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 تنفيذي موجز  
 منظ م  مؤسس   يف ال ك     ن املم ثل  التنق  وتدا ر امل   ن تب    است  ا 

 املتحدة األمم
 بااا ااته  منااذ املتحاا   األماا  منظوماا  داخاا  ز  ابر  شاا   الوكاا    باان التنقاا  ملفهااو  كاا   

 املنظما   بان املشاك  1949 عا   اتف ق يف عليه  املنصوص الشروط عليه ت ل م  حنو على تقراب ً،
 املوحاا  املتحاا   األماا  نظاا   تطباا  الااي املنظماا   باان فيماا  إعاا ر   أو انتاا ا   أو املااويفن لنقا 

 اتبعا  فرعيا  هيئا  وهي اإلدارا ، ابملس ئ  املعني  ا ستش را  اللجن  أقرته الذي ،والب    للمرتب  
 ومناذ ابلتنساي   املعين املتح   األم  منظوم  يف التنفيذان الرؤس ء جملس يف اإلدارا  التنسي  للجن 
 تعها   املط ف، هن ا  يف واح   موح   دولي  م ني  خ م  تطوار استصواب من وانطالق ً  الب اا ،
 مشااكك  وترتيبا   وطرائا  معاا ار بوضا  املتخصصا  والوكاا    املتحا   األما  باان العالقا  اتف قا  
 يف وورد  (1)خا م    مان ف ئا   أقصاى حيقا  مبا  املاويفن تبا دل تيسار ش هن  من املويفن، لشؤو 
 بغي  أنه املنظوم   قطن على التنق  حتسن ت ابر حول التنفيذان الرؤس ء جملس أم ن  أع    مذكر 
 تطاوار أما   الطراا  اإلداراا  التنساي  جلنا  باه ق ما  الذي املبكر العم  مّه  األه اف، هذه حتقي 
 التق ع ااا ، للمع شا   وصاان وق للمرتبا  ، مشااكك  جا اول وهااي ،املوحا  للنظاا   الاالال  زالركا ئ

 املنظم    بن املويفن لتنق  وترتيب  

 ابتفاااا ق الوثيقااا  هااااذه يف إلياااه )املشااا ر (2)املنظماااا   بااان املشاااك  ا تفاااا ق اتراااا  ارجااا و  
 املتحااا   األماا  منظوماا  مؤسساا   باان املااويفن تاانقال  اغطااي وهااو ،1949 عاا   إىل (2012 عاا  
 اب نتقا ل  املعنيتان املنظمتان ومساؤولي   وحقاوق واإلعا ر (، وا نتا اب )النقا  ما    ك ن   مهم 
  2012و 2005و 2003و 1963 األعوا  يف للتنقيح ا تف ق خض  وق 

 دراساا   خاالل ماان 2012 عا    تفا ق املتع قباا  اإلصا ارا  علاى العماا  اساتكم  كما  
 الرؤساا ء وجملااس ال ولياا ، امل نياا  اخل ماا  جلناا  ماان كاا   أجراهاا  الوكاا    باان التنقاا  ملساا ئ  دوراا 

 هااااذه عنهااا  متخضااا  الاااي ساااي الرئي الساااارد   وك نااا   (3)املشاااكك  التفتاااي  ووحااا   التنفياااذان،
 اكاو  أ  دو  أنفساه  ابملاويفن ما فو  وهو حم ود؛ الوك    بن ف لتنق  متسق : ا ستعراض  

 أي تُتخاذ ومل املنظما  ، لا   جي اً  معروف  احلواجزو  ابألمر؛ املنظم   اهتم   على ا ل م  هن  
 عموم ً  إزاءه  إجراءا 

__________ 

(1) ICSC/1/Rev.2 ،22 املرف ، ص  

 ق: مااؤمتر األماا  املتحاا   للتجاا ر  والتنميا ؛ ومكتااد األماا  املتحاا   املعااين املنظما   الت لياا  أطااراف يف هااذا ا تفا (2)
منظمااا  األمااا  املتحااا   للطفولااا ؛ وبااارامت األمااا  املتحااا   و ابملخااا را  واجلر ااا ؛ وبااارامت األمااا  املتحااا   للبيئااا ؛ 

وبارامت األذذاا  لشاؤو  الالجئان؛ السا مي  ما  املتحا   اإلمن ئي؛ وصن وق األما  املتحا   للساك  ؛ ومفوضاي  األ
العا ملي؛ ووك لاا  األماا  املتحاا   إلذ ثاا  وتشااغي  الالجئان الفلسااطينين يف الشاارق األدمل؛ وباارامت األماا  املتحاا   

حلقاااوق اإلنسااا  ؛ ومكتاااد األمااا  املتحااا   خلاااا م   السااا مي  للمساااتوطن   البشااارا ؛ ومفوضاااي  األمااا  املتحااا   
منظوماا  األماا  املتحاا  ؛ وباارامت األماا  املتحاا   املشااك  املعااين وج معاا  األماا  املتحاا  ؛ وكلياا  مااويفي  املشا را ؛

بفاارون نقاان املن عاا  البشاارا واإلا ز؛ ومنظماا  األذذااا  والزراعاا  للماا  املتحاا  ؛ والوك لاا  ال ولياا  للط قاا  الذراااا ؛ 
نظماا  البحراااا  لزراعياا ؛ ومنظماا  العماا  ال ولياا ؛ واملومنظماا  الطاارا  املاا ل ال ولياا ؛ والصاان وق الاا و  للتنميااا  ا

ال ولياا ؛ وا حتااا د الااا و  لالتصااا   ؛ ومنظماا  األمااا  املتحااا   للكبيااا  والعلاا  والالق فااا ؛ ومنظمااا  األمااا  املتحااا   
ملياا  للتنميا  الصاان عي ؛ وا حتا د ال ااا ي العا ملي؛ ومنظماا  الساي ح  الع ملياا ؛ ومنظما  الصااح  الع مليا ؛ واملنظماا  الع 

 ملي  للرص د اجلوا  للملكي  الفكرا ؛ واملنظم  الع 

(3) CEB/2010/HLCM/HR/35 and JIU/REP/2010/8  
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 احل   السي س   سي ق ضوء على ا ستعراض  ذا املشكك  التفتي  وح   اضطلع  وق  
 مزا اً  تو  وأ  الو    تنفيذ إزاء تك مالً  أكالر بنُهت املتح   األم  منظوم  أتخذ أ  اتطلد الذي
 ملاا    ً تقييماا جتااري أ  ا سااتعراض هااذا يف الوحاا   وتتااوخى شااراك    ضاامن للعماا  األمهياا  مان
 السي سااا   تلاا  ك نااا   إذا فيماا  نظااارت أ و  ،احل لياا    والكتيبااا السي ساا   حققتاااه الااذي نجاا  ال

 واملستقبلي   احل لي  لالحتي ج   ك ف  بشك  تستجيد والكتيب  

 ال ئيسي  وا ستنت ج   النت ئج

 وترتيبا   سي سا   مان ح ليا ً  اوجا  ما  أ  يف ا ساتعراض هلاذا الرئيساي ا ستنت ج اتمال  
  اسااتج ب  ككا ،  املتحا   األما  وملنظوما  املنظما   ملعظا  ابلنساب  اشاك ،   الوكا    بان للتنقا 
 هااذه إ  القااول  كاانو  املااويفن  لتطلعاا   أو للمنظماا   واملسااتقبلي  احل لياا  لالحتي جاا   ك فيا 

 ت ع  أ  )أ( يف أخفق  هن إ إذ أاض ً، الس بق  لالحتي ج   مستجيب  تكن مل والكتيب   السي س  
 املنظماا  ، احتي جاا   ماان انطالقاا ً  تتشااك  أ  )ب(و ،ظوما املن نطاا ق علااى موحاا  باانهت األخاذ
 األعا  البشارا  املاوارد اساكاتيجي   مان كجازء  ُتساتخ   أ  )ج(و املاويفن، احتي جا   عان فضاالً 
 أ  ذر املع مال ، تنفيذ لتمكن إدارا  أدوا  وفر  وق  الوييفي  والتطوار املنظم   فع لي  ل ع 
 السي س   من جمموع  هو إليه اُفتقر ازال وم  ك    فم  احل    النظ   أداء يف للتحسن جم  ً  هن  

 مؤسسااا   مصاالح  فيااه ملااا  الوكاا    باان التنقااا  اسااتخ ا  حتاا د الاااي التنظيمياا  وا سااكاتيجي  
 املويفن  مصلح  عن فضالً  املتح  ، األم  منظوم 

 مسااتو  علااى احملاا ود، ا لتاازا  )أ( املساا ئ : ماان عاا د   اإلخفاا ق هااذا جااذور يف واكماان 
 ملعظاا  ساكاتيجي ا  والشااواذ  التنقا  بان الصاال  انقطا   )ب(و الوكا   ؛ باان ابلتنقا  ،املنظما  
 منعزلاا  طبيعا  وهااي املتحا  ، األما  منظوماا  يف وتقيايمه  املاويفن اختياا ر طبيعا  )ج(و املنظما  ؛

 )د(و األحيااا  ؛ ماان كالااراً   يف اجياا ازدو  وكوهناا   الااا اخ حنااو انكف ئهاا  إىل ابإلضاا ف  ومح ئياا ، وجماازأ 
 يف األداء وتوحيا  احلركا  وخف  الكف ء  اقوض م  وهو األعم ل، تسير إجراءا  يف املوازي التجزؤ
 متكن طرق اقكا  إىل التقرار هذا واسعى  واح   ملنظوم  ا نتم ء ثق ف  ذي ب )ه(و املتح  ؛ األم 
 أي ،الوكا    بان للتنقا  احلا   اإلطا ر تطبيا  يف القصاور أوجاه بعا  مع جل  من تق ار أق  على

 التح اا  أما   املت حا  الفارص إىل اإلشا ر  إىل وكاذل  ،2012 ع   اتف ق يف عليه املنصوص اإلط ر
 اهل ما  ا عتبا را  أحا  اتمال  ق م ً، وللمضي املستقب   يف الوك    بن التنق  ملوق  ا سكاتيجي

 ابألهاااا اف اتعلااا  فيمااا  املنظماااا   دعااا  مااان الوكاااا    بااان نقااا الت متّكاااان الاااي الساااب  حت اااا  يف
 يف مبا  الع ملا ، للقاو  املساتمر والتحاول ،2030 لعا   املسات ام  التنمي  خط  قبي  من ،اإلسكاتيجي 

 املع شااا   ترتيبااا   تعااا ّ  اإلطااا ر، هاااذا ويف العمااا   مساااتقب  علاااى التكنولاااوجي التغااار أتثااار ذلاا 
 املشااااك  الصااان وق خاااالل مااان تاااا ار الاااي تلااا  سااايم  و  املتحاااا  ، األمااا  منظومااا  يف التق ع اااا 
 التنق   لغز من جزءاً  املتح   األم  ملويفي التق ع ا  للمع ش  

 البش ي  امل ار  إ ارة اسرتاتيجي   يف مدمج غر ال ك     ن التنق 

 ما جم ً  وكا   لا بن التنق  اكو  أ  ان ر هأن املنظم   من مجعه  مت الي املعلوم   تبن 
ر ،الع مل  القو  وختطيط ،وإدار   املواهد ابستق ا  املتعلق  البشرا  املوارد اسكاتيجي   يف  والتطوا

 بلغا  ف ملنظما   التح اا ؛ وجه على ابلضرور  ُاستبع    الوك    بن التنق  أ  على الوييفي 
 لا اه   ال اخليا  املواهاد جمعا  تل ابلنساب  حاى األدوا ، هاذه وتطبيا  تطاوار من خمتلف  مراح 
 سااي ق يف املنظماا    اا  أتخااذ اسااتب قي  أكالاار تنظيميا  مساا   حنااو تطااوراً  وجاا  ا سااتعراض أ  ذار

 البشرا  املوارد إلدار   سكاتيجي   ووضعه  البشرا  املوارد إدار  لوييف  ا سكاتيجي للط ب  تعزازه 
 ال و  الصن وق اعم  الي للت ابر و كن املويفن   أنوا  من إليه حتت ج م  وتستبقي وترعى جتتذب
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 األع  البشرا  املوارد ابسكاتيجي   وربطه اخل رجي التنق  لتعزاز ح لي ً  اخت ذه  على الزراعي  للتنمي 
 أوس   نط ق على لالهتم   م ع   تكو  أ 

 ا ملبا در  نتيجا    احلا  ذ لبيا  يف اطارأ اازال   الوكا    بن التنق  أ  املنظم   وتؤك  
 لاذل  الصال   ذا  العمليا   طراا  عان وي ئف لشغ  اتق مو  الذان املويفن ج ند من فردا 
 ختطاايط جما ل يف املنظما   سي ساا   يف الوكا    بان التنقاا  دمات عا د ً  للغ ااا  الصاعد مان فان 

 يف املنظم   ملصلح  األكم  التمالي  أ  على الوييفي  التطوار ودع  املواهد وإدار  الع مل  القو 
 اتحق   مل ال ولي ، امل ني  اخل م  وجلن  املشكك  التفتي  وح   إليه ت عو م  وهو السي س  ، هذه

 األكرب البش ي  امل ار  إ ارة لغز من جزءا   ال ك     ن التنق  ي د

 لككيز فا األكا   البشارا  املاوارد إدار  لغاز مان صاغر جازء ساو  لايس الوك    بن التنق  
 على املطبق  اإلدارا  األطر يف املن قش  حيصر ألنه خ طئ تهن هو بذا   ق ئم  مس ل  ابعتب ره عليه

 واسكاتيجي   بسي س   بصلته املتعلق  األسئل  على جييد و  ،املويفن من صغر  فرعي  جمموع 
 هاذا واس ع  كك    املتح   األم  منظوم  أو املنظم   أداء حتسن على تعم  الي البشرا  املوارد

 باان للتنقا  األولوااا  إعطا ء علااى اآل  حاى األدلا  ماان اُاذكر ماا  وجاود عاا   يف السابد توضايح يف
 وجوب على ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  وتؤك  املوضو   من قش  من عقود   من الرذ  على الوك   

 وتؤكا   (4)املاويفن م  وابلتع و   ،عنيامل املنظم   مص حل منظور من الوك    بن التنق  يف النظر
 املؤسساي  اب حتي جا   املوضاوعي ا عتب ر ذل  ربط وجوب على املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن 

 الواق   يف املنظم   مصلح  تعنيه م  توضيح الضروري من فن  ولذا  (5)للمنظم  

 لت  أن تبتد    كمت    قت ة تشتج     املنظمت   وم ظتم مت اضت   ، ال كت     تن التنقت  يتزا   
  لديه  قيم 

 لا   ما  علاى احلصول على املنظم   وحترص الوك    بن التنق  فرص املويفو  اقّ ر 
 حما ود   تازال   فعليا ً  التنقا  هاذا حا و  ح    فن  ذل ، وم  خ ا   من األخر  الوك   
 باان انتقاا ل ح لا  1 300 حااوا  أ  ىلإ ا ساتعراض هااذا ألذاراض مجعهاا  مت الاي املعلوماا   وتشار

 )الاذي املاويفن عا د إمج   من امل ئ  يف 1,3 حنو الرق  هذا و ال   2018 ع   يف طرأ  الوك   
 مخاس مناذ التنقا  يف املشا رك  مع ل ضعفي من اقرب م  وهو (للتنق  املؤهلن ذر املويفن اشم 

 التنقال  من كبراً   ع داً  اتضمن ألنه فيه مب لغ ً  اكو  ق  2018 لع   املعطى الرق  أ  على سنوا  
 األرقا   هاذه وتتعلا  الفعلاي  العما  رب لا   وليس املسج  العم  رب ل   تغيرا  تعكس الي

 تعين فيه  اع د الي احل    البي ا  تعكس و   2012 ع   اتف ق أحك   مبوجد منفذ  بتنقال 
 املنظوم   يف أخر  مؤسس   يف  املتح  األم  منظوم  من س بقن مويفن

 حم ود جم ل   إ  املويفن أم   اتوفر   أنه إىل املي اني  املواق  ويف املقر يف املويفن مماللو واشر 
 ابخلص ئن املويفن أتثر وكيفي  عملي   من اوج  م  وعلى الوك   ، بن التنق  فرص على لالطال 
 على املعلوم   ونشر الطلب   تق مي عملي  تبسيط الضروري ومن املنظم    تطبقه  الي املختلف 
 أبنفسه   املعلوم   هذه على احلصول بكيفي  تعرافه  أو املويفن،

 ابلعقاود ا عاكاف قبيا  مان وهاي تعا ،، مل لكنها  طواا  وقا  مناذ معروفا  حاواجز وهنا   
 الوكاا    بان التنقا  علاى   املنظماا معظا  تشاج  و  ا نتا اب  عناا  وابلكقيا  وال ائما  املساتمر 
__________ 

(4) A/65/30  26، الفقر  

(5) CEB/2002/HLCM/14  6، الفقر  
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 ابلكقي   اب حتف ظ السم   ح ل يف كم   املكتسب ، واملعرف  اخل   تق ر أهن  تظهر ت ابر تطب  و 
 ا نت اب  من العود  عن 

 علاى اركاز الوكا    بان ابلتنقا  املتعل  العم  ك    املتح  ، األم  منظوم  مستو  وعلى 
 األو  ا تفا ق اشاج   و  اإلداراا   اللعب " "قواع  حت د أدا  فرو ت حيث من أي اإلداري: اجل ند
 ا تفا ق عارضوا الوكا     بان التنقا  علاى الالحقا ، تنقيح تاه و  هاو   املنظما  ، بان املشاك 

 باان املشاك  ا هتما   أ  كما   معيناا   معا مال  تنفياذ كيفيا   حتاا د الاي اإلداراا  الكتيبا   وتنقيح تاه
 اقارب ما  منذ عنه اإلعراب جر  م  وهو الوك   ، بن التنق  لتشجي  ت ابر اعتم د يف الوك   

 مت بع   أي ال  مل ،(6)ع م ً  40 من

 ماان كاا    الااي الوكاا    باان التنقاا  إجااراءا  التنفيااذان الرؤساا ء جملااس آلياا   حتقاا  ومل 
 خاالل من املنظم      ق م  يلا املختلف  التعه ا  من ُاذكر م  انفذ ومل     اؤخذ أ  املقصود
 مان ألي احللاول تتاوفر مل )أ( املالا ل، سابي  علاىو  األول  املقا   يف التنفياذان الرؤسا ء جملاس آليا  
 جع  إىل املعلن  احل ج  بقي  )ب( ؛2010و 2003 ع مي يف أجر  استعراض   ح ده  الي احلواجز
 التشاااجي ؛ سااابي  علااى إ  تاااذكر   األداء" "توحيااا  سااي ق يف واقعااا  حقيقااا  الوكاا    بااان التنقاا 
 باان ابلتنقا  واملعنياا  الوكا    باان املشاكك  الع ملاا  األفرقا  اقكحتهاا  الاي التاا ابر تفعيا  اات  مل )ج(

 املرشااح صاف  مانح علاى معقاود  ك ناا   الاي النيا  تتحقا  مل )د( ؛2014و 2013 عا مي يف الوكا   
 اإلداراا  للجنا  اإلساكاتيجي  اخلطا  مان جازءاً  ك نا   والاي ،املتحا   األم  منظوم  ملويفي ال اخلي
 علاى الوكا    بان التنقا  إدراج يف املتماللا  النيا  تت ب  مل )ه( ؛2016-2013 للفك  املستو  الرفيع 
 يف التشكي  إىل الت را  هذا اؤدي أ  املعقول ومن البشرا   للموارد الوييفي اجمل ل يف جترايب أس ن

 يف اآللياا   هااذه قا ر  حم ودااا  إىل اشاار كما   الوكاا     بان للتنقاا  ممنوحاا  أولواا  فعااالً  هنا   أ 
 متبصار   ومقكحا   بتحلايال  خلاروجاب ا كتفا ء مان با  ً  كبر،  تغير إح ا  على احل   شكله 
 يلا اجلهود ي هر  تزامن إىل أص رته س ب  تقرار يف ا نتب ه لفت  ق  املشكك  التفتي  وح   وك ن 
 بوضا  املنظما   قيا   حناو املتس ر  املس ر م  األعم ل، تيسر مم رس   بن للمواءم  اللجن  تبذهل 
  (7) البشرا املوارد جم ل يف سيم    اإلداري، لل ع  منفصل  وعملي   أطر

  ا الثغ   أو ا تس ق عدم أوج  من ذلك وغر 2012 ع م  ت  ق ا نته ز  التطبيق  سبب النظ م يتق  

 حتماا  جتناد يف ابلرذبا  كبار  حا  إىل ماا فوع ً  ،2012 عا    تفا ق املتسا  ذار التطبيا  إ  
 املااويفن  وضا  وإضاع ف النظاا   عما  بتقاوا  اهاا د املساتحق ، امل ليا  ا لتزاماا   عان املساؤولي 

  إذا ما  حاول حا   علاى ح لا  كا   يف أحك   إص ار يف املتمالل  املم رس  خ ص بشك  القل  وتالر
 واملساااتحق   املااازا  مااان اب عاااكاف سااايحظى مااا  واختيااا ر ،2012 عااا   اتفااا ق تطبيااا  اتعااان كاا  

 النق   قبول من ب  ً  ج ا  من والب ء ا ستق ل  احل    بع  يف املويفن من والطلد املكتسب ،
 األمار حبكا  معيا راً  ا لتزاما   هاذه اعتب ر أ  ذر امل لي ، ا لتزام   إبدار  ا هتم   ابلطب  واتعن
 اتعلا  فيما  اُاذكر شايئ ً  انجاز أ  دو  2012 عا   اتفا ق مان الغارض اقوض املويفن  ختي ر الواق 
 ا لتزاماا   تكلفاا  تق سا  طاارق مبع جلاا  صال  أكالاار أخاار  اساكاتيجي   وهناا   ا لتزاما    إبدار 

 تعقياا  ماان تزااا  يالصااح التاا من أنظماا  يف ا ختالفاا   أ  أاضاا ً  ابلااذكر اجلاا ار وماان املسااتحق  
 هااذا إزاء مشاك  هنات وجاود عا   يف السابد عان التساا ؤل اطار  مما  الوكا   ، بان التنقا  قارارا 
 املوح   للنظ   ا جتم عي، الضم   يف املتمال  والضروري، األس سي الركن

__________ 

(6) ACC/1981/7  100-98، الفقرا  

(7) JIU/REP/2010/8  
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 تقياااا  وبطااارق خمتلفااا  أبشاااك ل 2012 عااا   اتفاااا ق مبوجاااد للتنقااا  األهليااا  حت اااا  وجياااري 
 ابلنساب  احلا ل هاو كما   املويفن، فئ   ببع  الضرر تلح  أ  و كن األهلي  ع مل له ضرور    مب 

 املتح    للم  الع م  األم ن  ل   الع ملن الع م  اخل م   فئ  ملويفي

 كشاابك   ح ليا ً  الغ لاد يف - ا نتا اب اساتخ ا  كيفيا   يف النظار إعا د  إىل ح جا  وهنا   
 واملنظماا  املوياف بان املخا طر توزااا  معا ار  إعا د  وإىل - تقا لنا  إىل املااؤدي الطراا  علاى أما  

 املرِسل  

 إزاء التصرف كيفي   بش   2012 ع   اتف ق يف الالغر  س  الضروري من ذل ، على وعالو  
 إىل املوياف انتقا ل بعا  إ  اظهر   ولكنه املنظم   إح   يف اق  عن م  عنه املبلغ السلو  سوء

 أخر   منظم 

  اجلنس ين للب د و  البي ان  جلمع   ك ف     شك  ا هتم م ي ج  مل

 هاذه وتعرقا  نشاره   و  الوكا    بان ابلتنقا  املتعلقا  البيا ا  مجا  جيري   اآل ، حى 
 فيما  إجاراءا  اختا ذ مت أناه إىل اشار ما  اوج  و  األدل   على ق ئم  وت ابر سي س   وض  الالغر 
 ورصاا ه  البياا ا  جلماا  معا ار وضاا  خبصااوص 2010 لعاا   املشاكك  تفتااي لا وحاا   بتوصااي  اتعلا 

  (8)الفكر  هذه تؤا  املنظم   أ  إىل أش ر ق  التنفيذان الرؤس ء جملس أ  م  عنه ، واإلبالغ

 كبااراً   تراجعا ً  شااه  الوكا    باان للتنقا  اجلنساا ني  للبعا د املخصاان ا هتما   أ  كما  
 والوي ئف املؤهال  النس ء فيه  تعم  الي املواق  بش   ذل  يف مب  - ليله حتو  البي ا  مج  وب و 
 اخل ما  جلنا    حا د الاي اخل ما  شاروط على تطرأ الي التغيرا  أثر بش   وكذل    ، اقمن الي

