايس الرذيسددية الدديت ذكراددا كيدداانس الق،دداع
اخلداو تتصدمل مبدا ياد  :اأ) البريوقراطيدة ،وقواعدد وأنظإلدة وإجدراتاس مرهقدة وم قددأ؛ اي) ف اليدة
املؤسس د ددة وأو د ددر الش د دراكة؛ اج) مت،اب د دداس التواص د ددمل وإع د ددداد التق د ددارير؛ اد) اس د ددتادام الش د دداراس
والش د ارم ولددي مددن املسددتتري أن تت،ددابق هددذس التحدددايس م د الدديت أشددارس إلي ددا املؤسسدداس
املشاركة عاو أاا دايس خاصة ا ،كإلا جيري النظر يف ذل يف كاممل أجزات هذا التقريرم
 -٧4ويددرئ املفددتش أنددج ال ت دزاأل هندداج حاجددة إي م رفددة أكعددر عإلقددا ابل وامددمل احلددافزأ الدديت ت دددف
الق،دداع اخلدداو إي الدددخوأل يف شدراكاس مد منظومددة اامددم املتحدددأ عنددد حماولددة زايدأ جتدداوي الق،دداع
اخلدداو مد الدددعوأ إي تددوفري املندداف ال امددة ال امليددةم وااسددئاة مددن قبيددمل "هددمل مؤسسدداس اامددم املتحدددأ
شدريألا ف دداال مددن منظددور الق،دداع اخلدداو " و"كيددف يدددما الشددركات مددن الق،دداع اخلدداو وي،بقددون قدديم
اامم املتحدأ ومبادذ ا " ينبت أن تؤخذ داذإلا يف االعتبار عند التفألري يف إشراج الق،اع اخلاوم
 -٧5ورم ددم أن مش دداركة الق ،دداع اخل دداو عا ددو الن ،ددال ال ددامل يف م ددا يت ا ددق ه ددداة التنإلي ددة
املستدامة ما زالد يف مرحادة مبألدرأ ،ورمدم أندج ال يدزاأل هنداج الألعدري ممدا ينبتد عإلادج ،فقدد اكتشدف
املفددتش أنددج جي دري إح دراز تقدددم ،عاددو ااقددمل عاددو مسددتوئ التصددور والددوع لدددئ ا دداس الفاعاددة
الرذيس ددية يف الق ،دداع اخل دداوم وق ددد ق ددام ابلف ددمل ب ددج الش ددركاس ذاس ب ددد النظ ددر إبدراج عناص ددر
االسددتدامة ك ددزت مددن مددوذج أعإلاهلددا الت اريددةم ويف الوق د نفسددج ،ال ت دزاأل أمابيددة هددذس الش ددركاس
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يف حاجددة إي امل اومدداس وإي ف ددم طبي ددة أهددداة التنإليددة املسددتدامة ون،اق ددام ومددن املؤكددد أن هددذس
ا ددود التعقيفيد ددة ه د د مد ددن املس ددؤولياس الرذيسد ددية ملنظومد ددة اام ددم املتحد دددأ بوص ددف ا احملف د دز وامليسد ددر
لاشد دراكاس عا ددو ااص د د دأ ال ددوطين واإلقايإل د د وال ددامل م بي ددد أن املؤسس دداس ال دديت ت ت ددزم االرتب دداا
ابملؤسس دداس الت اري ددة وحش ددد طاقاا ددا يف تنفي ددذ خ ،ددة ع ددام  ٢٠٣٠مع ددمل مرف ددة الت ددارأ الدولي ددة،
واملنظإلددة الدوليددة ارابي ال إل ددمل ،واجملا د ال ددامل ل عإل دداأل الت اريددة مددن أج ددمل التنإليددة املس ددتدامة،
ينبت أن تت اوز مرحاة الرتويا لاإلبادو وأن ت زز عالقااا م املؤسساس الت ارية دة إشدراك ا
بشألمل نشط وماإلدوس بدرجدة أكدرب يف قيدق أهدداة التنإليدة املسدتدامةم ويتوقد أن يرتقد االتفدال
ال امل  ،يف ضوت ارتباطج الوويق مبنظومة اامم املتحدأ ،ابلدور الدذي يؤديدج يف زايدأ مشداركة الق،داع
اخلاو ،ويف رف عدد املشارك فيج ،ويف رصد أنش،تج اانظر الفصمل خامسا)م

ذء -التحدايت والعقبات
البريوقراطية
 -٧٦ورد ذك ددر البريوقراطي ددة ،أو ال إلاي دداس اإلداري ددة والقانوني ددة املرهق ددة وال،ويا ددة ال دديت تن ،ددوي عاي ددا
املش دداركة املتتاب ددة لوح ددداس تنظيإلي ددة مت ددددأ ،م ددن قب ددمل ع دددأ كي دداانس وم ددوظف مم ددن أجريد د م ددم
مقابالس بوصف ا عقبة رذيسية أمدام ال إلدمل بألفداتأ مد الق،داع اخلداوم ويف ب دج املؤسسداس ،يت د
أن جتت دداز مقرتح دداس الش دراكة عإلاي دداس طويا ددة أكع ددر م ددن ال ددالزم ،تنا ددرا في ددا الوح دددأ الفني ددة مص دددر
املقرتيف ،واإلدارأ الفنية الوطنية و/أو إقايإلية ،وإطاراس اإلدارأ ال ايا الفنيدة يف املقدر ،والوحدداس القانونيدة
واملاليددة ،الدديت كعدريا مددا تألددون قددد باتد أقصددو حدددود إمألااناددا وال يتددوفر لدددي ا مددا يألفد مددن املدواردم
وتتن دداف ش ددركاس الق ،دداع اخل دداو يف بيئ دداس دينامي ددة ج دددا ألإل ددا مف دداهيم مع ددمل القيإل ددة لق ددات امل دداأل،
والسددرعة ،والف اليددة مددن حيددث التألافددةم ونتي ددة لددذل  ،ال يسد مل ف ددم إجدراتاس املوافقددة املرهقددة ،الدديت
تسفر عن أتخري ل دأ أش ر ،مما يتسبل يف ضياع الفرو ويف الش ور ابإلحباام
 -٧٧وس يا ملواج ة التحدايس ،أقدام ب دج املؤسسداس ليداس و/أو ممارسداس متألن دا مدن أن
تألددون أكع ددر اس ددت ابة يف ا ددا إزات الش دراكاسم ف ا ددو س ددبيمل املعدداأل ،وض د ال ددربانما اإلم دداذ ،
وص ددندول الس ددألان ،وبد درانما اامذي ددة م دداذج موح دددأ ملاتا ددف أند دواع الشد دراكاسم فق ددد فوضد د
لاإلألاتددل الق،ريددة لاددربانما اإلمداذ سددا،ة إقامددة الشدراكاس عاددو الصد يدين اإلقايإلد والق،ددريم
ولأل ددن لاوح ددداس ال دديت تت ام ددمل مد د الق ،دداع اخل دداو أن توقد د اتفاق دداس لتاف ددة بص ددورأ مباش ددرأ؛
وال تألون موافقة مألتل الددعم القدانوين لادربانما اإلمداذ م،اوبدة إال يف احلداالس الديت يدد في دا
هددذس االتفاقدداس عددن النإلدداذج املوحدددأم وم د أن النإلدداذج املالذإلددة ليس د حددال سددحراي لا إلايدداس
اإلدارية والقانونية املرهقة ،ابلنظر إي أن كمل شراكة ه نوعا ما فريدأ من نوع ا ،فتنج لألن ا أن
تساعد عاو تقايل عإلاياس املوافقة ،وال سيإلا ابستادام البنود القانونية املوافق عاي ا مسبقام
 -٧8وكاإلدا وجددس حاجدة ملناقشدة بندود قانونيدة أو التفداو بشدأاا ،وبتيدة جتندل التددأخرياس
املرتاكإل ددة م ددن ج درات املش دداركة املت اقب ددة م ددن قب ددمل الوح ددداس التنظيإلي ددة املت ددددأ ،تت دديب اليونيس دديف
املناقشاس املباشرأ ب مألتب ا امل ين ابلشؤون القانونية واملألتل القانوين لاشري احملتإلدملم ويقددم
بدرانما البيئددة ،يف مبادذددج التوجي يددة ا ديدددأ وواثذددق اإلجدراتاس املت اقددة مبشدداركة الق،دداع اخلدداو،
م اومدداس عددن كيفيددة الت امددمل مد الق،دداع اخلدداوم وتددوفر املبددادو التوجي يددة م اومدداس حمددددأ عددن
طراذق املشاركة وعن الصألوج القانونية الواجل استادام ا لا إلمل م الق،اع اخلاوم
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 -٧9وتقدددم وكالددة الددوالايس املتحدددأ لاتنإليددة الدوليددة معدداال م إلددا ،مددن خددارج منظومددة اامددم
املتحدددأ ،لاأليفيددة الدديت لألددن أن تيسددر ددا ج دداس التنسدديق الت دداون مد الق،دداع اخلدداوم إذ ت د
الوكالة "مدرات لا القداس" مسدؤول عدن ال القداس الفرديدة بد الوكالدة وشدركة رذيسدية مدن الق،داع
اخلاو ،ويقومون ،يف مجاة أمور ،بدور املدخمل ااوأل لشركاس الق،اع اخلاوم
 -8٠ويف السيال نفسدج ،أوصدو عددأ مدوظف ممدن أجريد م دم مقدابالس ب "مركدز جدام "،
مب د مألددان واحددد لتاق د مبددادراس الق،دداع اخلدداو وتوجي ددا عاددو النحددو املناسددل ،س د يا إي
تيسري مشاركة الق،اع اخلاو واحلد من البريوقراطية املرتب،ة بذل م
 -8١وال لألن هلذا االست را أن يوفر حاوال فرديدة ملسدألة البريوقراطيدة؛ وعدالوأ عادو ذلد ،
ال يوجددد حددمل بسدديط لددذل  ،واملؤسسدداس ذااددا ه د الوحيدددأ الدديت لألن ددا أن ددمل هددذس املسددألة
إبعددادأ تصددإليم سددري عإلا ددا الددداخا املت اددق ابلق،دداع اخلدداو ،ورف د مسددتوايس تفددويج السددا،ة
واملس دداتلة ،واسد ددتادام التألنولوجي دداس ا ديد دددأ بش ددألمل أف د ددملم وم د د ذل د د  ،ف ددتن القصد ددد مد ددن
التوصددياس الراميددة إي وضد إطددار تنفيددذي منسددق عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل هددو تفيددف ال ددلت
البريوقراط وتيسري التواصمل والتوافق التشتيا م املؤسساس الت اريةم
قواعد تري كافية وقدمية
 -8٢مددن املسدداذمل ااخددرئ الدديت مت ديدددها الفصددمل يف ب ددج املؤسسدداس ب د اآلليدداس املاليددة
احلالي ددة ومريه ددا م ددن اانظإل ددة ومت،اب دداس الشد دراكة القاذإل ددةم وق ددد أنش ددأ م ظ ددم املؤسس دداس نظإل ددج
وقواعدس ولواذحج املاليدة احلاليدة مندذ فدرتأم ومل ينقح دا ،وال أخدذ يف االعتبدار مدا يادزم مدن دديعاس
لرتتيباس الشراكة املرنةم وقد أبات املؤسساس عن نف التباين بد السياسداس القاذإلدة واحلاجدة
إي حركية جديدأ يف إقامدة الشدراكاس وتنفيدذها يف مداالس أخدرئ ،معدمل الشدراتم وحسدل ب دج
ممعاد د الق ،دداع اخل دداو ال ددذين أجريد د م ددم مق ددابالس ،ف ددتن قواع ددد الشد درات ال ت ددعإلن سياس دداس
االستدامة اليت جت مل املنت اس أكعر تألافةم
 -8٣ورمددم التقدددم ااكيددد الددذي أحرزتددج املؤسسدداس يف ت زيددز اُ ددا إزات الشدراكاس ،ال يدزاأل
هناج طال ماب واس الن،ال عاو زايدأ صقمل السياساس واإلجراتاس يف هذا الصدد من أجمل
املشاركة الف الةم وكإلا ذكرس ذل منظإلة ال إلمل الدوليدة ،فدتن" :الشدراكاس بد الق،داع ال دام
واخلاو تتيب إمألاانس لانإلدوم ولألدن هنداج حاجدة إي مواصداة ال إلدمل عادو ادذيل ادا مألتدل
ال إلمل الدوري وإجراتاتج املت اقة ابلت اون م الق،اع اخلاو"ا)١9م
 -84وقد وض مؤسساس اامم املتحدأ تقايداي قواعد تقصر في ا الشدراكاس أساسدا عادو
عالقة ب ج ة ما ة وج ة مستفيدأم وعاو ال أل من ذل  ،فتن ااشألاأل الناشدئة وا ديددأ
لاإلشدداركة مد الق،دداع اخلدداو تت،اددل صددألوكا جديدددأ ودرجددة أكددرب مددن املرونددة لاتأليددف مد بيئددة
سري ة التتريم وم ذل  ،مالبا ما تقيَّد املؤسساس مب إلوعة مدن القواعدد واانظإلدة ال تسدإلب هلدا
ابالسد ددتفادأ الألاماد ددة مد ددن الش د دراكاس أو تألد ددون مبعابد ددة عامد ددمل م يد ددقم ومد ددن اامعاد ددة الد دديت أبرزاد ددا
املؤسسدداس عاددو ال قبدداس الدديت ت رتضد ا عنددد تف يددمل الشدراكاس ان دددام اآلليدداس والقواعددد املناسددبة
لتحويمل اامواأل ومريها من املوارد يف ما يتصمل ابلشركات من الق،اع اخلاوم

__________

ا )١9انظددر منظإلددة ال إلددمل الدولي دة" ،اس درتاتي ية منظإلددة ال إلددمل الدوليددة لات دداون اإلمدداذ  :٢٠١٧-٢٠١5تقريددر عددن
التقدم احملرز" ،GB.329/POL/6 ،الفقرأ ٣٠اد)م
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 -85وهندداج حاجددة إي توسددي ن،ددال السياسدداس والصددألوج املاليددة القاذإلددة لتيسددري ترتيبدداس
جديدأ وأكعر مرونة لاشراكة معمل :القيإلة املشرتكة ،وصألوج املنب ،والتإلويمل ا إلاع  ،وترتيبداس
دفد الرسدوم مقابددمل اخلددماس ،وصدناديق املؤسسدداس املاصصدة ملواج دة التحدددايسم ومدن اامعاددة
عاددو هددذا النددوع ا ديددد مددن الش دراكة الددذي يدددما أشددألاال جديدددأ لاتإلويددمل الش دراكة مددن أجددمل
االستعإلار يف التنإلية املسدتدامة  -وهد مشدروع مشدرتج ينسدقج املنتددئ االقتصدادي ال دامل بددعم
من منظإلة الت اون والتنإلية يف امليدان االقتصدادي وي ددة إي اإلسد ام يف متويدمل أهدداة التنإليدة
املسددتدامة عددن طريددق التإلويددمل املاددتاطم وجتإل د الش دراكة ب د كيدداانس مددن الق،دداع ال ددام والق،دداع
اخلاو ،وت اجل عدم الت،ابق ب احتياجاس املستعإلرين ومت،اباس متويمل املشاري م
 -8٦وهندداج عدداذق كبددري خددر انتددا عددن القواعددد احلاليددة هددو الت دداري ب د مت،ابدداس الش درات
واملروندة الدديت ت،اب ددا الشدراكاسم وقددد وضد عددأ مؤسسداس حدواجز حلإلايدة املشددرتايس ونصد
عا ددو وج ددوي أال ت ددؤدي أي ددة ش د دراكة إي م اما ددة تف ددياية يف عإلاي ددة الش د درات ،س د د يا إي تف ددادي
ت اري ،حقيقد أو متصدور ،يف املصداحلم وكعدريا مدا تتصدمل شدركاس الق،داع اخلداو الت،ا يدة الديت
توجددج في ددا مدداذج ااعإلدداأل الت اريددة إلجيدداد حاددوأل مسددتدامة لاإلشدداكمل االجتإلاعيددة واالقتصددادية
بأليدداانس اامددم املتحدددأ لت ددر عاي ددا أفألددارا أو منت دداس أو خدددماس ابتألاريددةم إال أن تا د
املنت دداس كعد دريا م ددا تنحص ددر بد د القواع ددد املت اق ددة ابلشد درات والقواع ددد املتص دداة اباعإل دداأل اخلريي ددة،
مما جي مل من الص ل إقامة الشراكاسم
 -8٧وينبت أي ا است را مسألة ت اري املصاحل يف ال القاس ب كياانس الق،اع اخلداو
ومؤسسدداس اامددم املتحدددأم فالق،دداع اخلدداو حباجددة إي ح دوافز جتاريددة قويددة لاإلشدداركة يف خ،ددة
ع د ددام  ٢٠٣٠س د دوات بش د ددألمل مباش د ددر ،ابملش د دداركة يف إع د ددداد مش د دداري اام د ددم املتح د دددأ وأنش د دد،ت ا
أو تنفيذها ،أو متويدمل التنإليدة ،أو بشدألمل مدري مباشدر ،إبدراج عناصدر االسدتدامة يف مداذج أعإلالدج
الت اريةم ولألن حاليا ويمل املصاحل اليت كان مشتبألة يف املاض إي مصاحل مشدرتكةم وينبتد
عند الازوم أن تألون املرونة مصحوبة ب إلاانس قويةم
 -88وال تش د قواع ددد الش درات الش دراكاس ال دديت ترك ددز عا ددو االبتأل ددار املش ددرتج وعا ددو تص ددإليم
املنت دداس أو اخل دددماس املش ددرتكةم وأي مس ددتعإلر ،مب ددا يف ذلد د ش ددركاس الق ،دداع اخل دداو ،يتوقد د
احلصددوأل عاددو عاذددد عددادأل عاددو االسددتعإلار يف االبتألدداراسم بيددد أن القواعددد الدديت ت،بق ددا كيدداانس
اامم املتحدأ يف ما يت اق حبقول املاألية الفألرية ،والشراكاس االحتألارية واهلادفدة إي الدربب متند
املؤسساس من املشاركة الف الةم
 -89ويدرئ املفدتش أن قيددق الدربب مد تقددمي دعدم حقيقد اهدداة التنإليددة املسدتدامة ينبتد
أال يشألمل خ،ا أمحر أو شدرطا لالسدتب ادم وينبتد عددم اعتبدار توافدق املصداحل ت داراب يف املصداحل
يف مجي د الظددروةم ول ددذل  ،يت د عاددو املؤسس دداس تنقدديب القواعددد ال دديت متن ددا مددن االس ددتفادأ
الألاما ددة م ددن الش دراكاسم وينبت د أن يأل ددون هن دداج ت دوازن أف ددمل ب د التإلس د بص ددورأ املؤسس ددة
ومبادذ ا وقيإل ا وتوفري القدر امل،اوي من املرونة عند إقامة شراكاس م الق،اع اخلاوم
 -9٠وسوة تستفيد مؤسساس اامم املتحدأ مدن تنقديب لادنظم والقواعدد املاليدة ،مبدا يف ذلد
قواعد وأنظإلة الشرات ،يرم إي ج مل هذس القواعد متإلشية م التحدايس اليت ت،رح ا ااشألاأل
ا ديدأ والناشئة لا إلمل م الق،اع اخلاوم وت اجل التوصية  ٢الواردأ يف مسار ال إلمل العداين هدذا
التحدي ابلذاس من منظور املنظومة كألملم
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ثقافة امل سسة  -العزوت عن املخاطرة
 -9١سددبق أن حددددس وحدددأ التفتدديش املشددرتكة مسددألة اخددتالة العقافدداس ب د املؤسسدداسم
وس ددا ،الوح دددأ ال ددوت عا ددو الف ددوأ القاذإل ددة يف وقاف ددة املؤسس ددة بد د منظوم ددة اام ددم املتح دددأ
والق،اع اخلداو ،وعادو قادة ف دم اامدم املتحددأ لق،داع ااعإلداأل الت اريدة بوصدف إلا مدن ال قبداس
الرذيسية لان ايف يف تنفيذ الشراكاسا)٢٠م
 -9٢ومددن أوجددج اخددتالة العقاف داس الرذيسددية ب د مؤسسدداس اامددم املتحدددأ والق،دداع اخلدداو
املوقف من املااطرم فإلؤسساس اامم املتحدأ واعية ابملااطر احملتإلاة املرتب،دة ابلشدراكاس امعدمل
املادداطر املت اقددة ابلسددإل ة ،وت دداري املصدداحل ،وامليددزأ مددري ال ادلددة ،وفقدددان االسددتقاللية) ،وقددد
وض نظاما قواي لاددفاع عدن الدنف م ويف حد أن تدوخ احلدذر الزم ق ،دا ،فدتن هدذا ال دزوة
عددن املادداطرأ كعدريا مددا ين،ددوي ضددإلنا عاددو شددألوج حددوأل حدوافز الق،دداع اخلدداوم ونتي ددة لددذل ،
ويف ح يتسم الق،داع اخلداو بن دج القداذم عادو اجملازفدة إزات املبدادراس والشدراكاس ،فدتن م ظدم
مؤسساس اامم املتحدأ ي زة عن املااطرأ إي درجة أنج يف مل عدم اتاذ املوظف اي إجرات
كأفراد وعاو مستوئ املؤسسةم
 -9٣وتت،اددل أهددداة التنإليددة املسددتدامة املزيددد مددن ال إلددمل مد الق،داع اخلدداو ،وتددرتجم زايدأ
الت ر إي زايدأ يف املااطر التنفيذية واملت اقة ابلسإل ةم وال لألن ت زيز الشراكة ال املية إذا ظمل
ال ددزوة عددن املادداطرأ عاددو نف د املسددتوئ ،وإذا مل ُ فددز اددا جديدددأم وال لألددن جتنددل لدداطر
الشراكة ابلألاممل؛ وم إلا كان مدئ االحرتام الذي وظدو بدج شدري حمتإلدمل ،أو يظ در أندج وظدو
بج ،هناج داذإلا لاطر مصاحبةم و"االن دام التام لاإلااطر" مري موجود ،معاإلا يب ذلد الواقد
يف أكعددر ااحيددانم ولددذل  ،ينبتد الت امددمل مد ال ددزوة عددن املادداطرأ حبددذر ،مد السد احلعيددث
إي بنات العقةم
 -94وال لألن جتنل املااطر داذإلا ،ولألن لألدن ديددها وإدارادا ،معاإلدا أدرج ذلد ب دج
املؤسسدداس ،ممددا ي ددإلن اتدداذ الق دراراس املسددتنريأ متامددا بشددأن إمألانيددة ال إلددمل م د الق،دداع اخلدداو
وكيفيتددجم وينبتد أال دددد ليدداس التقيدديم املادداطر فحسددل ،بددمل الفددرو املتاحددة أي ددام ولألددن أن
تس د م اإلج دراتاس الشدداماة لتددوخ ال نايددة الواجبددة يف س د إدارأ املادداطر ،مبددا يف ذل د ديددد
املااطر وتقييإل ا ،وكذل تدابري التافيف من حدأ املااطرم وينبت إدراج أحألام تت اق إبدارأ
املا دداطر يف ال ددن ا ا دي دددأ ،ويت د عا ددو ش ددركات اام ددم املتح دددأ ،مب ددا يف ذل د كي دداانس الق ،دداع
اخلاو ،تقاسم املااطر واملسؤولياس بشروا حمددأ بوضويف يف اتفاقاس الشراكةم
 -95ف او سبيمل املعاأل ،تواجج منظإلة الصحة ال املية ،وه من أنشط املؤسساس اليت ت إلدمل
مبدوارد مددن الق،دداع اخلدداو ،مجاعدداس ال ددتط القويددة لصددناعة اادويددةم ولددذل  ،مددا فتئد املنظإلددة
تت ر بشدأ لاشب اس واالنتقاد يف ما يت اق ابدعاتاس التأوري الدذي ال مدربر لدج يف عإلايدة صدن
القرارم ولي من املستتري أن تألون منظإلة الصحة ال املية قد وض إطارا شامال جدا لا إلمل
مد ا دداس الفاعاددة مددري الدددوألم وهددذا اإلطددار مددر بدرجددة كبددريأ ومأليددف مد طاذفددة واسد ة مددن
أن دواع التفاعددمل املإلألنددة؛ وهددو يت ،د املشدداركة ،وامل دوارد ،واادلددة ،والدددعوأ ،والت دداون التقددينم وقددد
أدس عإلايددة تددوخ ال نايددة الواجبددة و ايددمل املادداطر إي مجاددة أمددور من ددا إنشددات س د مل لا دداس