 معروف   ذر الوك    بن للتنق  اجلنس ني  اجلواند فن  - ال ولي  امل ني 

 ان را   املتحدة لألمم الت     غر اجله   مع  نامل   تب    يزا   

مل لي  املؤسس   م  املويفن تب دل عملي   من لالستف د  احل ج  املنظم   ل   تتزاا    ا
 ازال   التب دل هذا أ  ذر بذل ، للقي   فرص  أم مه  واوج   اخل ص والقط   اخلرا  واملؤسس  

 املتح   األم  برامت ار  املال ل، سبي  علىو  صعد  وحتقيقه يءبط تنفيذه أ  كم   الشيو ، عن بعي اً 
 ه افألاب التموا  دع  تربط بصور  امل لي  املؤسس   م  املويفن تب دل يف مشكك  من ف  اإلمن ئي
 على احلصول يف املتمالل  املض ف  القيم  لالتص    ال و  ا حت د وا ر   اإلمن ئي  امتلل ال اجمي 
 وابملال ، ا صطن عي  الذك ء مال  اجل ا  ، للمس ئ  استجيبوا أ   كنه  التخصن ع ليي مويفن

 السي ال األمن جم ل يف الق را  على  ً طلب هن   أ  إىل خلص  املتح   للم  الع م  األم ن  فن 
   القطاا ما  املااويفن تبا دل جما ل يف تطبيقياا  خا   املنظماا   مان قلا  ولاا   ا صاطن عي  والاذك ء
 خلط  دعم  الشراك   بتمكن الصل  وثي  اجمل ل هذا أ  للطفول  املتح   األم  منظم  وتر  اخل ص 
 يف مؤسسا   تضا  للصاح  جمموعا  إطا ر يف املويفن تب دل أ  كم    2030 لع   املست ام  التنمي 
 أاضا ً    اهتما موضا  اكاو  أ   كان املتحا   األما  ذر من ف عل  وجه   املتح   األم  منظوم 
 األع   التعل  ألذراض اخل ا  توثي  وكذل  لطرفيه املفي  التب دل اهذ تشجي  وانبغي

  املتحدة األمم منظ م     أتخذ هنج وج   على يد  م  هن ك ليس

 جم ل يف املتح  " األم  أداء "توحي  مفهو  على اركز هنت وجود على ا ل م  هن   ليس 
 ا سااتالن ءا   مان ناا ر ما  هنا   كاا    وإ  بعضا ً، بعضااه  عان   نظماامل انعاازال اساودو  التويياف 

__________ 

(8) A/66/355/Add.1  7  الفقر  
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 واتمالا  والقط عا    املنظما   خمتلاف عا  الش م  النظ   تفكر احل لي  التوييف ترتيب   تعزز و 
 أطار إىل تساتن  منفصال ، وتقياي  اختيا ر عمليا   تنفياذ تراا  املنظما   أ  يف الرئيساي  العوائا  أحا 

 ماان كاا ف  قا ر علااى ولكنهاا  متشا    تكااو  قا  للهلياا  ومعاا ار للويا ئف وتوصاايف   للكفا ءا 
 لالختي ر، أس س ً  توفر الي املشكك  للمواهد جتمع   وجود وان ر متم از   تصبح لكي ا ختالف

 املواهاد علاى أحيا اً  وتتنا فس با  مم ثلا ، لوي ئف واختي ر توييف عملي   تنفذ املنظم   أ  م 
 أكالار بصاور  الاوطين املساتو  على املعينن املويفن اختي ر إىل   ف الي را املب د وحى نفسه  
 احلواجز من حت ّ  ت ابر اخت ذ واتعن نرويب  يف املش ه  النحو على   ، ق م ً  املضي اصعد مت ثالً 

 ىعلا املنفصال ، والتقياي  التوييف عملي   يف املنعكس و  املنظم   مت از على اإلصرار يف املتجذر 
 ل   املطلوب  الش ب  املواهد توييف واشك  النه ئي  القرار اخت ذ يف املنظم   حب  ذل   سّ  أ 

  موح   بصور  مت بعته  كن الذي املشك  ا هتم   على األمالل  أح  املنظم   مجي 

  احل لي اإلسرتاتيجي  وال ملي   األهداف تق   ال ك     ن التنق   ون حت   اليت ال  ائق

 وخ رجه  املتح   األم  منظوم  داخ  املويفن تنق  سهول  فن  ا سكاتيجي، املستو  على 
 كك :  املتح   األم  منظوم  تشغ  كم   املنظم   من الع ا  تشغ  رئيسي  عملي   ثال  يف اتق ط 

 النت ئت حتقي   أج من ابلعم  ا لتزا  ذل  يف مب  ،2030 لع   املست ام  التنمي  خط  تنفيذ كيفي   (1)
 للما  الت بعا  ذار اجلها   ما  أعم  شراك  يف والعم  اإلمن ئي ، املنظوم  تشكي  وإع د  املشكك ،
 تفكر أ  املنظم   على واتعن الكف ء ، حتقي  إىل الرامي  املشكك  التنظيمي  العملي   (2) املتح  ؛

 عان للرجاو  البشارا  املاوارد جم ل يف ك شك امل التنظيمي  العملي   تطبي  بش   ج د  ك ن   إذا فيم 
 العم  لع مل الن شئ  وا ستج ب  الع مل  القو  حتول لع  (3) وازدواج؛ جتزؤ من اآل  نراه مم  ج ند
 مشغول  كك ،  واملنظوم  املتح  ، األم  منظوم  فمؤسس   اآلني   األمهي  من مزا اً  اكتسي   املتغر
 والتكنولوجي ال  وذرايف املشه  يف مفضلن عم  ك رابب  نفسه  ضتعر  أ  من متكنه  الي ابلسب 
 خ م   إىل للح ج  نفسه الوق  يف ا ستج ب  م  وإشراكه ، املويفن رف ه تعزاز ذل  وحيت  املتغر 
 تواتر ز د  إىل تؤدي أ  جمموعه  يف الشواذ  هلذه و كن زمني ً  حم ود  أو املش را  إىل استن داً  أكالر
 املنظم   على اتعن أبنه الق ئل  احلجت السي ق هذا واعزز  (9)ومنه  املتح   األم   مو منظ إىل ق التن
 الوك     بن التنق  تعكض الي احلواجز من للتقلي  األولوا  تعطي أ 

 )ما  املطلوبا  الويا ئف أناوا  يف تغيارا  إح ا  يف التكنولوجي والتغر ا بتك ر واس ه  
 وكيفي  الوي ئف، أنوا  بع  وم   معق  (، إدراكي  مه را  تتطلد   مبه   والروبوات   األمتت قي  
 ا جت ها   هاذه أتثار وتار  أ  حان ويف عملها   فياه جياري الاذي الفعلاي واملكا   املويفن، عم 
 ساي ق من جزءاً  تشك  اجت ه   فنهن  بع ، تتضح مل املتح   األم  منظوم  مؤسس   على مجيعه 

 مناو واوضاح البشرا   املوارد دار إب املتعلق  واسكاتيجي    لسي س    املتح   األم  منظم   فييتك
 علاى جياد الاي التحا    اجملماو ، مان امل ئا  يف 35 حناو متالا  والاي املنتساب ، الع ملا  القاو  حجا 

 ذلا  يف  مبا املاويفن، احتي جا   مان جملموعا  من ساد بشاك  ا ستج ب  يف مواجهته  املنظم  
 تااوفره ما  احلسا ب يف اراعاى أ  واتعان الازمن  حماا ود  خل ما  موجها  للتويياف آليا   إىل احل جا 

 املازات هذا اعينو  املؤسسي   العملي   وتبسيط العم  أس ليد حت اث لتعزاز فرص من التكنولوجي 
 قو  إنش ء بش    املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن  فيه شرع  الذي العم  أ  والفرص التح    من

 وتتمالا   جياد كما   تطلعيا ً  كا    إ  املن ساد، الوقا  يف أييت العما ، مساتقب  وحت اا  ع مليا  ع ملا 
 املتحا   "األما  شابك  إىل اللجن  وجهته  الي ال عو  يف الص د هذا يف اإلجي بي  اخلطوا  إح  
 التفكر  هذا يف للمس مه  لتغير"ل عوام  الش ب :

__________ 

(9) CEB/2017/3  78، الفقر  
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 م ثل تامل الت جه   ذا  املنظم    ن التب    على الطلب من كبر  قدر هن ك

 ا هتمااا   إىل اساااتن و  مجيعااا ً  افيااا ه  تباا د ً  الراذبااا  املنظمااا   جمموعااا   تقاااي  أ   كاان 
 من جمموع  حت د أ  للمنظم   و كن اجلغرايف  املوق  يف تش ركه  فرص  إىل أو املشك  املواضيعي
 :ذل  يف مب  التب دل، هذا خالل من مجيع ً  تفي ه  الي الفرص

 األمااا  ومفوضاااي  العااا ملي األذذااا  وبااارامت للطفولااا  املتحاا   األمااا  منظمااا  باان )أ( 
 الطوارئ(؛ أو اإلم اد شؤو  يف للمتخصصن )استه اف ً  الالجئن لشؤو  املتح  

 ساناجلن بان للمس وا  املتح   األم  وهيئ  للسك   املتح   األم  صن وق بن )ب( 
 اجلنس ني (؛ الشؤو  يف للمتخصصن )استه اف ً  للمرأ ( املتح   األم  )هيئ  املرأ  ومتكن

 )بشااا   الع مليااا  الصااح  ومنظمااا  املتحاا   للمااا  والزراعااا  األذذااا  منظمااا  باان )ج( 
 والتغذا (  األذذا 
 مويفيه لتمكن اني املي  املنظم   م  ترتيب   لالتص    ال و  ا حت د وض  ذل ، إىل ابإلض ف 

 الصل   ذا  اخل   اكتس ب من
 العما  مركاز يف املويفن لتب دل واضح  رذب  هن    ه ي، مال  العم ، مراكز بع  ويف 
ملويفن ق را  تطوار ودع  املعنو   على احلف ظ على األصغر املنظم   ملس ع   كوسيل   الواح   ا
 - جنيف املال ل، سبي  على - املنظم   من جمموع   تض الي العم  مراكز تكو  أ  و كن ل اه  
 اتطلد و  مؤثراً  ع مالً  تكو  لن النق  تك ليف أل  منخفض  بتكلف  املويفن لتب دل من سب  أم كن
 هذه اتب   و كن شيء  ك   يف اجلمي  اش ر  أ  الضروري من ليس أنه إذ منظمتن؛ من أكالر األمر

 اغطيه    أدوا  وابستخ ا  للتخطيط، متكين ً  التب دل، هلذا معين  وي ئف ختصين خالل من الت ابر
  التطوارا  ه  امل مال  ،2012 ع   اتف ق

 واحدة ملنظ م  ا نتم ء ثق ف  لت زيز مت ح  ف ص هن ك

 املنظم    بن أقو  تش ركي بنهت األخذ إىل ت ف  التشك  يف آخذ  مهم  عوام  هن   
 للماا  الع ما  األم نا  يف وإدم جاه املقاي  املنسا  نظا   إصاال  سايم  و  يا ،اإلمن ئ املنظوما  فنصاال 
 وعلاى الوكا     بان التنقا  مان اجل ناد ذل  يف األق  على املنظم   اهتم   است عي املتح  ،
 ألهاا اف الشا مل  للطبيعا  ا سااتج ب  إىل احل جا  علاى املقيماو  املنسااقو  اؤكا  القطاري، املساتو 
 نط ق على ش م  هنت اتب   على املتح   األم  ملنظوم  اجل ا  القي د  إط ر واؤك  ام  املست  التنمي 
 هلذا  كن ك    إذا فيم  النظر من ب    و  املتع دان  املصلح  أصح ب بن الشراك   واستخ ا  املنظوم 
 بع  التزا   تزاا ش   ومن اإلدارا   املواهد من مشك  مال  خل  يف النظر لتج ا  اؤسس أ  اإلط ر

 باان مشااكك  وييفياا  مسا را  إنشاا ء بتيساار ااا ف  أ  للماويفن الااوييفي الاا ع  بتعزاااز املنظما  
 املنظم   

 األمااا  منظوماا  نطاا ق خاا رج ال وليااا  املنظماا   مم رساا   توضااح أخااار ، أمااور باان وماان 
 اب حتي جا     الوكا  بان التنق  ارتب ط الال لث، املرف  يف هل  مقتضد عرض ارد والي املتح  ،
 املنظم    بع  يف ال ائم  ذر تعيين  ال ط ب  م  ا جتم عي الضم   ترتيب   توائ  الي املؤسسي 

 الت صي  

 حبلت   تتدا ر ابخت ذ التن يذين ال ؤس ء جملس أم ن  مدي  يكلف أن ال  م ألمنل ينبغي -1
 واإل تت   ورصتده  املت   ن نقت ت  الصتل  ذا  البيتت ان  جلمتع م ت ير ل ضتع 2021 عت م هن يت 

 شتتك  إعطت ء أجت  متن ال كتت   ،  تن التنقت   يت ان  فيهت  مبتت  منهجيت ،  صت رة عنهت ، املتستق
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 ت صتي  على ر ه يف امل ه م ذاهل التن يذين ال ؤس ء جملس ابل    عن  عرب الذ  دعملل ملم س
 .(10)امل ض ع هذا ح   املشرتك  الت تيش وحدة أصدرهت  س  ق 

 اإلصتتدارا  مجيتع ،2021 عت م هن يت  حبلتت   ، ايست  ضت أن نالتن يتذي ل ؤست ءل ينبغتي -2
 السي ق  . تلك من ك   يف ال ك     ن التنق  م  مل  كي ي   لت ضيح اإل اري 

ملم رس  يطبق ا أ  2012 ع م ات  ق يف األط اف للمنظم   التن يذين لل ؤس ء ينبغي -3  ا
 هتذه لتتثثر نظت ا   انتقت هلم، على امل افق  من  د    اب ستق ل  الق  من  نامل   مط لب  يف املتمثل 
 ا نتقت   ذلك خيل   الذ  امل    غر واألث  ال ك     ن التنق  نظ م  س م  املض  املم رس 

 2021 عت م هن ي  حبل   ق ارا   يتخذوا وأن ، ابل م املت لق  األج  الط يل  ا لتزام   إ ارة على
 ا ت  ق. علي  ينص م  إىل استن  ا   وا ستحق ق   املزااي    قب

 جتتتت اءا اإل حتديتتتد هبتتتدف 2012 عتتت م ات تتت ق ،2021 عتتت م هن يتتتت  حبلتتت   ،ي اج تتت ا أن التن يتتتذين لل ؤستتت ء ينبغتتتي -4
 .ا ت  ق ش وط مب جب أخ ى منظم  إىل انتقل ا م   ن ضد امل جه  السل ك س ء ا ع ءا  مع لت  م ل

 متع املطل ب النح  على ابلتش ور للم أة، املتحدة األمم هليئ  التن يذي  للمدي ة يينبغ -5
 جبمتع يت لتق فيمت  التن يتذين ال ؤست ء جملتس أم ن  ومبس عدة التن يذين، ال ؤس ء جملس أعض ء

  أةامل مش رك  على تؤث  ع ام  هن ك ك نت  إذا مل  ،2021 ع م هن ي  حبل   تقييم  ، جت   أن البي ان ،
 الصل . ذا  األخ ى التدا ر أو السي س   صي غ  عند م اع هت  ينبغي وابلت يل ال ك     ن التنقُّ  يف

 اإل اريت  اللجنت  إطت ر يف اآلخت ين التن يذين ال ؤس ء مع ابلتنسيق ال  م، لألمن ينبغي -6
 املؤسسي  املربرا  ،2022 ني حزي ان/ي   هن ي  حبل   ي   ، أن من سب  ، ي اه م  وفق املست ى ال في  
 سب  عن فض    للمنظم  ، حيقق  أن التنق  ذاهل ميكن م  حتديد ط يق عن ال ك     ن للتنق 
 الربانجمي . النت ئج حتقيق ويف البش ي  امل ار  إ ارة أهداف يف إسه م 

 ثتت أل متت   ييتق جيت   أن اآلختت ين، التن يتتذين ال ؤست ء متتع ابلت تت ون ال ت م، لألمتتن ينبغتي -7
 ت حيتد عقليت  تتدعم مشترتك  إ اريت  ثق فت  تطت ي  علتى املتحتدة األمتم منظ مت  يف  القيت   طت راإل
 يف 2022 ع م  ورة يف وا جتم عي ا قتص    اجمللس إىل تق ي ا   يقدم وأن املتحدة، األمم أ اء

 التن يذين. ال ؤس ء جملس أعم   عن تق ي ه سي ق

 التنت فس متن املتحتدة األمم منظ م  م   ي مجيع ميّكن ا أن ذينالتن ي لل ؤس ء ينبغي -8
 ستتي ق   م اعتت ة متتع ملتت   يهم، احملتتد  لألستت س مستت و   أستت س علتتى ،الشتت غ ة ال  تت ئف علتتى

 .التن و ي  الت يين   وإ ارة واملؤقت  الث  ت  ال   ئف وإلغ ء امل   ن عد  تقليص

 ال ؤستتتتت ء جملتتتتتس يف األعضتتتتت ء اآلختتتتت ين التن يتتتتتذين وال ؤستتتتت ء ال تتتتت م لألمتتتتتن ينبغتتتتتي -9
 ابلق اعتتتتد املتبتتت    ا عتتترتاف تطبيتتتق كي يتتت   ،2021 عتتتت م هن يتتت  حبلتتت   حيتتتد وا، أن التن يتتتذين،
 يقتدم ا وأن ال ك   ،  ن التنق  أم م واإلج ائي  التنظيمي  احل اجز على للتغلب واإلج اءا 

 ستي ق يف 2022 ل ت م  ورتت  يف  جتمت عياو  ا قتصت    اجمللتس إىل املتختذة التدا ر عن تق ي ا  
 التن يذين. ال ؤس ء جملس أعم   عن ال  م لألمن السن   التق ي 

  وريت   صت رة تدرس أن الدولي  املدني  اخلدم  جلن  إىل تطلب أن ال  م  للجم ي  ينبغي -10
 من البش ي ،   ار امل إ ارة جم   يف املنظم   سي س   يف  جم  ومدى ال ك     ن التنق  ح ل 
 إىل إليهتت  ختلتص التيت النتتت ئج عتن تق يت  وتقتتدم لتذلك وفقت  املنظمتت   إىل ت صتي   تقتدم أجت 

 امل حد. املتحدة األمم نظ م يف نظ ه  سي ق يف ال  م  اجلم ي 

__________ 

(10) A/66/355/Add.1 7 ، الفقر  
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 مقدم  -أو    
 تقرابا ً، با ااته  مناذ املتحا   األما  منظوما  داخ  ز  ابر  ش   الوك    بن التنق  ملفهو  ك   -1

 لنقاا  املنظماا   باان املشااك  1949 عاا   اتفاا ق يف عليها  املنصااوص الشااروط عليااه تاا ل ماا  حنااو علاى
 للمرتباا   املوحا  املتحا   األماا  نظا   تطبا  الااي املنظما   بان فيماا  إعا ر   أو انتا ا   أو املاويفن
 التنسي  للجن  اتبع  فرعي  هيئ  وهي اإلدارا ، ابملس ئ  املعني  ا ستش را  اللجن  أقرته الذي والب   ،
 أكا   الب ااا ، ومناذ  ابلتنساي  املعاين املتحا   األما  منظوما  يف التنفياذان الرؤسا ء جملس يف اإلدارا 

 الوك   ، هذه أ  ،(11)املتح   األم  م  ته عالق املتخصص  الوك    مبوجبه  ح د  الي تف ق  ا 
 وضاا  علاى توافا  ،املطا ف هن اا  يف واحا   موحا   دولياا  م نيا  خ ما  تطاوار استصاواب مان انطالقا ً 
 أقصااى حيقا   مباا املاويفن تباا دل تيسار شا هن  ماان املاويفن، لشااؤو  مشاكك  وترتيباا   وطرائا  معا ار
 التنق  حتسن ت ابر حول التنفيذان الرؤس ء جملس أم ن  أع    مذكر  يف وورد  (12)خ م    من ف ئ  
 جلناا  باه ق ما  الااذي املبكار العما  مّهاا  األها اف، هاذه حتقياا  علاى عماالً  أنااه املنظوما  نطا ق علاى

 للمرتباا  ، مشاكك  جاا اول وهاي ،حا املو  للنظاا   الاالال  الركاا ئز تطاوار أما   الطرااا  اإلداراا  التنساي 
  املنظم   بن املويفن لتنق  وترتيب   التق ع ا ، للمع ش   وصن وق

 مان سيم  و  والط ق ، الوق  من كبر  ق ر على الوك    بن التنق  مس ل  استحوذ  وق  -2
 بن املشك  قا تف  من األوىل النسخ  وضع  عن م  1949 ع   إىل اعود الذي اإلداري ه إط ر  حيث

 املوح  املتح   األم  نظ   تطب  الي املنظم   بن فيم  إع ر   أو انت ا   أو املويفن لنق  املنظم  
  مهما  املاويفن تنقال  انظ  ووه  (13)(2012 ع   اتف ق ابعتب ره أداه إليه )اش ر والب    للمرتب  
__________ 

كااا نو    14عالقااا  ماا  األماا  املتحااا  : منظماا  العمااا  ال ولياا : الاتف قاا   علاااى منظمااا   التااوارا  توقياا   تااوارا  (11)
منظما  األما  املتحا   للكبيا  و ؛ 1946كا نو  األولوداسام    14منظما  األذذاا  والزراعا : و ؛ 1946األولوداسام  
البناا  و ؛ 1947أ روما او  13  الطاارا  املا ل الاا و : منظماو ؛ 1946كا نو  األولوداساام    14والعلا  والالق فاا : 

 ؛1947تشران الال لونوفم   15صن وق النق  ال و : و ؛ 1947تشران الال لونوفم   15ال و  لانش ء والتعمر: 
  ا حتاا د الااا و و ؛ 1948متوزواوليااه  10منظماا  الصااح  الع ملياا : و ؛ 1948متوزواوليااه  1ي: ا حتاا د ال ااا ي العاا ملو 

 ؛1951كااا نو  األولوداسااام    20املنظمااا  الع ملياا  للرصااا د اجلوااا : و ؛ 1949كااا نو  الال لواناا ار   1لالتصاا   : 
؛ 1959 نو  الال لوانااا ار كااا  13املنظمااا  البحراااا  ال وليااا : و ؛ 1957شاااب طوف اار  20ومؤسساا  التمواااا  ال وليااا : 

 6الصااان وق الاااا و  للتنمياااا  الزراعياااا : و ؛ 1974  كاااا نو  األولوداساااام  17املنظمااا  الع ملياااا  للملكياااا  الفكراااا : و 
املنظمااا  الع ملياااا  و ؛ 1986كااا نو  الال لوانااا ار   1منظمااا  األمااا  املتحااا   للتنميااا  الصااان عي : و ؛ 1978نيسااا  وأبرا  
 25املنظماااا  ال ولياااا  للهجااااار : و الوك لاااا  ال وليااااا  للط قاااا  الذرااااا ؛ و ؛ 2003كاااا نو  األولوداساااام    23للسااااي ح : 
  2016متوزواوليه 

(12) ICSC/1/Rev.2  22، املرف ، الفقر  

يف هاذا ا تفا ق: بارامت األما  املتحا   املشاك  املعاين  فا ً املنظم   الت ليا  أطراك ن  ،  2019متوزواوليه  19 بت را  (13)
األما  املتحا   لشااؤو   ي مفوضاي  األما  املتحاا   حلقاوق اإلنسا  ؛ ومفوضاو ون نقان املن عا  البشارا واإلا ز؛ بفار 

بااارامت األمااا  املتحاااا   و ماااؤمتر األمااا  املتحااا   للتجااا ر  والتنميااا ؛ و األمااا  املتحااا   للطفولااا ؛  ومنظمااا لالجئااان؛ ا
مكتااد األماا  املتحااا   و حاا   للمسااتوطن   البشاارا ؛ باارامت األمااا  املتو باارامت األماا  املتحاا   للبيئاا ؛ و اإلمناا ئي؛ 

وك لاا  و صاان وق األما  املتحاا   للساك  ؛ و واجلر ا ؛ مكتااد األما  املتحاا   املعاين ابملخاا را  و خلا م   املشا را ؛ 
كلياا  مااويفي منظوماا  األماا  املتحاا  ؛ و األما  املتحاا   إلذ ثاا  وتشااغي  الالجئاان الفلسااطينين يف الشاارق األدمل؛ 

الوك لااا  ال وليااا  و منظمااا  األذذاااا  والزراعااا  للمااا  املتحااا  ؛ و بااارامت األذذاااا  العااا ملي؛ و  ؛املتحااا   ج معاا  األمااا و 
الصاان وق الااا و  للتنمياا  الزراعيااا ؛ و احملكماا  اجلن ئيااا  ال ولياا ؛ و منظمااا  الطاارا  املاا ل ال وليااا ؛ و الذرااا ؛ للط قاا  

ا حتاااا د الااا و  لالتصاااا   ؛ و املنظمااا  ال ولياااا  للهجااار ؛ و املنظماااا  البحراااا  ال ولياااا ؛ و ال وليااا ؛  العماااا  منظمااا و 
منظماا  األما  املتحا   للتنميا  الصاان عي ؛ و علا  والالق فا ؛ منظما  األماا  املتحا   للكبيا  والو احملكما  اخل صا  بلبنا  ؛ و 
املنظماا  الع ملياا  للرصاا د و لكياا  الفكرااا ؛ املنظماا  الع ملياا  للمو منظماا  الصااح  الع ملياا ؛ و ا حتا د ال ااا ي العاا ملي؛ و 

  اجلوا ؛ واملنظم  الع ملي  للسي ح 
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 مؤسسا   بان (14)(2012 عا   اتفا ق يف احملا د النحاو علاى ،واإلعا ر  وا نتا اب )النقا  ما    ك نا 
 يف للتنقايح ا تفا ق خض  ق و   اب نتق ل املعنيتن املنظمتن والتزام   وحقوق املتح  ، األم  منظوم 
1963 عاا  

2003 عاا  و  (15)
 والاااذي ،2005 عاا   يف الوكاا    بااان التنقاا  ابتفاا ق عناااه اسااتعي  مث ،(16)

 ا نتاااا اب حماااا  ليحااا  املنظماااا   باااان التبااا دل مفهااااو  خااا دأو  املروناااا  ماااان املزاااا  إدخاااا ل إىل ساااعى
 يف املنظوم   وع د ،التنق  اتف ق به أخذ الذي النهت عن التخلي النه ا  يف مت أنه على  (17)واإلع ر 

  2003 ع   اتف ق من منقح  صيغ  إىل 2012 ع  
 اشام  املتحا    األما انضم   أل  نظراً و   2012 ع   اتف ق على منظم  18 جمموعه م  ووق  -3

 28 الاااا املنظماا   ماان 27 فاان  املتحاا  ، األماا  كياا ا   ماان وذرهاا  وبراجمهاا  صاان داقه  انضاام   أاضاا ً 
 مركااز أما  - ا تفا ق هاذا يف طارف أاضا ً  هاي املشاكك  التفتاي  لوحا   األس ساي النظا   يف األطاراف
 وترتيب  ا  املتمياز وضاعه  ما  شاي مت ،ال وليا  العا ل حمكما  أ  كما    فيه طرف ً  ليس فهو ال ولي  التج ر 
 ا تف ق  يف طرف ً  ليس  ،اخل ص  التنظيمي 

 املنقااااول املويااااف وحقااااوق املعنيتاااان املنظمتااان والتزاماااا   حقااااوق 2012 عاااا   اتفاااا ق حيااا دو  -4
 ذاتاااااااه، حاااااا  يف ا تفااااااا ق، انشاااااائ  و   مجيعااااااا ً  الالالثاااااا  مبوافقااااااا  اطباااااا  هاااااااوو  املعاااااا ر، أو املنتاااااا ب أو

 املنظماا   قواعاا  يف ابلفعاا  علياه منصااوص هااو ما  تتجاا وز لانفاا ذ ق بلا  ج ااا    التزاماا  أو حقوقا ً 
 املنظم   تطبي  م   مسبق ً  حي د   أنه كم   الفردا   احل    يف تطبيقه على األطراف اتفق  م  أو
  ذل  يف    أتخذ الي الطراق  أو له
 وشبك  ابلتنسي  املعين التنفيذان س ءالرؤ  جملس يف املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن  تول  وق  -5

 بنا ءً و  الوكا     بن التنق  لتمكن اإلدارا  والصكو  األدوا  تطوار قي د  هل ، الت بع  البشرا  املوارد
 ماااان سلسااال  ال وليااا  امل نيااا  اخل ماااا  جلنااا  أجااار  ،الوقااا  مااارور وماااا  الع مااا ، اجلمعيااا  طلاااد علاااى

 تقياااي ال وأ التنقاا  أجاا  مااان البشاارا  ملااواردا إطااا ر خبصااوص سااواء الوكااا   ، باان التنقاا    استعراضاا
 اليو  البشرا  املوارد إلدار  املتع قب  األطر أك   كم    (18)ابلتنق  املتعلق  واملم رس   مس ئ لل ش م ال

 الوكاااا   ، بااان التنقااا  علاااى 2017و 2010و 2000 األعاااوا  يف ال وليااا  امل نيااا  اخل مااا  جلنااا  أصااا ر  

__________ 

منظما  إىل أخار  مبوجاد شاروط   متانح املوياف  : )أ( "النق " هو انتقا ل املوياف مان2012وفقً   تف ق ع    (14)
ظماا  أخاار ، بعاا  توييااف أي منظماا  ملويااف ساا ب  يف من و كاان مع ملاا   املرِساال احلا  يف العااود  إىل املنظماا  

 و" هاااا نتاا اب  )ب( "شااهراً، مبوافقاا  األطاااراف املعنياا ، كماا  لااو كاا   نقااالً  12توقااف اخل ماا  ملاا     تزااا  عاان 
املوياف مرتبا   إىل أخر  لفك  حم د ،   تتج وز ع د  ع من، حيث اات  عا د  دفا   انتق ل مويف من منظم 

املسااتقبل  وماا  مل املنظماا  ح والقواعاا  اخل صاا  ابملااويفن يف للااوائ املويااف خيضاا كماا  ماان قباا  املنظماا  املسااتقبل ،  
جياوز مت ااا  و   رِساال امليف املنظما   العماا تفظ حبقوقاه يف ذاار أ  املوياف حياانن علاى خااالف ذلا  فيماا  الاي، اُا

انتقاا ل املويااف ماان  ي" هاااإلعا ر لفااك  حماا د  أخاار  اب تفا ق باان مجياا  األطااراف املعنياا   )ج( " ا نتاا ابفاك  
مااان ماا  إىل أخاار  لفااك  حماا ود ،   تتجاا وز عاا د  سااان  واحاا  ، خيضاا  املويااف خالهلاا  لاشااراف اإلداري منظ

 املرِسل  وائح والقواع  اخل ص  ابملويفن يف املنظم  للخ ضعً  ولكنه اظ   املستقبل ،ملنظم  ج ند ا

لنق  املويفن أو انت ا   أو إع ر   فيم  بان املنظما   الاي تطبا  نظا   األما  املتحا   املوحا   1963اتف ق ع    (15)
  اإلدارا  املعني  ابملس ئ ، الذي أقرته اللجن  ا ستش را  لشروط اخل م 

الااي تطباا     باان املنظما   لنقاا  املااويفن أو انتاا ا   أو إعاا ر   فيما  باان املنظماا  املشااك  2003اتفا ق عاا    (16)
 .نظ   األم  املتح   املوح  للمرتب   والب   ، الذي أقره جملس الرؤس ء التنفيذان

باااان  اتفااا ق التنقاااا  الرفيعااا  املسااااتو واللجنااا  اإلدارااااا   املعاااين ابلتنسااااي جملااااس الرؤسااا ء التنفيااااذان أصااا ر   (17)
نظما  " كتعبار مشاك  عان احل جا  إىل صاطلح "التبا دل بان املوأخاذ مب 2005الوكا    يف تشاران الالا لونوفم  

  ترتيب   مرن 

(18) CEB/2010/HLCM/HR/35 وJIU/REP/2010/8  
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 ال ولي  امل ني  خل م ا إليه تستن  أس سي منطل  هو التنق  هذا  أب الق ئ  عرا ال  أاملب على مش د 
 قا و   (19)املنظما   قا ر  لتوساي  املوحا  نظا  لل الا و  الطا ب  تعازز الي املشكك  والقي  املب دئ لتعزاز

 الع ما  األم نا  داخا  قا تنال بكتيبا   املتعلقا  املقكح   على األول املق   يف الع م  اجلمعي  انتب ه ركزت
 على آباثره  صاخل ه اهتم م أيهر  حيث الوك   ، بن للتنق  داعم  ك ن   لكنه  املتح  ، للم 

  (20)الوييفي التطوار
 ،الاابع  بعضاه  عان الشاايء بعا  خمتلفا  بطاارق الوكا     بان ابلتنقاا  ا هتما   هاذا ملا ذا -6

 قاي  لا اه  كمنظوما   املتحا   األما  عما  حتسان أها اف:  ثالثا علاى ابملوضاو  املتعلقا  البيا ا  تؤكا 
 وتطوارهااا  املواهااد علاااى احلصااول يف الكفاا ء  ز د و  الع مليااا ؛ للتحاا    اساااتج ب  مشااكك ، وثق فاا 

  الشخصي  ا عتب را  مراع   م  املهين، التطوار ملت بع  للمويفن الفرص وتوفر وإدار  ؛

 ال ك     ن التنق  أهداف -ألف 
استج ب  منظوم  األم  املتح   للتح     وف  لي  ت ا طلت زيز ح س  ]التنق [ أمر  " 
النم  الشخصي واملهين و      شرتك املقيم الثق ف  و الوحدة اهلدف و ابين وهو      الع ملي 

 (2003 ،جملس الرؤس ء التنفيذان) (21) "يوالتط ي  ال  ي 

     والتعل  وا تص   ، وانشر التف ه  ةاملتحداألمم ت حيد األ اء يف  ي زز م ه م" 
منظوماا  اعرفاو  أشاخ ص  و كناه تعيان     أفضا نشاره  بصاور  و املاويفن  مان توزاا ن  ّكاو 

واتاايح      ط يتق للتنميتت  الذاتيتت     أفضاا   للمااويفنوهاو ابلنسااب  األما  املتحاا   ابلفعاا   
 (2010خل م  امل ني  ال ولي ، ن  ا)جل (22)لظروف األسرا  "ل هو أنسدفرص للكقي ، و ال

     واس ه      ال  ملي  للتحداي  املنظ م  استج    ويق   امل   ن حت يز دعمي" 
فتي  )وح   (23)املنظوم  " نط ق على الكف ء  عززا ابلت   هوو  األداء"، توحي  حتسن" يف ت  ال

 (2010 املشكك ،

 
 املنظماا   فاان  األحياا  ، ماان كالاار  يف الوكاا    باان التنقاا  أمهياا  عاان التعباار جيااري أنااه ماا  -7
 النظاار أ  علاى شاا د  املساتو  الرفيعاا  اإلداراا  اللجناا  أ  ماالالً  ذلاا  مان ذاتااه  حبا  كقيماا   تعتا ه مل

 اكاااو  أ  وجيااد شاايء، كاا   وقباا  أو ً  املنظمااا  ، بسي ساا   اعااكف أ  جيااد لتنقاا ا يف املوضااوعي
  (24)ذاته ح  يف ذ ا  ليس التنق  أل  املنظم  ، عم  ابحتي ج   مرتبط ً 

 التنفياذان الرؤسا ء جملس آلي   أجر   ،الوك    بن التنق  حل ل  استعراض   أجرا  وق  -8
 التفتااي  ووحا   ؛2010 عا  و  2003 عاا   يف ال وليا ، امل نيا  اخل ماا  جلنا و  ؛2010 عا  و  2003 عا   يف

2010 عا   يف  املشاكك
 يف ال ولياا ، امل نيا  اخل ما  وجلنا  املساتو  الرفيعاا  اإلداراا  اللجنا  أشا ر و   (25)

__________ 

(19) A/71/30 املرف  الال ل ، 

  14، القس  الراب ، الفقر  244و61قرار اجلمعي  الع م   (20)

(21) CEB/2003/5  

(22) ICSC/71/R.2  

(23) JIU/REP/2010/8  17، الفقر  

(24) CEB/2002/HLCM/14  6، الفقر  

(25) CEB/2010/HLCM/HR/35 وJIU/REP/2010/8  
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 بان التنقا  فكار  دع  من الرذ  على أنه إىل  وخلصت ،تق   أي إحراز ع   إىل ،2010و 2003 ع مي
 اخل ما  جلنا  أشا ر و   اُاذكر تقا   أي أس سا ً  اتحقا  مل املوحا ، املتحا   األما  نظا   داخ  الوك   
  (26)فعليا  إجاراءا  من املنظم   اختذته وم  الش م  ال ع  إعالا  بن  ا نفص  إىل ال ولي  امل ني 
 التنفيااذان الرؤساا ء جملاس أم ناا  اقكحاا  ،اآل  حاى حلهاا  ااات  مل الاي املساا ئ  إىل تنبيههاا  ساي ق ويف

  والتش ا ع ر ،اإل أو ا نت اب أثن ء ابلكقي  وا عكاف الش ذر ، للوي ئف  اخليال رشحامل صف  إعط ء
 اجلا د و املويفا اكاو  أ  لضام   تا ابر واختا ذ ،الشاواذر إعاالا  يف املتحا   األما  يف   اخلا علاى

 با اف و   (27)معينا  مبنظما  دائا  بشاك  مقيا ان وليساوا ال ولي ، امل ني  اخل م  من اً جزء لكوهن  م ركن
 علاااى ،التنفيااذان ساا ءرؤ ال جملااس تعهاا  الوكاا   ، باان للتنقاا  احملاا ود ابملاا   املتعلقاا  املخاا وف ماان

 املنظما  ؛ بان األفاراد املاويفن تنقا  تشاجي و  ؛املوحا   املتحا   األما  ثق فا  تعزااز الي: مب  ،مستواه
 م  ال اخلي املرشح صف  إعط ءو  املتح  ؛ األم  منظوم  مؤسس   يف املكتسب  لخ  ل قيم  وإعط ء
 إط ر إنش ءو  ال اخلي؛ والتنق  والتن وب تعينلا جم    يف املنظم   لسي س   الواجد ا عتب ر إاالء
  انفذ مل الت ابر هذه معظ  أ  على  (28)التنق  تعي  الي العم واحلي   مس ئ  ومع جل  التنق ؛ ا ع  إداري

 إطا ر خبصاوص ،2003 عا   يف :التنقا  بشا   ناستعراضا ال وليا  امل ني  اخل م  جلن  أجنز و  -9
 بن ابلتنق  املتعلق  واملم رس   للمس ئ  ش م  تقيي  خبصوص ،2010 ع   يفو  للتنق ، البشرا  لمواردل

 وعاا   املتحاا   األما  منظوماا  يف لتنقا ل ثق فاا  إىل ا فتقاا ر إىل ا نتبا ه لجناا ال عما  ووجااه الوكا    
 يف للمسا ع   اخل رجيا  املؤسسا   ما  املاويفن لتبا د إىل ودعا  املنظوما ، نطا ق علاى لاه هنت وجود
 يف أورد ااا  خاا ص بشااك  متبصاار  تعليقاا   يف ،لجناا ال أشاا ر و  املااويفن  رو  جتاا د علااى  ظاحلفاا

 اناا ف   بانو  املتحا   األما  أداء توحيا  هنات دعاا  يف الرذبا  بان ا نفصا   إىل ،2010 عا   استعراضاه 
 و ااا ال خصوصاي   أسا ن علاى البشارا  املاوارد إدار  إزاء الفراا   جها هنُ  وتنفياذ تطاوار إىل املنظما  
 وح   يسرت أم   املشكك  اخل م  هنت اتيحه  أ   كن الي الفرص  إىل ا ستعراض أش رو      املنوط 
 التك ليف  وخف  ،التنق  ومتكن الشروط،و  األحك   توحي و  التفكر،

 يف  الوك   بن التنق  على ُاذكر دليالً  جت  مل جهته ، من فنهن ، املشكك  التفتي  وح   أم  -10
2010 لع   استعراضه 

 للتنق  ثق ف  ذي ب وإىل البي ا ، توافر يف ثغرا  وجود إىل ا نتب ه  لفتو   (29)
 العما  جما    علاى الككياز مياز  إىل ا فتقا ر وإىل مشاكك  ولاوائح قواع  ت عمه  الواح   املنظوم  يف

 املنظمااا   تنفااذه الوكااا    نباا التنقااا  أ  الوحاا    حظاا  كمااا   املنظماا    بااان املشااكك  الوييفياا 
 دارته إب هي تقو  أ  من ب  ً  املويفن ملب درا  استج ب 

 باان ابلتنقا  مب شاار  تتعلا  توصااي   مثا ل املشااكك  التفتاي  وحاا   قا م  الوقاا ، ذلا  يف -11
 - واحاا  قاا نول صا  علااى املنظماا   اتفا ق وجااوب وهااي - األوىل التوصاي  حتققاا  وقاا  الوكا    

 تااازال   التوصاااي   هاااذه فااان  تطاااور ، والظااروف الساااي ق أ  حااان يفو   2012 عااا   فااا قتا عتماا داب
  التوصااي   تلا  مان حما د  عن صار إىل إشا ر  التقرااار هاذا مان الصال  ذا  األجازاء يف وتارد  صا حل 
 ا ستعراض  ذل  ق مه  الي التوصي   ح ل  األول املرف  واعرض

 جلنا  أ  ذلا  مان امل ضاي  يف ابهتما   الوكا    بان للتنقا  اجلنس ني  اجلواند حظي  وق  -12
 عمااا  ودعاا  ،الوكاا    باان املويفااا   تنقاا  لتشااجي  بياا اً  1995 عااا   يف أصاا ر  اإلدارااا  التنسااي 
__________ 

(26) A/65/30  26، الفقر  

(27) CEB/2003/3  18، الفقر  

(28) CEB/2003/5  16، الفقر  

(29) JIU/REP/2010/8  
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 للمتق م   ال اخلي" "املرشح صف  إعط ء واقكح  ه ،وخ رج املتح   األم  منظوم  داخ  األزواج
 وز د  األزواج توييااف لا ع  املشا رك  الوكاا    بان تنقا لل   نظا نشاا ءإب اللجنا  ابدر و  النسا ء  مان

 بعااا اً  تضااامن 2005 عااا   اتفاا ق أ  حااان يف ،(30)الوكااا    بااان التنقاا  وتعزااااز ابملااارأ  النهاااوض فاارص
 ،األزواج لعماا  اتطاارق   كما   اجلنساا ني  اجلواناد 2012 عاا   اتفا ق اتناا ول  و   الارو  باانفس جنسا ني ً 

  وعما  األزواج عما  مسا لت  تتصا   و   2013 عا   حبلول الزوجن كال  عم  امتر ب  ً ت رجيي أهني  وق 
 حصراً  ملرأ اب الزوجن كال
 بن املشكك  اهليئ   ل   متقطع ً  اهتم م ً  الوك    بن لتنق ا شه  ،2012 ع   اتف ق منذو  -13

 املسااتو  الرفيعا  راا اإلدا اللجنا  عملا  وقا  واضاح   ليسا  ا هتما   ذلا  نتا ئت أ  ما  الوكا   ،
 وُكلفاا  األداء"  "توحياا  لاا ع  القطاري املسااتو  علااى احمللياان للماويفن املشااك  للتعياان هناات علاى

 املنسااقن لويا ئف لمرشاحنل حلاوافزا تقا   حلاول إبجياا د الوكا    بان ابلتنقا  املعنيا  الع ملا  األفرقا 
 يف املنظما  ، بان التنق  نظ   يف تشغيلي لا ك   املش على لتغلداب مث ،2013 ع   يف وذل  املقيمن،

 إجااااراء أي اتخااااذ مل ذلاااا ، وماااا  توصااااي ؛ 40 عااان األخاااار  املساااا ل  هااااذه أساااافر  وقاااا   2014 عااا  
 بتنفيااذ 2016-2013 للفااك  املسااتو  الرفيعاا  اإلدارااا  للجناا  اإلسااكاتيجي  اخلطاا  تعهاا  و   خبصوصااه 

ز انصد نفسه، الوق  يفو   (31)املتح    ماأل منظوم  مويفي جلمي  ال اخلي املرشح صف  إعط ء  تركي
 التنقاااا  إىل الغ لاااد يف  ااا ف داخليااا ، خمططااا   حتسااان أو وضااا  علاااى ابلتنقااا  املهتمااا  املنظمااا  
  (32)اجلغرايف

 زماا حل أجرتااه اسااتعراض أحاا   يف التنقاا  وافزحلاا ال ولياا  امل نياا  اخل ماا  جلناا  تطرقاا  كما  -14
 مراكز استبع د ش   من أ  مف ده رأي عن املنظم   أعرب  وق  الع م   للجمعي  وق مته التعواض  

 مان ولعا   (33)الوكا    بان ابلتنقا  اضار أ  ،اعتما ده مت اساتبع د وهو التنق ، ح فز من "H" العم 
 حتقاا  قاا  الضاارر ذلاا  كاا    إذا ماا  ملعرفاا  ال ولياا  امل نياا  اخل ماا  جلناا  ماا  ملنظماا  ا تعماا  أ  املفيا 

 ابلفع  
 التنميا  خلطا  املتحا   األما  منظوما  دعا  ساي ق يف ،املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن  أف د و  -15

 ع مليا  ع ملا   قاو  إنشا ء ها ف لتحقيا  الالزما  اللبنا   ستنشئو  ستصم  أهن  ،2030 لع   املست ام 
 ها را ملا وتالقاح املنظوم  نط ق على التنق  ل ع  الالزم  لي  اآل ذل  يف مب  املتح  ، األم  ملنظوم 
 2030 عااا   خطاا  أ  علااى  (34) أبكملهاا املنظوماا  يف التااا رادو  ال راااا  وفاارص التخصصاا   وتوحياا 
 املنظومااا  داخااا  نف ذااا ال مااان مزااا  إىل املتحااا  ، األمااا  منظوماا  ضااامن التنقاا  ج ناااد إىل ،سااتحت ج
  (35)ه وخ رج

 أكالار هُنات اتبا   ىعل املتح   األم  منظوم  فيه تش د الذي السي س يت سي قال خلفي  علىو  -16
 إىل ا ساتعراض هاذا يف املشاكك  التفتاي  وحا   تساعى شاراك  ، يف والعما  الاو    لتنفياذ تكا مالً 

__________ 

(30) ACC/2001/HLCM/7  44-42، الفقرا  

(31) CEB/2015/HLCM/2  2، صفح  

واألما  املتحا   وباارامت األما  املتحا   املشااك  املعاين بفارون نقاان املن عا  البشاارا واإلا ز منظما  العما  ال ولياا   (32)
واليونسكو وصن وق األم  املتح   للساك   ومفوضاي  األما  املتحا   لشاؤو  الالجئان واليونيا و ومكتاد األما  

  ش را  وبرامت األذذا  الع ملياملتح   خل م   امل

(33) A/70/30  وق  أعرب مماللو املويفن عن رأي مم ث    425، الفقر 

(34) CEB/2017/3  3، صفح  

(35) CEB/2016/HLCM/5  5، صفح  
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 لالحتي جا   ته واساتج ب الوكا    بان للتنقا  الراهنا  والكتيب   السي س   عم  فع لي  م   دراس 
 لوحا  ا يف املشا رك  للمنظما   اعي التشار  اهليئا   إىل رئيساي بشاك  موجاه هاذا وا ستعراض  احل لي 

 الرؤساا ء جملاس مالا  الوكاا    بان املشاكك  اآللياا   خاالل مان ذلاا  يف مبا  التنفياذان، ئه رؤسا  إىلو 
 املاااويفن واحتاا دا  ورابطااا   ال ولياا  امل نياا  اخل مااا  جلناا  أاضااا ً  بااه  اات  أ  املتوقااا  ماانو   التنفيااذان

 البشرا   املوارد جم ل يف الع ملنو 

 ونط ق  ا ست  ا  أهداف -ءاب 
 الي: فيم  ا ستعراض أه اف تتمال  -17

 األماا  منظوماا  داخا  الوكاا    بان التنقاا  إىل احل جا  املنظماا   تار  كيااف  تقياي  )أ( 
 الااي اجملا    يف والنظار ،2030 عا   خطا  لا ع  الالزماا  ا حتي جا   مراعا   ما  ،ها وخ رج املتحا  
 الو     تنفيذ يف الفع لي  لتحسن فرص ً   فيه التنق  هذا اتيح أ   كن