__________

ا )٢٠انظر  ،JIU/NOTE/2009/1الفقرأ 95م
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الفاعا ددة م ددري ال دددوألا)٢١م وي اادعو املف ااتش منظم ااة ال ااحة العاملي ااة ىل ء تتب ااادل ا راء ما ا
م سسات األمم املتحدة األخرى وء تناقش الدرون املستفادة والعناصر الواردة يف طارها
الء قد تكو مناسبة للمنظومة أبسرهام
التحدايت األخرى
 -9٦تشإلمل التحدايس ااخدرئ الديت أباتد عن دا املؤسسداس تدردد ب دج الددوأل ااع دات يف
الت اون م الق،اع اخلاو ،وعدم وجدود تقييإلداس مناسدبة اودر الشدراكاسم وي دد الددعم املسدتإلر
مددن الدددوأل ااع ددات أمدرا أساسدديا لاتتاددل عاددو ب ددج الددرتدد املدرتبط ابلشدراكاسم ومددن املسددام بددج
عا ددو ن ،ددال واس د أن أه ددداة التنإلي ددة املس ددتدامة ل ددن تتحق ددق دون مش دداركة الق ،دداع اخل دداو وأن
االس ددتعإلار اخل دداو أص ددبب احمل ددرج الرذيسد د لاتنإلي ددةم وق ددد أق ددرس ال دددوأل ااع ددات ددذس احلق دداذق
اباللتزام دداس الد دواردأ يف خ ،ددة ع ددام  ،٢٠٣٠وينبتد د أن تواص ددمل التفأل ددري ماي ددا يف ه ددذا ال ددن ا يف
تش دري ااا وممارسددااام وقددد أدرج ال ديددد من ددا ابلف ددمل أمهيددة ال إلددمل بشددألمل مناسددل م د الق،دداع
اخلاو ،والقيام يف نف الوق مب ا ة ااولوايس الوطنيةم
 -9٧وابإلضافة إي ذل  ،تتحإلمل الدوأل ااع ات مسؤولية رقابية عدن الشدراكاس الديت توضد
موض التنفيذ من خالأل مشاركت ا يف لتاف مال اإلدارأم ويف ح يت د عادو ماد اإلدارأ
امل ين ،أو اجملا التنفيذي امل دين ،أو أيدة هيئدة م نيدة أخدرئ اسدت را الشدراكاس الديت ت دم أحدد
كيدداانس اامددم املتحدددأ ،فددتن الش دراكاس املت ددددأ ا دداس امل نيددة ،والش دراكاس ال امليددة ينبت د أن
يست رض د ا املنتدددئ السياس د الرفي د املسددتوئ امل ددين ابلتنإليددة املسددتدامةم ومددن صددالحياس الدددوأل
ااع ات أي ا أن ت،ال القيام بدور مباشر بدرجة أكرب يف إدارأ االتفال ال امل م
 -98ونة د هام خر أبات عنج املؤسساس هو أور الشراكاسم وال يقوم م ظم مؤسسداس
اامددم املتحدددأ بتقيدديم أوددر الش دراكاس بصددورأ من يددة؛ والتقييإلدداس لصصددة أساسددا ومأليفددة م د
املت،اباس احملددأ لا اس الشريألة و/أو املا ةم
 -99ويقدددم ب ددج مؤسسدداس منظومددة اامددم املتحدددأ تقددارير دوريددة عددن النتدداذا احملددرزأم ف اددو
سبيمل املعاأل ،أنشأ بدرانما البيئدة عنصدرا يف بوابتدج املت اقدة مبشداركة الق،داع اخلداو يتديب تتبد مجيد
املواعيد الن اذية وااللتزاماس املت اقة بتقددمي التقداريرم وابإلضدافة إي ذلد  ،تتديب هدذس ااداأ تقيديم
سددالمة كددمل ش دراكة مددن الش دراكاسم ويقدديم الددربانما اإلمدداذ الش دراكاس مددن خددالأل نظامددج لتقدددمي
التقددارير السددنوية القاذإلددة عاددو النتدداذا الددذي تقدددم يف إطددارس املألاتددل الق،ريددة تقددارير عددن النتدداذا
احملرزأ يف ماأل التنإلية ،مبا يف ذل عن طريق االبتألار والشراكاس م الق،اع اخلاوم وابإلضافة
إي ذل د د  ،تسد دداعد مإلوعد ددة أدواس لت بئد ددة امل د دوارد مد ددن الق،د دداع اخلد دداو املد ددوظف عاد ددو اختيد ددار
الشراكاس م الق،اع اخلاو ،وبدذ ا ،ومنح ا ال،اب الر ، .ورصدها وتقييإل ام
 -١٠٠وتقيم اليونيسيف شراكااا الرذيسدية مدرأ يف السدنة عادو ااقدمل يف مدا يت ادق بألفاتادا مدن
حيث عاذد االستعإلارم وابإلضافة إي ذل  ،فتاا ت ،ا بتقييإلداس نوعيدة لاشدراكاس الرذيسديةم
وتقدددم منظإلددة الصددحة تقددارير سددنوية إي الدددوأل ااع ددات عددن عإلا ددا م د ا دداس الفاعاددة مددري
احلألوميددة مددن خددالأل مددال إداراددام واضدد،ا ب درانما اامذيددة ال ددامل  ،يف عددام  ،٢٠١٢بتقيدديم
لاشركات من الق،اع اخلاو ،ولألن الشراكاس تقيم أي ا يف إطار التقييإلاس الر.ية ااخرئم

__________

ا )٢١انظر منظإلة الصحة ال املية" ،إطار املشاركة م ا اس الفاعاة مري الدوأل" ،القرار ج و ع  ،١٠-٦9املرفقم
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 -١٠١واستحدث القسم امل ين ابلق،اع اخلاو يف مألتل تنسيق الشؤون اإلنسانية أداأ إلدارأ
الشدراكاس تت ددإلن عنصدرا يت اددق ابالسددت را م وتسددتادم مفوضددية شددؤون الالجئد تقيدديم مدددئ
سالمة الشراكاس وخ،ة ال ناية بسدالمت ا ،الادذين ي ددفان إي تقيديم ال وامدمل الرذيسدية الديت تددعم
الشراكاس الناجحةم
 -١٠٢ومنددذ عددام  ،٢٠٠٧قددام الددربانما اإلم داذ  ،ومألتددل اامددم املتحدددأ لاشدراكاس ،وم ددد
اامددم املتحدددأ لاتدددريل والبحددث ،واالتفددال ال ددامل بتوحيددد الصددفوة مددن أجددمل اسددتحداث أداأ
لتقي دديم الشد دراكاسم وه ددذا لأل ددن ك ددال م ددن اام ددم املتح دددأ واملؤسس دداس الشد دريألة م ددن تقي دديم أو ددر
الش دراكاس مددن حيددث االسددتدامة والتنإليددةم ولألددن اسددتادام هددذس ااداأ لتقيدديم مدددئ التأهددل،
و ديد الفرو املتاحة لات ديمل املبألر والت يؤ لان ايف يف تنفيذ املشاري ا)٢٢م
 -١٠٣واامعاددة ال دواردأ أعددالس ،وإن كان د مددري شدداماة ،ف د تب د املبددادراس الراميددة إي تقيدديم
لتا ددف جوان ددل الشد دراكاسم وأداأ تقي دديم الشد دراكاس هد د احملاول ددة الوحي دددأ لتنظ دديم عإلاي ددة تقي دديم
جوانل م ينة مدن الشدراكاس مدن منظدور املنظومدة كألدملم بيدد أندج مل تشدر أيدة مدن املؤسسداس الديت
أجاب عاو استبيان وحدأ التفتيش املشرتكة املوجج لاإلؤسساس إي أداأ التقييم عاو أاا إحدئ
اادواس القاذإلة لتقييم الشراكاسم
 -١٠4وهناج حاجة إي عإلاياس تبدادأل عادو ن،دال املنظومدة بشدأن تقيديم الشدراكاسم وسديتيب
هدذا تفداعال أكعدر اتسداقا يف مدا بد كيداانس اامددم املتحددأ عندد تبدادأل امل اومداس ممدا ييسدر ف إلددا
مشرتكا ملا قق من نتاذا وأور ،وتشاركا متسقا م الق،اع اخلاوم
 -١٠5وتشري املبادو التوجي ية إي أنج يت عاو مؤسساس اامم املتحدأ أن تتديب امل اومداس
املناسبة عن الت اون م الق،اع اخلاو عاو املواق الشدبألية اخلاصدة بألدمل من دا ،وابملركدز املشدرتج
ب اامدم املتحددأ وشدبألة ااعإلداأل الت اريدةا)٢٣م ورهندا ابانظإلدة والقواعدد الديت تدنظم كدمل كيدان،
ينبت د أن تت ددإلن هددذس امل اومدداس الألشددف عددن الشددركات واملس دامهاس واام دواأل املندداظرأ ابلنسددبة
إليد الشدراكاس امل نيددة ،مبددا يف ذل د عاددو الصد يد الق،ددريم بيددد أن ال ديددد مددن كيدداانس اامددم
املتحدددأ ال تنشددر مجي د أنشدد،ة الش دراكة الدديت ت دد،ا ددا بص ددورأ يس د مل الوص ددوأل إلي ددام وه ددذس
امل اومدداس مددري منظإلددة ،ومالبددا مددا تتسددم مبددديف الددذاس ال ابلدقددةم وينبتد ت زيددز وت،بيددق التساسددمل
اإلداري الواضدب وااللتزامداس الواضدحة يف مجيد الشدراكاس ،مد زايدأ الرتكيدز عادو القيإلدة الف ايدة
اليت ي يف ا الق،اع اخلاوم
 -١٠٦وقدد أقدرس ا إل يدة ال امدة ،يف قرارهددا  ،٢٢4/٧٠مهيدة تقدارير مراعداأ الشدركاس ملبددادو
االستدامةم إال أن تقدمي التقارير الشاماة عن نشاا الشراكاس م الق،اع اخلاو ما زاأل يشألمل
دايم ومن اامعاة عاو ذل مبادرأ بياانس الشراكاس من أجمل أهداة التنإليدة املسدتدامة ،الديت
ب د دددأاا إدارأ الش د ددؤون االقتص د ددادية واالجتإلاعي د ددة ،واالتف د ددال ال د ددامل  ،ومألت د ددل اام د ددم املتح د دددأ
لاشدراكاسا)٢4م وتدددعو املبددادرأ إي وض د إطددار موحددد لاإلنددابر عاددو شددبألة اإلنرتن د  ،الدديت تنشددر
م اوماس عن الشراكاسم
__________

ا )٢٢انظر :االتفال ال امل ل مم املتحدأ" ،ت زيز قيإلة الشراكة :أداأ لتقييم االستدامة وااور" ا)٢٠٠٧م
اwww.business.un.org )٢٣م
اsustainabledevelopment.un.org/sdinaction/pd4sdgs )٢4م
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 -١٠٧وأشددار ب ددج املؤسسدداس إي أن شددركاس الق،دداع اخلدداو ليس د واضددحة يف مددا يت اددق
اباور القابمل لاقيداس ملسدامهااام وهنداج عددأ مؤسسداس اتب دة ل مدم املتحددأ بصددد إحدراز تقددم
يف خ ،،ا يف ماأل الشراكة دون إيدالت مدا يألفد مدن االهتإلدام لتقيديم مددئ اسدتدامة الشدراكاس
وأورهددام ولألددن أن يسد م اتبدداع اددا موحددد لتقيدديم الشدراكاس ،واسددتادام أدواس تقيدديم موحدددأ -
ك ددزت مددن إطددار أوسد عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل لات دداون مد الق،دداع اخلدداو  -يف قيددق ف ددم
أف مل وأكعر انفتاحا لنتاذا الشراكاس ،م ت زيز الشفافية واملساتلةم
 -١٠8ويالحدل املفدتش وجددود مؤشدراس شددىت لالسدتدامة ومبددادراس متنوعدة لتقدددمي التقدارير عن ددا،
وال سدديإلا مبددادرأ اإلبددالغ ال املي ددةم ويف تش درين ااوأل/أكتددوبر  ،٢٠١٦ب دددأ ال إلددمل ،يف إطددار ه ددذس
املبددادرأ ابمل ددايري ال امليددة ااوي لتقدددمي التقددارير عددن االسددتدامةم ومتألددن هددذس امل ددايري مجيد املؤسسدداس
من تقدمي تقدارير عانيدة عإلدا تولددس مدن اثر اقتصدادية وبيئيدة واجتإلاعيدة ،وإظ دار كيفيدة إسد ام ا يف
التنإلية املسدتدامةم ومندذ عدام  ،٢٠١٣ان دم االتفدال ال دامل واجملاد ال دامل ل عإلداأل الت اريدة مدن
أجددمل التنإليددة املسددتدامة إي هددذس املبددادرأ دددة مشددرتج هددو رسددم توجي دداس لاق،دداع اخلدداو تسدداعد
الشركاس عاو ت زيز إداراا لالستدامة وتقدمي التقارير عن أهداة التنإلية املستدامة وماايااا)٢5م