 املنظوماا  نطاا ق وعلااى الوكا    باان التنقاا  وآلياا   سي سا   ك ناا   إذا ماا  تقياي  )ب( 
 ملنظم   ا   ل املع صر  واأله اف الحتي ج  ل تستجيد

 التنقاا  وترتيباا   الوكاا    بان املشااكك  املااويفن تبا دل باارامت وتنفيااذ أداء دراسا  )ج( 
 اجلي    املم رس   وحت ا  املستف د  ال رون استخالص   ف املنظوم  تو سم على

 املتح    األم  نظم  مل ابلنسب  األخر  ال ولي  املنظم   مم رس   أمهي  يف النظر )د( 

 والتموا ، و   ،ال يف الكبر التب ان ا ز مم  ،كك   املنظوم  ليشم  ا ستعراض نط ق و ت  -18
 واعااا ، املتحاا    األماا  منظوماا  يف عليااه العالااور  كاان مماا  ،األعماا ل تيساار ومناا ذج ن،املااويف ومااال 

 .ال اخلي التنق  خمطط   استعراض إىل اسعى   وهو الوك     بن التنق  اً حت ا  ا ستعراض

 املنهجي  -جيم 
 عا ارملاب وعماالً   2019 آبوأذساطس إىل شاب طوف اار مان الفك  يف ا ستعراض هذا أجري -19

 أس ليد من مزجي  املفت  استخ   ،(36)املشكك  التفتي  وح   وضعته  الي العم  وإجراءا  ال اخلي 
 والصاااالحي  ا تساا ق لضااام   توخياا ً  للمعلومااا   خمتلفاا  مصاا در مااان والكمياا  النوعيااا  البياا ا  مجاا 

 شبك  تق رار قبي  من صل ،لا ذا  للواثئ   ً مستفيض  ً مكتبي استعراض ً  املص در هذه ومشل  واملوثوقي  
 وا تف قااا   ال وليااا ، امل نيااا  اخل ماا  جلنااا  وتقااا رار التنفياااذان، الرؤساا ء جمللاااس الت بعااا  البشااارا  املااوارد

 سي س  و  اإلدارا ، اإلص ارا و  البشرا ، املوارد اسكاتيجي  و  التقني ؛و  ي التوجيه املذكرا و  الت رخيي ،
 ذلااا ، إىل ابإلضااا ف  ملاااويفن ا لشاااؤو  واألس سااي  اإلداراااا  نظ لااااو  ؛ وتوجيه  ااا املشااا رك  املنظماا  
   ملق بالاب اخل ص  للمذكرا و   ا ستبي ا على لردودل وكمي نوعي حتلي  اسُتخ  

 املشكك  التفتي  وح   يف ش رك امل 28 الا املنظم   أص  من منظم  27 جمموعه م  ق ّ   وق  -20
 آخر استبي   وأرس  داعم   وواثئ  وكمي  نوعي  معلوم   طلد يالذ املؤسسي ستبي  ا  على ردوداً 
 احتا دا  3و مويفنلل رابط  25 إىل اإلنكن  ع  استبي   وأرس  التنفيذان  الرؤس ء جملس أم ن  إىل
 امل ئااا (  يف 68 ا سااتج ب  معاا ل بلااغ) مسااتجيب ً  19 جمموعااه مااا  األخاار ا سااتبي   هااذا وأكماا   هلاا 
 الوكاا    باان التنقاا  عما  حااول واحتاا دا   املااويفن رابطا   تصااورا  مجاا  إىل ا ستقصاا ء ساعىو 

__________ 

(36) A/51/34املرف  األول، و ،A/68/34  املرف  الس ب ، 
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 عنها  اإلعاراب جار  أخار  آبراء التصاورا  هاذه ُقرنا  وق  الش    هذا يف اإلدار  م  احلوار حولو 
 لبي ا  ل أخر  مص در من ومُجع  ،الوك    بن لتنق اب اتعل  فيم 
 يف أو املقار يف ساواء املشا رك ، املنظما   مان مساؤولن ما  مق بلا  145 مان اقارب ما  ُأجاريو  -21

 الرؤسااا ء جملااس ماان مساااؤولن ماا  أاضاا ً  الفراااا  واجتماا  كينياا ( و  املتحااا   تنزانياا  مجهورااا  يف) املياا ا 
 ذطا و  املتحا    األما  ملاويفي التق ع اا  املع شا   وصان وق ال وليا  امل ني  اخل م  وجلن  التنفيذان
  الوح   يف املش رك  28 الا   نظمامل مجي  املق بال 

 نقطاراال املتحا   األما  فراقاي ما  كينيا و  املتح   تنزاني  مجهورا  يف تركيز أفرق  أربع  وُنظم  -22
 :الت لي  الست  الرئيسي  ا ستعراض جم    على الفع  ردود جلم  البشرا  املوارد إدار  وأفرق 

 املي اني ؛ للمنظم   ابلنسب  الوك    بن التنق  أمهي  )أ( 

 للم  اتبع  ذر ف عل  جه   من املويفن لىع صولاحل ،يف الرذب  أو إىل، احل ج  )ب( 
 اجله  ؛ هذه م  تب دهل  أو ،املتح  

 الوك   ؛ بن للتنق    املمنوح والقيم  ال ع  )ج( 

 املويفن؛ مصلح  مق ب  يف املنظم   مصلح  )د( 

 والتبا د   املشاك  الويا ئف وتوصيف املواهد ع  يوجتم ك املشك  القوائ  ج و  )ه( 
 املشكك ؛ الوييفي  اجمل    يف األوس 

 الوطين  املستو  على املعينن املويفن وفرص احتي ج   )و( 

 درون، ماان اساتق ؤه  كاان ما  ولفهاا  املتحا   األما   اا  الاي األخاار  املم رسا   لتح اا و  -23
 واهلالل األمحر الصليد جلمعي   ال و  ا حت د األخر : ال ولي  نظم  ملا م  مق بال  أاض ً  أجرا 
 للتنمياا  الا و  الصاان وقو  والتحصان؛ للق حاا   العا ملي التحاا لف صان وقو  ؛الاا و  والبنا  األمحار؛
 ال ولي ؛ الع ل حمكم و  ال ولي ؛ اجلن ئي  احملكم و  ال و ؛ النق  صن وقو  ؛الع ملي الصن وقو  الزراعي ؛

 الش م  احلظر مع ه   منظم و  الكيمي ئي ؛ األسلح  حظر منظم و  ؛أورواب يف والتع و  األمن منظم و 
   النووا  للتج رب

 الاا ور  يف األولياا  والتوصااي   وا سااتنت ج   النتاا ئت املفاات  عاارض ،2019 متوزواولياه 3 يفو  -24
 احلصاول  ا ف ، ها ي يف ،التنفياذان الرؤسا ء جمللاس الت بعا  البشرا  املوارد لشبك  والالالثن الت سع 
 ثااال  علاى املتحا   األما  منظوماا  مؤسسا   مجيا  يف البشارا  املااوارد مك تاد ما اري تعليقا   علاى

 بن ابلتنق  املرتبط  التشغيلي  املش ك  )ب( الوك   ؛ بن احل   التنق  عن موجز  حمل  )أ( جمموع  :
 للمستقب   اإلسكاتيجي  ا عتب را  )ج( الوك   ؛

 وح   به أتخذ م  أس ن على الوارد  واآلراء املعلوم   جمموع  ك م   م  التع م  جر  وق  -25
  اجملمعاا  الاردود األول املقا   يف التقراار اعكااسو  للسارا   احاكا  مان اعتي دااا  بصاور  املشاكك  التفتاي 
  ا قتب ن مص ر اذكر أ  اتعم  التقرار فن  التوضيح، ألذراض حم د  اقتب س   ترد وعن م 

 والتحداي  القي   - ا  
 أماا   صاعواب  طار  الاذي األمار ،مركاز  الوكا    بان التنقا  عان الكميا  البيا ا  جُتما    -26

 أل  نظراً و  كك    املنظوم  داخ  املويفن تنقال  عن واضح  صور  ىلإ املشكك  التفتي  وح   توص 
 التفتااي  وحا   طلبا  فقا  قيا اً،  الا  املتحا   األما  منظوما  عا  لمق رنا ل صاالحيته و  البيا ا  تاوفر
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 تنقال  عن حم د  بي ا  املؤسسي ستبي  ا  على ه ردود يف تق   أ  املش رك  املنظم   من املشكك 
 أ  علاى الالا ل(  املرفا  )انظار 2018-2013 للفاك  (والنق  ا نت ابو  )اإلع ر  الوك    بن املويفن

 ال وليا  الوك لا  الالالثا : التنقا  أناوا  عان بيا ا  أي بتقا مي هلا  اسامح وضا  يف تكان مل منظما   عا  
 ؛املش را  خل م   املتح   األم  مكتدو  ؛البشرا  للمستوطن   املتح   األم  برامتو  ؛الذرا  للط ق 
 :التنقال  هذه عن جزئي  تق رار تق مي األخر  املنظم   بع   واستط ع  للسي ح  الع ملي  واملنظم 
  والالق ف  والعل  للكبي  املتح   األم  ومنظم  اإلمن ئي؛ املتح   األم  برامت

 التنفياذان الرؤسا ء لسجمل الت بع  البشرا  املوارد شبك  أمن لتع و  امتن نه عن املفت  اعربو  -27
  الكالر  لوم  عامل طلب  ل استج ب  من ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  أم ن  أب ته ومل  ،كل   بال
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 ال ك     ن التنق  عن م جزة حمل  -اثني    
مع   ال ك     ن ابلتنق  املت لق  البي ان  تزا    -ألف   تجنش  و  جتج

 طوال  فك  م   على عليه  التش ا  وجر  نوقش  الوك    بن التنقُّ  مس ل  أ  حن يف -28
 عان البيا ا  مالا  ،واملنشاور  اجملموعا  البيا ا  مان قا ّ  م   إ اتوفر   هأن امل ه  من فن  الزمن، من

 اب عتبااا را  املتعلقاا  شاا ك وامل ،الوييفياا  واجملاا    ،املت حااا  واألدوا  الوكاا   ، باان التنقاا  مقاا ار
 ماان جيعا  البيا ا  مان جمموعا  وجاود عا   إ   كاا مالً   نقاالً  تشاك    الاي التانقال  وما    ني ،اجلنسا

 بااان املتب اناا  والنتاا ئت اجلنساا ني  األمناا ط آاثر وتفسااار ا ختن قاا   وحت ااا  ا جت هاا   ي تقياا املسااتحي 
  عموم ً  احل لي  لكتيب  ا مالءم  م   تفسر يف واملس مه  م ثل تامل املنظم  

 البي ا  هذه إىل ابحل ج  ،2004 ع   يف اعكف ، ق  املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن  وك ن  -29
 أم نته  إىل اللجن  طلب  مث أس ن  خط لوض  للمنظم   استقص ء إجراء أم نته  من طلب  عن م 
 خط بي ا  عن البحث وا لّ   (37)األس ن خط حت اث   ف 2007 ع   يف مت بع لل استقص ء إجراء

 ف ئ   أي  تتحق مل ،املعتز  املت بع  استقص ء إجراء لع   نظراً و  احلق ئ   إىل ح ج لل فه  وجود على األس ن
   املستقبلي تطورا ال ألذراض مق رن  إجراء املمكن من اكن ومل مجعه  مت الي األس ن خط معلوم   من
 املسااتو  الرفيعاا  اإلدارااا  اللجنا  تضاا  أب  املشااكك  التفتاي  وحاا   أوصاا  ،2010 عا   يفو  -30

 يف مبا  متساق ، بصاور  عنها  واإلباالغ ورصا ه  التنقا  بي ا  مج  أج  من املنظوم  نط ق على مع ار
 ،التوصي  هذه م  تف ا التنفيذان الرؤس ء جملس رد أ  وب ا  (38)الوك    بن ابلتنق  اتعل  فيم  ذل 
 لتجمياااا ا ذااااراضأل واحاااا  مركااازي بياااا ا  مسااااتود  وإىل مبسااااط  معااا ار إىل احل جاااا  علااااى شااا د إذ

 موق  على املنشور  البشرا  املوارد بي ا  أ  كم   اآل   حى إجراء أي اُتخذ مل أنه على  (39)والتحلي 
 جار  املقا بال ، وخاالل الوكا     بان التنقا  عن معلوم   أا  تتضمن   التنفيذان الرؤس ء جملس
 القاول رتذكّ  علىو  ،البي ا  على تعتم  سي س   إىل احل ج  مراع   على وتكراراً  مراراً  املفت  حث

 ود جلا عا   بشاك  العا   األمان اوليها  الاي األمهيا  ما  اتم شاى وهاذا  إجن زه ات  قي سه ات  م  امل ثور:
ملصنف  الش مل  البي ا  وحتلي  جلم  دعوته يف احل ل هو كم   اإلصال ، عملي   تالري الي لبي ا ا  وا

  (40)والش مل  للسي ق راعي وامل األدل  على الق ئم    السي س خي را     تسكش  حبيث تفصيلي ، بصور 
  الوك    بن التنق  إدار  يف واملس ءل  الشف في  تعزاز إىل الت لي  التوصي    فو  -31

 1 الت صي 

 حبلتت   تتدا ر ابختت ذ التن يتذين ال ؤستت ء جملتس أم نت  متدي  يكلتتف أن ال ت م ألمتنل ينبغتي 
 املتسق    واإل ورصده  امل   ن  تنق  الصل  ذا  البي ان  جلمع م  ير ل ضع 2021 ع م هن ي 
 دعملل ملم س شك  إعط ء أج  من ال ك   ،  ن التنق   ي ان  فيه  مب  منهجي ،  ص رة عنه ،
 أصتتدرهت  ست  ق  ت صتي  علتى ر ه يف امل هت م ذاهلت التن يتذين ال ؤست ء جملتس ابل  ت  عنت  عترب التذ 
 .(41)امل ض ع هذا ح   املشرتك  الت تيش وحدة

 __________ 

(37) CEB/2004/6  33و 29، الفقرات  

(38) JIU/REP/2010/8فح  ، الصiv  
(39) A/66/355/Add.1  7، الفقر  

(40) A/72/684-E/2018/7  ج( 20، واملرف  األول، الفقر  23، الفقر( 

(41) A/66/355/Add.1  7، الفقر  
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 اهليئاا   مان الوكا    بان التنقا  بيا ا  علااى للحصاول طلاد أبي أعااله التوصاي  ختا   و  -32
 املتح    األم  منظوم  ملؤسس   التشراعي 

 ال ك     ن للتنق  املت ح  ابل  ص ك في   م  ف  تت ف    -ابء 
 املاويفن بان باروزه أ  إ  الوك   ، بن للتنق  اإلداري اإلط ر هو 2012 ع   اتف ق أ  م  -33

 أشا روا املاويفن يممالل أ  كم    اإلجراءا  عن و  الفرص عن   الكالر و اعرف    ملويفو ف حم ود 
 التنقا  أتثار كيفيا   ذلا  يف مبا  ،املنظوما  عما  كيفيا   عان القليا  إ  اعرفاو    رابطا    أعضا ء أ  إىل
 املزا  على أتثره ي يفوك ،الكقي   وعلى العقود من حمسن  أنوا  على احلصول أهلي  على الوك    بن

 املاويفن علاى 2012 عا   اتفا ق نشر إىل دعوا ق و  قو ب بذل  املويفن مماللو واشعر وا ستحق ق   
 بشاا   البشاارا  املاوارد مك تااد ما  للتواصاا   ومبّساط  موحاا  طارق ج نااد إىل اساتب قي ، أكالاار بصاور 
 ااات  الااي اجلغارايف( والتنقاا  ابلكقيا  املرتبطاا  ال اخليا  للعملياا   األهليا  )مالاا  واملازا  واحلقااوق الطرائا 
 املاويفن اس ع  أ و  الفرص اتيح أ  ذل  ش   من أ  ارو  وه   التنق  سي ق يف لمويفنل منحه 
  ته ومح ا حقوقه  فه  على
 وا متال ل  الرق ب  تعزاز وكذل  واملس ءل  الشف في  تعزاز إىل الت لي  التوصي    فو  -34

 2 الت صي 

 اإلصتتتدارا  مجيتتع ،2021 عتت م هن يتتت  حبلتت   ، ايست  ضتت أن نالتن يتتتذي ل ؤستت ءل بغتتيني 
 .السي ق   تلك من ك   يف ال ك     ن التنق  م  مل  كي ي   لت ضيح اإل اري 

 
 تقا مي عملي   أ  مق بال  معه  أجرا  الذان األشخ ص معظ  أك  ذل ، إىل ابإلض ف  -35

 مشاكك  منصا  إجيا د إىلو  الشواذر نشر إىل وتكراراً  مراراً  دعوا لذل ،  ونتيج ؛مضني  ا نتق ل طلب  
 آليا   خاالل مان العم ، على و التنفيذا الرؤس ء  شج  واُ  املتح    األم  منظوم  يف الطلب   لتق مي
 الاي شا ذر ال ويا ئفال إلشه ر منص  حت ا  أو إنش ء على احل ج ، سدح التنفيذان الرؤس ء جملس
 توحيااا  يف النظاار علااى و التنفيااذا الرؤساا ء حُيااثّ  كماا   الوكاا     باان التنقاا  خااالل ماان  ؤهاامل  كاان

 بواباا  تطبياا  خاالل ماان الطلبا   تقاا مي عمليا  تيساار علااى ،األقا  علااى العما ،و  التوييااف، منصا  
 توجياااه خاللااه ماان  كااان  شخصاايال للمعلوماا   مشاااك  منااوذج ابسااتخ ا  الطلبااا  ، تقاا ميل واحاا  
 لبع  الس بق  اجلهود يف النهت هذا بف ئ   ا عكاف انعكس ق و  الصل   ذا  املنظم   إىل الطلب  
 الااا و  ا حتااا د وهااي بينهااا ، فيمااا  الطلباا   تبااا دلت والاااي هلاا  مقاااراً  جنياااف ماان تتخاااذ الاااي الكياا ا 

 ،ليااا ال و  العماا  ومنظماا  الع مليااا ، الصااح  ومنظماا   ،الفكرااا للملكيااا  الع ملياا  واملنظماا  ،لالتصاا   
 البشرا واإلا ز  املن ع  نقن بفرون املعين املشك  املتح   األم  متاوبر 

 البش ي  امل ار  إ ارة اسرتاتيجي   يف مدمج غر ال ك     ن التنق  -جيم 

 م جم ً  اكو  م  ادراً  الوك    بن التنق  أ  إىل املنظم   من مجعه  مت الي املعلوم   تشر -36
 الاااوييفي  والتطاااوار الع ملااا  القاااو  وختطاايط املواهاااد إبدار  املتعلقااا  البشااارا  املاااوارد  اسااكاتيجي  يف
 األم  منظوم  ملرشحي تفضيله  إىل تشر املؤسس   أ  وم  وإدار  ، املواهد ابكتس ب اتعل  فيم و 

 ذاباجتاا إىل  اا ف املواهاد إلدار  اسااكاتيجي  بنشا ط تنفااذ منظما  أي هناا   لايس هأناا إ  املتحا  ،
 عوام  تستخ   فقط منظم   ثال  هن  و  املعني   املنظم  خ رج من املتح   األم  منظوم  مرشحي
 الوكاااا    بااان التنقااا  املنظمااا   بعااا  ساااتخ  تو  الع ملااا   القاااو  ختطااايط يف الوكااا    بااان التنقااا 
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 اإلعا ر  بع  املويفن عود  توق  حيث من أخر  منظم   فيه تنظر بينم  ،املويفن تع قد لتخطيط
 الاوييفي  التطاوار اساكاتيجي   مان كجزء  الوك    بن التنق  استخ   أ  أاض ً  وان ر  ا نت اب أو
 للماا  الع ما  األم نا  مان جاازء منها  4) فقاط منظما   8 أشا ر  شاا رك ،امل 28 الاا املنظما   بان مانف

 التنق  خالل من الوييفي تطوارلا إىل اإلش ر  تشم  ل اه  البشرا  املوارد اسكاتيجي  أ  إىل املتح  (
 مساا مه  تعزااز املمكاان مان أ  إىل لالتصاا    الا و  ا حتاا د اشار الصاا د، هاذا ويف الوكاا     بان

  التنقا  أشاك ل مان ذل  ذر أو التب دل أو ا نت اب بتمكن الوييفي التطوار يف الوك    بن التنق 
 للتطااوار كوساايل   التنقا  هااذا ج ذبياا  اعازز مماا    ،املتحاا األما  منظوماا  يف الااوييفي املسا ر ماان كجازء

 ( املس ل  هذه حول لمزا ل أداه 147 الفقر  )انظر الوييفي
   و املويفااا حيركااه اااازال   الساا حق ، ذ لبيتااه يف ،الوكااا    باان التنقااا  أ  املنظماا   تؤكاا و  -37
 التعيان، عملي  من األخر  حل املر  يف إ  تفعيله  ات    2012 ع   اتف ق يف عليه  املنصوص  آللي  ف

 املنظما   علاى الصعد من جيع  هذاو  مفتوح   تن فسي  عملي  يف املويفن أح  اختي ر جيري عن م 
 وماان  الااوييفي التطااوار لاا ع  أو املعنياا  املنظماا   احتي جاا   لتلبياا  الوكاا    باان التنقاا  اسااتخ ا 
 يف نعكسا أ  اُقص  م  وهو املواهد، أفض  يفويبت املنظم   قي   إىل ح ج  هن   أ  مت م ً  املفهو 

 الشا ذر  الويا ئف اساتخ ا  علاى القا ر  عا   ولكان الشا ذر   الويا ئف جلمي  اخل رجي  اإلعالا 
 التنقا  لسي سا  استعراضاه معارض يف العا   األمان إلياه أشا ر الذي األمر ،قي اً  اشك  التنق  ألذراض
 وكااذل  املنظما   بان التنقا  علاى أاضا ً  ذلا  انطبا و   (42) تحا امل ما لل الع ما  ألم نا ا يف الا اخلي
 وختطتيط ال  ي ي التط ي  لدعم     لي  ال ك     ن التنق  من وللتمكن  الواح   املنظم  داخ 
 ج انتب   ت  تكييتف يف النظت  نالتن يتذي وال ؤست ء التشت ي ي  اهليئت   على يت ن ال  مل ، الق ى

 مبتت  را  قبيت  متتن تتدا ر يف الشت غ ة لل  تت ئف املخطتط ا ستتخدام لتمكتتن ا ختيت ر عمليت  
 للمبا دئ وفق ً  ات  ا ختي ر أ  افكاض إىل ذل  واستن   امل   ن تب   و  ،امل اهب إ ارة تستهدف
 األماا  ميالا ق ماان 3-101 املا د  يف عليهاا  املنصاوص املتحاا   األما  يف التوييااف حتكا  الااي األس ساي 
 األخر   املنظم   يف امليال ق اق ب  فيم  عليه  صاملنصو  أو املتح  

 مراحاا  علاى  ملنظماا  ف ابلضارور   حت ااا اً  ساتبع اُ    الوكاا    بان التنقاا  فان  ،وابلت كيا  -38
 ماا و   لاا اه  ال اخليا  املواهااد بتجمعا   اتعلاا  فيما  حااى األدوا  هاذه وُتطاااب   التطاور، ماان خمتلفا 
 عم  يف التق   وم  البشرا ، املوارد إدار  لوييف  ا سكاتيجي الط ب  ازعز لت احل لي  جلهوداب ق م ً  السر

 ي سي ساا ت بيئا  العاا   األمان اساميه ماا  تاوفر البشاارا  املاوارد إلدار  اساكاتيجي   وضاا  علاى املنظما  
 علاااىو  ،املاااويفن أناااوا  ماان املنظمااا   إلياااه حتتاا ج مااا  تعهااا  علااى تسااا ع  (43)املاااويفن إلدار  مواتياا 
 الالجئن لشؤو  املتح   األم  مفوضي ف متزاا   بشك  جتري اجلواند هذه مع جل  فن    ،  ظحتفا 

 الع مل  القو  يف واملستقبلي  احل لي  الالغرا  حت ا  )أي ل اه  الع مل  القو  ختطيط تطوار على تعكف
 واملها را  الويا ئف  بطبيعا اتعل  فيم  البي ا  مج  تعزاز خالل من (املويفن لتع قد ططاخل ووض 

 التنق و  الوك    بن التنق  ذل  يف مب  التنق ، بربط الزراعي  للتنمي  ال و  الصن وق وأيخذ املطلوب  
  لتع قد ل والتخطيط األداء إبدار  أاض ً  ارتبط مم  املواهد، وإدار  الوييفي ابلتطوار اخل رجي،

مل لي  املؤسس   م  املويفن لتب دل رائ اً  براجم ً  الزراعي  للتنمي  ال و  الصن وق أطل  وق  -39  ا
لعم  إلاف ده  بطلد التق   للمويفن  كنو  املتح    األم  ملنظوم  الت بع  ذر واملؤسس   ال ولي   ل
 تق ماه أ   كان ما  توضايحو  املطلوبا  املنظما  حت اا  طرا  عن أشهر 6 إىل 3 مل   أخر  منظم  ل  

__________ 

(42) A/73/372/Add.2  62، الفقر  

(43) A/73/372  1، صفح  
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 هذا اه فو  والسفر  املرتب   تك ليف الصن وق اغطيو  لصن وق ل ف ئ   من  يكتسبوهنس الي املعرف 
 يف معهااا  املاااويفن تبااا دل لصااان وقل  كااان الااي نظمااا  امل شااابك  بنااا ء إىل جزئيااا ً  التجااارايب الاا امت
 املستقب  

 تا مت أ  مجيعا ً  عليها  فان  ، ا  خ صا  احتي جا   منظما  كا   لا   اكاو  قا  أناه حان يفو  -40
 ابلنسااب و   الاا مت هااذا طبيعاا  توضااح وأ  البشارا  املااوارد إلدار  اسااكاتيجي    يف الوكاا    باان التنقا 
 تشمله فيم  تشم   طموح خط  الع   األمن اعرض املال ل، سبي  على املتح  ، للم  الع م  للم ن 

 املستو  على ينناملع للمويفن الفرص وتعزاز الت راد، وحتسن الع مل ، للقو  ا سكاتيجي التخطيط
 بان التنقا  يف النظر كيفي ل ذكر أي ارد و   (44)الوييفي التطوار ودع  ،األداء إدار  وحتسن الوطين،

 احل لي  املتب دل  ا تف ق   أ  على أتكي اً  تتضمن الوك    بن التنق  إىل الوحي    إلش ر ف الوك    
 ل ؤس ءا يتك   أن ينبغيو   (45)املنظوم  نط ق على  الوك   بن التنق  تيسر   ف تعزازه  سيجري
 على م  وض    البش ي  للم ار  األوسع اإل ارة يف املدمج ال ك     ن التنق  يك ن نأب  نالتن يذي
 أيضت     ا ملتي أن وعلتيهم الصتل . ذا  واإلجت اءا  وا سترتاتيجي   السي ست   يف التحديد وج 
  املن سب ال قت يف امل اهب تب    لتمكن   نظمامل  ن الك يف التنسيق ضم ن على

ر - ا    مت اض     يظ  أن  غر قدره، حق ال ك     ن التنق  امل    ن يقدِّّ

 عملي   مبوجبه  تنفذ أ  اتعن الي الشروط لتح ا  ك دا   2012 ع   اتف ق املنظم   رتق ِّ  -41
 ولكاان األس ساي ، ا حتي جاا   مبعظا  فاايا  قا تفا أ  املنظماا   تعتقا و   واإلعاا ر  والنقا  ا نتا اب

  تع ، أ  انبغي واختال   ثغرا  هن  
 خاااالل ماان ح سااا  بشااك  ذلاا  جتلاااى وقاا  الوكااا     باان التنقاا  فااارص املويفااو  راقاا ِّ و  -42

  يف املفات  لا   تعازز اساتنت ج ووها واملاويفن، لمنظم  ل ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  أجرته استقص ء
 جلناا  أم ناا  ك نا   ماا  بكالار  تااردد  الاي اآلراء وتعكااس املاويفن  مماللااي وبان هبيناا  ر جا تف عاا  كا 

 نط ق على اآلراء يف تش رك ً  هن    أب قوهل  ذل  يف مب  ،2010 ع   يف أوردته ق  ال ولي  امل ني  اخل م 
 الوكاا     باان التنقاا  جّربااوا الاذان أولئاا  فاايه  مباان املااويفن، ومماللاي واملااويفن املاا اران باان واسا 

 ق  وك نوا املق بال  معه  أجرا  الذان األشخ ص أ  ابملالحظ  اجل ار من أ  أاض ً  األم ن  ووج  
 ،التجرباا  هااذه مالاا  لا اه  أشااخ ص ماا  عملااوا قا  كاا نوا  الااذان واملاا راء ،الوكا    باان التنقاا  جّرباوا
   ك    قيم  التنق  لذل  أ  تقراب ً، استالن ء دو  مجيع ً  وا،اعت  
 املنظما   مان طُلاد الوكا   ، بان ابلتنقا  املتعلقا  لبيا ا ل مركازي مجا  وجاود لع   نظراً و  -43

 طارأ  الاي والنقا  وا نت اب اإلع ر  ح    عن معلوم   تق مي املشكك  التفتي  وح   يف املش رك 
 توضااح وهاي قاا  دقي أهنا  افااكاض عا   وانبغااي إرشا دا  البياا ا  أ  علاى  2018-2013 الفااك  خاالل
 خالل التنقال  ع د يف ت رجيي  ز دا  الوارد  املعلوم   ُتظهرو  الوك     بن للتنق  التقرايب احلج 
 ( الشك  )انظر املعني  الفك 

__________ 

  16املرج  نفسه، الفقر   (44)

 املرج  نفسه  (45)
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 يف وا نتتتتتتتداب، واإلعتتتتت رة النقتتتتت  حتتتتت    ذلتتتتتك يف مبتتتتتت  للمتتتتت   ن، الستتتتتن ي  التتتتتتنق   تطتتتتت ر
 2018-2013 ال رتة

 

 7,0 حوا  من التنق  هذا زاد ،(46)مويف 100 000 حنو الب لغ اإلمج   يفناملو  ع د أص  ومن -44
 الكبر ا رتف   أ  على  2018-2013 الفك  خالل املويفن جممو  من امل ئ  يف 1,3 حوا  إىل امل ئ  يف

 عقود مبوجد الع ملن للمويفن ا مسي العم  رب يف التغيرا  اعكس 2018و 2017 ع م  شه ه الذي
 واتع رض اب و  مم  أق  هو الفعلي احلج  فن  وابلت   أخر ، منظم     ل اإلمن ئي املتح   األم  برامت
 ،2010 ع   يف املشكك  التفتي  وح   أجرته الذي ا ستعراض ألذراض مت ح  ك ن   الي البي ا  م  هذا
 أق  ك    أبكمله ، املتح   األم  وم منظ داخ  املنظم  ، بن انتقلوا الذان املويفن ع د أ  وج  ذيوال
 مبوجد الع مل  املنظم   متال و  منظم   بك  اخل ص  علوم  امل الال ل املرف  اعرضو   (47)مويف 300 من

 ؛2017 ع   يف املويفن جممو  من امل ئ  يف 70 حوا  املتح   األم  ملويفي واإلداري األس سي النظ من
 حل  الع   األمن أم   املت   امل   اوضح وهذا عنه  املبلغ الوك    نب التنق  من امل ئ  يف 80 وحوا 
 شروط مبوجد تنفيذه مت الذي الوك    بن التنق  ه مشي  أاض ً  البي ا  ُتظهرو  السلو   صوغلو  املش ك 
  املتخصص  الوك    ملعظ  البشرا  للموارد الع   املشه  يف ،املنظم   بن املشك  ا تف ق

 ر املق ويف املي ا  يف ،املنظم   بع  وار  الوك     بن التنق  عملي  كف ء   حتسن  كنو  -45
 عمليا   تطبيا  خالل من املع مال  عملي   كف ء   على ا هتم   من املزا  تركيز جيد أنه ، الرئيسي
 تبا دل ليا  مع عان ا بتعا د املنظما   بع  اقك  املال ل، سبي  على مشكك   إدارا  وأنظم  وقوالد
 التف صااي  لتباا دل مشااكك  قوالااد واسااتخ   سااح بي  منصاا  إىل اسااتن   حباا واألخااذ اإللكااكول ال اا 

 املركااااااازي تخطااااااايطال وأنظمااااااا  (48)امل لياااااا  لاللتزامااااااا   الفرعيااااااا  العن صاااااار مواءمااااااا  وحتسااااااان اإلدارااااااا ،

__________ 

(46) CEB/2018/HLCM/HR/10أبكملهااا  عاا د مااويفي منظومااا  األماا  املتحاا    ، كااا  2017  يف عاا   1ح  ، صااف
 مويف ً  105 594

(47) JIU/REP/2010/8  صفح ،iv  
بعا  املنظماا   لاا اه  تكاا ليف اتعاان التوفياا  بينهاا  وباان إدار  التنقاا  باان الوكاا   ، منهاا  تكاا ليف ماا  بعاا   (48)

خلاا م   املاا ار  مركااز ً(، ورد التكاا ليف لاا امت األمااا  كاا  وييفااا  مق باا  ا  حتّماا  علااىاإلشااغ ل )النفقاا   الااي 
 املتح   اإلمن ئي )م  ت فعه أي وك ل  ل امت األم  املتح   اإلمن ئي مق ب  اخل م   املشكك ( 
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 ف يتتق ت يتن  تن يتتذينلا ال ؤست ء لتتسجمل الت   ت  البشتت ي  املت ار  شتتبك  تقت م أن وينبغتتي  (49)ماواردلل
  ن لتنق ا م  م   إب ارة املت لق  التج ري  وال ملي   الت ثيق احتي ج   تحسن  ي ىن تقين عم 

  ال ك   

 أن يبتتدو و  املنظمتت   ج نتب متتن نشتط  تشتتجيع ال كتت     تن التنقتت  حيظتى   -ه ء 
 قدره حق رهتقدِّّ  م ظمه 

 املتحا    ألما اب خا   لا اه  ماويفن لاىع صاولاحل علاى حراص  املنظم   معظ  أ  اب و -46
 فقاا  املنظماا  ، باان لتنقاا ل أمهياا  ماان املنظماا   تعااره ماا  ماا   يف ا خااتالف بعاا  اوجاا  أنااه وما 

 علااى رد  والااي املشاكك  التفتااي  وحا   يف املشاا رك  املنظماا   مان 27 أصاا  مان منظماا  26 ذكار 
 املواهاااد تبااا دلل كوساايل   ،مؤسساااي  مصاالح  فياااه تاار  وأ الوكااا    باان التنقااا  تقاا ر أهنااا  سااتبي  ا 

 الاا و  ا حتاا د مالاا  للغ ااا  تقنياا  متخصصاا  ك لاا و  أ  كماا    األخاار  الوكاا    ماا  وال راااا   رفواملعاا
 تعت  ،و متخصص نظراء مويفو  ع   بشك  املتح   األم  منظوم  يف هل  اتوفر   والي لالتص   ،

 ا حت د وسُي مت الوييفي   اجمل    بع  يف ج ا   رؤ  على ولحصلل مهم  وسيل  التنق  أاض ً  هي
 تشاا دو   2023-2020 للفااك  اإلسااكاتيجي  خطتاه يف اخلاا رجي، وأ الاا اخلي مناه سااواء التنقاا ، مفهاو 
 املنظما   أ  علاى  التنقا  عان الن جتا    العالقا مان تنشا  الاي شابك  ال قيم  على املنظم   بع 

 أهنا  كم   -    ترحد ك ن   وإ  حى - استب قي بشك  التجرب  هذه  ،  احل معظ  يف تشج ،  
 محلا  خاالل مان الوكا    بان التنقا  دعا  واتعان املكتساب   واخل   التعل  تق ِّر عملي  ت ابر تطب   

 توجيه أج  من التنفيذان، الرؤس ء من واضح ب ع  العلي  اإلدار  من وخ ص  املنظم  ، داخ  رس ئ 
 عا   اعاين   ا نتقا ل وأ  ياه،عل قيما  وتعلا  الوكا    بن التنق  تشج  املنظم   أ  مف ده    ر إش

 تقا مي شا   ومان  ا نتقا ل مان املاويفن متكان على امل اران تشج  ت ابر ابستخ ا  وكذل  الو ء،
 الرس ل   اعزز أ  املنظم  داخ  السلو  هلذا منوذج

  منتَداب   امل  ف يك ن م عند ال   ة يف احلق  
 عناا  للمااويفن تااوفر   املنظماا   فاابع  العاود   يف ابحلاا  اتعلاا  فيماا  متب اناا  املم رسا   -47

 منظم   وحتتجز   املخ طر  اتحم  املويف جيع  مم  العود ، يف للح  اثبت ً  ضم اً  كمنت بن  خروجه 
    أيخذ الي املم رس  وتتمال  ع من  مل   احمل د  الوي ئف املتح  ، للم  الع م  األم ن  منه  أخر ،

 مل   ا نت اب فك  ُم د  إذاو  واح    سن  مل   وييف ال احتج ز يف ح لي ً  لالتص    ال و   حت دا
 أخار  منظما   قا  ت  و   الرتبا  بانفس وييفا  تاوفر م   على اتوقف العود  يف احل  فن  آخر، ع  
 تفه ت التنفيذان الرؤس ء لسجمل الت بع  البشرا  املوارد ك بش أ  الواضح منو  اإلطالق  على ضم   أي
  أناه، علاى 2013 عا   يف اجمللاس واف  املال ل، سبي  علىف املويف  اتحمله  الي  املخ طر  تقلي  أمهي 
 ضام   انبغاي املقاي ، املنسا  وي ئف على احلصول طلب  ل حوافز توفر إىل الرامي  الت ابر من كجزء
 يف احلاا  سي ساا   1 اجلاا ول اوضااحو   (50)اإلمكاا   قا ر لرتباا اب ا حتفاا ظ وكااذل   ،العااود يف احلا 
 املشكك   التفتي  وح   يف املش رك  املنظم   يف العود 

__________ 

نشااط  اشاتم  نظا   التخطايط املركازي للماوارد علاى جمموعاا  متك ملا  مان تطبيقا   تكنولوجيا  املعلوما   لا ع  أ (49)
والوياااا ئف  ،وإدار  امليزانيااا ، وإدار  املااااوارد البشااارا ، وإدار  سلسااال  التوراااا ، وخاااا م   الااا ع  املركزاااا مالااا  امل ليااا  

مان خاالل إعا د  هن سا   املنظما تسمح أنظم  ختطيط ماوارد املؤسسا  بتبسايط العمليا   يف و األس سي  األخر   
  اراملم رس   واملع  العملي  ، ومش رك  البي ا  املشكك  وتنفيذ أفض 

(50) CEB/2012/HLCM/HR/28  19، الفقر  
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  1 اجل ول
 منتداب   امل  ف يك ن عندم  ال   ة يف احلق

 املنظم  

العود  إىل حقوق 
 الوييف  مضمون 

حقوق العود  إىل 
 املنظم  مضمون  

ضاااااامون  حقاااااوق م   توجااااا 
للعود  إىل الوييف ، ولكن م  
 تب ان شروط النظر التفضيلي

  توجاااااا  حقااااااوق مضاااااامون  
أ   للعود  إىل الوييف ، واتعن 
 اتق   املويف كمرشح خ رجي

   √ √ منظم  األذذا  والزراع 

   √ √ ال ولي  للط ق  الذرا الوك ل  

   √ √ منظم  الطرا  امل ل ال و 

   √ √ ال ولي  منظم  العم 

   √ √ املنظم  البحرا  ال ولي 

   √ √ مركز التج ر  ال ولي 

   √ √ ا حت د ال و  لالتص   

بارامت األما  املتحا   املشاك  املعاين بفاارون 
 البشرا واإلا زنقن املن ع  

 √   

   √ √ مؤمتر األم  املتح   للتج ر  والتنمي 

√  برامت األم  املتح   اإلمن ئي
  √ أ

   √ √ برامت األم  املتح   للبيئ 

   √ √ منظم  األم  املتح   للكبي  والعل  والالق ف 

√ صن وق األم  املتح   للسك  
   √ ب

   √ √ موئ  األم  املتح  

   √  مفوضي  شؤو  الالجئن

  √ √  منظم  األم  املتح   للطفول 

   √  منظم  األم  املتح   للتنمي  الصن عي 

   √ √ مكتد األم  املتح   املعين ابملخ را  واجلر  

 √    مكتد األم  املتح   خل م   املش را 

   √ √ األم ن  الع م  للم  املتح  

  √   املتح   للمرأ هيئ  األم  

 √    منظم  السي ح  الع ملي 

   √  ا حت د ال ا ي الع ملي

   √  برامت األذذا  الع ملي

  √ √    الصح  الع ملي  جظممن

   √ √ املنظم  الع ملي  للملكي  الفكرا 

   √ √ املنظم  الع ملي  للرص د اجلوا 

 2 4 24 16 اجملم ع

 الت بعاا  للكيا ا  ابلنسااب  العاود   يف ابحلاا  اتعلا  فيما  واحاا  تا بر ماان أكالار املنظماا   بعا  تطبا  :مالحظ 
 سنوا   مخس إىل اص  املنظم  إىل العود  يف احل   فن املتح  ، للم  الع م  للم ن 
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 الع ماا   اخلا م   فئا  ملاويفي العاود  حبقاوق اتعلا  فيماا  اإلمنا ئي املتحا   األما  بارامت مم رسا  تغار  (أ) 
 خااالف علاى اانن مل ماا  املعا ران، أو املنتا بن املااويفن مجيا  لصا حل املنظماا  لا   الويا ئف حتتجازو 

 ال امت  عن انفصلوا أ  إىل داخلين مرشحن واعت و  ذل ،

 حاا    يف ذلاا  افعاا  قاا  أنااه علااى الوييفا ؛ احتجاا ز علااى الصاان وق اوافاا    معتاا د ، كمم رسا  (ب) 
 استالن ئي  

 مضامو  املنظما  إىل العاود  يف احلا  أ  على انت اب؛ أي الع ملي  الصح  منظم  متنح   ع  ، بشك  (ج) 
 ذل   حي   عن م 

 املالا ل، سابي  علاى الع مليا ، الصاح  منظما ف العاود   يف احلا  إدار  تطرحه  حت    وهن   -48
 اساتخ ا  عا   واعتا   ا نتا اب أسا ن علاى ويفناملا نقا ت   التحا   ، هاذه بسبد ،أهن  أبلغ 
 م روساا  لالنتا اب ترتيباا   ساي ق يف ا نتاا اب اساتخ ا  عناا و   للمنظما   اعااود خيا راً  األدا  هاذه

تل  املنظمت   تن املخ ط  ت زيع ت دي  ينبغي للعود ،  ً توقع وتتضمن ي سل بشك   متن وامل  تف امل سِّ
  األق  على يشغله  امل  ف ك ن  اليت ال تب  ن س من و ي   إىل ال   ة يف احلق ضم ن خ  

 سي ق يف حتقق  الي علىاأل ابلرتب  ابملويفن وا حتف ظ العود  يف احل  مس ئ  يل  وق  -49
 وتاارد  فيها  تقاا   أي اتحقا  أ  دو  األقاا  علاى سان  15 ملاا   األعما ل جاا ول يف م رجا  ابنتا ا 

 مع جلته   جيد اليو  ا نت اب ي عمل تواجه الي التح    جواند أداه

 ا نتداب استخدام  
 هابعتب ر  ا نت اب التمسو  املويفن أ  إىل ا ستعراض خالل مجعه  مت الي املعلوم   تشر -50

  املنشاود األس ن على األمور جتر مل إذا العود  خي ر نلتمك وذل  النق ، طرا  على أم  " "شبك 
 إىل    اعود ج ا   أشي ء تعل  للمويف تتيح امل    حم ود كمهم   ا نت اب مفهو  عموم ً  انطب  و 

 ت جيت  متن تمكنلتل ا نتتداب متن الغ     ض ح حتد  أن املنظم   على وينبغي املرِسل   املنظم 
 ت تترب  منهت الغت   فهتم عتن تن صت  أ اة فتث  ؛2012 عت م  ت  ق تطبيقه  يف ا نتداب استخدام

 أ  كما    سليم    غ ض    ال   ة ي تزم ن   الذين للم   ن أم ن شبك  ت فر ميث  و  . مكتمل غر
 بان ابلتنقا  املعاين ع ما لا الفراا  أصا ب وقا  واضاح   ذر ا نت اب فك  إط ل  يف املنظم   مصلح 
 فك  من وتت لف سنوا  رب أب حم د  لالنت اب ص رم  قصو  م   اقك  عن م  2014 ع   يف الوك   

  (51)إض فيتن لسنتن التم ا  إمك ني  م  سنت   م    أولي 
 ا نتداب أثن ء املكتسب  الرتقي 

 املكتساب  ابلكقيا  (منظما  27 أصا  نما منظما  24) املنظما   مان العظمى الغ لبي  تعكف   -51
 ا نتا اب حا    معظا  يف املنظما   لا   واضاح  مصالح  وجود ع   اس ع  ق و   ا نت اب أثن ء
  ا نتا اب أثنا ء املكتساب  لكقيا اب ا عاكاف وعا   العاود  يف احلا  اكتنف الذي الغموض تفسر على

 إىل ماراراً  ا نتبا ه لفتا  قا  التنفياذان الرؤسا ء جملاس وآليا   ال وليا  امل ني  اخل م  جلن  تق رار وك ن 
 اجلهاااود تكاا فئ و  رتقاا ِّ    املنظماا   أ  مف دهاا  نظاار وجهاا  اعاازز أنااه إذ الوضاا ، هلااذا املالاابط األثاار

 مفوضااي  تعها  و  الوكاا     بان التنقاا  جتربا  خااالل مان معاازز  ومها را  ا قاا ر   كتسا ب املبذولا 
 اب عكاف ،"الوييف  رتب " أس ن على املنظم   معظ  مال  تعم  الي ن،الالجئ لشؤو  املتح   األم 

  (52)الوك    بن للتنق  دعمه  على منه  ت ليالً  ا نت اب، أثن ء املكتسب  ابلكقي  

__________ 

(51) CEB/2014/HLCM/HR/5  12، التوصي  

(52) UNHCR/AI/2017/7/Rev.1  13، الفقر  
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 هاذه يف جيا  املا لوف عان خاروج ووها - املا لوف عان خ رجا  ح لا  تعتا  فوضي امل أ  على -52
 املنظما   تعاربو  الوكا     بان املاويفن تبا دل ساي ق يف املكتسب    قيابلك  تعكف عن م  - احل ل 

 نظا   أ  هاو شايوع ً  األكالار السابد ولكان ابلكقيا ، ا عكاف لع   األسب ب من جمموع  عن األخر 
 الوييف  كو ت عن م  سيم    الق   ، لرتب اب الق    الوييف  إىل يعودس املويف أ  اعين الوييف   رتب
  املويف لص حل حمفوي   د احمل
 املتحتتدة األمتتم م  ضتتي  متتع ابلت تت ون التن يتتذين، ال ؤستت ء جملتتس أم نتت  تقتت م أن ينبغتيو  -53

 تطبيق كي ي   ح   امل ل م   على 2012 ع م ات  ق يف األط اف مجيع إبط ع ال جئن، لشؤون
 ت ضتتيح  أيضتت  ، هتم ون،  اآلختت ي نالتن يتذ ل ؤستت ءا يقتت م أن ينبغتي كمتت   السي ست . هلتتذه امل  ضتي 
 مل  تتفا يكتستبه  التيت امل تتززة واملهت را  رف ابمل ت ل عتترتاف هبت  أيختذوا أن ي تزمتت ن التيت الطت ق
 متن امل ل مت   هتذه التن يتذين ال ؤست ء جملتس أم نت  تطلتب أن ينبغتيو  اإلع رة. أو ا نتداب أثن ء

  ن لتنق اب امل ين  م ال ف يق تق ي  أن أيض    يجذك و  املم رس  . تق سم لتمكن التن يذين ال ؤس ء
 تبتتذ  أبن أوصتى قتتد كت ن  ،التن يتتذين ال ؤست ء جملتس يف البشتت ي  املت ار  شتتبك ل التت  ع ال كت   
 .(53)املكتسب  األعلى ل تب اب من سب  و  ئف لتحديد جهده  قص رى املنظم  

   ك  ال    ن التنق  مع الداخلي التنق   اءم مب ا هتم م يت ن -واو 
  ش ذالً  تشك  تزال   الي التن وب، أو ال اخلي  التنق  خطط يف ا ستعراض هذا ابحث   -54

 التنقا  هاذا لتحفياز خمتلف  طرق وهن   مي ال  حضور ل اه  الي للمؤسس   ابلنسب  سيم    ،كبراً 
 أب  2010 عاا   يف أوصا  قا  املشاكك  التفتاي  وحا   وك ناا  فيها   النظار أو تطبيقها  جياري فرضاه أو