جيم -املوارد البشرية
 -١٠9ي ت ددرب االفتق ددار إي م دداراس وم ددارة حم ددددأ ل دددئ امل ددوظف يف م ددا يت ا ددق ابل إل ددمل مد د
الق،اع اخلاو أحد التحدايس اليت أباغ عن ا ب ج املؤسساسم ومدرأ أخدرئ ،يشداهد تندوع كبدري
يف هددذا اجملدداأل عاددو ن،ددال منظومددة اامددم املتحدددأم فف د ح د أن ب ددج املؤسسدداس هلددا وسدداذمل
حمددودأ جدددا ولدي لدددي ا هياكدمل حمددددأ لات امدمل مد الق،داع اخلدداو ،أنشدأس مؤسسدداس أخددرئ
اوه د ب درانما البيئددة ،والددربانما اإلمدداذ  ،وصددندول السددألان ،واليونيدددو ،واليونيسدديف ،ومنظإلددة
ال إلمل) هياكمل لتنسيق مشاركة الق،اع اخلداو وتيسدريهام ويف بدرانما اامذيدة ،أنشدل هيألدمل مدن
هذا القبيمل ،ولألنج ال يزاأل ي اين من نقل املواردم
 -١١٠وأنشأ برانما البيئة وحدأ ال القاس م الق،اع اخلاو واملؤسساس لتنسديق وتيسدري ادا
لاإلؤسسددة إزات إشدراج الق،دداع اخلدداوم وعددالوأ عاددو ذلد  ،أنشددأس الوحدددأ بوابددة تت اددق مبشدداركة
الق،اع اخلاو تتيب التنسيق واالتصاأل داخمل املؤسسة من أجمل إشراج الق،اع اخلاو ،ابإلضافة
إي توويق مجي االتفاقاس والتقدارير ومدوجزاس الشدركاسم وت دم الوحددأ مدوظف مدن ذوي اخلدربأ
وامل رفة يف ماأل الشراكاس م الق،اع اخلاوم
 -١١١وي ددوفر مألت ددل أنش دد،ة أرابي ال إل ددمل الت دداب ملنظإل ددة ال إل ددمل الدولي ددة م دددخال لاش ددركاس
اخلاصددة الدديت ترمددل يف املشدداركة ،ويتددوي التنسدديق مد أرابي ال إلددمل ومنظإلدداس ااعإلدداأل الت اريددة
الوطني ددة وتوجي ددج املؤسس دداس امل تإل ددة ابملوض ددوع إي اإلداراس التقني ددة امل ني ددةم وتت ددوي إدارأ ال دددعم
امليداين والشراكاس املسؤولية عن تنسيق عإلاية املوافقدة عادو مجيد الشدراكاس مد الق،داع ال دام
واخلداو الدديت تربم ددا منظإلددة ال إلدمل الدوليددة ،والتفدداو بشددأاا ،وتنفيدذهام وتشددتمل الوحدددأ امل نيددة
ابملؤسساس املت ددأ ا نسياس وإشراج املؤسساس الت ارية مألتل املساعدأ التاب ملنظإلة ال إلمل
الدولية وامل ين مب ايري ال إلمل الدوليةم
__________
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 -١١٢ولاددربانما اإلمدداذ مركددزس الدددوري لدددور الق،دداع اخلدداو يف التنإليددة ،الددذي يدددعم كيدداانس
الق،اع اخلاو ومؤسساتج لتصبب من الشدركات القدادرين عادو إحدداث دوأل يف التنإليدة عدن طريدق
البحد ددوث والد دددعوأ ل عإلد دداأل الت اريد ددة الشد دداماة ،وتيسد ددري احل د دوار ب د د الق،د دداع ال د ددام واخلد دداو
والوسدداطة يف إقامددة الش دراكاسم ويقددود املركددز ال إلددمل عاددو الص د يد ال ددامل يف مددا يت اددق ابلق،دداع
اخلاو ومؤسساتج ،ويدعم مألاتل الربانما اإلماذ يف مجي أ ات ال املم
 -١١٣وفوض د د لش د د بة مج د د اام د دواأل مد ددن الق،د دداع اخلد دداو وإقامد ددة الش د دراكاس م د ددج التاب د ددة
لايونيسيف سا،ة تنسيق مجيد أنشد،ة مجد اامدواأل مدن الق،داع اخلداو ودعدم الت امدمل مد ق،داع
ااعإلاأل الت اريةم ولاشد بة هيألدمل إلدارأ شدراكااا يف مداأل ت بئدة املدوارد ،ابإلضدافة إي ت امالادا
مري املالية م املؤسساس الت اريةم
 -١١4ولربانما اامذية ال امل ش بتج املاصصة لاشراكاس م الق،اع اخلاوم ووظو الفريق
امل ددين ابلش د دراكاس ال املي ددة م د د الق ،دداع اخل دداو ابمل دداراس والس ددا،ة الالزم ددة لاس د د إي إقام ددة
الش دراكاس م د الق ،دداع اخل دداو والتف دداو بش ددأاا وإدارا ددا ،واالخند دراا في ددا ب ددد ت ددوخ ال ناي ددة
الواجبددة يف عإلايددة املوافقددةم وي إلددمل املدددرات امل نيددون ابلشدراكة مد الفريددق القددانوين لددربانما اامذيددة
لتحدي د ددد م د ددامل ال الق د ددة ،مب د ددا يف ذلد د د خ ،د ددة االخند د دراا يف الشد د دراكاس واسد د درتاتي ية االتص د دداأل،
واالعتباراس القانونية واملت اقة ابمليزانية ومت،اباس تقددمي التقدارير ،وذلد ابسدتادام مداذج قانونيدة
حمددأ سافام
 -١١5وال توجددد يف منظإلددة ال ،دريان املدددين الدددوري حاجددة إي وحدددأ مألرسددة هلددذا التددر  ،بيددد أن
قسم إدارأ اإليراداس واملنت اس مألاف عاو وجج التحديد ابلت اممل م الشركات من الق،اع اخلاوم
والايس كمل من كياانس اامم املتحدأ املاتافة وهياكاُ ا واحتياجاادا احملدددأ مدن
 -١١٦و دد
ُ
التإلويمل لتاف الدن ا وح دم املدوارد املاصصدة لتددريل املدوظف م إال أن مدن امل دم التأكيدد عادو
أن املؤسساس ااكعر تقددما يف تنفيدذ اسدرتاتي يااا املت اقدة ابلشدراكاس تدوري اهتإلامدا أكدرب لتددريل
املوظف م ف او سبيمل املعاأل ،ت رتة اليونيسيف يف خ،ت دا االسدرتاتي ية  ٢٠٢١-٢٠١8مهيدة
ت زيد ددز م د دداراس املد ددوظف مد ددن أجد ددمل الد دددخوأل االس د درتاتي يف ش د دراكاس جديد دددأ ،مبد ددا يشد ددإلمل
املؤسسدداس ومصددارة التنإليددة والق،دداع اخلدداوا)٢٦م وتاقددو موظفددو الشد بة امل نيددة ابلشدراكاس مد
الق،دداع اخلدداو التاب ددة لددربانما اامذيددة ،وكددذل املوظفددون ال دداماون عاددو الص د يدين اإلقايإل د
والق،ري ،تدريبا عاو ال إلمل م الق،اع اخلاوم
 -١١٧وعددزس عدددأ إداراس اتب ددة ل مانددة ال امددة ل مددم املتحدددأ االفتقددار إي التدددريل املناسددل
لاإلددوظف إي القيددود املاليددةم ويددرئ املفددتش أنددج يت د عاددو اامانددة ال امددة ل مددم املتحدددأ أن ت يددد
النظددر يف االحتياجدداس التدريبيددة لاإلددوظف الددذين يت دداماون م د الش دراكاس يف لتاددف اإلداراس،
وأن ت د خ،ددة عإلددمل مل ا ددة هددذس املسددألة ،ب،ددرل من ددا تألييددف املندداها التدريبيددة القاذإلددة م د
االحتياجاس احلالية ،وإعادأ ترتيل ااولوايس يف لصصاس امليزانيةم
 -١١8ويرحددل املفددتش ابملبددادرأ الدديت اتددذس عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل مددن أجددمل ت زيددز عإلايددة
تدددريل املددوظف الدديت تددديرها كايددة مددوظف منظومددة اامددم املتحدددأم ويف عددام  ،٢٠١٦فُددتب مركددز
امل ارة لاتنإلية املستدامة يف بون ،أملانيا ،لتزويد اامم املتحدأ وشركاذ ا داأ لتنفيذ خ،دة الدت ام

__________
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املتصاة خب،ة عام ٢٠٣٠م ويتوق أن يألون املركز ا ة احلافزأ والداعية وأن تدف احلدوار وتبدادأل
امل ارة ب موظف اامدم املتحددأ ومإلوعدة متنوعدة مدن ا داس امل نيدة مدن ااوسداا ااكادليدة
والق،اع اخلاو واجملتإل املدينم
 -١١9وابإلض ددافة إي الت دددريل ال ددادي ،لأل ددن ت زي ددز ت دددريل امل ددوظف ابس ددتادام املد دواد التدريبي ددة
املوحدأ ،واستادام اادواس املتاحة عاو اإلنرتن ومري ذلد مدن الدن ا االبتألاريدة معدمل وضد ليداس
مرن ددة لتب ددادأل امل ددوظف لأل ددن أن تس دداعد يف التتا ددل عا ددو الف ددرول العقافي ددة ب د املؤسس دداس م د ت زي ددز
التفاهم بشأن مت،اباس الشراكةم وينبت أي ا ت زيز القدراس عاو الص يدين اإلقايإل والق،ريم
 -١٢٠وقد جري ب دج املؤسسداس ابلف دمل بدراما ابتألاريدة لتبدادأل املدوظف بد اامدم املتحددأ
والق،اع اخلاو ،من قبيمل:


براما اإلجازاس الدراسية يف اليونيسيف  -وض اليونيسيف ،م شركة عاملية
مددن شددركاس املنت دداس االسددت الكية ،ب درانما لاجددازاس الدراسددية يسددتإلر والوددة
أش ر ،حيث أس م موظفو الشركة مباشرأ يف ااعإلاأل اليت تقوم دا اليونيسديف
لصاحل النسات وااطفاأل يف أرجات ال امل؛



ل،ددط االنتددداي يف منظإلددة اليونسددألو  -يف عددام  ،٢٠١٠اسددتفادس اليونسددألو
مددن انتددداي مددا يزيددد عاددو  ٣٠خب دريا ،م ظإل ددم مددن منظإلدداس ومؤسسدداس مددري
حألوميددة ،عإلا دوا لفددرتأ زمنيددة حمددددأ يف مدداالس شددىت مددن اخل درباس مددن بين ددا نظددم
اإلنددذار بقددري موجدداس تسددوانم  ،وال درتاث مددري املاإلددوس ،والت ادديم والت دددريل يف
اجملاأل التقين وامل دين ،وال القداس بد ا داس املا دةم وقدد أدرجد اليونسدألو بنددا
جديدا يف دليمل املوارد البشرية الصادر عن ا ،وذلد ددة تدوفري إطدار موحدد عدن
إبرام اتفاقاس إعارأ موظف إي اليونسألو ،من م موظفون من الق،اع اخلاوم

 -١٢١ولألن ملؤسساس اامم املتحددأ أن تواصدمل ،عدن طريدق اإلداراس امل نيدة ابملدوارد البشدرية،
استألش دداة الف ددرو ا دي دددأ واالبتألاري ددة لت زي ددز ت دددريل امل ددوظف بتي ددة تيس ددري مش دداركة الق ،دداع
اخلاو ذاس ال القة ابلوالية احملددأ لاإلؤسسة واحتياجااا التنظيإلية ،م التأكدد مدن عددم وجدود
أي أتوري ال مربر لج عاو عإلاية صن القرار و ديد امل ايريم

مسارات العمل املرنة :بنااء شاعور باروب اجلماعاة زاء ءهادات التنمياة املساتدامة  -املشااركة
وال قة واملساءلة
 -١٢٢يوصااي املفااتش الرؤساااء التنفيا يني مل سسااات األماام املتحاادة أب يشااةعوا ،حسااة
اعقت اااء ،تب ااادل امل ااوارد البشا ارية ما ا امل سس ااات التةاري ااة (الت اادرية ال ااداخلي ،وبا ارامى
التدرية املشرتكة ،وسنوات التفرغ ،وما ىل ذلك) على ءسان املعاملة ذمل ال ءو مان جاناة
واحد ،من ءجل ت ليل الفوارق ال قافية والتنفي ية وءوج الت ار  ،وك لك إلنشااء موعاة
من اخل اء قادرين على فهم الشراكات وتوجيهها يف كال اعجتاهني
 -١٢٣وحيددث أن اخلددربأ البش درية مددا زال د عنصدرا أساسدديا يف تنفيددذ أهددداة التنإليددة املسددتدامة،
فتنددج لألددن قيددق هددذا الددتالقب ابسددتادام امل دوارد املتاحددةم واملفددتش عاددو عاددم ابملادداطر احملتإلاددة
لاتأوري الذي ال مربر لج يف وض القواعدد أو السياسداس ،لألندج يدرئ أن مدن املإلألدن تقاديل تاد
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املااطر وإلتاوهدا ابالختيدار الددقيق لاإل داالس الديت لألدن في دا تف يدمل تاد املبدادالسم والشدراكة
الف الددة تفددرت كددال مددن بنددات العقددة وتددوفري ال ددإلاانس الألافيددة ،مبددا يف ذل د مددا يت اددق ابمتيددازاس
اامم املتحدأ وحصااناام
 -١٢4ويؤيددد املفددتش وج دداس النظددر الدديت بددذ السددبمل املرنددة لتحفيددز املؤسسدداس الت اريددة عاددو
االلتزام ،بشألمل ف ا لألدن إوباتدج ابلقديم اجملسددأ يف خ،دة عدام ٢٠٣٠وإدراج عناصدر االسدتدامة
ك زت من موذج ااعإلاأل الت اريةم واملفتش يدرج ال،اب امل قد هلذس اإلجراتاس ،وهو ويط مد
ذل عاإلا بب ج املإلارساس القاذإلة ،ويوص املؤسساس الت ارية ببذأل املزيد من املساع حلفدز
ال إلمل واملساتلة ،من حيث املألافآس الرمزية وإصدار الش اداس امل نية عاو السواتم
 -١٢5ويوصاي املفاتش رؤسااء م سساات األمام املتحادة ء ينظاروا ،كاانوا مل يفعلاوا ذلااك
بعااد ،يف ء يسااتخدموا عنااد اعقت اااء ،بشااكل فااردي ءو علااى نطاااق املنظومااة ككاال ،نظامااا
للمكاف ا ت الرمزيااة املت االة أبهاادات التنميااة املسااتدامة يرمااي ىل القيااام علنااا بتقاادير ومكاف ا ة
الشااركات الااء ءدخلاات يف ئاااذ ءعماهلااا التةاريااة عناصاار اعسااتدامة الاواردة يف خطااة التنميااة
املستدامة لعام  ،2030استنادا ىل معايري واضحة وشفافة ،تدعمها ءدلة ميكن التحقق منها
 -١٢٦ويوصي املفتش أب حيدد اعتفاق العاملي الادوائر املهنياة اخلارجياة القائماة الاء ميكان ء
ت اادر الشااهادات ءو تااوفر التقييمااات احملاياادة واملوضااوعية للشااركات حسااة التزامهااا أبهاادات
التنميااة املسااتدامة وتنفي ا ها ،وأب يشااة تلااك الاادوائر املهنيااة علااى القيااام ب ا لك ذعسااتناد ىل
منهةيااة دقيقااة وشاافافة تشاامل املاادخالت املقدمااة ماان م سسااات منظومااة األماام املتحاادة وماان
منظمااات امتم ا املاادين وينبغااي ،عنااد القيااام ب ا لك ،يااالء اهتمااام خاااص للحفااا علااى حياااد
األمم املتحدة وموضوعيتها
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رابعا -حنو مزيد من اعتساق على نطاق املنظومة ككل
ءلف -خطة عام  2030وفرصة التغيري
 -١٢٧يف ح د أن املنافس ددة يف الس ددول احل ددرأ بد د ا دداس الفاعا ددة يف الق ،دداع اخل دداو طبي ي ددة عا ددو
ما يبددو ،فدتن التنداف بد مؤسسداس منظومدة اامدم املتحددأ  -رمدم أادا تسرتشدد بدنف القديم ،وتسد و
إي قيق نف اهلدة املتإلعدمل يف تدوفري املنداف ال امدة ال امليدة ،وتددف ا الددوأل ااع دات نفسد ا  -يدؤدي
إي نتدداذا عألسدديةم ويسددتإلر التندداف ب د الوكدداالس عاددو الشددركات وامل دوارد يف عرقاددة التنسدديق يف مددا ب د
الوكاالسم وخال املفتش إي أنج رمم االعرتاة الواس الن،ال بفواذد زايدأ الت داون يف مدا بد الوكداالس
يف ماأل الشراكاس ،فتن ال واممل من قبيمل نقل اادواس والنإلداذج املوحددأ ت يدق ا دود الراميدة إي ت زيدز
الشراكاس وتنوي ام وت اجل التوصية  ٢ب ج التحدايس الوارد وصف ا يف الفصمل "اثلعا"م
 -١٢8ويق ددر اامد د ال ددام أي ددا ابحلاج ددة إي االتس ددال والتنس دديق عا ددو ن ،ددال منظوم ددة اام ددم
املتحدددأ كألددملم ووددذر ،يف أحددد تقدداريرس ،مددن أن "االفتقددار إي التنسدديق" و"عدددم وجددود أدواس
موحدددأ" ه د ب ددج التحدددايس ااكعددر إحلاحددا الدديت تواجددج الش دراكة الف الددةم ويؤكددد اام د ال ددام
عادو "وجدود حاجدة ماحدة إي تبدين ادا إزات الشدراكاس أكعدر تنسديقا وأقدمل تنافسدية عادو الصد يد
الداخا "ا)٢٧م وادة التوصيتان  ٣و 4إي ت زيز االتسال واملواتمةم
 -١٢9وتدرد يف نفد التقريددر توصددية ابتداذ إجدراتاس حمددددأ يف مددا يتصدمل بدددور االتفددال ال ددامل
يف تنس دديق امل ددارة وتبادهل ددا بد د ال دداما يف م دداأل الشد دراكاس م ددن خ ددالأل اجتإلاع دداس ج دداس
التنسدديق بد منظومددة اامددم املتحدددأ والق،دداع اخلدداو ،واحلاجددة إي اتدداذ قدراراس مشددرتكة وتبددادأل
امل ارة يف ماأل الشراكاسم ويرئ املفتش أن الوالية املوكولة لشبألة ج اس التنسيق ب منظومة
اامم املتحدأ والق،اع اخلاو انقصة كإلا أن صالحيااا مري كافية اللتإلاس التتيري واقرتاحجم
 -١٣٠وينبت د أن يوضددب اإلطددار ا ديددد لات دداون م د الق،دداع اخلدداو عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل
موقددف شددبألة ج دداس التنسدديق امل نيددة ابلق،دداع اخلدداو بوضد ا يف سدديال ليدداس التنسدديق عاددو ن،ددال
املنظومددة كألددمل ،وابلس د إي قيددق مزيددد مددن الف اليددة والألفدداتأ يف توزي د اادوارم وقددد يشددإلمل ذل د
منح ا مركزا استشاراي لصصا لدئ الا نة الرفي دة املسدتوئ امل نيدة ابإلدارأ الديت أنشدأها ماد الروسدات
التنفيدذي ملنظومددة اامدم املتحدددأ امل ددين ابلتنسدديقم وينبتد أن تواصددمل الشددبألة ،ابإلضددافة إي دورهددا يف
تب ددادأل امل ددارة ،تنإلي ددة الق دددرأ عا ددو تق دددمي املش ددورأ املت اق ددة ابلسياس ددة ال ام ددة دددة ت زي ددز االتس ددال
والتنسيق عاو ن،ال املنظومةم وتتناوأل التوصية  5مسألة ت زيز أمهية الشبألة وف اليت ام

مسار العمل ال اين :حنو طار تنفي ي منسق على نطاق املنظومة ككل
التوصية  :2موعة من القواعد واملبادئ التوجيهية التنفي ية للشراكات م القطاع اخلاص
ينبغ ااي لنم ااني الع ااام لنم اام املتح اادة ء يق اارتب ،بع ااد التش اااور املس اابق ما ا تيا ا
امل سسات املشاركة ،موعة من القواعد واملبادئ التوجيهية التنفي ياة م اممة لكاي تطاابق
اعحتياجااات احملااددة للش اراكات م ا كياااانت ماان القطاااع اخلاااص ،ب اا يتاايح قاادرا ءك ا ماان
املرون ااة ،وتبس اايط اإلجا اراءات وس اارعة التفاع اال وينبغ ااي تق اادمي مقرتح ااات األم ااني الع ااام ىل
اجلمعية العامة يف موعد ءق اه دورهتا الرابعة والسبعني ()2020-2019
__________

ا )٢٧انظر  ،A/72/310الفقرأ ٢8م
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 -١٣١ولألن أن تشإلمل التتيرياس احملتإلاة ،يف مجاة أمور ،ما يا :


وضد د قواع ددد مالي ددة أكع ددر مرون ددة أل ددم نق ددمل اام د دواأل يف م ددا يتص ددمل اباعإل دداأل
الت ارية ،يف السيال احملدد لاشراكاس؛



وض من ية لتقييم املسامهاس ال ينية؛



إاتحة صألوج مالية ابتألارية لتيسري إقامة املشاري وت،ويرها بصورأ مشرتكة؛



اس د د ددتحداث م د د ددايري اختي د د ددار تتص د د ددمل بتشد د د د ي ممارس د د دداس التنإلي د د ددة املس د د ددتدامة
واستادام ا يف القواعد املت اقة ابلشرات ،حسل االقت ات ،ويف شألمل مالذم؛



إعادأ تقييم اخل،وا احلإلرات ب الشراكة والشرات؛



تبسيط ال إلاياس التنفيذية الداخاية وسري ال إلمل الداخا ؛



تفدويج املزيددد مددن السددا،ة إي املسددتوايس اإلداريددة والتنفيذيددة ااد حسددل االقت ددات،
م اتاذ تدابري إضافية ادة إي بنات القدراس ،وزايدأ املساتلة والشفافية؛



وض د ل،ددط ملب ددادو توجي يددة مرن ددة عاددو ن ،ددال املنظومددة كأل ددمل يت اددق ابلرص ددد
والتقييم وتقدمي التقارير عن االخنراا يف شراكاس م الق،اع اخلاوم

وينبت النظر يف هذس اجملإلوعة الدنيا من القواعد واملبادو التوجي يدة التنفيذيدة ،مد مراعداأ احلاجدة
إي التبسيط ،بددال مدن إضدافة طبقداس جديددأ إي مدا هدو قداذم مدن عإلايداس وطدرل سدري ال إلدملم
ولددي مددن ال ددروري أن ترتتددل عاددو أطددر ال إلددمل املوحدددأ ،عندددما يألددون ذل د ممألنددا ،إج دراتاس
تنفيذية مشرتكة إذا كان مري قادرأ عاو أن ت أل خصوصية كمل واليةم
 -١٣٢وينبغااي ء يشااارع تيا الوحاادات املعنيااة (م اال الوحاادات الااء تتناااول السياسااات
املتعلق ااة بتنفيا ا املش اااري  ،والشا اراكات ،واملالي ااة ،والشا اراء ،والشا ا و القانوني ااة ،والتقي اايم
واألخالقيااات) يف صااياتة ه ا ه امموعااة ماان القواعااد والق ااد ماان املشاااركة ذات الطاااب
الش ااامل ل ااودارات ه ااو حتدي ااد موق ااف مت ااز ومتس ااق يتف ااق عليا ا اجلميا ا ويعكا ا تيا ا
الشااواتل وياارى املفااتش ء ه ا ا الاانهى الشااامل للةمي ا ساايتيح حركيااة جدياادة يف عالقااة
ذلقطاع اخلاص ،م ايفا على ضماانت فعالة حتمي من الت اار يف امل ااو واعحتكاار
ءو ايوادث األخرى الء قد ت ثر على املنافسة السليمة يف األسواق
 -١٣٣وهناااع حاجااة ىل التشاااور م ا رؤساااء امل سسااات األخاارى لسااببني رئيساايني ءوع،
هناع حاجة ىل الت كد من ء القواعد ستستخدم على نطاق املنظومة ككال وقاد ع يكاو
بعااا امل سسااات الكباارية يف حاجااة ليهااا ،ولكاان امل سسااات ال ااغرية اجااة فعااال ىل تلااك
القواعد نيا ،مثة حاجة ليها أل بعا الوكاعت املتخ ة والا امى وال اناديق لا خا ة
مباشرة يف األنشطة التنفي ية من ءجل التنمية ءك من خ ة األمانة العامة لنمم املتحدة
 -١٣4ويشدداطر املفددتش مددوظف اامددم املتحدددأ واملدراقب مددن خددارج اامددم املتحدددأ الدرأي الددذي
أعرب دوا عنددج ن وض د مبددادو توجي يددة وأطددر لتنظدديم الش دراكاس م د الق،دداع اخلدداو لددي كافي دام
وينبت ت زيز التقييإلاس املسبقة ،والشروا املسبقة ،وعإلاية توخ ال ناية الواجبدة ،بتحايدمل الحدق
لوفددات الشددركات مددن الق،دداع اخلدداو ابلتزامدداام وأوددر تا د الشدراكاس وقيإلت ددا امل ددافةم ومددن شددأن
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اعتإلدداد اددا لارصددد والتقيدديم وتقدددمي التقددارير عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل أن يتدديب إجدرات اسددت را
أكع ددر انتظام ددا لاش د دراكاس ب د د اام ددم املتح دددأ والق ،دداع اخل دداو ،مم ددا يس د د م يف ت زي ددز املس دداتلة
والشددفافيةم وقددد وفددز هددذا الددن ا املوحددد عاددو أدات أف ددمل لدددئ املؤسسدداس الت اريددة ويزيددد مددن
مشاركت ا يف الرصد والتقييم املشرتك لاإلشاري م
التوصية  :3الوساطة يف قامة الشراكات وتوفري املشورة
ينبغ ااي لنم ااني الع ااام لنم اام املتح اادة ولرؤس اااء م سس ااات منظوم ااة األم اام املتح اادة،
يساعدهم يف ذلك اعتفااق العااملي لنمام املتحادة ،تنسايق وتنظايم موعاة معلوماات فريادة
م اان نوعه ااا عل ااى نط اااق املنظوم ااة كك اال ع اان ف اارص الشا اراكة ال ااء تتيحه ااا ءه اادات التنمي ااة
املستدامة للقطاع اخلاص ،لفائدة امل سسات املهتمة ذملوضوع
 -١٣5وينبت د د أن تت د ددإلن اجملإلوع د ددة وص د ددفا لالحتياج د دداس واملت،اب د دداس احمل د ددددأ ملنظوم د ددة اام د ددم
املتحدددأ ،وإشددارأ إي الشددركات احملتإلا د  ،واملإلارسدداس ا يدددأ القاذإلددة ،وأن تسددتادم مددن قبددمل مجي د
الشددركاس اخلاصددة امل تإلددة ابملوضددوع ابعتبارهددا مدددخال وحيدددا ،عاددو ددو متسددق وموحددد وشددامملم
ولألن بناوها ابالستناد إي منرب مركزي موجود أو اب إل ب كمل املبدادراس املوجدودأ يف مندرب واحدد
مت ددد املددخالسم ولدي املقصددود ابجملإلوعدة عادو ن،دال املنظومددة كألدمل اسدتب اد فدرادئ املؤسسدداس
أو من ا من استادام طراذق اإلعالم واالتصاأل القاذإلة ،احملددأ حصرا لوالاياا الذاتيةم
 -١٣٦ويالحدل املفددتش أنددج توجددد مإلوعداس م اومدداس ولألن دا مددري منسددقة ومرتاب،ددةم واهلدددة مددن
هذس التوصية هو م ا ة ال،بي ة اجملزأأ لالتصداالس بشدأن مشداركة الق،داع اخلداو عادو ن،دال منظومدة
اامم املتحدأم واالنتشار مري املنظم لشىت املنابر جي مل إجياد مدخمل وحيدد مشدرتج بد مجيد منظإلداس
اامم املتحددأ عادو ااقدمل أمدرا صد با ويسدتترل الألعدري مدن الوقد م وقدد يشدألمل "مندرب لاإلندابر" ،ال بدارأ
ال دديت اس ددتحدو ا االتف ددال ال ددامل  ،خ ،ددوأ يف االجت دداس الص ددحيب ،ش دري،ة أن يأل ددون ش ددامال وموض ددوعيا
ونزي ددا ويتس د لا إلي د م ومددن جانددل الق،دداع اخلدداو ،فددتن الا نددة امل نيددة اباعإلدداأل الت اريددة والتنإليددة
املسددتدامة بصدددد تددوفري توجي دداس جددديرأ ابلددذكر ،اسددتنادا إي خ درباس الق،دداع اخلدداو عاددو الص د يد
ال امل وقادأ اجملتإل املدين يف التحقيق يف بيان جدوئ التنإلية املستدامة ويف صيامتج والتوس فيجم
 -١٣٧وابلنظددر إي املشدداركة الف ايددة ل م د ال ددام ل مددم املتحدددأ يف أدوار التنسدديق عاددو ن،ددال
املنظومددة ،فددتن هندداج أي ددا حاجددة إي الوضددويف بشددأن كيفيددة توزي د هددذس اادوار وتنفيددذها عاددو
ن،ال املنظومة كإلا يف الق،اع اخلاوم
التوصية  :٤تنظيم املس وليات داخل األمانة العامة لنمم املتحدة
ينبغااي لنمااني العااام لنماام املتحاادة ء يقااوم ،يف طااار مبادرات ا اإلصااالحية اياليااة،
ذس ااتعرا تقس اايم العم اال واخلط ااول احمل ااددة للمسا ا ولية واملس اااءلة ،وتنظيمه ااا وتوض اايحها
وتعزيزها داخل شا دارات األمانة العامة ،وع سيما وعية مكتة األمم املتحدة للشراكات
املتم لااة يف " سااداء املشااورة بش ا فعاليااات ومبااادرات الش اراكة وتوجيههااا وتيسااريها لاادعم
ءهدات التنمية املستدامة"
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 -١٣8ويرئ املفتش أن شبألة ج اس التنسديق امل نيدة ابلق،داع اخلداو هيألدمل قداذم عادو ن،دال
املنظومة كألمل مفيد جدا ،وأاا توفر فرصا جيدأ لاتفاعملم إال أادا ال متاد واليدة اسدتباقية عإلايدة
املنحددو تبحددث عددن احلاددوأل منبعقددة ع دن املؤسسدداس الدديت متعا ددا ج دداس التنسدديقم وإذا مددا جددرئ
متألد الشددبألة عاددو ددو مناسددل ،يف واليت ددا الر.يددة ويف املإلارسددة ال إلايددة ،فتنددج لألن ددا أن تولددد
أوجج آتزر عاو ن،ال املنظومة كألملم
التوصية  :٥تعزيز دور شبكة جهات التنسيق املعنية ذلقطاع اخلاص
ينبغااي لرؤساااء م سسااات األماام املتحاادة ء يعااززوا دور ومسا وليات شاابكة جهااات
التنساايق املعنيااة ذلقطاااع اخلاااص يف مااا يتعلااق بتبااادل املعااارت ،وتعزيااز املمارسااات اجلياادة،
و جياد ايلاول اعبتكارياة للمشااكل املتعلقاة ذلشاراكات ما القطااع اخلااص ،بطارق منهاا ء
تسند هلا مهام وبنود جدول ءعمال حمددة ،تقدم تقارير عنها

ذء -توخي العناية الواجبة :اعنتقال من مبدء "ع ت ضر" ىل مبدء "افعل اخلري"

 -١٣9تتوق د د شد ددركاس الق،د دداع اخلد دداو أن مد ددن خد ددالأل ارتباط د ددا مبؤسسد دداس اامد ددم املتحد دددأ،
ستألسل ،يف مجاة أمور ،أورا مفيدا عادو صدورأ عالمت دا الت اريدةم واالعدرتاة ا اد ابل المداس
الت اريددة ورب ،ددا بقدديم م ينددة عنصدران حا.ددان ابلنسددبة لشددركاس الق،دداع اخلدداو يف مددا تبذلددج مددن
ج ود لاتإليز يف بيئة تتسم بشدأ التنداف م ونتي دة لدذل  ،فدتن شدرا الظ دور واالعدرتاة يشدألمل
يف أمال ااحيان جزتا من مفاوضاس الشراكةم
 -١4٠ولأل ددن إب دددات الظ ددور واالع د درتاة ب ،ددرل مت ددددأ ابرس دداذمل التق دددير م ددعال أو النش د دراس
الصددحفية أو البيدداانس ال امددة أو مألافددآس حمددددأ)م بيددد أن م ظددم املددوظف الددذين أجريد م ددم
مقابالس رب،وا مسدألة الظ دور واالعدرتاة ابلقيدود الديت تفرضد ا املبدادو التوجي يدة عادو اسدتادام
اسم اامدم املتحددأ وشداراا ،وأ.دات كيداانس اامدم املتحددأ ااخدرئ وشد ارااا ،ولدي إبمألداانس
الرف من قيإلة تا الوساذمل يف سبيمل خدمة والايس اامم املتحدأا)٢8م

 -١4١وتشددري املبددادو التوجي يددة إي أنددج" :لألددن ،عاددو أسدداس كددمل حالددة عاددو حدددأ ،اإلذن بشددألمل
اسددتعناذ لأليددان مددن ق،دداع ااعإلدداأل الت اريددة ابسددتادام االسددم والش د ار عاددو أسدداس مددري حصددري
امدرا مددري جتاريددة عاددو وجددج التحديددد ،ولاددرتويا اهددداة الشدراكة فقددطم ولألددن أن يددؤذن ،بشددألمل
استعناذ  ،ابستادام االسم والش ار من قبمل كيان من ق،اع ااعإلاأل الت اريدة مدا دام التدر الرذيسد
من هذا االستادام هو إظ ار الدعم ملقاصد كيان اامم املتحدأ امل ين وأنشد،تج ،وأن توليدد الدربب مدن
جانددل الأليددان الت دداري هددو عرضد فقددط"ا)٢9م وتت ددإلن احلاشددية  8مددن املبددادو التوجي يددة املزيددد مددن
التوضيب :ينبت التإلييز ب "االستادام الت اري" لالسم والشد ار وبد "االسدتادام مدن طدرة كيدان
جتاري"م وت دين ال بدارأ ااوي "االسدتادام املت ادق مبؤسسدة تسد و لادربب ،أو اجدمل قيدق منف دة هلدا"م
أمددا ال بددارأ العانيددة فتاددا تسددإلب ابسددتادام االسددم والشددارأ مددن طددرة كيددان جتدداري ،حددىت إذا مددا ان،ددوئ

__________

ا )٢8عإل ددال بقد درار ا إل ي ددة ال ام ددة  9٢اد ،)١-ينحص ددر اس ددتادام اس ددم اام ددم املتح دددأ ،مب ددا يف ذلد د تس ددإليت ا املاتص ددرأ
وشدداراا ،يف اامدرا الر.يددةم وقددد دأبد اامددم املتحدددأ عاددو تفسددري هددذا القدرار نددج ين،بددق أي ددا عاددو اسددتادام اسددم
وشددارأ كيدداانس اامددم املتحدددأ الدديت تت ددإلن أ.اوهددا عبددارأ "اامددم املتحدددأ" أو تسددإليت ا املاتصددرأم واسددم اامددم املتحدددأ
وشاراا حمإليان أي ا مبوجل اتفاقية ابري حلإلاية املاألية الصناعية ،اليت نقح يف ستوك ومل عام ١9٦٧م
ا )٢9املبادو التوجي ية املت اقة اباخذ بن ا قاذم عاو املبادو إزات الت اون ب اامم املتحدأ وق،اع ااعإلاأل ،الفقرأ ٢٦اي)م
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ذل عاو قيق ش ت من الربب ،ما دام التر الرذيس هلدذا االسدتادام هدو إظ دار الددعم اهدداة
كيددان اامددم املتحدددأ امل ددين وأنشدد،تج ،مبددا يف ذلد مجد اامدواأل لاأليددان ،ومددا دام هدددة قيددق الدربب
لاأليددان الت دداري هدددفا ذا صددفة "عرضددية" فقددطم وم د أن املبددادو التوجي يددة املددذكورأ أعددالس تتدديب قدددرا
من املرونة ،فتاا مب إلة إي حد ما عند اإلشارأ إي احتإلاأل در أرابيف "عرضية"م
 -١4٢ويرئ املفتش أنج ينبت التأكيد عاو اهلدة الرذيس من هذس الشدراكة ،الدذي ينبتد أن
ي توافددق م د الق دديم ال دديت تات ددزم ددا منظوم ددة اامددم املتح دددأ واملب ددادو ال ام ددة ال دديت ت دددعو هل ددا املب ددادو
التوجي ية :النزاهة واملساتلة والشفافيةم وهو يرئ أن مسألة در اارابيف ينبت أن تظمل "عرضدية"م
وتتسددم هددذس املسددألة مهيددة أكددرب ان خ،ددة عددام  ٢٠٣٠تق درتيف مشدداركة مألعفددة مددن قبددمل الق،دداع
اخلاو يف تنفيذ أهداة التنإلية املستدامة ،ال مرد رعاية مناسباس وبراما متويايدة يف صديتة "مدري
رحبية"م وال لألن فصمل موذج ااعإلاأل الت ارية الذي أوصد بدج خ،دة عدام  ٢٠٣٠عدن السد
إي الربب وعن ج مل االستدامة شيئا نينا وميزأ نسبية يف السول ويف نظر املست األ م
 -١4٣ويف الواق د  ،ف ددتن ب ددج وك دداالس اام ددم املتح دددأ املتاصص ددة وبرام ددا وص ددناديق ا أكع ددر
مرونة عند الدخوأل يف شدراكاس مد املؤسسداس الت اريدة الديت ت،ادل اسدتادام أ.اذ دا وشدارااام
ورم ددم أن ه ددذا الوض د يس د م يف خا ددق تص ددور ب دددم االتس ددال عا ددو ن ،ددال املنظوم ددة كأل ددمل ،م ددن
الواضب أن ابلنظر إي تنوع مؤسساس اامم املتحدأ ،فتنج ال لألن ت،بيق اا يقوم عاو "مقاس
واحددد يناسددل ا إلي د " إزات اسددتادام الش د اراس واا.ددات والشدداراسم إال أنددج لألددن لاإلؤسسدداس
أن تددت ام مددن مريهددا ممددن لديددج خددربأ أكددرب ،وأن جتددري طرقددا ابتألاريددة السددتادام تا د الرمددوز يف
شراكاس م الق،اع اخلاو ،دون املساس بسإل ة املؤسسةم
اإلطار 4
استخدام اسم اليونيسيف وشعارها وشارهتا
ت اارد السياس ااة العام ااة املتعلق ااة ذس ااتخدام اس اام اليونيس اايف وش ااعارها وش ااارهتا يف دلي اال
اليونيسيف ملعايري معرفة اهلوياة واعمت اال للشارول الاواردة يف دليال معاايري معرفاة اهلوياة ومباادئ
اليونيسيف التوجيهية املتعلقة ذلعالمات التةارية لزامي ،ألن ي من لليونيسايف صاورة واضاحة
ومتسقة وميكن حتديدها بسهولة واسم اليونيسيف وشعارها وشارهتا ليست عالماات جتارياة ويف
اياعت الء تنطاوي فيهاا الشاراكة علاى اإلذ ذساتخدام اسام اليونيسايف ءو شاعارها ءو شاارهتا
يف سياق جتاري ،ع سيما يف ساياق حتالفاات تا الت عاات ،يتعاني اساتعرا التحاالف واملوافقاة
عليا ماان خااالل عمليااة مبسااطة لتااوخي العنايااة الواجبااة وع يا ذ ذسااتحداث "شااعارات" بديلااة
لليونيساايف ءو "شااارات" خاصااة "جلما األماوال ماان الشااركات" ،ساواء كاناات تت اامن ءم ع ءي
جاازء ماان شااعار اليونيساايف ءو شااارهتا وع ترعااى اليونيساايف ءيااة منتةااات ءو ساال ءو خاادمات،
وع متنح اليونيسيف ترخي ا ح راي عستنساخ اسم اليونيسيف ءو شعارها ءو شارهتا
 -١44ويددرئ املفددتش أن القيددود املفروضددة عاددو اسددتادام اا.ددات والشد اراس والشدداراس احملددددأ
زمنيا واليت ال تن،بق إال عاو أنشد،ة ومشداري ومحدالس حمدددأ ،تسدإلب ابلف دمل ،خالفدا اشدألاأل
املن ال امة ،بقدر أكرب من املروندةم مدري أندج ينبتد أن تقدرتن هدذس املروندة بدراسدة مدا ين،دوي عايدج
اامر من لاطر ،عاو أسداس كدمل حالدة عادو حددأ و ايدمل التألداليف والفواذددم ويدتقال حصدوأل
املااطر املت اقة ابلسإل ة إذا اقرتن هذس املرونة ب إلاانس يف اتفاقاس الشراكةم
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 -١45وقدد أصدبح مؤسسدداس اامدم املتحددأ ،ب ددد سدنواس ،ويف ب دج احلدداالس ب دد عقددود،
من الت اون م الق،اع اخلاو ،عادو وعد اتم ابملاداطر احملتإلادة املرتب،دة ابلشدراكاس ،وقدد وضد
ب ج املؤسساس ليداس قويدة لتدوخ ال نايدة الواجبدة يف املؤسسدةم وقدد أنشدأ مجيد كيداانس اامدم
املتحدأ لياس التاذ القراراس بشأن ال إلمل أم ال م شركة م ينة من الق،داع اخلداو ،ويسدتادم
توجي دداس تس ددتند إي املب ددادو التوجي ي ددةم ووضد د ع دددأ كي دداانس اتب ددة ل م ددم املتح دددأ م ددايري
وسياساس وإجراتاس إضافية ،وفقا لوالية كمل من ام إال أن هذس اآللياس تتسم يف ب ج احلاالس
ابل ف ،وما زال هناج ب ج أوجج عدم االتسال عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأم
 -١4٦ويتددوخو كددمل مددن كيدداانس اامددم املتحدددأ ال نايددة الواجبددة ب،ريقددة لتافددة ،وقددد تناددرا يف
ال إلاية وحداس تنظيإلية لتافدةم ف ادو سدبيمل املعداأل ،نقاد يف بدرانما اامذيدة ال دامل م إلدة تدوخ
ال ناية الواجبة الست را الشراكاس م الق،اع اخلاو ،إي مألتدل الشدؤون القانونيدة ،الدذي يقددم
تقددارير إي نددة عايددا مسددتقاة لاإلوافقددة ،بينإلددا ت دد،ا كيدداانس أخددرئ اتب ددة ل مددم املتحدددأ بتددوخ
ال نايددة الواجبددة عددن طريددق وحددداس متاصصددةم وي تددرب التحديددد املناسددل لاإلسددؤولياس يف تددوخ
ال ناية الواجبة داخمل املؤسسة أمرا م إلا لت نل الت ارابس احملتإلاة يف املصاحلم
 -١4٧وتت ددإلن املبددادو التوجي يددة م ددايري اسددتب اد أساسدديةم مددري أنددج لألددن ملؤسسدداس اامددم
املتحدددأ أن تنظددر يف إمألانيددة الت دداون مد كيدداانس ال تسددتويف متامددا مجيد امل ددايري إذا كددان الت دداون
يست دة عاو وجج التحديد تتيري ساوكياس وممارساس تت اق مبساذمل هامةم وعالوأ عاو ذل ،
فتن املبادو التوجي ية تش كياانس اامم املتحدأ عاو وض م ايري إضافية لاتأهيمل واالستب اد
تتناسل م م إلت ا ودورها احملددينم
 -١48وقد أس م إنشدات م دايري اسدتب اد إفراديدة ،رمدم كوندج مف ومدا ،يف تألدوين تصدور خدارج
لوجددود عدددم تناسددقم ومددن نتدداذا ذل د أنددج لألددن لددب ج الشددركاس الدديت يددتم رف د ا عاددو أسدداس
م ددايري االسددتب اد الدديت يسددتادم ا كيددان م د مددن كيدداانس اامددم املتحدددأ ،أن يقبددمل كشدري مددن
قبدمل كيدداانس أخدرئم وإذا أمألددن اسدتادام هددذا الدن ا املتإلددايز ب،ريقدة شددفافة ومتسدقة ،فددتن عدددم
االتسال ذل سوة يتحوأل إي املرونة الالزمة يف كعري من ااحيان الختيار الشركات املناسب م
 -١49ومج امل اوماس عن الشركات احملتإلا وتقييإل دا ابسدتادام م دايري االسدتب اد ،وهدذس عإلايدة
كعريا ما ت رة ادا "فدرز أوري" ،ي ددة ،يف أقدمل ااحدواأل ،إي ديدد مدا إذا كدان الشدري احملتإلدمل
يستويف م ايري االستب ادم وابإلضافة إي ذل  ،ينبت أن يتسم ق،اع ااعإلاأل الت ارية واملإلارسداس
الت اري ددة لاش دري احملتإل ددمل ابالتس ددال م د الق دديم واملب ددادو ال دديت تات ددزم ددا مؤسس دداس منظوم ددة اام ددم
املتحدأم ومن امل م اإلشارأ إي أن االست را ااوري ملوجزاس الشركاس املرشحة لاإلشداركة يت،ادل
يد دددا عاماد ددة كعيفد ددةم ويسد ددتادم م ظد ددم مؤسسد دداس اامد ددم املتحد دددأ بيد دداانس مد ددن مقد دددم خد دددماس
متاصص د خددارجي مددن أجددمل تيسددري عإلايددة اختيددار الشددركاتم وت تإلددد املؤسسدداس الصددتريأ ،الدديت
لي هلا ما يألف من املوارد لتوخ ال ناية الواجبة مبفردها ،عاو الدعم املقدم من االتفال ال امل م
 -١5٠وي د دددرج م ظ د ددم كي د دداانس اام د ددم املتح د دددأ ال د ددوية يف االتف د ددال ال د ددامل بوص د ددف ا أح د ددد
االعتبدداراس عنددد اسددت را مددوجز شددركة م ينددةم ومد ذلد  ،يددرئ ب ددج املسددؤول أن ال ددوية يف
االتفال ال امل ينبت أال تألون شرطا مسبقا لا إلمل مد شدركة حمدددأم ويدود املفدتش أن يشدري إي
أن ال ددوية يف االتفددال ال ددامل  ،وإن كان د ضددرورية ،فتاددا ال تألف د ل ددإلان مالتمددة الش دري
احملتإلدمل ،وأنددج ينبتد أن يألددون املزيدد مددن التقيدديم ادات الشدري احملتإلدمل ابسددتادام املبددادو ال شددرأ
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لالتفدال ال ددامل ل مدم املتحدددأ أحدد االعتبدداراس الرذيسدية يف عإلايدداس تدوخ ال نايددة الواجبددةم ويف
الوق د نفسددج ،فددتن ال ددوية يف االتفددال ال ددامل حمدددودأم وعدددم ال ددوية ال ي ددين أن الشددركاس
ال لألن أن تألون من الشركات احملتإلا م
اإلطار 5
سياسة ال انمى اإلئائي املتعلقة بتوخي العناية الواجبة
تعاارتت سياسااة ال ا انمى اإلئااائي املتعلقااة بتااوخي العنايااة الواجبااة والش اراكات م ا
القطاع اخلاص ( )2013ذلع اوية يف اعتفااق العااملي كمعياار جياايب يف أتهيال الشاركاء مان
امل سسااات التةاريااة ،ماان بااني معااايري ءخاارى وتتساام العمليااة ذلالمركزيااة وميكاان للمكاتااة
القطريااة ء توافااق علااى التقياايم الا ي يااتم يف طااار تااوخي العنايااة الواجبااة ذلنساابة لشاراكات
القطاااع اخلاااص م ا م سسااات جتاريااة ع تشااملها ءيااة معااايري اسااتبعاد وع تاادور حوهلااا ءيااة
خالفااات كباارية علااى ال ااعيد القطااري وتشاارتل اإلحالااة ىل املقاار عختاااذ الق ارارات ذلنساابة
للحاعت الاء تشاملها معاايري اساتبعاد ءو الاء تادور حوهلاا خالفاات كبارية وميكان ،االت
ذلك ،اختاذ القرار على ال عيد احمللي وذلنسبة للحاعت الاء ترفا ىل املقار ،تكلاف جلناة
تقنيااة مشاارتكة بااني املكاتااة ذسااتعرا املعلومااات املسااتقاة يف طااار تااوخي العنايااة الواجبااة،
فتتوىل تقييم حالة الشراكة ،وت در توصية ىل اإلدارة العليا من ءجل اختاذ القرار النهائي
 -١5١ورمددم اخددتالة الددن ا يف تددوخ ال نايددة الواجبددة ،فددتن املؤسسدداس تتبد الددنإلط ااساسد
التاري :اأ) مج امل اومداس عدن الشدركات احملتإلاد ؛ اي) اسدتادام أداأ فدرز أوري ،وتقيديم الشدري
احملتإلمل ابستادام م ايري االستب اد؛ اج) استادام أداأ فرز خاصة ابملؤسسدة تن،دوي عادو حبدث
أو تقييم أكعر عإلقا لااالفاس احملتإلاة؛ اد) إجرات ايمل لاإلااطر والفواذد؛ اه) اتاذ قرارم
ا دوأل ٢
خ،واس توخ ال ناية الواجبة