 الوكا     بان التنقا  مبا درا  ما  اتس قه  من للت ك  ال اخلي  التنق  سي س   املنظم   تستعرض
 بتشجي  اتعل  فيم و  ال اخلي  ابلتنق  املتصل  اجل ا   التطورا  من الع ا  يهر ،الت را  ذل  ومنذ
 بان التنقا  مراعا   كيفيا ب بعن ا  هتم  ا  اتعن ملشق ،اب املتصف  م كناأل يف سيم    اجلغرايف، التنق 

 ال وليااا  املنظماا  مالاا  املنظماا  ، بعاا  ومتاانح اجلنساا ني   األبعاا د علااى هآاثر  تقيااي  وانبغااي الوكاا   ،
 ملهاا   األهليا  قبيا  مان خاار األ عتبا را ا  علاى تطبيقها  ه  كاان املتنقلان للماويفن نق طا ً  للهجار ،
 ذا الوكا    بان التانقال  علاى التا ابر هاذه تطبيا  اكاو  أ  نكو  ترقي   على للحصول أو أخر 
تت أاضااا ً  صاال   ،الداخليتتت  التنقتت  سي ستتت   ت تت ج أن ضتتتم ن علتتى  قتتت ة التن يتتذين ال ؤستتت ء ثوحيج

  ال ك     ن التنق  م اع ة كي ي   حتديدا ،

__________ 

(53) CEB/2014/HLCM/HR/5  19، التوصي  
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 احل يل األ اء يف التحداي  -اثلث    

 من كالر  عربوا املعنيتن  املنظمتن والتزام   وحقوق ناملويف حقوق 2012 ع   اتف ق حي د -55
 املع مل  على اقو    أس ن على املويفن م  التع م  بش   خم وف عن - مجيعه  اكن مل إ و  - املنظم  

 املنظم   يف اخل م  أ  وهو ،ا تف ق من 12 الفقر  يف عنه اإلعراب جر  أس سي مب أ وهن    ابملال 
 اإلضرار ع   إىل التطل  اعكس مم  - األذراض جلمي  املستقبل  املنظم   ج ند من تس   حا سيت  املرِسل 

 هذا أ  على ملنظمتن ا ل    م اخل شروط يف ابلفع  موجود  فروق أي ح ود اتج وز مب  ملويفناب
ل  نظم  ملا يف اخل م  ك   املتح   للم  الع م  األم ن  حتسد   املال ل، سبي  علىف  دائم ً  اطب     املرِس

  املستمر   للعقود الت ه  ألذراض

 2012 ع م  ت  ق وانته زاي   متسق غر    تطبيق امل لي  ا لتزام   إ ارة تجظه  -ألف 
 ا لتزام   من للح  بسعيه  كبر  ح  إىل م فوع  منتظم  ذر مم رس   املنظم   بع  تتب  -56

 ابملويفن  وابإلضرار 2012 ع   اتف ق عم  بتقوا    د مم رس   وهي اجل ا  ، امل لي 

 السن ي  اإلج زة  
 سااانوا ال جاا ز اإل ماان متباا  رصاااي  أي معااه حيماا  املويااف أ  علاااى 2012 عاا   اتفاا ق ااانن -57
 املنظما  ، بعا  فان  ذلا ، وما  أدمل  اً ح  داخلي ً  تطب  املستقبل  املنظم  ك ن   إذا إ  ستحق ،امل

 ك نا   لاو حاى املكاكما ، اإلجا زا  مان اوما ً  30 مان أكالار نق  لقبول مستع   ذر املال ل، سبي  على
 طلد ح ل يف عليه  تق  الي ا لتزام   من احل  هو والسبد اوم ً  60 على تنن ال اخلي  قواع ه 
  لاج ز  النق ي املق ب  سحد

 املسثل  هذه إزاء حدة على منظم  ك   تتب   الذ  النهج أن التن يذي ن ال ؤس ء يدرك أن ينبغيو  -58
 أط اف على يت نو  .2012 ع م ات  ق ش وط مع تت ق   ت ضيلي  م  مل  جي  إب التنق  نظ م عم  يق  
 تك ن أ  ينبغيو  اجلميع.  ن    مشرتك    خمتل  أ ىن حدا   تضع أن أو  كت  امل  صيغت  تطبق  أن إم  ا ت  ق
 حك م .أل نتق ئي ا للتطبيق ت خيص مبث    ل ت  ق الط عي  الطبي  

 اخلدم  انته ء   د الصحي لتثمنا على احلص   أبهلي  ا عرتاف عدم  

 التاا من نظا   يف السا بق  املسا مه  سانوا  بعاا د ا عاكاف إزاء خمتلفا  هنُُجا ً  املنظما   تطبا  -59
 وهن       اخل ص الصحي الت من نظ   إىل لالنضم   األهلي  حت ا  عن  خمتلف ، منظم  ل   الصحي
 املسا مه  فاك  عان النظار بغا  القبيا  هاذا من س بق  مش رك  أبي تعكف   األق  على واح   منظم 
 أقصى  ح  وض  يف تنظر ح لي ً  ك ن   وإ  الفعلي ،

ملويفن تاخلي اشكاط أ  ار  لكنه امل لي ، ا لتزام   حتواءاب املتعلق  الضغوط املفت  ا ر و  -60  ا
 ذل  يف ش نه ،2012 ع   اتف ق أذراض م  تواف ا   الس بق  املكاكم  مس مه     ق ق استح عن احملتملن

 مع مل  وتق   التنق ، ج ذبي  تقوض املم رس   هذهف  (54)فردا  اتف ق   مبوجد انتق ئي  مم رس   يهور ش  
 ا تف ق  يف األطراف املنظم   بن للمويفن وتفضيلي  خمصص 
__________ 

علااى أ  الفااكا  الااي شاا ر  فيهاا  املويااف يف أي ترتيباا   للتاا من  2012 عاا   )د( ماان اتفاا ق19تانن الفقاار   (54)
ل   إح   املنظما   ساتؤخذ يف ا عتبا ر عنا  حت اا  أهليتاه للمشا رك  الت من اجلم عي على احلي   و الصحي أ

علااى أنااه يف ح لاا   12بعا  التق عاا  يف أي خطااط كاا   املويااف اشاا ر  فيهاا  وقاا  تق عاا ه  كماا  تاانن الفقاار  
 .ذراضملنقول أو املنت ب، سيت  احتس ب خ مته ل   املنظم  املرِسل  جلمي  األاملويف ا
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 ا لتزام   مت ي   
 بعاا  ر وااا  2012 عا   اتفاا ق تطبيا  كيفياا   علااى ابملاويفن املرتبطاا  امل ليا  ا لتزاماا   تاؤثر -61

 اتفاا ق اسااتخ ا  أماا   كباار   عقباا  اشااك  عليهاا  ا لتزاماا   هااذه تفرضااه الااذي عاادءال أ  املنظما  
 نقاا  قبياا  ماان العاادء، هااذا ماان ختفاف تاا ابرب األخااذ املنظماا   هااذه تقااك و  نقاا  تال يف 2012 عا  

 من التخلن من متكنه  انته زا  بُنهت املنظم   بع  وأيخذ املويف  انتق ل م  الصل  ذي التموا 
 إليها  ا نتقا ل قباول رفا  ما  لكنو  منه ، ويفنامل  نتق ل السعي مال  ،مق ومته  أو ا لتزام   تل 
 لنقا  اب  قبوهلا مان با  ً  املرِسال ، املنظما  مان اب ساتق ل  القا د  املوياف ومط لب  ؛أخر  منظم   من
  بش   املعين املويف مبص حل ذل  اضر أ   كنو 

 أنااه تار  املشا رك  املنظما   فغ لبيا   املنظما   مجيا  بان مشاك  ذار الشا ذ  هاذا أ  علاى -62
 ما  اتحقا  املنظما   بان األعبا ء تاواز  أل  ك فيا ،  احل ليا  األحك   وأ  املعق   اآللي   جتند انبغي

 الوق  
 ا لتزامااااا   عاااان النقاااا  عمليااااا   يف لتعااااوا ا وجااااوب علاااااى 2012 عاااا   اتفاااا ق ااااانن  و  -63

 من وذل  املستقبل ، املنظم   هل  تتعرض الي املخ طر من واح  ، احي  من ،خيفف فهو املستحق  
 الوطن، إىل اإلع د   منح مال  ،اخل م  هن ا  م فوع   تك ليف يف التن سبي  املش رك  على النن خالل
 ا لتزاماا   باان كا األ العنصاار املا فوع   هااذه وتعتاا  عا من  ذضااو  يف املنقاول خ ماا  انتها  إذا
 اخل م   انته ء بع  الصحي الت من ابستالن ء املنظم  ، تتحمله  اليو  ابملويفن املتعلق  األج  طوال ال
 الوكاا     بان التنقاا  ساي ق يف لتزاما  اب  اخلاا ص بعا لاب ابلفعا  املنظماا   انشاغل  وقا  -64
 يف 90 إىل 85) ذ لبيا   الا  ألناه ا نشاغ ل هلاذا الرئيساي احملاور هاو اخل ما  انته ء بع  الصحي الت منو 

 ابلعم   املتعلق  ا لتزام   امل ئ (
 الصحي ابلت من اعىن الوك    بن مشكك  ع مال فراق  أ  الع م  اجلمعي  الع   األمن أبلغو  -65
 أنه، الع م  الفرا  ورأ  الوك     بن التنق  سي ق يف التموا  نق  مس ل  حبث  ق اخل م  انته ء بع 
 علاااى فاان  الع ملاا ، القااو  إمجاا   إىل ابلنسااب  أمهيااا  ذا اكاان مل الصاا في  التحااواال  حجاا  أل  نظااراً 

 التا من التزاما   وكذل  املستحق ، الصحي الت من ق  ستحق او  مزا  بع  نق  تقب  أ  ملنظم  ا
  (55)إدار ً  املره  التموا  نق  دو  اخل م ، انته ء بع  الصحي

 اعارض املنظما  ، ملختلاف ابلنساب  ابلعما  املتعلقا  امل لي  ا لتزام   مس ل  حج  لتوضيحو  -66
 امل لياا  البياا ا  إىل اسااتن داً  إمج لياا ،  لتزاماا  ك  اخل ما  انتهاا ء بعاا  الصااحي التاا من صااور  2 اجلا ول
 الي الع مل  القو  حج  يف النق  لعملي   اهل مشي ال ور أاض ً  اجل ول وضحوا م   للمنظ املراجع 

 الع ماا  الفرااا  ألذااراض التنفيااذان الرؤساا ء جملاس قاا مه  بياا ا  إىل اسااتن داً  ا لتزاماا  ، هااذه تولا 
 م   على الش  من يال ً  القي مم  اخل م ، انته ء بع  الصحي ابلت من املعين الوك    بن املشك 
 ع قاادا التطبيا  فهاذا املاويفن، بفااراد  املتعلقا  قارارا ال يف فعلاي كمعياا ر  ا لتزاما   إدخا ل عمليا 

  ا لتزاما   إبدار  اتعلا  فيما  اُاذكر ما  حيق  أ  دو  ،2012 ع   اتف ق من الغرض قوضاو  املويفن
 ألناااه ب قاا ، معروفاا ً     وكااال باان ابلتنقاا  املتعلقااا   لتزاماا  ا حجاا  اكااو    قاا  نفسااه، الوقاا  يفو 

 اشااام  ومنهااا  نظمااا  امل إىل تنقاا  هنااا   ،2012 عااا   اتفااا ق مبوجااد الرمسيااا  التااانقال  إىل ابإلضاا ف 
 املتحا  ، األما  منظوما  يف السا بق  اخل م  بسبد ،هؤ ء أ  م  ج د، كمويفن  تعيينه  ت ا مويفن
 اخل م   انته ء  بع الصحي الت من تغطي  استحق ق   راكموا اكونوا أ   كن

__________ 

(55) A/73/662  51، الفقر  
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  2 اجل ول
 (2017  يسمرباألو / ك ن ن  31 يف املنتهي  امل لي  لسن ا عن) ابمل   ن املت لق  امل لي  ا لتزام  

 األم  املتح   املنظم  

باااااااااارامت األماااااااااا  
 املتح   اإلمن ئي 

مفوضاااااااااي  األمااااااااا  
الساااااا مي  املتحاااااا   

 لشؤو  الالجئن

منظماااااااااا  األماااااااااا  
 املتح   للطفول  

ااااا  األذذ بااارامت
 الع ملي

منظمااا  الطااارا  
 امل ل ال و 

 نويفاملتعلقاا  ابملاالتزاماا   ا 
وذاار اجل راااا ، آب ف  )اجل رااا 

 (دو را  الو    املتح  

5 170 187 1 616 790 818 364 1 638 022 878 100 111 297 

مكاو  التاا من الصاحي بعاا  
)ا لتزاماااااا   انتهاااااا ء اخل ماااااا  

آب ف  وذاااار اجل رااااا ،اجل راااا  
 (را ال و 

4 589 268 1 316 407 633 273 1 390 497 766 000 91 764 

 ح    التنق إمج   ع د 

 )استقب ل(

93 95 34 82 25 9 

 ح    التنق إمج   ع د 

 )إرس ل(

137 83 35 57 27 1 

 8+ 2- 25+ 1- 12+ 44- التواز  بن اإلرس ل وا ستقب ل

 795 091 6 806 12 740 9 177 7 295 35 جمم ع عد  امل   ن

 اخل ماا  انتهاا ء بعا  الصااحي التا من ومكااوا  ملااويفناب املتعلقا  لتزاماا  ا  عان املعلوماا   مصا در :املص در
 األماااا  باااارامت ((؛19 )املالحظاااا  231 الصاااافح  ،A/73/5 (Vol. I)) املتحااا   األماااا  الااااي: كماااا   هاااي

 يف 18 )املالحظاا  للطفولا  املتحاا   األما  منظماا  ؛(A/73/5/Add.1 يف 22 )املالحظا  اإلمناا ئي املتحا  
A/73/5/Add.1يف 1-8-3 )اجلا ول الالجئاان شاؤو  مفوضاي  (؛ (A/73/5/Add.6؛) األذذااا  بارامت 

 يف 10-2 )املالحظا  الا و  املا ل الطارا  منظم  (؛EB.A/2018/6-A/1 يف 12-2 )املالحظ  الع ملي
Doc 10089:  31 يف املنتهياا  امل لياا  لساان ا عاان للحساا اب  اخلاا رجي املراجاا  وتقاا رار امل لياا  البياا ا  

 (واإلرسااا ل ا ساااتقب ل) التنقااا  حاا    عااا د عااان املعلوماا   مصااا ر ( 2016 داسااام األولو كاا نو 
 التنفيذان  الرؤس ء جملس إحص ءا  :هو ملويفنا ع د وجممو 

 فئاااا  ضاااامن اخل ماااا  انتهاااا ء بعاااا  يصااااحال التااا من حساااا ب ااااات  ،العاااا ملي األذذااااا  لاااا امت ابلنساااب  :ملحوي 
 وخمطااااط اخل مااا ، انتهاااا ء بعااا  الطبيااا  اخلطااااط تشااام  والااااي "،اخل مااا  انتهااا ء بعاااا  مااا  "اساااتحق ق  

 وتقااا رار املت حاا  امل ليااا  البياا ا  آخااار التعااوا   خطااا  احتياا طي وصااان وق ،اخل ماا  هن اااا  ماا فوع  
 األولو كااا نو   31 يف املنتهيااا  امل ليااا  لسااان ا عااان هااي الااا و  املااا ل الطااارا  ملنظمااا  اخلااا رجي املراجاا 
 املتحاا  ، الااو    دو را  إىل ُحولا و  الكناا ي ابلا و ر املباا لغ عاان التعبار وجاار   2016 داسام 

  2016 داسم األولو ك نو   يف املتح   ألم ا يف    املعمول الصرف ألسع ر وفق ً 

 أ  حن ويف  وال راس  التحلي  من  اً مزا اهل م  املس ل  هذه تتطلد النظ  ، نظر وجه  منو  -67
 العملي ذر من أنه وج  اخل م  انته ء بع  الصحي ابلت من املعين الوك    بن املشك  الع م  الفرا 
 يف اخل ما  انتها ء بعا  الصاحي تا منابل املتعلا  لج نادل  حما د منفصال  مع ملا  تقا مي الضاروري وذار
 ينبغتتتي املثتتت  ، ستتتبي  علتتتى أخاار   تهُنااا يف النظااار املمكااان مااان فاان  الوكااا   ، بااان التنقااا  سااي ق

 انته ء   د الصحي التثمن مس مه   جلمع م كزي  آلي  استخدام أو إنش ء يف تنظ  أن للمنظم  
  تتن النقتت  عمليت   يف لمشتترتكنل فقتط ولتتيس املتت   ن، جلميتع التتتثمن أقست ط وصتت ف اخلدمت 

 أ  و كاان  تساجيله  نا  أ  انبغاي ذلاا  فان  ،ا لتازا  ها مجيع متااول   املنظما   أ  وما   ال كت   
 انتها ء بعا  الصاحي ابلتا من التنباؤ أب  ا عكاف م  صل ، ذا التق ع ا  املع ش   خط  منوذج اكو 
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 األعم ل تسير طرائ  توحي  اجت ه يف مهم  خطو  النهت هذا سيكو  كم   دق   أق  اكو  ق  اخل م 
  املنظم   بن
 إىل العااود  منحاا  مالاا  العما  عاان املنبالقاا  األخاار  تزاما  لا  تشاام  أ  اآللياا  هلااذه و كان -68

 يف الوكاااا    باااان ابلتنقااا  عااااينامل ع مااا ال فرااااا ال قاااا مه  الاااي األربعاااان التوصاااي   أ  علااااى الاااوطن 
2014 ع  

 بسبد كبر    لتزام   املنظم   حتم  خم طر من للح  فعالً  عملي نهتب األخذ مشل  (56)
 التن ساايب تق ساا ال افااذ  توسااي  الفراا  اقااك  فقاا  األجاا   قصاار  أهنا  االباا  قاا  لفااك  املااويفن  تنقا
 إىل اخل ما  انته ء بع  سنتن من ،الوطن( إىل اإلع د  ذل  يف )مب  اخل م  انته ء م فوع   تك ليفل

 هاذه تاؤد مل ،اا فر ال تقراار يف الاوارد  األخار  التوصاي   جلمي  ابلنسب  احل ل هو كم و  سنوا   مخس
  إليه  للعود  مت ح  تزال   لكنه  ،ت ابر أا  إىل الفكر 

 وجاود تفضا  املنظما   بعا  جيعا  الذي السبد أعاله املبن   املم رس اختالف وضحاو  -69
 اعكفا ، قا  ك ن   التنفيذان الرؤس ء جمللس الت بع  البشرا  املوارد شبك  أ  واب و إلزام   أكالر اتف ق
 مساتمر العما  أ   حظا  عنا م  ملاز ، ابتفا ق األخذ جب و  ،2012 ع   اتف ق على التف وض أثن ء
 مان الع اا  علقه ا الي القيم  ضوء يفو   (57) ً صعب ك    ذل  أ  يهر ولكن إلزام ً، أكالر ا تف ق جلع 

 علااى املرحلا  هاذه يف انصاد أصابح الككياز فاان  ،2012 عا    تفا ق الطاوعي الطا ب  علاى املنظما  
 املسا ل  بان اخللاط عا   إىل حل جا ا علاى اخلصاوص، وجه وعلى املتس ، ابلتنفيذ أقو  بصور  لتزا ا 

 الفردا   التوييف قرارا  وبن األج  الطوال  ا لتزام   إدار  يف املتمالل  احلرج 
  ،الوكااا   بااان التنقااا  نظااا   واساااتحق ق   ماازا  اتسااا ق تعزااااز إىل الت ليااا  التوصاااي   اا فو  -70

 النظ    هذا فع لي  تعزاز عن فضالً  بينه ، واملواءم 
 3 الت صي 

 املم رست  يطبقت ا أ  2012 عت م ات  ق يف األط اف للمنظم   التن يذين لل ؤس ء ينبغي 
 هتتذه لتتثثر نظتت ا   انتقت هلم، علتى امل افقتت  متن  تتد    اب ستتق ل  القت  من املتت   ن مط لبت  يف املتمثلت 
 ا نتقتت   ذلتك خيل ت  التذ  املت    غتر واألثت  ال كت     تن التنقت  نظت م  ست م   املضت املم رست 

 2021 عتت م هن يت  حبلتت   قت ارا   يتختذوا وأن ، ابل متت املت لقت  األجت  الط يلتت  ا لتزامت   إ ارة علتى
 .ا ت  ق علي  ينص م  إىل استن  ا   وا ستحق ق   املزااي  قب  

 ال زم من أكث  تقييدي  2012 ع م ات  ق مب جب امل   ن أهلي  تك ن قد -ابء 

 اتف ق أحك   عليه  تنطب  الذان ابملويفن اتعل  فيم  نش ت والغموض تض ربلل أوجه هن   -71
 املؤهلن  املويفن جمموع  من كبر  ح  إىل تقل  املنظم   بع  طبقه ا الي  ملع ارف  2012 ع  
 اثلث، ع م  هن  و  املنظم   يف الس بق  اخل م  وم   ،التعين نو  :للهلي  أس سي   معي را  هن  و  -72
 املعينن أو امل   احمل د  التعيين   ح ملي على األهلي  مؤسس  ك   تقصرو  املويفن  فئ  هو أداه، من قشته ترد

  عن ح   على ح ل  ك   ملع مل  جم ل وجود إىل تشر املنظم   بع  أ  م  ،األج  حم د  ذر بعقود
 مجي  وتستالين دائم   عقودب املعينن على ا نتق ل تقصر أهن  إىل املنظم   إح   أش ر و  املويفن  استقب ل
 واملتطوعن  واملت ربن وا ستش ران املؤقت  التعيين   املنظم  

__________ 

(56) CEB/2014/HLCM/HR/5  

(57) CEB/2011/HLCM/HR/23  18، الفقر  
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 املتحااا   األمااا  وصااان وق اإلمنااا ئي املتحااا   األمااا  بااارامت مالااا  املنظمااا  ، بعااا  تتطلاادو  -73
 حماا د عقا  مبوجاد سانوا  مخاس أو أربا  عان تقا    ما   للطفولا ، املتحا   األما  ظما ومن للساك  

 هاذا ولكان لخ ما ،ل دنيا  فاك  األخر  املنظم   من الع ا   دحي و  هلي  األ أذراض ملختلف امل  
 منظما  تشارو  ذلا   توضاح مل املنظما   هاذه أ  ذار مسابق ؛ خ ما  إىل ح جا  توجا    أناه اعاين  

 ح    على ح ل  لك  حكم ً  تص ر أهن  إىل املال ل، سبي  على ال ولي ، العم 
 50 أ  إىل التنفياذان الرؤسا ء جملاس أاتحه  الي البشرا  للموارد السنوا  اإلحص ءا  تشرو  -74
 قا  الوكا   ، بان للتنقا  الرئيساي احملاور اترخييا ً  كا نوا  الاذان ال ولين، الفني  الفئ  مويفي من امل ئ  يف
 إىل أدمل كحاا   ساانوا  مخااس أو أرباا  حت ااا  اااؤدي أ   كاانو  ساانوا   مخااس عاان تقاا  ملاا   موا خاا

 املؤهلن  املويفن جمموع  يف كبر  تقلين
 ساا بق ال خ ما لل األدمل احلا  اكاو  أ  فها  املمكان مان اكاو  قا  ،اب نتا اب اتعلا  وفيما  -75
 لتح ااا  ابملويااف ك فياا   معرفا  ماا املنظ تكتسااد أ  املعقااول مان أ  حيااث ،ساانوا  ثااال  أو نسانت
 ملؤه  اصعد م  ذ لب ً  الن جت  الشواذر أل  كبر   لعدءف  جم  ً  ا نت اب يف املبذول اجله  ك    إذا م 

   حم ود زمني  فك  أس ن على
 مااا  اتعااا رض أ   كاان  مااا اخل مااان األدمل احلاا  طاااولف  ابلنقااا  اتعلاا  فيمااا  األمااار وخيتلااف -76

 أ  املويفن أح  اختي ر أعق ب يف 2012 ع   اتف ق تطبي  ب ء بع  ،ببس ط  و كن املنظم    مصلح
 ملنظم  ا تتحمله  إض في  تك ليف ذل  على وتكتد  الوييف  اتوىل أ  ارا  الذي لشخنا استقي 
 تك ليف عن فضالً  الوطن، إىل واإلع د  اخل م  ابنته ء تتعل  م فوع   على انطوي األمر أل  املعني ،
 الاااكبُّح" مااان النااو  هاااذا جتنااد علاااى 2012 عاا   اتفااا ق تطبياا  اسااا ع و  اجل ااا    املنظمااا  إىل الساافر
  "املزدوج