اه)
اد)
اج)
اي)
اأ)

اتاذ القرار
ايمل التألاليف والفواذد
الفرز اخلاو ابملؤسسة
الفرز ااوري
مج امل اوماس

من املسؤوأل
ال،بقة ال ايا :املؤسسة امل نية
ال،بقة الدنيا :االتفال ال امل

 -١5٢ويت دديب م ددط اإلج دراتاس ه ددذا الفرص ددة لالتف ددال ال ددامل إلدارأ امل اوم دداس املت ددوفرأ ل إلاي ددة
توخ ال ناية الواجبة عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأ كألدمل ،ممدا يسد م يف ت زيدز االتسدال عادو
ن،ددال املنظومددة كألددملم وعاددو وجددج اخلصددوو ،لألددن أن يدددير االتفددال ال ددامل اخل،ددوت ااُوليد
مددن ال إلايددة ال امددة املددذكورأ أعددالس ،أي مج د امل اومدداس والفددرز ااوري اعاددو سددبيمل املعدداأل ،قاذإلددة
سددودات أو خ،ددوا محدرات عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل)م وتسددتند ال،بقددة الدددنيا إي القدددراس التقنيددة
لالتفددال ال ددامل عاددو مجد البيدداانس وامل اومدداس وتنظيإل ددام وتنطااوي الطبقااة الاادنيا ضاامنا علااى
استمرار عملية تاوخي العناياة الواجباة الاء يبادءها اعتفااق العااملي ،ولكان يوسا نطاقهاا مان
ءجل استخدام املعلومات الء تتطاوع بتقادميها امل سساات املشااركة ،باا يف ذلاك املعلوماات
عن كياانت القطاع اخلاص تري املرتبطة ذعتفاق العامليم
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 -١5٣ويف ما يت اق ابخل،واس التالية من عإلايدة تدوخ ال نايدة الواجبدة ،فتندج ينبتد أن تألدون مدن
مس ددؤولية ف درادئ املؤسس دداس ،نظد درا خلصاذص د ا احمل دددأ ،وعا ددو أس دداس اي ددمل نس ددبة التأل دداليف إي
الفواذددد ،يف كددمل حالددة عاددو حدددأ ،مبددا يف ذلد مددن منظددور إدارأ املادداطرم وتألددون ال،بقددة ال ايددا مددن
مسؤولية فرادئ املؤسساس ،وتؤدي دور تألوين امل ارة ،عاو أساس املشدروعية واملسداتلةم وتشدإلمل
ال،بق ددة ال اي ددا تبس دديط م ددايري االس ددتب اد يف ت ددوخ احل ددد ااد م ددن ال ناي ددة الواجب ددة وتوحي ددد تاد د
امل ددايري ،وكددذل تيسددري تبددادأل امل ددارة يف مددا يت اددق بتددوخ ال نايددة الواجبددة ،وتفددادي االزدواجيددة،
واالسددتفادأ املعاددو مددن امل دوارد عاددو ن،ددال منظومددة اامددم املتحدددأم وقااد ت ا دي الطبيعااة املسااتقلة
للطبقة العليا ىل استخدام ا لية من قبل كل من امل سسات احملدودة املوارد من ءجال التادقيق
من انحية ،وامل سسات ذات معايري حمددة ،وقدرة ءعلى على التدقيق ،من انحية ءخرىم
مسار العمل ال الث :حنو نظام تدقيق موحد
 -١54يددرئ املفددتش أن مددن شددأن مإلوعددة موحدددأ مددن امل اومدداس املفيدددأ الدديت يسد م ددا ا إليد
لألد د يس ددتادم ا مجي د د املؤسس دداس ،ابإلض ددافة إي مإلوع ددة دني ددا م ددن اانظإل ددة املوح دددأ ،زايدأ
الألفدداتأ وخفددج تألدداليف امل ددامالس واملدوارد البشدرية ،دون أن لند ذلد فدرادئ املؤسسدداس مددن
اتاذ مزيد من اإلجراتاس أو اتاذ إجراتاس أقدمل ،عندد ال درورأ أو حسدل االقت داتم وينبتد أن
تراع د تاد د اإلج دراتاس قواع ددد البي دداانس واآللي دداس القاذإل ددة وأن تعإلن ددام ويش ددإلمل نظ ددام الت دددقيق
املوحد عنصرين رذيسي مهدا :امل اومداس الالزمدة التداذ القدراراس ،واإلجدراتاس املوحددأ ااساسدية
وال ددإلاانس املت اق ددة بت ددوخ ال ناي ددة الواجب ددةم وسييس ددر ه ددذا عإل ددمل املؤسس دداس ال دديت ل ددي ل دددي ا
ما يألف من املوارد املالية والبشرية إلنشات ليااا اخلاصة ام
 -١55واملفتش عاو عادم ابالحتياجداس احملدددأ لفدرادئ املؤسسداس وابمل دايري الديت تسدتادم ام
وال ي ترب نظام التدقيق املوحدد موذجدا يقدوم عادو "مقداس واحدد يناسدل ا إليد "م ويقدرتيف املفدتش
حدا أد من ال إلمل املشرتج لألن أن يرفد قيإلدة ال إلدمل احلداري الدذي يقدوم بدج االتفدال ال دامل يف
الرتبددة الدددنيا اانظددر ا دددوأل  )١بشددألمل أكعددر من يددة وتددوالم وعاددو وجددج اخلصددوو ،لألددن أن
تت إلن قاعدأ البياانس م اومداس عدن الشدركاس مدري املرتب،دة ابل درورأ ابالتفدال ال دامل م وتألدون
السإلة الرذيسية لارتبة الدنيا تبادأل امل ارة عاو ن،ال املنظومة كألملم
 -١5٦وينبغاي ء تكاو قاعاادة البيااانت ،الااء تارد ليهااا املادخالت والتعليقااات مان تيا
امل سساات وتتااب مكانياة الوصااول ليهاا جلميا امل سساات ،ب ابااة ماورد اياد األد يف ءيااة
عمليااات تاادقيق وت ااوخي العنايااة الواجبااة ،دو مس ااان ذلق ارار النهااائي لك اال م سسااة م اان
امل سسات املشاركة وينبغي ء يت من ف ل خااص مان قاعادة البيااانت تقاارير موازياة مان
منظمات امتم املدين
 -١5٧وم ددن ش ددأن ال ددن ا املوص ددو ب ددج ،إذا نف ددذ ،أن خيتص ددر الوق د ال ددالزم لابح ددث ع ددن امل اوم دداس
املناسددبة وجتإلي ددا ،وأن يسدداعد يف الوق د ذاتددج ال ديددد مددن املؤسسدداس احملدددودأ امل دوارد عاددو تبسدديط
إج دراتاس تددوخ ال نايددة الواجبددة وتقادديل الوق د الددالزم التباع ددام وإاددا حلقيقددة مددن حقدداذق احليدداأ أن
ب ددج الشددركاس لألددن أن يألددون ش دريألا اكعددر مددن مؤسسددة واحدددأم وينبت د أال يددتم احلصددوأل عاددو
مددوجزاس تا د الشددركاس بتأل درار عإلددمل سددبق إ ددازسم ولألددن توحيددد نظددام التحقددق ذل د  ،عاددو النحددو
املقد درتيف يف التوص دديت  ٦و ،٧بش ددألمل ت دددرجي  ،يف ض ددوت ال دددروس املس ددتفادأ وأوج ددج الت ددآزر املتول دددأم
وتتاذ القراراس عاو املستوئ ااعاو من جانل فرادئ املؤسساس امل نية ،وفقا الحتياجااا احملددأم
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 -١58واملفااتش علااى علاام ءي ااا بااا يوجااد ماان نظاام متطااورة لتااوخي العنايااة الواجبااة جاارى
استحداثها يف م سسات قاد ع تارى ء هنااع قيماة م اافة يف اعتمااد نظاام تادقيق بياد ء
العديااد ماان امل سسااات األخاارى ،عااالوة علااى كياااانت خت ا لساالطة األمانااة العامااة لنماام
املتحاادة ،ت كااد اياجااة ىل اعتماااد ااى موحااد وع تقاارتب التوصاايتا  ٦و 7نظامااا "موحاادا"
بع ا "مركاازي" و" لزامااي" باال مهااا تقرتحااا فقااط مااوردا موحاادا لالسااتخدام الطااوعي ماان
جانة امل سسات املهتمة ذملوضوع ،بطريقة ءك ر كفاءة وشفافية مما يوجد حاليا
 -١59ويرحددل املفددتش إبنشددات فرقددة ال إلددمل املت ددددأ امل ددام التاب ددة لا نددة الرفي ددة املسددتوئ امل نيددة
ابإلدارأ ،واليت لألن أن يس م عإلا ا املقبمل املت اق ابلشركات املنفذين ،يف تنفيذ التوصيت  ٦و٧م
التوصية  :٦قاعدة بياانت على نطاق املنظومة ككل
ينبغي جلمي رؤساء م سساات منظوماة األمام املتحادة ،يسااعدهم يف ذلاك اعتفااق
الع اااملي لنم اام املتح اادة ،اعشا ارتاع يف نش اااء قاع اادة بي اااانت موح اادة ع اان م ااوجزات وءداء
األعماال التةارياة املنخرطااة يف شاراكات ما األماام املتحادة ،ءو الاء حيتماال ء يكاو لااديها
اهتمام ب لك ،استنادا ىل املعلومات الء تتطوع بتقدميها امل سسات املشاركة
التوصية  :7جراءات قياسية موحدة وضماانت لتوخي العناية الواجبة
ينبغي لنمني العام لنمم املتحدة وجلمي الرؤساء التنفي يني للم سسات املشااركة ء
حيااددوا وء يتفقاوا علااى موعااة دنيااا ماان اإلجاراءات القياسااية املوحاادة وال ااماانت ماان ءجاال
عملية فعالة ومرناة لتاوخي العناياة الواجباة ،يطبقهاا ،بطريقاة شافافة علاى نطااق املنظوماة ككال،
موافو األمم املتحدة التنفي يو املنخرطو يف بدء الشراكات م القطاع اخلاص وتنفي ها
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خامسا -دور اعتفاق العاملي :التزام دد
 -١٦٠تدعو مبادرأ االتفال ال امل  ،اليت أنشئ عام  ،٢٠٠٠إي  ١٠مبادو متفق عاي ا يف
مددا يت اددق بتحا د الشددركاس بددرويف املواطنددة املسددؤولة يفددرت أاددا ت ددزز اح درتام القدديم ال امليددة ل مددم
املتحدأ يف الق،اع اخلاوم ومج املبادرأ قرابة  ١٢ ٧٠٠مشارج؛ وكان قرابة  9 ٦٠٠مشارج
مددن م شددركاس ومؤسسدداس صددتريأ ومتوسدد،ة احل ددم مددن الق،دداع اخلدداو ،يف ح د كان د البقيددة
كياانس من مري ااعإلاأل الت ارية اأي مؤسساس ومنظإلاس مري حألومية ومج ياس مدن لتادف
ااند دواع)ا)٣٠م وتت،ا ددل املش دداركة يف االتف ددال ال ددامل التزام ددا ابحد درتام املب ددادو ال  ١٠يف م دداالس
حقول اإلنسان وال إلمل والبيئة ومألافحة الفسادم
 -١٦١ويشرتا ر.يا عادو ا داس املشداركة يف االتفدال ال دامل تقددمي تقريدر سدنوي عدن التقددم
الددذي ددرزس يب د ا ددود املبذولددة لالضدد،الع عإلاهل دا الت اريددة ب،ريقددة مسددؤولة ولدددعم اجملتإل د م
ويتوقد أن ت ددزز الشددبألاس احملايددة لالتفددال ال ددامل املبددادو ال شددرأ عاددو الصد يد الق،ددريم وطبي ددة
الشبألاس احملاية وتألوين ا وهياكمل إداراا متتايرأ جدا وتتاف كعريا من باد إي خرم
 -١٦٢ول ددي مقص ددودا ددذا االس ددت را تق دددمي تقي دديم لالتف ددال ال ددامل م فق ددد است رض د د وح دددأ
التفتدديش املشددرتكة ابلف ددمل االتفددال ال ددامل يف عددام  ٢٠١٠وال يدزاأل ب ددج مددا ورد يف التقريددر مددن نتدداذا
واسددتنتاجاس مناسددباا)٣١م ومد ذلد  ،فددتن الدددور الفريددد مددن نوعددج الددذي يؤديددج االتفددال ال ددامل بوصددفج
إحدددئ ا دداس الفاعاددة الرذيسددية يف ال القددة ب د اامددم املتحدددأ والق،دداع اخلدداو قددد دف د إي دراسددة
أدلم وق ددد أق ددر م ظ ددم املؤسس دداس املش دداركة يف وح دددأ التفت دديش املش ددرتكة ابل دددور اإلجي دداىل ال ددذي أداس
االتفددال ال ددامل حددىت اآلن يف م دداأل الدددعوأ والتوعيددةم ويف الوق د نفس ددج ،اق درتيف مجي ددا االنتق دداأل إي
عصر جديد ،مما ي ين ضإلنا املزيد من ال إلمل م الق،اع اخلاو عاو الص يد الوطينم
 -١٦٣ويت ر االتفال ال امل لالنتقاد بسبل عدم وجود ليدة مناسدبة ملسداتلة أع داذجم ففد
نظددر املنتقدددين ،ال يددربر ال،دداب ال،ددوع لالتفددال ال ددامل "عدددم وجددود ليددة قاذإلددة لتقيدديم تقدداريرهم
ولتوجيددج طاددل إلددي م بألفالددة االلتدزام ابلقدديم ال امليددة الشدداماة معددمل حقددول اإلنسددان"ا)٣٢م وابلنسددبة
هلددؤالت املنتقدددين ،وكددذل ابلنسددبة لددب ج املسددؤول الددذين أجري د م ددم مقددابالس ،فددتن وجددود
رائسة الفريق احلألوم لالتفال ال امل ل مم املتحدأ اوهو فريق من الدوأل ااع ات يقدم الدعم
املاري) يف ما إدارأ االتفال ال امل مري كاةم
 -١٦4كذل يرئ ب دج احملااد مدن اجملتإلد املددين أن مد االعدرتاة بددور االتفدال ال دامل يف
فددتب أب دواي اامددم املتحدددأ أمددام ق،دداع ااعإلدداأل الت اريددة ،فددتن هندداج حاجددة إي إعددادأ النظددر يف
ال،ريقة اليت ي إلمل ا االتفال ال امل يف ظمل تألوينج احلاري:

__________

رمددم أنددج قددد يألددون صدُدإلم لاقيددام ابل أل د متامددا  -توعيددة املؤسسدداس الت اريددة
ابملصدداحل ال امددة مددن خددالأل الددرتويا لاإلبددادو ال شددرأ  -ف ددو ي إلددمل أي ددا كإلنددرب ومددروج
ملصاحل الشركاس يف اامم املتحدأم ويزيد اامر تفاقإلا اعتإلادس عاو التإلويمل من الق،اع

ا )٣٠انظر www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/م
اJIU/REP/2010/9 )٣١م
اJeetendra Kumar, The UN system and the Private sector: Case studies of WHO and UNICEF )٣٢
(Lambert Academic Publishing, 2012), p. 119م
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اخلاو وهيألاج اإلداري املفرا الت قيد ،مما ال يرتج ماال كبدريا لاددوأل ااع دات ،ويقصدر
يف الوق ذاتج م إلة الرقابة عاو من يقدمون املسامهاس املاليةا)٣٣م
 -١٦5ووددتا م اقددون خددرون ن االتفددال ال ددامل ت،ددور إي شددبألة دوليددة قاذإلددة عاددو ع ددوية
املؤسسدداس الت اريددة ،وه د تقددوم اآلن عاددو أسدداس رسددوم ع ددوية ولددي عاددو قيدداس موضددوع
لاتقدم الذي رزس الشركاس املوق ة أو اداذ ا عاو أساس املبادو ال شرأم
 -١٦٦وحىت إذا كان هذا الرأي هو مسألة تصدور خل،در حمتإلدمل ولدي اجتاهدا ف ايدا ،فتندج ينبتد
إعادأ النظر يف لياس املسداتلة الديت يدديرها االتفدال ال دامل وإعدادأ بندات العقدةم ويتفدق املفدتش مد
ال درأي القاذددمل إن االتفددال ال ددامل جيددل أن ي دد،ا بدددور م ددزز تُ ددفو عايددج شددرعية جديدددأ يف
تصإليم اا يتسم ابملزيد من االتسال والف الية عاو ن،ال املنظومة كألملم

ءلف -دارة اعتفاق العاملي :الدور داخل األمانة العامة لنمم املتحدة
 -١٦٧ابلنظر إي أن االتفال ال امل لعمل ابتألارا مؤسسيا ،فاي من املسدتتري أن يألدون هيألادج
اإلداري مبتأل ددرا إي ح ددد م ددا وأن يأل ددون خ د لتنقيح دداس متتالي ددة يف الس ددنواس  ٢٠٠5و،٢٠٠8
و٢٠١5م وهددو يتددألف مددن عدددأ كي داانس :م دؤمتر قإلددة القددادأ ،والشددبألاس احملايددة لالتفددال ال ددامل ،
واملنتدئ السنوي لاشبألاس احملاية ،وما إدارأ االتفال ال امل  ،ومألتدل االتفدال ال دامل  ،والفريدق
املشددرتج بد الوكدداالس ،والفريددق احلألددوم لالتفددال ال ددامل ا)٣4م وي إلددمل كددمل من ددا دون وجددود عإلايددة
اتاذ القراراس عاو الص يد املركزي ولألمل من ا ع ويتج وم امج واجتإلاعاتج اخلاصة بجم
 -١٦8ولعمل الشألمل  ١أدانس اهليألمل اإلداري احلاريم
 -١٦9واهليألمل اإلداري لالتفال ال امل فريد من نوعج أي ا ابلنسبة إي منظإلدة حألوميدة دوليدة
معددمل اامددم املتحدددأ مددن حيددث أن توج ددج االسدرتاتي الرذيسد يقدمددج ماد إدارأ ال يوجددد فيددج
متعيمل كاة لادوأل ااع اتا)٣5م
 -١٧٠وكإلددا هددو مب د يف تقريددر اإلدارأ السددنوي ل ددام  ٢٠١٦املقدددم إي ما د إدارأ مؤسسددة
اامددم املتحدددأ ،فددتن اإلدارأ ه د أحددد اجملدداالس الرذيسددية ذاس ااولويددة ابلنسددبة لالتفددال ال ددامل م
وقد اقرتيف االتفال ال امل عاو اام ال ام إجرات اسدت را إداري ي ددة إي توضديب املدؤهالس
امل،اوبددة اع ددات ما د اإلدارأ ،وت ييددن م ،ومدددأ واليددت م ،وأدوارهددم ومسددؤولياام ،مبددا يف ذل د
طبي ة ال القة ب ما إدارأ املؤسسة وما إدارأ االتفال ال امل م

__________

ا)٣٣

Barbara Adams and Jens Martens, Fit for whose purpose? Private funding and corporate influence

)in the United Nations (Global Policy Forum, Bonn/New York, 2015م
ا )٣4جتتإل احلألوماس اليت تساهم يف الصندول االستئإلاين لالتفال ال امل  ،الذي يساعد عادو متويدمل املبدادرأ ،مدرت
يف السدنة داخددمل الفريددق احلألددوم مددن أجدمل اسددت را امليزانيدداس والتقدددم احملددرزم ويُقددَّم ا ددزت املتبقد مددن التإلويددمل
عن طريق ترتيل ت اوين م املؤسسة  -وه كيدان ال يسدت دة الدربب لدج ماسدج اخلداو بدجم وجتتإلد احلألومداس
أي ددا عددن طريددق أصدددقات االتفددال ال ددامل  -مإلوعددة مددن ممعا د الب عدداس لدددئ اامددم املتحدددأ يف نيويددورج جتتإل د
قرابة أرب مراس يف السنة لتاق اإلحاطاسم
ا )٣5انظر  ،JIU/REP/2010/9الفقرأ ١١5م
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الشألمل ١
اهليكل اإلداري لالتفاق العاملي
الق،اع ال ام
اجلمعية العامة
• الفريق احلألوم
• مإلوعة ااصدقات

الص يد احملا

املنتدى السنوي
للشبكات احمللية

ل
اإلدارة

الشبكات احمللية

الص يد ال امل

مقر اعتفاق العاملي
• مألتل اامم املتحدأ
• املؤسسة
م متر قمة القادة
• املنرب امل ين ابلق ااي
• اافرقة ال اماة

الق،اع اخلاو
املصدرhttps://www.unglobalcompact.org/about/governance :م

 -١٧١إال أنددج ينبت د أي ددا ،كإلددا الحددل ذل د املفددتش وعدددأ مؤسسدداس ردس عاددو االسددتبيان
املوجج إلي ا ،است را مسألة اإلدارأ ،م مراعاأ الددور الدذي لألدن أن يؤديدج االتفدال ال دامل يف
السدديال ااوس د خل،ددة عددام  ٢٠٣٠ابعتبددار ذل د عنص درا أساسدديا لت زيددز االتسددال عاددو ن،ددال
املنظومة كألمل ،وحافزا حقيقيا لاشراكاس الف الةم ولتحقيق ذل  ،ينبتد أن تألدون إدارأ االتفدال
ال ددامل أكعددر شددفافية وتددوال ووضددوحا ،لأل د ت أل د احتياجدداس مجي د صددناديق اامددم املتحدددأ
وبرام ا ووكاالاا املتاصصة امل تإلة ابملوضوعم
 -١٧٢وعددالوأ عا ددو ذل د  ،ف ددتن اهليأل ددمل اإلداري لالتف ددال ال ددامل ال يت ددإلن والي ددة واض ددحة،
تؤيدها الدوأل ااع ات وترصدها ب،ريقة أكعر مباشرأ وتوالم وقد طال مألتل خددماس الرقابدة
الداخاية ،منذ عام  ،٢٠٠٧إي اام ال ام أن ياتإل والية ر.ية من ا إل ية ال امةا)٣٦م
 -١٧٣وعاددو نف د املن دواأل ،تألددرر يف تقريددر وحدددأ التفتدديش املشددرتكة ل ددام  ٢٠٠9طاددل واليددة
واضددحة ملألتددل االتفددال ال ددامل ونشددرأ دددد م امددج وفقددا لتا د الواليددةم بيددد أن قدراراس ا إل يددة
ال امدة املت اقبدة اكتفد ابإلحاطدة عاإلدا مببددادو االتفدال ال دامل ل مددم املتحددأ ومبادراتدج ،مسدداإلة
ابلدور الذي يتوق أن يؤديج مألتل االتفال ال امل  ،دون ديد ذل الدور بشألمل مناسلم
 -١٧4ومل تش ددر ا إل ي ددة ال ام ددة إي والي ددة لان ددو بق دديم اام ددم املتح دددأ واملإلارس دداس الت اري ددة
املس ددؤولة داخ ددمل منظوم ددة اام ددم املتح دددأ ويف م ددا ب د د أوس دداا ااعإل دداأل الت اري ددة ال املي ددة حد ددىت
ع ددام  ،٢٠١٢وذل د يف قراره ددا ٢٢٣/٦٦م وم د ذل د  ،ف ددتن مع ددمل ه ددذس الوالي ددة الواس د ة ت دداج
__________

ا)٣٦

38
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وجتسد ،ويفسب هلا ماأل ضإلن سيال اامانة ال امة ل مدم املتحددأ ،حيدث يوجدد
إي أن تصاغُ ،
ب ج التداخمل يف امل ام ،وااهم من ذل ضإلن السيال ااوس ملنظومة اامم املتحدأم
 -١٧5ومل يسبق أبدا النل عاو الوالية احلالية يف نشرأ حمددأ صادرأ عن اام ال دام لوصدف
م ام مألتل االتفال ال امل  ،عاو عأل املإلارسة ال ادية ابلنسبة لاإلألاتدل ااخدرئ يف ااماندة
ال امدةم ومعدمل هدذا الوضد يدؤدي حتإلدا إي لداطر حصدوأل أوجدج قصدور ومإلدو  ،ابلنظددر إي أن
إدارتد أخدري اتب ت د ل مددم املتحدددأ منارطددة أي ددا يف جوانددل لتافددة مددن جوانددل ال إلددمل م د
الق،اع اخلاو اومها إدارأ الشؤون االقتصادية واالجتإلاعية ،ومألتل اامم املتحددأ لاشدراكاس)م
وم د ذل د  ،فقددد حصددا هددااتن اإلداراتن عاددو ديددد واضددب مل ام إلددا يف الت امددمل م د الق،دداع
اخل دداو ،ع ددن طري ددق نش دراس حم ددددأ أص دددرها اام د ال ددامم ف ا ددو س ددبيمل املع دداأل ،ح ددددس نش ددرأ
أصدددرها اام د ال ددام تنظدديم مألتددل اامددم املتحدددأ لاش دراكاس وم امددجا)٣٧م وال يوجددد معددمل هددذا
التوصيف لاإل ام ابلنسبة لالتفال ال امل م
 -١٧٦وقد أعري عدد من املوظف ممدن أجريد م دم مقدابالس عدن شدواممل تت ادق ابلتدداخمل
أو عدم الوضويف يف ديدد امل دام داخدمل ااماندة ال امدةم وقدد بدرزس هدذس الشدواممل بشدألمل خداو
عند دددما صد دددرس يف عد ددام  ٢٠١٢توصد ددية بد دددما الأليد ددان امألتد ددل اامد ددم املتحد دددأ لاش د دراكاس
واالتف ددال ال ددامل )م واآلن ،ن ددة فرص ددة متاح د دة لالسد ددتفادأ إي أقص ددو ح ددد م ددن امل د دوارد الواجد ددل
اسددتادام ا يف السدديال احلدداري ملقرتحدداس اإلصدداليف املقدمددة مددن اام د ال ددام ،والدديت ادددة إي
اعتإلدداد اددا إزات الش دراكاس عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل ،وإعددادأ النظددر يف دور االتفددال ال ددامل
وعالقتددج فرقددة اامددم املتحدددأ الق،ريددة مددن أجددمل "ت زيددز ال إلددمل م د منظإل د املشدداري  ،والق،دداع
اخلدداو ،واملؤسسدداس املاليددة وا دداس ااخددرئ لدددعم ااولددوايس الوطنيددة بف اليددة أكددرب يف إطددار
[أهداة التنإلية املستدامة]"ا)٣8م

ذء -دارة اعتفاق العاملي :الدور على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل
 -١٧٧يت ددوي مألت ددل االتف ددال ال ددامل تنس دديق ش ددبألة ج دداس التنس دديق امل ني ددة ابلق ،دداع اخل دداوم
ويتوق أن تتبادأل الوكاالس ،مدن خدالأل الشدبألة ،مداذج السياسداس واامعادة ال إلايدة املت اقدة بتدوخ
ال ناية الواجبة يف إطار ا ود الرامية إي س االتسال عاو ن،ال املنظومة كألمل وت زيزسم
 -١٧8بيددد أن الشددركاس ا ديدددأ أو الشددركاس الدديت توجددد مقارهددا يف بادددان انميددة ال تشددإلا ا
مالبا بشألمل كاة إجراتاس توخ ال ناية الواجبةم ويف تا احلاالس ،عدادأ مدا تقدوم املؤسسداس
نفس ا ببحوث الفرز  -وه عإلاية مرهقة وتستترل وقتا طويال يرد وصدف ا يف أجدزات أخدرئ مدن
هذا التقريرم وهذا ماأل تتوفر فيج لالتفال ال امل فرصة لزايدأ ت زيدز دورس املتإلعدمل يف تقددمي الددعم
يف ماأل البحوث املت اقة بتدوخ ال نايدة الواجبدة إي مؤسسداس اامدم املتحددأ ااخدرئ ،واحلدد يف
الوق ذاتج من االزدواجية وت زيز االتسال عاو ن،ال املنظومة كألمل وفقا اولويت دا احلاليدة وهد
"زايدأ الت اون عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأ كألمل"ا)٣9م
__________

ا )٣٧نشرأ اام ال ام ،تنظيم مألتل اامم املتحدأ لاشراكاس ١8 ،ST/SGB/2009/14 ،كانون ااوأل/ديسإلرب ٢٠٠9م
ا )٣8انظر A/72/124-E/2018/3م
ا )٣9انظر The Global Compact, 2016 Annual Management Report: Looking Forward, p. 21م
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 -١٧9وي ددوفر االتف ددال ال ددامل أي ددا اوس دداا ااعإل دداأل الت اري ددة أح ددد امل ددداخمل إي منظوم ددة اام ددم
املتحدددأم وق ددد اس ددتحدث املركددز املش ددرتج ب د اامددم املتح دددأ وش ددبألة ااعإلدداأل الت اري ددة يف إط ددار ج ددد
مشرتج ب االتفال ال دامل  ،ومنظإلدة ماوبدمل هاندد اوهد منظإلدة مدري رحبيدة يوجدد مقرهدا يف هوندغ كوندغ،
متاصصددة يف تيسددري االتصدداالس ب د الق،دداع اخلدداو واملنظإلدداس مددري احلألوميددة) ،و ٢٠مددن الأليدداانس
التاب ددة ل مددم املتحدددأم ولألددن لألددمل مددن اامددم املتحدددأ واملؤسسدداس الت اريددة نشددر املشدداري عاددو شددبألة
اإلنرتن واستادام املنرب لابحث عن الشركات احملتإلا والتفاعمل م م لقياس أور مشاري ما)4٠م
 -١8٠ومبددا أن خ ،دة عددام  ٢٠٣٠تدددعو إي ضددرورأ اتبدداع ادا أكعددر اتسدداقا عاددو ن،ددال منظومددة
اامم املتحددأ كألدمل وزايدأ الت داون يف مدا بد الوكداالس ،فتندج لألدن لالتفدال ال دامل أن يدؤدي دورا
حموراي ب منظومة اامم املتحددأ والق،داع اخلداو عادو مسدتوايس لتافدة ،مدن الددعوأ عادو الصد يد
ال ددامل إي ال إل ددمل املش ددرتج عا ددو الص د د يد الق ،ددريم وال س ددبيمل لاش د د يف ج ددود ال دددعوأ ال املي ددة
الن،ددال الدديت يبددذهلا االتفددال ال ددامل  ،ولألددن ال ديددد مددن مؤسسدداس اامددم املتحدددأ الدديت هلددا وجددود يف
امليدددان يددرئ أن ت دداون الشددبألاس احملايددة لالتفددال ال ددامل م د اافرقددة الق،ريددة التاب ددة ل مددم املتحدددأ
هو من اجملاالس اليت ه يف حاجة إي التحس م

جيم -جراء يف طار اعتفاق العاملي :الرتكيز على زايدة املشاركة من قبل امل سسات التةارية
 -١8١متعمل ا اس املشاركة يف االتفال ال امل من ق،داع ااعإلداأل الت اريدة ،والبالتدة 9 ٦٠٠
منظإلدة يف  88شددبألة ،أعدددادا كبددريأم ومد ذلد  ،تبد هددذس اارقددام ،إذا مددا وضد يف سددياق ا،
وجود ماأل لاتحس ا)4١م فقد كدان النإلدو يف عددد ااع دات م تددال نسدبيا يف السدنواس ااخدريأ،
يف ح اخنفج عدد الشبألاس ،عاو النحو املب يف الشألا  ٢و ٣أدانسا)4٢م
الشألمل ٢
ئو عدد اجلهات املشاركة
أورواب
البادان اامريألية
سيا/أوقيانوسيا
أفريقيا
الشرل ااوسط وتاأل أفريقيا
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املصدر :تقرير الشبألة احملاية لالتفال ال امل ل ام  ،٢٠١5الصفحة  ١٢من النل اإلنألايزيم
__________

اbusiness.un.org/en/info/about )4٠م
ا )4١لبا ددد مع ددمل إس ددبانيا  ٣,٢مالي د م ددن املؤسس دداس م ددن مجي د ااح ددام ويف مجي د الق،اع دداسم هددذس اإلحص دداتاس
مستإلدأ من الدليمل املركزي لاشركاس حىت  ١كانون العاين/يناير ٢٠١٧م
ا )4٢تقرير الشبألة احملاية لالتفال ال امل ل ام  ،٢٠١5الصفحة  ١٢من النل اإلنألايزيم
40
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 -١8٢وينبت د يف ضددوت ذل د عدددم التقايددمل م ددن أمهيددة الشددبألاس احملاي ددة ،ال سدديإلا ابلنظ ددر إي
التشددديد يف خ،ددة عددام  ٢٠٣٠عاددو تددوري زمددام اامددور عاددو الص د يد الددوطينم والشددبألاس احملايددة
لالتفددال ال ددامل كيدداانس مسددتقاة ذاتيددة اإلدارأ وذاتيددة التنظدديمم ويف ب ددج احلدداالس تددديرها منظإلددة
مري حألومية مستقاةم ويف حاالس أخرئ تألون مرتب،دة نوعدا مدا ابحلألومداس احملايدة أو ااوسداا
املألاتل الق،رية لاربانما اإلماذ م
ااكادلية ،بينإلا يدير ب ا اكإلا الربازيمل)
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املصدر :تقرير الشبألة احملاية لالتفال ال امل ل ام  ،٢٠١5الصفحة  ١٢من النل اإلنألايزيم

ديد ااسباي الألامندة ورات اارقدامم إال أن ت زيدز
 -١8٣ومل يألن اهلدة من هذا االست را
وض د االتفددال ال ددامل داخددمل منظومددة اامددم املتحدددأ ي ددين احلاجددة إي رويددة اس درتاتي ية مددن أجددمل
زايدأ اخندراا الشددركاس اخلاصددةم واعددرتة االتفددال ال ددامل ب ددرورأ مددو عدددد أع دداذج النشدد ،يف
إط ددار اس درتاتي يتج ال املي ددة ل ددام ٢٠٢٠م ورك ددز االتف ددال ال ددامل أنش دد،تج عا ددو اإل دداز يف و ددالث
"م ارج جيل الفوز ا" أوالها " قيق النإلو املستدام"م