ثو  -77  م ت ير اعتمت   علتى 2012 عت م ات  ق يف املش رك  للمنظم   التن يذي ن ال ؤس ء حيج
تع م تت ير إىل تستتند هليت لأل مشترتك   جيتتبو  .املتؤهلن املت   ن جمم عت  ممكتتن حتد أقصتى إىل ت سِّّ
 اجملتت   وتقلتيص الطلبت   مقتدمي أمت م املشتهد لت ضتتيح صت يح  شتك  املشترتك  امل ت ير تلتك ذكت 
 ال ؤستت ء علتى يت تن فإنتت   حتد،امل ت  يتفال يتتت ف  مل إذا أمت  .ت ست ي  قتت ارا  املنظمت   اختت ذ أمت م

 ومكتتب  ئياإلنت املتحتدة األمتم و  انمج للسك ن املتحدة األمم وصندوق للي نيسيف التن يذين
 للتثهتتت  ال زمتت  الستتت  ق  خدمتت لل التتتدني  احلتتدو  يست  ضتتت ا أن املشتت ريع خلتتتدم   املتحتتدة األمتتم
  ا نتداب. أو النق  أو لإلع رة

 منظوما  يف الع مل   لقو ا يف املتزاا   األمهي  ذا  السم   من مس  املنتسبو  الع ملو  و ال  -78
 وتفيا  وا ستش ران  املتع ق ان مال  مويفن، بعقود ملو عا   الذان األشخ ص وه  املتح  : األم 

ملنتسبن الع ملن أ  التنفيذان الرؤس ء جمللس الت بع  البشرا  املوارد شبك  أم ن  من املق م  املعلوم    ا
 املنظوم  نط ق على منهجي بشك  ات    ذل ، وم   الع مل  القو  من امل ئ  يف 35 حوا  اشكلو 

  الع ملن من اجملموع  هذه أع اد حول ا بي ال مج 
 ساي ق يف املنتساب  الع ملا   القاو  يف النظر إىل ح ج  هن   أ  املنظم   بع  اقكح  وق  -79

 إىل اشاار املنتساب  الع ملا  القااو  مناو فان  وابلفعا ، الوكاا     بان التنقا  يف أوساا  نطا ق علاى النظار
 ابملش را  املتص  نو ال من زمني ً  حم د  خ م  إىل احل ج  لتلبي  املن سب  الطراق  يف التفكر إىل احل ج 
 أ  يف السبد هو هذا فن  ،وابلفع  ك في    اجتم عي  مح ا  أاض ً  توفر وبصور  ا ستمرارا ، توق  دو 

 الش    هذا يف ج ر العم 
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 ليس 2012 ع   قف ات فن  ،املنتسب  الع مل  للقو  ا جتم عي  احلم ا  تن ول إىل احل ج  رذ و  -80
 املاويفن، عقاود مبوجد اعملو    املنتسبن الع ملن هؤ ء أ  ط مل و  بذل   للقي   الصحيح  اآللي 

 تنظاي  هاو ا تفا ق مان الرئيسي الغرض أل  ،   2012 ع   تف ق  صل  أي نر  أ  الصعد من ن ف
 علااى نطبا ت   وماازا  اساتحق ق   يوهاا املاويفن، خب ماا  املرتبطا  واملاازا  ا ساتحق ق   ماا  التع ما 
 املنتسبن  الع ملن

 إىل منظم  أا  تشر ومل ؤهلن امل املويفن بفئ   تتعل  األهلي  مس ئ  من أخر  مس ل  وهن   -81
 األم ن  وخ ص  املنظم  ، بع  مم رس   فن  ذل ، وم  املويفن  من معين  فئ  أي  ستبع د ني  وجود
 موا   ذر وض  يف وطني  املعينن املويفن جعل  ،املتح   للم  الع م 

 اتف ق تطبي  ع   املتح   للم  الع م  األم ن  قرر  أو ً،  املس ل  هلذه جواند ثالث  هن  و  -82
 الع ما  األم نا  أفا د  املقا بال ، خاللو  اإلطالق  على الع م  اخل م   فئ  مويفي على 2012 ع  

 احل ل  هو  اع مل هذا أ  املتح   للم 

 تطبي  يف راذب  ذر الس ب  يف ك ن   املتح   للم  الع م  األم ن  أ  يف    اث ج ند اتمال و   -83
 وياا ئف لشااغ  أخاار  منظما   ختتاا ره  الااذان الع ما  اخلاا م   فئاا  ماويفي علااى 2012 عاا   اتفا ق
 مااان متكياانه  مااان  ً باا  ا ساااتق ل  املااويفن هااؤ ء مااان تطلااد املتحااا   للماا  الع مااا   ألم ناا ف دولياا  
 الع ماا  اخلاا م   فئا  مااويفي أهليا  علااى املفروضا  ال اخلياا  ابلقياود تاارتبط ألساب ب وذلاا  ،ا نتقا ل
 نظراً  هأن إىل أبخر ، أو بطراق  املتح  ، للم  الع م  األم ن  خلص  وق  ال ولي   الفني  الفئ  لوي ئف

 هلااا  انبغاااي الفنياا ، الفئااا  ماان ويااا ئف إىل لياا ً داخ ا نتقااا ل الع مااا  اخلاا م   فئااا  يويفملاا حيااا    ألنااه
 مبؤهال    لالعكاف مستع   أخر  منظم   يف ته ترقي تيسر أ 

 الاوارد  النقا  أحكا   لتطبي  مستع   املتح   للم  الع م  األم ن  تكن مل ذل ، على عالو  -84
 أخر  منظم   يف ف ئوي على حيصلو  الذان الع م  اخل م   فئ  مويفي على 2012 ع   اتف ق يف
 عموما ً  تقتصار الع ما  اخلا م   فئا  ماويفي أهليا  أ  هاو ذل  يف والسبد األخر   العم  مراكز يف

 احمللي  لتوييفا على

 2012 ع   اتف ق يف الوارد  النق  أحك   تطبي ف  سلي  أس ن إىل استن    الرأي هذا أ  على -85
 التطبي  هذا اتطلد  و   ولي  ال الفني  الفئ  من وييف  يف تعين ىلإ الع م  اخل م   فئ  يف التعين حيّول  
 تلا  تساوا  مان املعاين واملوياف املساتقبل  املنظما  متكنا  إذاو  ملوياف ا "تسافر" املرِسال  املنظم  من

 املرِسل   ابملنظم  صل  العن صر ذههل أ  على ا لّ  م  هن   ليس ننهف الكتيب  ،

 كشف   فق  القيود، تل  تطبي  تعتز  تع  مل أهن  أف د  املتح   للم   م الع األم ن  أ  وم  -86
 األم  مكتد مال  األخر ، اإلدارا  يف وكذل  املقر مسؤو  بن متس  ذر فه  وجود عن املق بال 
 لألمن ينبغيو  الع م   اخل م   مويفي على تنطب  الي حك  لل واجلر  ، ابملخ را  املعين املتح  

 ،2020 عت م هن يت  حبلت   ينشت وا، أن   تد، ذلك ي  ل ا مل الذين التن يذين ال ؤس ء من وغره مال  
 حمتدو ة غتر ت يينت   و  املتدة حمتد ة   قت   ال  ملن امل   ن فئ   مجيع أن ي ضح إ اراي   إصدارا  
 امل ينتن امل   ن على ينطبق ا ت  ق وأن ،2012 ع م ات  ق أحك م من ل ست   ة  مؤهل األج 
نهم الذين وطني    امل ينن امل   ن وعلى أخ ى، منظم   يف  ولي  و  ئف يت ل ن الذين وطني   ت ي

  اجلديدة ال  ي   عم  م كز عن النظ  غ   ،و  ئف يف أخ ى منظم  
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  السل ك س ء   جل مل إج اءا  أي  تت ف    -جيم 

 كيفي   يف ثغر  وجود الالحق  التكميلي  لوم  واملع واملق بال  ا ستبي ا  على ردودال كشف  -87
 اجلواند هذه مع جل  انبغيو  الصل   ذا  اإلدارا  واملس ئ  السلو  سوء ملس ئ  2012 ع   اتف ق مع جل 
 تصرف ح    يف إجراءا  من انطب  مب  اتعل  فيم  الوضو  إىل ح ج  هن  و  املس ءل   إط ر لتعزاز

 اتعن الي املس ئ  تشم و  ابلفع   للمع جل  خيض  مل مم  السلو ، ءو س ح  إىل ص ت ق  بصور  املويف
 ساوء أ  اُاّ عى الي املنظم  جتراه  أخر  عملي  أي أو حتقي  أي م  ابلتع و  املويفن التزا  حت ا ه 
ل   املنظم يف سلو  سوء أنه على التصرف هذا م  التع م   كن وأنه فيه ، ح   ق  السلو  ملستقب  ،ا

 املنظم  تل  فن  األخر ، املنظم  إىل سلبي  نت ئت اتضمن الذي التحقي  تقرار إرس ل ح ل يف ،وأنه
 أتدابي ً  إجراءً  تخذت  كن

 اجل را  التحقيق   حول املرِسل  املنظم  من ملعلوم  ا التم ن إىل 2012 ع   اتف ق اشر  و  -88
 املنظماااا   مااان أخااار  منظمااا  إىل ويااافامل هااا في قااا تان الاااي احلااا    يفو  الت دابيااا   العمليااا   ووأو

ملن سد الكبر للمسؤول تسمح املتح   األم  قواع  فن  التنفيذان، الرؤس ء جملس يف األعض ء  أب  ا
 أهن  كم    (58)اجل را  العملي   هذه حول معلوم   بتق مي املستقبل ، املنظم  من طلد على بن ءً  ،اقو 

 انض  ق  للت داد أو للتحقي   ً ضع خ ك    الذي الس ب  املويف أ  علمه  فور املتح  ، للم  تسمح
 إىل ال اعم ، الواثئ  مي جب مقكن  ،املس ل  ح ل إب التنفيذان، الرؤس ء جملس يف عضو منظم  إىل جم داً 
 ينبغتيو   (59)املنظما  لتلا  الق نول اإلط ر    اسمح ا إجراء أا   خت ذ لمويفل اجل ا  العم  رب

  واجب  عن ي  من عليه   مم كجزء  تقدمه  وأن امل ل م   هذه تلتمس أن ظم  نامل جلميع

 التنساااي  وكاااذل  التنفياااذان، الرؤسااا ء ومسااا ءل  الشاااف في  تعزااااز إىل الت ليااا  التوصاااي   اا فو  -89
  السلو  سوء م  تع مله  يف بينه ، فيم  والتع و 

 4 الت صي 
 2012 عت م ات ت ق ،2021 عت م هن يت  ل  حب ،ي اج  ا أن التن يذين لل ؤس ء ينبغي 

نتقل ا م   ن ضد امل جه  السل ك س ء ا ع ءا  مع لت  م ل ج اءا اإل حتديد هبدف  ا
 .ا ت  ق ش وط مب جب أخ ى منظم  إىل

 
  ا نتق   ح    يف الشخصي  األح ا  حيث من امل  ف وضع حتديد إىل ح ج  هن ك - ا  

 األماا  اساتحق ق   ألذاراض الشخصااي  األحاوال حياث ماان يافو امل وضا  اتحاا د ما  كالاراً  -90
 ت غتب قتدو   الشخصاي الوضا  ذل  مبوجبه  أنشئ الي املختص  السلط  ق نو  إىل ابلرجو  املتح  

 ات تت ق مب جتب الشخصتتي  األحت ا  حيتتث متن امل  تتف وضتع حتديتتد كي يت   ت ضتتيح يف املنظمت  
 ابل  تت  أج هتت  التتيت التحقتق عمليت   ستتتقب   املستتقبل املنظمت   أن علتتى والتثكيتد ،2012 عت م

ل  املنظم    امل سِّ

__________ 

(58) ST/AI/2017/1  2-10، الفر  

  3-10املرج  نفسه، الفر   (59)
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  حتداي   ميث  واملستم ة األج  حمد ة وغر الدائم  ابل ق   ا عرتاف يزا    -ه ء 

 الاااي احلااا    تطرحاااه الاااذي التحااا ي يف تتمالاا  طواااا  وقااا  مناااذ مساااتمر  مشاااكل  هناا   -91
 للبق ء أك  ضم   على تنن الي العقود قبي  من قول،املن املويف عق  بنو  املنظم   فيه  تعكف  
 املنظم   فإن جديدة،  ائم  عق  ا   احل ض  ال قت يف نحمت   املنظم       أن ومع  اخل م  يف

 مب جتتب ت مت  أخت ى وجهت   اإلنت ئي املتحتدة األمتم  ت انمج مثت  امل ضتي، يف متنحهت  ك نتت  التيت
 أمتتت م عملتتي عتت ئق لتتتديه  يكتت ن أ  ينبغتتي املتحتتدة، متتتمألا ملتت   ي واإل ار  األس ستتي النظتت من
  ال ق    تلك ا عرتاف

 تسااتخ مه    املنظما   بعا  أل  تعقياا اً، أكالار الوضا  فان  املسااتمر ، للعقاود ابلنساب  أما  -92
 ابلتنقا  ا هتما   مان حيا  أ  لاذل   كانو  ساتطبقه   ك نا   إذا ما  بشا   هن ئي قرار إىل تتوص  مل أو
 األما  بارامت مبوجاد املعينان الشاب ب مان الفنيا  الفئا  مويفي ل   املال ل، سبي  على  ،ك  الو  بن

 مستمر   تعيين   ُ نحو  الذان لشب ب،ا للفنين املتح  

 تع ق ااا  أبدوا  للخااذ لمنظماا  ل مقكحاا   تقاا مي ا سااتعراض هااذا نطاا ق يف اا خ  و  -93
 ذلتتك، ومتتع  املنظما   احتي جاا   عكااسا   ذلا   كاا   إذا الوكاا    بان التنقاا  ألذااراض ج اا  
  ط ق احل لي  الت  قدي  أ واهتم تطبيق على  ق ة التن يذين ال ؤس ء امل تش يشجع عملي، وكتد ر
تل . املنظمت  م   ت     يتمتع مب  شبه    كث أ  ص رة اخلدم  يف البق ء ضم ن ت ف   يستتلزم وقتد امل سِّ
  األقص  املدة ذا  امل ت  ة األولي  ال ق   من  د    سن ا ، مسخب حمد ة ل رتة عق   تقدم ذلك

  ال ك     ن للتنق  اجلنس ني  لأل     امل ج  ا هتم م كبرة   ص رة تض ء  -واو 

 علاى كبراً   ك    الوك    بن للتنق  اجلنس ل ابلبع  ا هتم   أ  مالحظ  لالهتم   املالر من -94
 وهااي) اإلداراا  التنساي  جلنا  ك نا   املالاا ل، سابي  علاى ،1986 عا   فايف  الاازمن مان طوالا  فاك  ما  
 بان التنقا  يف املارأ  مشا رك  حاول بنشا ط توصاي  ال تلاتمس (التنفياذان الرؤسا ء لاسجمل سالفال اهليئا 

 وباارامت املشا رك ، الوكا    بان التنقا  نظا   مالا  مبا درا  تنفياذ مت السانن، مار علاىو   (60)الوكا   
  األزواج عم  ومب درا  الزوجن كال  عم 

 التنق  أم    رئيسي   كعقب  األسر  ودع  الزوجن كال  بعم  املتصل  الشواذ  إىل ُأشر لط مل و  -95
 هذه على مت ن  األكالر املؤسسي الرد ومتال  املتح    األم  منظوم  أحن ء مجي  يف ابملواهد وا حتف ظ
 األصاا  يف ااا اره كا  و  ،2004 عاا   يف املاويفن وتنقاا  جنالاازو  كاال  عماا  بارامت إنشاا ء يف الشاواذ 
 علىو  التنفيذان  الرؤس ء جمللس الت بع  البشرا  املوارد شبك  ت اره أصبح  مث الع ملي األذذا  برامت
 مساتو  علاى املش رك  على احلف ظ صعد فق  العم ، مراكز فراد  يف التق   بع  إحراز من الرذ 

 استض ف  اإلمن ئي املتح   األم  برامت عرض ق و   2013 ع   يف رمسي ً  ال امت هذا وانتهى ،املنظوم 
 البشارا  املاوارد شابك ل الرئيساي العما  يف وي ئفاه استيع ب املط ف هن ا  يف مت ولكن ومتواله، ال امت
  (61)التنفيذان الرؤس ء جمللس الت بع 

 ت ابر واقكح  ،2018 ع   يف أخر  مر   ل املس هذه للطفول  املتح   األم  منظم  أاثر و  -96
 ل اه  أ  إىل املتح   األم  متطوعو وأش ر لزواج لو  املتح   األم  ملويفي ال اخلي العم  سوق مال 

__________ 

(60) ACC/1986/3, para  57، الفقر  

(61) CEB/2013/HLCM/HR/20  14، الفقر  
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 القوي دعمه  عن املنظم   وأعرب  هذا، العم  لسوق مت م ً  من سب  األس سي  البني  جم ل يف ق را 
  (62)املسعى هذا دع  املتطوعن لعرض

 وقااا  املوضااو   يف النظااار سااي ق يف أمهيتهااا  العماا  كااا  مب املتصاال  األعااا  للشااروط أ  كماا  -97
ملتح   األم  وصن وق اإلمن ئي املتح   األم  وبرامت للمرأ  املتح   األم  وهيئ  فاليونيسي أص ر   ا
 واملواتي  اجلنس ل ظورللمن املراعي  السي س   أمهي  على ش د 2019 أ روم او يف مشكك ً  بي اً  للسك  
 البي   وأش ر     وا حتف ظ وحتفيزه  املويفن باذتجا على ابلق ر  مؤك اً  ارتب ط ً  ترتبط والي للسر 
 عنا  املويفا   تنا قن معا    ابخنفا ض تفيا  الكبار  اخلا ص القطا   شارك   بعا  أ  إىل املشاك 
 للسار  املواتيا  السي سا   أ  إىل أخراً  املشك  البي   أش ر كم   للسر   واتي م فع ل  سي س   وجود
 األماا  منظوماا  داخاا  الرمسياا  وذاار الرمسياا  اجملموعاا   ماان لع ااا ا   لاا اً ومسااتمر  قااو ً  شاا ذالً  بقياا 

 ب رجااا  تتااا ثر الوكااا    باان التنقااا  يف املااارأ  مشااا رك  ك ناا   إذا مااا  استكشااا ف وانبغاااي  (63)املتحاا  
 املتح    األم  منظوم  مؤسس   نب املواءم ، بغي ب أو املواءم ،

 فياااه مباا  تعاا ، اجلنساا ني  األبعااا د أب  مقتنعاا  كالاار   منظماا   هنااا   لاايس احلاا  ، الوقاا  ويف -98
 اتمكنوا مل املق بال  معه  أجرا  الذان األشخ ص فن  ذل ، وم  الوك     بن التنق  يف الكف ا 

 تعتقاا و  الوكا     بان التنقا  لتمكان املع جلاا  داتطلا الاذي املعان اجلنسا ل البعاا  هاو ما  حت اا  مان
  التنق  لذل  جنس ني  زاوا  توج    أنه أخر  منظم  

 فارض فان  املالا ل، سابي  علىف األخر  الرأي هذا على الت لي  الصعد من أ  املفت  جي و  -99
 الفنيا   الفئا  مويفا   نصاف مان أكالار استبع  الفني  الوييف  يف سنوا  مخس م ته للهلي  أدمل ح 

 توفر ع   مال  والب   ، لتعواض  اب املتعلق  ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  ترتيب   يف التغيرا  وتتص 
 الفني  الوي ئف يف النس ء نصف من أكالر أل  ابملرأ  وثيق ً  اتص  ً  ،"H" العم  مراكز يف تنق لل حوافز
 إطاا ر علاى أتثرهاا  حياث ماان األخار  البا    يف التغياارا  فها  جيااد كما    املراكااز تلا  يف اعملان
 املنظم    ع  للتنق  للمرأ  املق م  احلوافز

 للتنقااااا  اجلنساااا ني  األبعاااا د مراعااااا   خااااالل ماااان الفع لياااا  تعزااااااز إىل الت لياااا  التوصااااي  و اااا ف -100
 الوك     بن

 5 الت صي 

 أعض ء مع املطل ب النح  على ابلتش ور للم أة، املتحدة األمم هليئ  التن يذي  للمدي ة ينبغي 
ت لق فيم  التن يذين ال ؤس ء جملس أم ن  ومبس عدة التن يذين، ال ؤس ء جملس ي ان ، جبمع ي ب  أن ال
تنقُّ  يف امل أة مش رك  على تؤث  ع ام  هن ك ك نت  إذا مل  ،2021 ع م هن ي  حبل   تقييم  ، جت     ن ال

 الصل . ذا  األخ ى التدا ر أو السي س   صي غ  عند م اع هت  ينبغي وابلت يل ال ك   

 
 تعتقاا  الواقاا ، يفو   تكاجاا  مل األزواج عما  ومتكاان الاازوجن كاال  عماا  دعاا  إىل احل جا  إ  -101

 بااان التنقاا  يسااارلت مفياا   أو ضاارورا  إمااا  الاازوجن كااال  عمااا  تتاايح الااي التااا ابر أ  املنظماا   ذ لبياا 
 وتتتتدا ر مقرتحتتت   وضتتع التن يتتتذين ال ؤستتت ء جملتتس يف ونظ ائتتت  مال تتت  لألمتتن ينبغتتتيو الوكاا    
 من املستق ة الدروس من اب ست   ة ،األزواج ول م  ال  ملن الزوجن أس   حتي ج   ل ستج   

__________ 

(62) CEB/2018/HLCM/HR/9  28-23، الفقرا  

(63) UNICEF et al. “Joint statement: 1 UN for family leave and childcare”   وقاا  املمتاا   علاى
www.unicef.org   2019نوفم  تشران الال لو 20مت الوصول إليه يف  

http://www.unicef.org/
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 للط  لتتت  املتحتتتدة األمتتم منظمتتت  ط حتهتت  التتتيت املقرتحتتت   تن يتتذ ذلتتتك يف مبتت  الستتت  ق ، املبتت  را 
  املتحدة األمم ومتط ع 

 ال ك     ن التنق  على الصحي التثمن يف ال  وق تؤث  -زا  

 سبي  علىف التنق   قرارا  على اؤثر كع م   الصحي الت من تغطي  يف الفروق إىل املفت  نُااابِّه -102
 املشامول  والعالج   الال ني  ال رج  من واملع لن للطف ل التغطي  نط ق على الفروق هذه تؤثر ،املال ل
 يف خا ص بشاك  أمهيته ذاوهل اخل م   انته ء بع  الصحي للت من واألهلي  الع م  العلي  امل لي  دواحل و 

 خبطا  مشامو ً  اظا  أب  للموياف اسامح ،ا نتا اب حا ل يف ،2012 عا   اتفا ق أل  النق ، عملي  
 الرفيع  إلدارا ا اللجن  أ  يف اتب   الذي األمر طوا ، زمن منذ مستمر الش ذ  وهذا املرِسل   املنظم 
 إىل  ا ف الصاحي الت من شروط بش   مقكح   تتلقى أ  2003 ع   يف توقع  ق  ك ن   املستو 
  (64)األثر هذا من احل  األق  على أو الوك    بن التنق  على أثره  من التخلن

 اساااتحق ق   نقاا  إمك نيااا  بشاا   2018 عاا   اساااتبي   علااى الااردود يف جمتااازأ  تف صااي  وتاارد -103
 انتهاا ء بعا  الصاحي ابلتا من املعاين الوكا    بان املشاك  الع ما  الفراا  اا اره  الاي الصاحي  التغطيا 
 واملع لن الع ملن املويفن أهلي  مع ار أ  الردود هذه ُتظهرو  وامليزاني   امل لي  شبك  رع ا  حت  اخل م 

  بشاك  متب انا  هايو  ،ككا   املنظوم  يف متوائم  ذر اخل م  انته ء بع  الصحي الت من على للحصول
 املعا لن أناوا  حياث مان املختلفا  التا من خطاط تتبا ان كما   املطلوبا   املش رك  سنوا  حيث من كبر

 من املع لن أهلي  أ  ا ستبي   على الردود تؤك و   السن حي د اخلطط هذه بع  أ  حن يف املؤهلن،
 العاا د بتجمياا  املنظما   بعاا  سامحوا أاضاا ً  هاي تباا انت اخل ما  اسااتمرارا  وشاروط الال نياا  ال رجا 
 هليا األ تحقيا ول باذل   أخار  منظما   تسامح   بينما  متقطع ، فكا  على السنوا  من املطلوب