دال -اعتفاق العاملي وءهدات التنمية املستدامة
 -١84أدرج االتفدال ال دامل أن أهدداة التنإليدة املسدتدامة متعدمل فرصدة العتإلداد ادا م دزز أكعددر
ت ددوال إزات الش دراكاس م د الق ،دداع اخل دداو ،وه ددذا ه ددو أح ددد اجمل دداالس ال دديت تأل ددون في ددا مس ددامهة
االتفال ال امل أكعر ظ ورام وج مل ااهداة ال املية جزتا من أهداة املؤسساس الت ارية احملاية
ه اسدرتاتي ية االتفدال ال دامل املت دددأ السدنواس لتحفيدز وعد املؤسسداس الت اريدة وعإلا دا مدن
أجمل دعم قيق أهداة التنإلية املستدامة حباوأل عام ٢٠٣٠م
 -١85وجددرئ - ،لاإلددرأ ااوي  -رصددد أنشدد،ة املؤسسدداس الت اريددة املتصدداة هددداة التنإليددة
املسددتدامة وذل د يف التقريددر املرحا د ل ددام  ٢٠١٧املقدددم إي ما د إدارأ املؤسسددة ،اسددتنادا إي
دراسة استقصاذية أجري عام  ٢٠١٧وتا الشركاس ال  9 ٦٠٠املشاركة يف االتفال ال امل م
وأجداي أكعدر مدن  ١ 95٠شددركة ،ممدا لعدمل  ٢٢يف املاذددة مدن ا داس املشدداركة مدن مجيد املندداطق
وق،اعاس ااعإلاأل الت ارية وأح ام الشركاسم وكشف الدراسة االستقصاذية السنوية لا اس
املشاركة يف االتفال ال دامل أن  ٧5يف املاذدة مدن اجمليبد أعددس إجدراتاس مل ا دة أهدداة التنإليدة
املستدامة ال ١٧م
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 -١8٦وي دوفر االتفددال ال ددامل توجي دداس لاشددركاس بشددأن كيفيددة مواتمددة اس درتاتي يااا ،وقيدداس
مسامهت ا يف قيق أهداة التنإلية املستدامة وإداراام وهناج مبادراتن يف هذا الصدد مها بوصداة
أهداة التنإلية املستدامة ،واملا،ط النإلوذج لقيادأ ااعإلاأل الت اريةم واددة املبدادرأ ااخدريأ
إي إهلام مجي املؤسساس الت ارية  -بدون اعتبدار لاح دم أو الق،داع أو ا ترافيدا  -لألد تتادذ
إجد دراتاس ل دددعم ااه ددداةم واملا ،ددط النإل ددوذج أداأ اي ددة مؤسس ددة جتاري ددة مس ددت دأ لان ددو
د
بن ا املبدذ إزات اإلجدراتاس املتصداة هدداة التنإليدة املسدتدامةم والبوصداة دليدمل ي در
خ ،د دواس تسد دداعد الشد ددركاس عاد ددو قيد ددق أقصد ددو مسد ددامهة ممألند ددة وه د د  :ف د ددم أهد ددداة التنإليد ددة
املستدامة ،و ديد ااولوايس ،ورسم ااهداة ،وإدراج عناصر االستدامة ،وتقدمي التقاريرم
 -١8٧إال أن واليددة االتفددال ال ددامل  ،كإلددا تصددف ا حاليددا ا إل يددة ال امددة ،يف حاجددة إي ليدداس
إدارأ أصددتر ح إلددا وأكعددر وضددوحام ومددن امل،اددوي أي ددا ديددد املواق د وت ريددف اادوار بشددألمل
أكعدر ف اليدة داخدمل اامانددة ال امدة ل مدم املتحدددأ لتفدادي أوجدج التإلددو واالزدواجيدة القاذإلدة مددن
ج ة ،واملسامهة يف وض إطار لاشدراكاس مد الق،داع اخلداو عادو ن،دال منظومدة اامدم املتحددأ
كألمل من ج ة أخرئم ولألن إجدرات هدذس التحسديناس املؤسسدية الديت تدؤدي إي التدآزر والتألامدمل
ابملوارد املتاحةم

مسار العمل الراب  :كسة املعارع اجلديدة لالتفاق العاملي
 -١88االتفال ال امل حسل عباراتج هو "أكرب مبادرأ لاشركاس يف ال امل يف مداأل االسدتدامة"ا)4٣م
ومل يألددن اهلدددة مددن هددذا االسددت را هددو حبددث إي أي مدددئ حققد املبددادرأ التوق دداس ،واضدد،ا
بواليت ددا ااويم وقددد ت د عاددو االتفددال ال ددامل  ،عاددو مدرار أي جتديددد مؤسسد  ،استألشدداة طراذددق
جديدأ لاتفاعمل م الق،اع اخلاو ب،رل مري مسبوقة ،واختبار الت اممل م ام
 -١89وقد انتقد االتفال ال امل ل دأ أسبايم فإلن منظور منظإلاس اجملتإل املدين ،يوجد مدن
ااسباي الرذيسية ما يا  :عدم وجود رصد مستقمل اللتزام املؤسساس الت اريدة ابملبدادو ال شدرأ؛
وتقدداري شددديد م د مصدداحل املؤسسدداس الت اريددة؛ وعدددم كفايددة املشددروعية واملوضددوعية؛ والت ددر
ملا دداطر الت ددأوري ال ددذي ال م ددربر ل ددج لا دداس املا ددة م ددن الق ،دداع اخل دداو؛ وع دددم مش دداركة ال دددوأل
ااع ات بقدر كاة يف هيألاج اإلداريم
 -١9٠وأشارس مؤسساس منظومة اامم املتحدأ ،وهد ت دري عدن تقدديرها لاإلسداعدأ املقدمدة
لالتف ددال ال ددامل يف عإلاي دداس ت ددوخ ال ناي ددة الواجب ددة ،إي أا ددا تتوقد د تيس ددري املزي ددد م ددن مش دداركة
املؤسساس الت ارية عاو الص يد التنفيذي ،مبا يت اوز مرد تنظيم ااحداث ا اذبة ل نظارم
 -١9١واق درتيف مسددؤولو منظإلددة ال إلددمل الدوليددة أن ينظددر االتفددال ال ددامل يف إمألانيددة ت زيددز دور
ممعا أرابي ال إلمل وال إلاألم
 -١9٢ويف املقاب ددمل ،طابد د الش ددبألاس احملاي ددة الناش ددئة لالتف ددال ال ددامل املزي ددد م ددن الالمركزي ددة،
ال سيإلا عند االستفادأ من التترياس يف ساوج املؤسساس الت اريةم
 -١9٣ورمم أن مجي هذس اآلرات يسدتحق التحايدمل والتقيديم بصدورأ مسدتقاة ،فتندج ال لألدن حدىت
اقسددو املنتقدددين التشددألي يف الدددور الددذي يؤديددج االتفددال ال ددامل يف فددتب أبدواي اامددم املتحدددأ

__________

ا )4٣انظر www.unglobalcompact.org/what-is-gcم
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ومبادذددج ال شددرأ أمددام عددامل ااعإلدداأل الت اريددةم وكإلددا هددو الشددأن ابلنسددبة لا ديددد مددن هيئدداس اامددم
املتحدأ ،فتن التوق اس أعاو من الوساذمل املتاحة ومن اإل ازاس الف ايةم ومد ذلد  ،فدتن امل إلدة
ااساسية املتإلعاة يف التوعية بقيم اامم املتحددأ وابانشد،ة الديت ت د،ا دا مدن أجدمل التنإليدة قدد
مت الوفدات دام واالهتإلدام الدذي يبديددج حاليدا عددد مدن املؤسسدداس الت اريدة خب،دة عدام  ٢٠٣٠هددو
أي ا نتي ة لا إلمل الذي يقوم بج االتفال ال امل م
 -١94ورمم ذل  ،يرئ املفتش أنج ينبت أن متعمل خ،دة عدام  ٢٠٣٠مرحادة جديددأ يف الت،دور
املؤسس د لالتفددال ال ددامل م وينبت د لادددروس املسددتفادأ يف  ١٧عامددا مددن وجددود االتفددال ال ددامل ،
وأوجج ال ف اليت حدداا مؤسساس منظومة اامم املتحدأ واجملتإل املدين والق،اع اخلاو ،أن
تت او بشألمل مناسل يف والية حمدوة لالتفال ال امل م
 -١95إن هذا الواقد " ،الدذي خيادق فيدج تالقد اجتاهداس عامليدة م يندة سدياقا جديددا مدن التوق داس
والفرو ل عإلاأل الت ارية لألد ت داجل ب دج التحددايس ال امليدة" ،يسدام بدج االتفدال ال دامل ذاتدج يف
إطار رويتج االسرتاتي ية احلالية اليت ادة إي ويمل املبادرأ إي "منظإلة م نية عاملية انض ة"ا)44م
التوصية  :٨وعية منقحة لالتفاق العاملي
ينبغي للةمعية العامة ،بناء على تقريار مان األماني العاام ،بادء تنقايح للوعياة ايالياة
لالتفاق العاملي ،يت من ،يف تلة ءمور ،ما يلي:
•

رساام دور ءوضااح لالتفاااق العاااملي ،علااى ال ااعيدين العاااملي والااوطين ،يف شاراع
قطاع األعمال التةارية على حنو فعال يف دعم تنفي خطة عام 2030؛

•

تعزيز دور الدول األع اء يف هيكل دارت ؛

•

حتديث تعريف العالقة بني مكتة اعتفاق العاملي وم سسة اعتفاق العاملي،
م الرتكيز على الشفافية يف ءنشطة ت األموال الء ت طل هبا امل سسة؛

•

وض ا تعريااف واضااح للعالقااة بااني مقاار اعتفاااق العاااملي والشاابكات احملليااة
لالتفاق العاملي

__________

ا )44االتفال ال امل  ،االسرتاتي ية ال املية ل ام  ،٢٠٢٠ذار/مارس ٢٠١٧م
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سادساُ -سبل امل ي قدما
 -١9٦ابإلضددافة إي مسدداراس ال إلددمل الدديت ُحددددس حددىت اآلن ،والدديت ادددة أساسددا إي سد
املبددادو التوجي يددة واإلطددار واآلليدداس واإلج دراتاس القاذإلددة ،م د فددتب مدداالس لاإلزيددد مددن ال إلددمل
املشددرتج عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل ،يددرئ املفددتش أن رويددة خ،ددة عددام  ٢٠٣٠تتدديب أي ددا فرصددة
أف مل حلفز اتاذ إجراتاس أكعر جرأأ ترم إي تتيري ممارسة "ال إلمل كامل تاد"م
 -١9٧ويفس ددب ال ،دداب الشد دإلوري خل ،ددة ع ددام  ٢٠٣٠وعامليت ددا اجمل دداأل لتتي ددري ال قاي دداس وت ،ددوير
أدواس ابتألاريددة لات دداونم ويف مددا ياد مسدداراس ال إلددمل الدديت بددرزس خددالأل املقددابالس واحملدداداثس الدديت
أجري م ا اس امل نية من اامم املتحددأ ومدري اامدم املتحددأ ،والديت يددف ا اإللدان ندج مدا زاأل
م ددن املإلأل ددن إض ددفات املزي ددد م ددن الألف دداتأ واالتس ددال عا ددو ال إل ددمل ال ددذي ت دد،ا ب ددج منظوم ددة اام ددم
املتحدأ يف ما يت اق ابلت اون م الق،اع اخلاوم

ءلف -تفويا السلطة التنفي ية على ال عيدين اإلقليمي والوطين
 -١98من االستنتاجاس اهلامدة لالسدت را املوجدج لاإلؤسسداس هدو احلاجدة إي تيسدري ال إلدمل مد
الق،دداع اخلدداو عاددو الص د يد الق،ددري و قيددق الالمركزيددة يف عإلايددة اتدداذ الق دراراس وتبسددي ،ا قدددر
اإلمألدانم وقدد ي دين ذلد تنقديب املسددتوايس التنظيإليدة لتفدويج السدا،ة داخدمل املؤسسداس ،وكددذل
سري ال إلمل الداخا يف ما يتصمل برتتيباس الشدراكةم وتدزداد أمهيدة الب دد احملاد لاشدراكاس خاصدة يف
سيال خ،ة عام ٢٠٣٠اليت تشدد ،يف تنفيذها ،عاو توري زمام اامور عاو الص يد الوطينم
 -١99ولي من املستتري أن ين أل ان دام التنسيق عاو ن،ال املنظومة كألمل عادو الصد يد
الق،ددري أي ددام وكإلددا أقددر بددذل اام د ال ددام يف تقريددرس إي ا إل يددة ال امددة واجملا د االقتصددادي
واالجتإلداع عدن اانشد،ة التنفيذيدة مدن أجدمل الت داون اإلمداذ الددوريا ،)45فدتن الوضد احلدداري يف
مددا يت اددق ابلوجددود الق،ددري ل مددم املتحددأ ،وال سدديإلا جتددزو هيألددمل املسدداتلة مد لتاددف الصددناديق
والدرباما والوكدداالس املتاصصددة ،يشد عاددو اعتإلدداد اددا فددردي إزات الشدراكاسم وتنددزع كيدداانس
اامددم املتحدددأ إي ال إلددمل م د ا دداس امل نيددة الوطنيددة ،مبددا يف ذلد الق،دداع اخلدداو احملاد  ،متب ددة
قواعددها وإجراتاادا الفرديدة الذاتيدة ،وسداعية إي قيددق أهدداف ا احملدددأ الذاتيدةم ويدؤدي ذلد إي
التداخمل وعدم الألفاتأ ،ويرب الشركات احملتإلا  ،مبا يف ذل الوكاالس احلألوميةم
 -٢٠٠وق ددد أك ددد ه ددذس احلال ددة ب ددج ممعاد د الش ددبألاس احملاي ددة لالتف ددال ال ددامل ال ددذين أجريد د
م ددم مقددابالس والددذين قددالوا إاددم مسددتاوون مددن ان دددام التنسدديق بد كيدداانس اامددم املتحدددأ عنددد
االتصاأل ا حبعا عن مجاة أمور من ا ا اس املا ة احملتإلاةم وعندما يت اق اامر إبشدراج الق،داع
اخلاو احملا  ،فتن لاشبألاس احملاية إمألاانس لا إلمل بشألمل وويق مد املنسدق املقيإلد واافرقدة
الق،ريددة وم د ا دداس امل نيددة ااخددرئ مددن الق،دداع اخلدداو لان ددو ولددوايس التنإليددة املسددتدامة
الوطنيد ددةم إال أن هد ددذس اإلمألد دداانس مد ددا زال د د مد ددري مسد ددتتاة ،إلاد ددة أسد ددباي من د ددا عد دددم وجد ددود
اسرتاتي ية منسقةم
__________
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 -٢٠١ويتفق املفتش م الرأي القاذمل إن عإلمل كيداانس اامدم املتحددأ مد الق،داع اخلداو عادو
الص د يد الق،ددري وتدداج إي مزيددد مددن الت زيددز والتنسدديقم وأفرقددة اامددم املتحدددأ الق،ريددة حباجددة إي
ال إلمل م ا عاو إجيداد ليداس جديددأ لاإلشداركة وإشدراج الق،داع اخلداو احملاد بألفداتأ يف ا دود
الرامية إي قيق أهداة التنإلية املستدامة ،م القيام يف الوق ذاتج مب ا ة ااولوايس الوطنيةم

مسار العمل اخلام  :تعزيز تويل زمام األمور والشراكة على ال عيدين اإلقليمي والقطري
 -٢٠٢مبددا أن اامددم املتحدددأ منظإلددة حألوميددة دوليددة ،فددتن فددرو املؤسسدداس الت اريددة لاإلشدداركة
بشددألمل مباشددر يف إعددداد الق دراراس املت اقددة هددداة التنإليددة املسددتدامة ،وتددوري زمام ددا ،وتنفيددذها
ينبت التإلاس ا عاو الص يدين اإلقايإل والوطينم ولألن أن يتاذ احلوار عاو الصد يد اإلقايإلد
شددألمل مددال استشددارية لاإلؤسسدداس الت اريددة أو منتدددايس تنفيذيددة ،أو مددري ذلد مددن ااشددألاأل
املالذإلة لاتر املنشود يف املناطق امل نيةم واملستوئ الوطين هو املستوئ اانسل ملشاركة الق،داع
اخلاو يف توري زمام اامور ،من البحث عدن احلادوأل وتصدإليم املشداري إي تدوفري املدوارد والتنفيدذ،
مبشاركة مباشرأ من جانل املإلعا احلألومي م
 -٢٠٣والتوصدية التاليدة مسدتوحاأ مددن املإلارسداس املتب دة حاليددا يف الا ندة االقتصدادية واالجتإلاعيددة
آلسدديا واحملدديط اهلددادو الدديت أنشددأس يف عددام  ٢٠٠4ماسد ا االستشدداري لشددؤون ااعإلدداأل الت اريددة
الذي يتألون من مدرات تنفيذي ومن ممعا لألربايس املؤسساس الت ارية يف املن،قةم ويركدز اجملاد
يف الوق د ال دراهن عا ددو ت دوفري التوجي ددج وال دددعم ل ددربانما عإل ددمل الا ن ددة بش ددألمل ع ددام وتنظ دديم منت دددئ
ااعإلاأل آلسيا واحمليط اهلادو بشألمل خاوم وم أن اجملا ما زاأل مشروعا جاراي ،ومل يربهن ب دد
عاو كاممل إمألاانتج ،ف و شألمل جديد من أشألاأل احلوار تاقتج الشركاس ابهتإلامم
التوصية 9
ينبغا ااي للمةل ا ا اعقت ا ااادي واعجتما اااعي ء يا اادعو األمنا اااء التنفي ا ا يني للةا ااا
اعقت ادية اإلقليمية ىل الشروع يف جراء حوار تشااوري منهةاي ومناتظم ما مم لاني رفيعاي
املسااتوى لشااركات القطاااع اخلاااص الااء تس ااهم ءو تعاار عاان رتبتهااا يف املسااامهة يف تنفي ا
خطاة التنميااة املسااتدامة لعااام  ،2030و ىل ضاافاء الطااب امل سسااي علااى ذلااك ايااوار،
كانوا مل يفعلوا ذلك بعد
التوصية 10
ينبغااي لنمااني العااام لنماام املتحاادة ء يشااة  ،ذلتشاااور م ا الرؤساااء التنفي ا يني
ل انمى األمم املتحادة املشارتع املعاين بفاريون نقامل املناعاة البشاريةزاإليدز ،وبارانمى األمام
املتحاادة اإلئااائي ،ومنظمااة األماام املتحاادة للرتبيااة والعلاام وال قافااة ،وصااندوق األماام املتحاادة
للس ااكا  ،ومفوض ااية األم اام املتح اادة لشا ا و الالج ااني ،ومنظم ااة األم اام املتح اادة للطفول ااة،
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية ال ناعية ،ومكتة األمم املتحدة خلدمات املشاري  ،وبرانمى
األت ياة العاااملي ،والرؤساااء التنفيا يني ألياة م سسااة ءخاارى مهتمااة هبا ا األماار ماان م سسااات
األم اام املتح اادة ال ااء هل ااا وج ااود يف املي اادا  ،نش اااء رلي ااة متع ااددة اجله ااات املعني ااة إلجا اراء
املشاورات والبحث عن ايلول على ال عيد القطري ،يوجهها املنسق املقيم ،وتشاارع فيهاا
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امل سس ااات التةاري ااة منا ا البداي ااة يف ت ااميم الشا اراكات ل اادعم خط ااة التنمي ااة املس ااتدامة
لعااام  2030وحي مااا توجااد رليااات ماان ه ا ا القبياال ذدرت منشااائها ايكومااات ،ينبغااي
ألفرقة األمم املتحدة القطرية ء تشة اجلهات املعنية املتعددة على املشاركة فيها

ذء -الشراكات يف ال اعبتكار
 -٢٠4االبتألار مف وم رذيس خل،ة عام  ٢٠٣٠وأداأ أساسية لتنفيدذهام وتشددد ااهدداة 8
و 9وخاصددة  ١٧عا ددو دور االبتأل ددارم ويتدديب االبتأل ددار إمأل دداانس كبددريأ لت زي ددز عإل ددمل مؤسس دداس
منظومددة اامددم املتحدددأ وتس دري ج ،ويس د م يف قيددق أهددداة التنإليددة املسددتدامةم وتت،اددل خ ،ددة
عام  "٢٠٣٠س التنسيق يف ما ب اآللياس القاذإلة ،وال سيإلا عاو مستوئ اامم املتحدأ"م
وتدرد يف اخل،ددة دعددوأ "مجيد املؤسسدداس الت اريددة إي تسدداري قدددرااا اإلبداعيددة واالبتألاريددة إلجيدداد
حاوأل لتحدايس التنإلية املستدامة"م
 -٢٠5وتت إلن خ،ة عدام  ،٢٠٣٠يف جزذ دا املت ادق بوسداذمل التنفيدذ والشدراكة ال امليدة ،فصدال
مستفي ددا ع ددن االبتألددار و دددد ابلتفصدديمل تش ددأليمل :اأ) فري ددق عإلددمل مش ددرتج ب د وك دداالس اام ددم
املتحدددأ م ددين بتسدداري ال اددم والتألنولوجيددا واالبتألددار مألاددف بت زيددز التنسدديق واالتسددال والت دداون
داخ ددمل منظوم ددة اام ددم املتح دددأ؛ اي) حمف ددمل إلأل ددرتوين إلاتح ددة إمألاني ددة الوص ددوأل إي املب ددادراس
والسياس دداس الرامي ددة إي تيس ددري االبتأل ددار؛ اج) منت دددئ مت دددد ا دداس امل ني ددة لتيس ددري التفاع ددمل
رعاية اجملا االقتصادي واالجتإلاع ا)4٦م
واملواتمة وإنشات الشبألاس
 -٢٠٦وشدددد مسددؤولون مددن املؤسسدداس املشدداركة يف وحدددأ التفتدديش املشددرتكة ومددن منظإلدداس
دوليددة أخددرئ ،وممعاددون مددن الق،دداع اخلدداو ممددن أجري د م ددم مقددابالس ،عاددو الدددور ااساس د
لاق،اع اخلاو يف إ از االبتألاراسم وقد أقام ب ج مؤسساس اامم املتحدأ شراكاس حمددأ يف
مداأل االبتألددار مد ااوسدداا ااكادليددة والق،دداع اخلداو ،مسددتإلدأ مددن االهتإلددام املشددرتج ابل إلددمل
م ددا مددن أجددمل قيددق أهددداة مشددرتكةم وقددد أنشددأس وحددداس مسددتقاة ،وج ا د االبتألددار جددزتا
أساسدديا مددن عإلايااددا أو اس درتاتي يااام وقددد جددري كددمل مددن الددربانما اإلم داذ وصددندول السددألان
ومفوضددية شددؤون الالجئ د واليونيسدديف ومألتددل خدددماس املشدداري وهيئددة اامددم املتحدددأ لاإل درأأ
وبرانما اامذية لتاف أشألاأل االبتألار واآللياس املؤسسية وأحرز تقدما مرذيام
 -٢٠٧وزايدأ التنسيق واالتسال والت اون أمر حيوي من أجمل تنفيذ أهداة التنإليدة املسدتدامةم
ويرئ املفتش أن ا ود الرامية إي إحداث تتيرياس كبدريأ يف أسداوي ال إلدمل عادو ن،دال املنظومدة
كأل ددمل أت يف الوقد د املناس ددل ،ال س دديإلا يف ض ددوت ظ ددور وح ددداس جدي دددأ لصص ددة لالبتأل ددار
والشراكاس يف ماأل االبتألارم
 -٢٠8ورمددم اإلق درار ن ف د ال زلددة يف منظومددة اامددم املتحدددأ يف مدداالس اسددتإلرس في ددا ممارسدداس
ماضية قدلة ال د مدا زاأل لعدمل ضدرورأ مل تتحقدق ،يدرئ املفدتش أن خ،دة عدام  ٢٠٣٠تدوفر فرصدة مدري
مسددبوقة لاتفألددري وال إلددمل ب،ريقددة لتافددة ،مبددا يف ذل د يف مدداالس اهتإلددام جديدددأ مددن قبيددمل االبتألددارم
وم ذل  ،تتاف اآلرات حوأل ااشألاأل اليت ينبت أن يتاذها التنسيق عاو ن،ال املنظومة كألملم
__________

ا )4٦انظر قرار ا إل ية ال امة  ،١/٧٠الفقرأ ٧٠م
46

GE.18-03550

JIU/REP/2017/8

 -٢٠9ودع ددا ب ددج املس ددؤول ال ددذين أجريد د م ددم مق ددابالس إي م ا ددة امل ددام ذاس الص دداة
اب البتألددار وإنشددات خدمددة مشددرتكة عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل ،أو عاددو ااقددمل التنسدديق املشددرتج
لاشراكاس يف ماأل االبتألارم
 -٢١٠وأحت دوا ن ال درباما والصددناديق واحلاضددناس وامل ددالس واملات درباس ا ديدددأ يف مدداأل
االبتألد ددار ،الد دديت أنشد ددئ يف كامد ددمل أج د دزات املنظومد ددة ،حباجد ددة إي مزيد ددد مد ددن الوضد ددويف يف والاياد ددا
ومرض ا ،وإي أهداة ماإلوسة ونواتا قاباة لاقياسم وه تتناف بشدألمل فدردي لاحصدوأل عادو
مدوارد جديدددأ مددن ا دداس املا ددة ،وقددد ال تألددون عاددو بينددة ابإلمألدداانس املتاحددة لدزايدأ االتسددال
والتآزر عاو ن،ال املنظومة كألملم
 -٢١١وقددد ت،ددوع مألتددل خدددماس املشدداري  ،مددن ب د املؤسسدداس الدديت تألون د لدددي ا خددربأ
بشأن الشراكاس يف ماأل االبتألار ،ادات دور ميسدر الت داون عادو ن،دال املنظومدة كألدمل ،ابلنظدر
إي واليتج الواس ة الن،ال ،وعإلاج يف إنشات نظدام إيألولدوج لالبتألدار ،وطبي دة أشدألاأل شدراكاتج
م الق،اع اخلاو وااوساا ااكادليةم
 -٢١٢وتددرئ مؤسسدداس أخددرئ أن إب دداد االبتألددار عددن ااعإلدداأل ااساسددية واخل،ددوا ااماميددة
ل نش،ة التنفيذية قد يؤدي إي درجة أقمل من االتسال االسرتاتي وقدر أقمل من الددعم املقددم
لاإلبددادراس الناجتددة عددن ذل د م وعددالوأ عاددو ذل د  ،فددتن إسددناد دور تنسدديق إي مؤسسددة واحدددأ
لألدن أن يولدد أفألددارا هامدة عادو املسددتوئ االسدرتاتي  ،ولألددن قدد ال يدؤور كعدريا أو ال يدؤور عاددو
اإلطالل يف السيال احملدد لاإلؤسساس املنفذأ امل نيةم
 -٢١٣وجي ددد املف ددتش صد دوااب يف كات ددا احل تد د م إال أن ددج ي ددرئ أن ددج م ددا زاأل يت د السد د إي زايدأ
التنسيق واالتسال والت اون عاو ن،ال املنظومدة كألدملم وابلنظدر إي أمهيدة االبتألدار يف السديال ال دام
خل،ة عام  ،٢٠٣٠فتن الوق قد حان لانظدر يف ال إلدمل إلدة أكدرب عادو تشد ي املؤسسداس عادو
اتاذ املبادراس لتنسيق الشراكاس من أجمل االبتألار عاو ن،ال منظومة اامم املتحدأم
 -٢١4واملوارد البشرية ورأس املاأل الفألري الالزمان إلحداث تتيري حقيقد متاحدان ابلف دملم فإلدن
ب املبادراس ااخريأ مدعال جتددر مالحظدة شدبألة اامدم املتحددأ لالبتألدار  -وهد شدبألة مدن ممعاد
أفرقة االبتألار ادة إي ال إلدمل كفريدق مدن املاتصد  ،وشدبألة لتبدادأل امل دارةم وقدد اختدارس مادة
التألنولوجي ددا فاس د ك ددامبين ا )Fast Companyب درانما اامذي ددة ال ددامل  ،وه ددو أح ددد امل ددروج هل ددذس
الشبألة ،بوصفج "من أكعر املؤسساس ابتألارا" بف مل م مل االبتألار الذي يستادمجم
 -٢١5ومن اامعاة ااخرئ لف الية الت اون والتنسيق ب الوكاالس مإلوعة لترب اامدم املتحددأ
لالبتألددار يف مدداأل البيدداانس ا ٢٠١٦و ،)٢٠١٧الدديت ان،اق د بنددات عاددو طاددل ما د الروسددات
التنفيددذي  ،واشددرتج يف قياداددا بدرانما اامذيددة واليونيسدديف ابلت دداون الوويددق مد الددربانما اإلمدداذ
وصندول السألان ،ومفوضية شؤون الالجئ  ،ومبادرأ ج النبج ال امل م
 -٢١٦وجتدددر اإلشددارأ أي ددا إي تقريددر تقييإل د أعدددس مألتددل التقيدديم التدداب لصددندول السددألان،
لألن أن يألون مفيدا أي ا ملؤسساس أخرئ ملدا يوليدج مدن أمهيدة لشدبألة اامدم املتحددأ لالبتألدار،
رمم أنج يركز عاو صندول االبتألار واملبادرأ االبتألارية التاب لصندول السألانا)4٧م
__________

ا )4٧صندول السألان" ،التقييم التألويين لاإلبادرأ االبتألارية لصندول اامم املتحدأ لاسألان" ،اجملاد ااوأل٢٠١٧ ،م
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 -٢١٧ويرحل املفتش ابل إلمل الذي يقوم بج حاليا ما الروسات التنفيدذي ددة ت دديمل اختصاصداس
شبألة اامم املتحدأ لالبتألار ا ا جزتا ر.يا من لية الا نة الرفي ة املستوئ امل نية ابإلدارأم
 -٢١8وينبت د ملؤسسدداس اامددم املتحدددأ ،وه د ا دداس الراذدددأ يف تش د ي االبتألددار ،أن ت ددزز
سبمل تنشيط التنسيق والت اون وتبدادأل امل دارة واملبدادراس املشدرتكة بد الوكداالسم وقدد يدوفر جتسديد
تا الرمبة موارد مالية وبشرية لفرادئ املؤسساس اليت ت إلمل عاو ت،وير م دام االبتألدار مدن انحيدة،
و س التنسيق واالتسدال والت داون والألفداتأ عادو ن،دال املنظومدة كألدمل مدن انحيدة أخدرئم ولألدن
أن أتخددذ واحدددأ أو أكعددر مددن املؤسسدداس بزمددام القيددادأ يف فيددز تاد اخلدمددة عاددو ن،ددال املنظومددة
كألددمل والقيددام مب ددام ت،دديط واسددت را مبددادراس االبتألددار القاذإلددة وجتإلي د امل دوارد عنددد االقت ددات،
و ديد براما االبتألار القاذإلة اليت لألن أن تألون ااف مل لالستفادأ من التنسيقم
 -٢١9ولألددن هلددذا التنسدديق عاددو ن،ددال املنظومددة كألددمل أن يُبد  ،يف املرحاددة ااوي عاددو ااقددمل،
مد ددن خد ددالأل التحد ددالف ب د د املؤسسد دداس الرامبد ددة الد ددذي أدئ إي تشد ددأليمل شد ددبألة اامد ددم املتحد دددأ
لالبتألار ،ومن ا الربانما اإلماذ  ،وصدندول السدألان ،ومفوضدية شدؤون الالجئد  ،واليونيسديف،
ومألتد ددل خد دددماس املشد دداري  ،وهيئد ددة اامد ددم املتحد دددأ لاإل د درأأ ،وب د درانما اامذيد ددةم وت إلد ددمل تا د د
املؤسساس ابلف مل م ب ا الب ج وبشألمل وويق من أجمل تبادأل اخلرباس يف ماأل االبتألدار يف
اامددم املتح دددأ وينبت د أن تواص ددمل استألشدداة عإلاي دداس التبددادأل واإلج دراتاس املؤديددة إي توس ددي
حافظة مشرتكة من املبادو واإلجراتاس الرامية إي زايدأ التنسيقم
 -٢٢٠وينبتد أال ودمل هدذا التنسديق ،الدذي يركدز عادو الشدراكاس مد أطدراة اثلعدة مدن الق،دداع
اخلدداو ،حمددمل ااولددوايس التنفيذيددة لفدرادئ املؤسسدداس أو ج ودهددا الراميددة إي البقددات عاددو اتصدداأل
اباعإلداأل ااساسديةم بدمل قدد يددؤدي ،بددال مدن ذلد  ،إي وفددوراس احل دم وأوجدج التدآزر ،ال سدديإلا
يف ما يت اق بتنفيذ أهداة التنإلية املستدامة اليت تن،وي عاو الت اون ب الوكاالسم

مسار العمل السادن :حنو التنسيق يف ال اعبتكار على نطاق املنظومة ككل
التوصية  :11تنسيق الشراكات يف ال اعبتكار
ينبغي لنمني العام ،ب فت رئي ل الرؤساء التنفيا يني يف منظوماة األمام املتحادة
املعااين ذلتنساايق ،وللرؤساااء التنفي ا يني للم سسااات املهتمااة ذملوضااوع ،اعسااتناد ىل اجله ااود
ايالية املتواصالة ،واعساتمرار يف متكاني شابكة األمام املتحادة لالبتكاار ءو تريهاا مان مباادرات
األماام املتحاادة املشاارتكة القائمااة يف ااال اعبتكااار ماان حتديااد ومناقشااة املسااائل ذات ال االة
بتنس اايق املب ااادرات القائم ااة يف ااال اعبتك ااار وص ااناديقها وات اهت ااا ومس ا ضارعاهتا وحاض ااناهتا،
وتفاعلها م القطاع اخلاص ،هبدت تيسري وحتفيز اعبتكار يف تنفي خطة عام 2030

جيم -تنشيط امل سسات ال غرية واملتوسطة ايةم
 -٢٢١تنددزع مؤسسدداس منظومددة اامددم املتحدددأ ،يف س د ي ا إي الظ ددور الس دري واحلصددوأل عاددو
املسدامهاس املاليددة ،إي الرتكيددز عاددو ا دداس الفاعاددة ال امليددة الألددربئ والشددركاس عددرب الوطنيددةم مددري
أن هذا الرتكيدز ال ي درتة بددور املؤسسداس الصدتريأ واملتوسد،ة احل دم ،أو ي ،د صدورأ صدحيحة
عن ددج عا ددو النح ددو املب د يف الش ددألمل  4ال دوارد أدانس ،ال ددذي يش ددري إي مس ددامهة س دداذدأ يف ال إلال ددة
والناتا االقتصادي ال امل من جانل تا املؤسساسم
48

GE.18-03550

JIU/REP/2017/8

الشألمل 4
اقت ادايت امل سسات التةارية ال غرية
اقت ادايت امل سسات التةارية ال غرية
امل سسات ال غرية
ءو املتوسطة ايةم

الشركات الكبرية

قرابة
 ٥يف املائة
املصدر :البن الدوري

امل سسات
التةارية القائمة

املسامهة يف تايل القيمة امل افة يف العامل

قرابة
 9٥يف املائة

العمالة يف القطاع اخلاص

امل سسات ال غرية ءو املتوسطة ايةم

قرابة
 ٥0يف املائة

يف امل سسات التةارية ال غرية
ءو املتوسطة ايةم
املصدر :البن الدوري

 ٦0يف
املائة

املصدر :البن الدوري

األثر على

تطور الواائف املنش ة
الدخل
العمالة

الناتى اعقت ادي األوس

قرابة
 ٦3يف املائة
1993 2003 2013

املصدر :املنظإلة الدولية لتوحيد املقايي م

 -٢٢٢ووفق ددا جملإلوع ددة البند د ال دددوري ،هن دداج بد د  ٢5و ٣٠ماي ددون م ددن املؤسس دداس الص ددتريأ
واملتوسد دد،ة احل د ددم الر.يد ددة يف االقتصد دداداس الناشد ددئةم وه د د تسد دداهم مبد ددا يصد ددمل إي ٦٠يف املاذد ددة
م ددن مإلد ددوع ال إلال ددة وم د دا يصد ددمل إي  4٠يف املاذ ددة مد ددن الند دداتا احملا د د اإلمجد دداري يف االقتصد دداداس
الناش ددئةا)48م وتص ددبب ه ددذس اارق ددام أعا ددو بألع ددري عن دددما تس ددل املؤسس دداس الص ددتريأ واملتوس دد،ة
احل د ددم مد ددري الر.يد ددةم وتول د دد تا د د املؤسسد دداس م ظد ددم الوظد دداذف الر.يد ددة يف ااس د دوال الناشد ددئة،
ف د د تاد ددق أرب د د مد ددن كد ددمل د د وظد دداذف جديد دددأم وهد ددذس احلقيقد ددة د ددتم احلاجد ددة إي تش د د ي
إضفات ال،اب الر .عاو املؤسساس البالتدة الصدتر والصدتريأ واملتوسد،ة ،وتشد ي موهدا ،بسدبمل
شىت من ا إاتحة إمألانية الوصوأل إي اخلدماس املاليدة ،عادو النحدو املبد يف اهلددة  8مدن خ،دة
عام ٢٠٣٠م
 -٢٢٣ومد ذلد  ،تشددري حبددوث أجريد يف هولندددا عددن أهددداة التنإليددة املسددتدامة إي أن أكعددر
مددن  8٠يف املاذددة مددن املؤسسدداس الصددتريأ واملتوسدد،ة احل ددم ليسد عاددو درايددة بتاد ااهددداةم
و 8٠يف املاذددة مددن ال  ٢٠يف املاذددة مددن املؤسسدداس الدديت ه د عاددو درايددة اباهددداة تريددد عإلددمل
ش ت ،ولألن ا ال ت رة كيفا)49م واآللياس القاذإلة لات داون مد الق،داع اخلداو ليسد مصدإلإلة

__________

اwww.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance )48م
اwww.mkbservicedesk.nl/10951/mkb-heeft-nauwelijks-oog-voor-duurzaamheidsdoelen.htm )49م
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خصيصا لا إلمل م املؤسساس الصتريأ واملتوس،ة احل مم و تاج تا املؤسسداس ،الديت تنقصد ا
امل دوارد الألافيددة ،إي املزيددد مددن ا ددود مددن جانددل منظومددة اامددم املتحدددأ ملسدداعداا عاددو ف ددم
أهداة التنإلية املستدامة ،وال،ريقة اليت ت إلمل ا املنظومةم
 -٢٢4ولددذل ينبت د أن تددوري منظومددة اامددم املتحدددأ ،يف أي ج ددد فيددزي حقيق د وف دداأل،
اهتإلام ددا خاص ددا إلنش ددات أدواس لالتص دداأل وامل اوم دداس م ددن أج ددمل اجت ددذاي املؤسس دداس الص ددتريأ
واملتوسدد،ة احل ددم ددو ا ددود الراميددة إي قيددق أهددداة التنإليددة املسددتدامةم ولألددن أن يس د م يف
تا ا ود مركز امل ارة لاتنإلية املستدامة ،بدعم من املؤسسداس امل نيدة ااخدرئ ،وخباصدة مركدز
الت ارأ الدولية الذي تتإلعمل واليتج يف ت زيز النإلو والتنإليدة املسدتدام الشداما لا إليد بتحسد
القدرأ التنافسية لاإلؤسساس الصتريأ واملتوس،ة احل م عاو الص يد الدوريم
 -٢٢5وابإلضافة إي ج ود تبادأل امل ارة اليت توجد حاجة ماسة إلي ا ،ينبتد ل مدم املتحددأ
أن تيسر التفاعمل والتآزر ب املؤسساس الصتريأ واملتوس،ة احل م ،من أجمل تنشيط قددراا عادو
اإلبداع واالبتألار ،وااهم من ذل  ،أن تترس أب اد االستدامة يف ماذج ااعإلاأل الت اريةم

مسار العمل الساب  :من للم سسات ال غرية واملتوسطة ايةم
التوصية  :12دعم مشاركة امل سسات ال غرية واملتوسطة ايةم
ينبغااي لنمااني العااام ء يطلااة ماان مركااز املعااارت للتنميااة املسااتدامة التاااب لكليااة
موافي منظومة األمم املتحدة ء يست يف ،ذلتعاو ما مركاز التةاارة الدولياة ،منا ا علاى
شبكة اإلنرتنات علاى نطااق املنظوماة ككال مان ءجال تيساري التواصال ما امل سساات البالغاة
ال ااغر ،وال ااغرية واملتوسااطة ايةاام بش ا خطااة عااام  ،2030والتفاعاال بااني امل سسااات،
وتااوفري املعلومااات عاان مكانيااة اي ااول علااى التموياال ،وتعزيااز املمارسااات اجلياادة والفاارص
املتاحة لالخنرال يف عمليات األمم املتحدة
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ت :توصية التاذ قرار من جانل ا از التشري م
توصية ال تت،ال أن تتاذ هذس املؤسسة إجرات بشأاام
ء :ت زيز الشفافية واملساتلة؛  :نشر املإلارساس ا يدأ/أف مل املإلارساس؛
ب :زايدأ الألفاتأ؛ ل :اثر أخرئم
كإلا ترد يف الوويقة ST/SGB/2015/3م

ر
ر

ر

ر
ر

ر :توصية التاذ إجراتاس من جانل الرذي التنفيذيم
 :ت زيز التنسيق والت اون؛ د :ت زيز االنس ام واملواتمة؛ ه :ت زيز املراقبة واالمتعاأل؛ و :ت زي د ددز الف الي د ددة؛ ز :وف د ددوراس مالي د ددة كب د ددريأ؛
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