 املتح  ، للم  الع م  األم ن  ذل  يف مب  ،املنظم   بع  تسمح اخل م ، انته ء بع  الصحي لت منل
 املنظمااا   معظااا  أ  علاااى الساانوا (  عااا دل قصاااو  حبااا ود) صاا الن ق السااانوا  "بشاااراء" للمااويفن

 معاا   اساتحق ق علاى ح صااالً  التق عا  إىل املوياف اصاا  عنا م  أخاراً،و   اإلمك نياا  ه اذ تسامح  
 الصاحي التا من  شاكاك   ك سا ن  تستخ   الي املطلوب  اخل م  سنوا  ع د فن  ك م ،  تق ع ي

 املتح    األم  منظوم  مؤسس   بن ع م ً( 30و 25و 20) أاض ً  اتب ان اخل م  انته ء بع 

 ،املمكن  املواءم    جم  حت ا  إىل الب اا  يف سعى أنه الع م  اجلمعي  الع م  الفرا  أبلغ وق  -104
 تنظار أب  ىوأوصا العم  هذا جن زإ من تمكنا مل أنه على  ، الوك  بن التنق  تيسر أج  من وذل 

 الوكا     بان لتنقا ا لا ع  ابلتا من املتعلقا  املواءما  فارص مجيا  يف تحا  امل األما  منظوم  مؤسس  
 لاا ع  املواءما  لفاارص شا م  استكشاا ف إىل ح جا  هناا   أ  الع ما  الفرااا  رأ  ذلا ، علااى عاالو 
 الوك     بن التنق 

 آليت   متن اب ستت   ة القيت م، علتى التن يتذين، ال ؤست ء متن وغتره ال  م األمن يجشجَّعو  -105
 ت تترت  التتيت احلت اجز متتن احلتتد جتدوى دراستت   املطلت ب، النحتت  علتتى التن يتذين ال ؤستت ء جملتس
 الصتحي للتتثمن مت ائم  خط  وضع (1) خ   من امل حد، النظ م ت زيز مع ال ك     ن التنق 
 تقتدم علتىو  وإ ارتت ، الصحي التثمن لت فر مشرتك  آلي  إنش ء (2) ؛املنظم   مجيع فيه  تشرتك

 امل   ن. ممثلي مع لتش ورا أعق ب يف ،ا قتض ء ح   يف التش ي ي ، مهيئ هت إىل مقرتح  

__________ 

(64) CEB/2003/HLCM/20  6، الفقر  
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  مستقب لل منظ را  -را      

 احل ليااا  لالحتي جااا   ك فيااا   اساااتج ب  الوكااا    بااان التنقااا  وترتيبااا   سي سااا   تشاااك    -106
 امل ضاي يف لالحتي جا   تساتجد مل  هناإ القاول  كانو  املاويفن  لتطلعا   أو للمنظما   واملساتقبلي 

 ؛واحا   كمنظوم   املتح   األم  إىل انظر نهتب للخذ ه تعزاز  :أمور  ثالث يف الفش  خالل من أاض ً،
 مااان كجااازء  ونشااره  املاااويفن؛ احتي جاا   عااان فضاااالً  املنظماا   احتي جااا   أساا ن علاااى وصااوذه 

 اخل م  جلن  عليه وحال  الع م  اجلمعي  إليه دع  الذي النحو على األع  البشرا  ملواردا اسكاتيجي  
 البشارا   لماواردل األعا  دار اإل لغز من صغر جزء سو  ليس الوك    بن  لتنق ف  (65)ال ولي  امل ني 

 الاي اإلداراا  األطار يف املن قشا  حيصار ألناه خا طئ هنات هاو باذا   ق ئما  مسا ل  ابعتبا ره عليه الككيزو 
 بسي س   ارتب طه كيفي   مس ل  إج ب  دو  واك  التوييف مس ئ  من صغر  فرعي  جمموع  على تنطب 
 وهااذا  ككاا   املتحاا   األماا  منظوماا  أداء أو املنظما   أداء حتساان الااي واسااكاتيجي    البشاارا  املاوارد
 للتنقا  أولواا  وجاود علاى الا  ئ  من قل  إ  اآل ، حى ،تتوفر   أنه يف السبد توضيح على اس ع 

 النق    من عقود من الرذ  على الوك   ، بن

 املنظم   مصلح  حتديد -ألف 

 علاى الوكا    بن التنق  اول ه  الي القيم  عن اعربو  املنظم   يف املسؤولن أ  حن يف -107
لف   قص  تروي كك   واملنظوم  املنظم   إجراءا  فن  (،46 الفقر  )انظر أعاله إليه املش ر النحو  خمت

لتنفيذان الرؤس ء جمللس الت بع  البشرا  املوارد شبك  ح د   الي احلواجز من ألي احللول تتوفر مل إذ  ا
 سااي ق يف واقعا  حقيقا  الوكا    بان التنقا  جعا  إىل املعلنا  احل جا  بقيا و  ؛2010و 2003 عا مي يف

 الع مل  األفرق  اقكحته  ليا الت ابر تفعي  ات  ومل ؛(66)التشجي  سبي  على إ  تذكر   األداء" "توحي 
  الاااي النيااا  تتحقاا  ملو  ؛2014و 2013 عااا مي يف الوكاا    بااان ابلتنقاا  واملعنيااا  الوكاا    بااان املشااكك 
اً  شكل  والي املتح  ، األم  منظوم  ملويفي ال اخلي املرشح صف  منح على معقود  ك ن   من جزء
 إدراج يف املتماللا  الني  تت ب  ومل ؛2016-2013 للفك  تو املس الرفيع  اإلدارا  للجن  اإلسكاتيجي  اخلط 
 كلااه  ذلاا  اقااكا  وماا  البشاارا   للمااوارد الااوييفي اجملاا ل يف جتاارايب أساا ن علااى الوكاا    باان التنقا 

 ،لاه اره تقا  يها رإل أو الوكا    بان التنقا  لتشاجي  املنظم   معظ  ج ند من ت ابر إىل  فتق راب
 حبا   الا    العمليا ، الن حيا  مان ،املنظما   بان التنقا  أب  الق ئا  ا ساتنت ج جتند الصعد من فن 
  كك   األوس  املنظوم  يف أو املنظم  ، معظ  ل   ك    مصلح  ذاته

 امل نيا  اخل ما  وجلنا  ،املساتو  الرفيعا  اإلداراا  واللجنا  املشاكك ، التفتاي  وح   أك   وق  -108
  املصالح  هاذه يها ما  ولكان  (67)املنظما   مصالح  تفعيا  إىل جا ح  وجود على مجيعه ، ال ولي ،

 املنظماا   ج نااد ماان تركياازاً  أكالار جهااود بااذل إىل احل جاا  إىل والواقا  اخلطاا ب باان ا نفصاا   اشارو 
 ابملاويفن ما فوع ً  اازال   الوكا    بن التنق  أل  نظراً و  الوك     بن التنق  يف مصلحته  لتح ا 

 احل جااا  هااي مااا  توضاايح الضاااروري ماان ن فااا البشاارا ، املاااوارد اسااكاتيجي   يف   عااا بشااك  اُاا رج و 
 الااذي النحاو علااى الوكا   ، باان التنقا  مت بعاا  مان باا وره  ّكان مماا  ،حتقيقها   كاان وكياف املؤسساي 
  ً ما فوع كاو ا أ  مان با   ،معا ً  واملاويفن املنظما   ج ناد مان ال وليا ، امل ني  اخل م  جلن  اقكحته

__________ 

(65) A/65/30  14و 2، القس  الراب ، الفقرات  244و61جلمعي  الع م  ، وقرار ا22، الفقر  

(66) CEB/2007/HR/8  4، الصفح  

(67) CEB/2002/HLCM/14  6  الفقر  
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 باان التنقاا  اللهاا   الااي الفرصاا  لتوضاايح نظما  للم الوقاا  حاا   لقاا   (68)املااويفن فااراد  درا مببا 
 ومتكينه  تق اره سب و  ألداء،ابو  املواهد إبدار  ارتب طه وكيفي  ، هل ابلنسب  الوك   

 التنقا  اساتخ ا  يف املتحا   األما  منظوما  مؤسس   فع لي  تعزاز إىل الت لي  التوصي    فو  -109
  املنظم   أه اف لتحقي  كوسيل   الوك    بن

 6 الت صي 

 اإل اريتت  اللجنت  إطتت ر يف اآلخت ين التن يتتذين ال ؤست ء متتع ابلتنستيق ال تت م، لألمتن ينبغتي 
 املتتتتربرا  ،2022 حزي ان/ي نيتتت  هن يتتت  حبلتتت   ي تتت  ، أن من ستتتب  ، يتتت اه متتت  وفتتتق املستتتت ى ال في تتت 

 فضت    للمنظمت  ، حيققت  أن التنقت  ذاهلت ميكن م  حتديد ط يق عن ال ك     ن للتنق  املؤسسي 
 ال ت   اذهلت ميكتنو  الربانجميت . النت ئج حتقيق ويف البش ي  امل ار  إ ارة أهداف يف إسه م  سب  عن
 .ال  ي ي  املس را  على التثثر مث  النج ح، قصص م يد  شك  درسي أن

 
 اإلسرتاتيجي  ابألهداف ت ع ق يف ال ك     ن التنق  أتطر -ابء 

 يفو  للمنظم    ابلنسب  مه  هو مب  ارتبط أ  جيد ،صل  أكالر الوك    بن التنق  اكو  لكي -110
 عملي   ثال  م  وخ رجه  املتح   األم  منظوم  داخ  سه األ املويفن تنق  اتق ط  ،ضراحل  الوق 
 يف مب  ،2030 ع   خط  تنفيذ كيفي  )أ( كك :    املتح األم  ومنظوم  نظم  امل من كالراً   تشغ  رئيسي 
 أعم  شراك  يف والعم  ،اإلمن ئي  املنظوم  تنظي  وإع د  مشكك ، نت ئت حتقي  أج  من ابلعم  ا لتزا  ذل 
ذ - الكف ء  توخي م  األعم ل لتسير املشكك  العملي   )ب( املتح  ؛ للم  الت بع  ذر اجله   م   إ

لتغلد البشرا  املوارد لتسير املشكك  العملي   تطبي  إزاء ج اته  م   يف تنظر أ   املنظم  على جيد  ل
 ا ستج ب  تطورا و  الع مل  القو  حتول هو اآل  هن ل  م  أه  لع  )ج( وازدواج؛ جتزؤ من اوج  م  على

 يف مفضلن عم  اببك ر   موقعه  حت ا  كيفي ب منشغل  كك   نظوم وامل  ملنظم  ف العم   ع مل يف لتغرا ل
لمزات ا ستج ب  إىلو  ومش ركته  املويفن رف ه تعزاز إىل احل ج  م  متغر ، وتكنولوجي  ذرافي و د  بيئ   ل

 عوام  مجيعه  وهي الوق ، حم ود  أو املش را  ىلإ استن داً  وأكالر أجالً  أطول خ م  إىل ح جته  يف املتغر
  (69)ومنه  املتح   األم   مو نظم إىل التنق  تواتر ز د  تشم  أ   كن

 لحظا ف ل الوكا   ؛ بان التنقا  سبي  تعكض الي احلواجز من احل  أمهي  السي ق هذا اعززو  -111
 ملنظوما  ا نتما ء ثق فا  وتعزااز املنظما   بان التعا و  حيواا  ز د   ا ف العوائا  علاى للتغلد من سب 
  واح  

  2030 ل  م دام املست لتنمي ا خط  متطلب   يف النظ   

 حاول 2030 عا   خلطا  دعما  املتحا   األم  منظوم    مؤسس قطعته  الي ا لتزام   تككز -112
 ما  تع وهنا  حركا  خفا  مان تزاا  أ و  مشاكك  بصاور  تعم  أ  املتح   األم  ملنظوم   كن كيف  مس ل 

 أب  الق ئ  الرأي تشم  والي التنفيذان الرؤس ء جملس اعتم ه  الي املب دئ من واضح وهذا اآلخران 
 بتقا مي ا لتازا و  املشكك ؛ األه اف حتقي  يف أجزائه  حصيل  من أك  أبكمله  املتح   األم  منظوم 
 عقلياا  نماا انطالقا ً  املتحاا  ، األماا  نظوما مل الع ملياا  الع ملا  القااو  وتطااوار ومتك ملا ؛ ع ملياا  خا م  

__________ 

(68) A/65/30  26  الفقر  

(69) CEB/2017/3  78، الفقر  
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 تقا   تصاور الصاعد مانو   (70)عينها  نصاد التحوا  تض  د قي  من وب ع  املتح   ألم ا أداء توحي 
 ت ابر تطبي  دو و  ،التع و  حرك  خف  سبي  عكضا مم  األق  على احلواجز بع  مع جل  دو  حقيقي
 تشاكي  أي - املنا ل عان  بعيا  ك نا   ط مل  عقلي  وهي املتح   األم  أداء توحي  عقلي  لتعزاز ه دف 
   كك   املنظوم  ثق ف 

 أ  التقرااار هلااذا  كاان ما  نطاا ق يف تاا خ    الاي العن صاار ماان كالااراً   تشام  كباار   لوحاا  إهنا  -113
 وهااي املتحا  ، األما  منظوماا  يف وتقيايمه  املاويفن اختياا ر طبيعا  إىل ا نتبا ه التقرااار والفا   اتن ولاه
 لااىع صااولاحل علاى القاا ر  علاى عمياا  أتثاار مان الطبيعاا  هلاذه ماا  وإىل ،ومح ئياا  وجمازأ  منعزلاا  طبيعا 

 األما  داخا  نط قا ً  األوسا  التجازؤ على مال  ً  ذل  واشك   املنظوم  داخ  نقله تو  وتب دهل  املواهد
 مساتو  علاى قاوي اهتما   هنا   نفسه، الوق  يفو   املؤسسي  حتي ج  ا  دار إب اتعل  م في املتح  
 أمهيا  إىل ابلنظرو  املست ام   التنمي  ه افأل الش مل  الطبيع  مع جل   كنه  الي ابألفرق  ال امت تنفيذ
 الفصاا  فاان  املتحاا  ، األما  أداء توحياا  تفكاار تعاززو  ابلكحيااد حتظااى عواما  ويهااور الالقاا يف التغيار

   واح   ملنظوم  ا نتم ء لالق ف  خمصن اخل مس

 األ  اب فتح  

 تنفاااذ فهاااي البشاارا   ارداملاااو  إدار  يف ال رجاا  عااا   اساااتقالل ماان لااا اه  مباا  املنظمااا   تعتااز -114
 بصور  املتطلب   املنظم   حت د أ   كن املم ثل ، للوي ئف ابلنسب و  منفصل   وتقيي  اختي ر عملي  
 خمتلف، بشك  وتقييمه  خمتلف، بشك  الوي ئف تصنيف  كنه  كم   ،بينه  فيم  الشيء بع  متب ان 

 يف األخر  املنظم   تنظر   املنظم  ،   إح ل   اختي ر عملي  من اخل رجن املرشحن أ  اعين مم 
 املااوارد ماا اري ماا  املقاا بال   كشاافو  للغ ااا    حما ود اسااتالن ءا  وجااود عاان النظاار بغاا  تاوييفه ،
 وا ختي ر  التصنيف جم ل يف األخر  املنظم   عملي   صرام  يف الالق  من متف وت  درج  عن البشرا 
 مان أكالار قبا  مان لالختيا ر أس سا ً  تاوفر لمواهدل ك مشك  جتمع   هن   اكو  أ  الش ئ  من وليس
 املرشحن  جمموع  نفس على املنظم   تتن فس وعن م  املم ثل  للوي ئف ابلنسب  حى واح  ، منظم 

 واؤدي املواهد  على احلصول حول املنظم   بن مشك  تصور إىل التوص  الصعد من جيع  هذاو 
 كجزء  الوك    بن التنق  استخ ا  دو  حتول الي احلواجز  تعقي إىل املشكك  التجمع   هذه ذي ب
 ح ل  ك   أس ن على التن فسي  ختي را عملي   عن تنتت والي ،الوييفي والتطوار املواهد إدار  من
 بالق   لالنتق ل التخطيط ابلت   اصعِّد مم  ح  ، على

 صعوب  خالل من ذل  اتضحو  كبراً     ً حت هذه املنعزل  والتقيي  ا ختي ر عملي   مع جل  ومتال  -115
 األداء، توحيا  ساي ق يفو  القطاري  املساتو  علاى حمليا  املعينان ابملويفن اتعل  فيم  حى تق   إحراز
 تقو  أب  اإلمن ئي  املتح   األم  وجمموع  املستو  الرفيع  اإلدارا  لجن ال أجر   املستو  رفيع  بعال  أوص 

 مواءم و  الوطنين؛ واملويفن الع م  اخل م   فئ  مويفي بتعين اخل ص   متطلب   نب ابملواءم  املنظم  
 داخلين كمويفن  احمللين املويفن مجي  م  التع م و  ؛وتقييمه  الطلب   التم ن يف تستخ مه  الي الطرق
ملتح   األم  فرا  خل م  رشحنمب واخللوص التن فس؛ من ب   لتع و ل توخي ً  املنظم   جلمي  ابلنسب   ا
 وق   (71)منه  التخلن أو الفردا  ا ختي ر عملي   من احل  طرا  عن والوق  امل ل وتوفر أبكمله؛ القطري

__________ 

املتحا   املقا    جملاس الرؤسا ء التنفياذان، "مبا دئ جملاس الرؤسا ء التنفياذان املشاكك  لتوجياه دعا  منظوما  األما  (70)
  مت الوصاول unsceb.org  متا   علاى املوقا  2016نيسا  وأبرا   27"، 2030لتنفيذ خط  التنمي  املسات ام  لعا   

  2019تشران الال لونوفم   20إليه يف 

(71) CEB/2010/HLCM-UNDG/1  58-56، الفقرا  
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 الني  ك ن   وق   (72)جترابيتن عمليتن إىل ستن داب  بذل ، القي   كيفي   حي د مشرو  سنوا  أرب  بع  أجنز
   واضح ذر التوسي  ذل  ح و  على ال  ئ  أ  ذر ،املشرو  ذل  نط ق توسي  على معقود 

 به املضطل  الش ق العم  على التعرف التشجي  على ابعث مم  ك    بنرويب، العم  مركز ويف -116
 مان املهاين التطاوار وتاوفر احملليان املاويفن تعيان إزاء مشاكك  هُنات لتطاوار النيا  حسان جها  ساي ق يف

 أوجااه توثياا  وجاار   قصاار  فااكا  علااى الوكاا    باان تنقاا لل يااناحملل للمااويفن فاارص تااوفر خاالل
 حيث من املتطلب  و  الكف ءا  وأطر الوي ئف حمل   بوض  املتعلق  املنظم   إجراءا  يف ا ختالف

 عا   بسابدو   خمتلفا  ك نا   إ و  عا   بشاك  متشا    إجاراءا  هايو  واللغ  ، ي العمل   اخلو  التعلي 
 أج  من ا ختالف   لتج وز منظم   ،  اللو  الذان األشخ ص ل   أو  ،املنظم  ل   رذب  وجود
 املتعلقاااا  القااااوائ  تباااا دل يشااام ل الطمااااو  مسااااتو  خفااا  جاااار  فقاااا  مشاااك ، توييااااف حنااااو العمااا 

 أي - املنظماا   عا  مشااك  تا راد إجااراء مانو  ،املااويفن علاى الطلااد ز د  حا    حتي جا  اب
 مركز نفس يف أخر  منظم   يف أشهر لع   ا تطوار  نت ااب اب للقي   احمللين للمويفن الفرص  إاتح 

 ح لاا  هااذهو  املنظما    ماان قلاا  مان إ  الاا ع  تااذبجي مل فنناه متواضاا  اإلجااراء هاذا أ  وماا  العما  
  الطموح   اخنف ض م  حى املنظم   بن احلواجز حتطي  صعوب  م   توضح وهي وحم د ، صغر 

 تساااير جماا ل يف مشااكك  عمليااا   إجااراء إىل األعماا ل جماا ل يف بتكااا را اب  املعنياا  موعاا اجمل  ف ااو 
 اإلمن ئي  امتالو  الجئنلا شؤو  مفوضي  - فيه ش ر ت الي املنظم   معظ  أ  احملز  منو   األعم ل

 الاز ر  أجرا  عن م  نرويب مب در  يف مشكك  تكن مل - للسك   املتح   األم  وصن وق اليونيسفو 
 كتتت ن ا  إذا فيمتت  ينظتتت وا أن املنظمتت   هلتتتذه التن يتتذين  ؤستتت ءلل ينبغتتيو  ا ساااتعراض   ااذا  اخل صاا
 الصحيح . ال س ل  ي سل ن

 حما د  ليسا  م ثلا تامل والويا ئف ا ختص صا   أ  يف الصال  ذا  املس ئ  إح   وتتمال  -117
 وييفيااا  حتي جااا  ا املنظماا   معظااا  ولااا    بينهاا  فيمااا  أو املنظمااا   داخاا  ساااواء ،متساااق  بصااور 
 املنظم   ول   وامل لي   وامليزاني  البشرا ، املوارد إدار و  ،احلس اب  مراجع  املال ل، سبي  على مشكك :

 املشاكك ، املتطلبا   جملا    ابلنساب و  املتخصص   الوك    يف وخ ص  متخصص ، احتي ج   أاض ً 
 تقليااا  علااى اساا ع  أ  ا ختياا ر معاا ارو  الت هياا  ملعاا ار موحاا   تعاا راف إىل التوصاا  شاا   ماان فاان 

 ابلتنقاا  اخل صا  لسي سااته  ماؤخراً  الع ملياا  الصاح  منظماا  أجرتاه تقيااي  أكا  وقاا   التنقا  أماا   احلاواجز
  وييفيال والتوصيف   الوي ئف مسمي   توحي  ع   يف اتمال  الفع ل التنق  أم   ع ئ  على ،اجلغرايف

ااان أ  لوياا ئفا وصااايفت توحيااا  شاا   مااانو   (73)الويااا ئف وجمموعاا    السااارا  التنقااا  ماان أاضااا ً  ُ كِّ
 يف املت صل  الطبيع  بسبد العم  لفك  زمني  ح وداً  تشكط وي ئف يف الع ملن املتخصصن للمويفن
 وأكثت  ثبت     أكثت  مؤسستي أست س لتمكتنو  ( احلسا اب  مراجا  أو احلسا اب  مراقد )مال  عمله 
 متن متشت    هت  مبت  يت لتق فيمت  املنظمت    تن مشترتك  رؤيت  مولتقتد ،ال كت     تن للتنق  شي ع   

 ال  تت ئف مستمي   تنستيق تيستر يف ت كت  أن ملنظمت  ا علتى ينبغتي وال  ت ئف، ا ختص صت  
   ذلك يج ىن خمصص عم  ف يق ت ين ميكنو  . ئفال   جمم ع  و  ال  ي ي والت صيف

ملستو  على املواءم  مي ا  يف  ضيامل يف الضخ  البروقراطي ا ستالم ر إىل ابلنظر -118  ،احمللي ا
 خطاو  موجاه نهتبا األخاذ اكاو  فقا  - املشاك  لتوييافاب اتعلا  فيما  حاى - نت ئت أا  اتض   دو 
 الي للمنظم    كنو  املنفصل   وا ختي ر التوييف عملي   تفرضه  الي احلواجز على للتغلد مفي  

__________ 

(72) CEB/2014/HLCM/HR/4  

 لتنفياذ سي سا  التنقاا  اجلغارايف لا   منظما  الصاح  الع مليا  خاالل مرحلتااه منظما  الصاح  الع مليا ، "تقياي  إمجا   (73)
الوصااول    متwho.int  متا   علااى املوقا  2019، كا نو  الال لواناا ار iv: التقراار"، صاافح  1اجمللاا    -التطوعيا  
  2019تشران الال لونوفم   20إليه يف 
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 اجملاا    يف مشااك  تقياي  علااى بنا ءً  مواهااد،لل مشااكك   جتمعا  تاانظ  أ  مشاكك  احتي جاا   لا اه 
 احملققاااو  شااكك :امل للتجمعااا   من ساابن ابعتب رمهااا  جماا    اقاااُك  املقاا بال ، خااااللو  األولوااا   ذا 

 علاى املنظما   فيها  تتنا فس جما    علاى املالا ل سبي  على  اجمل   ا هذ وذُكر  القي د   والنس ء
  املشكك   التقييم أمالل  من اب ستف د  للمنظم   اسمح أ  كهذا  جه   ش  منو  م ثل  تم مواهد
 ق ئماا  وهااي  ،نتخا اباب  املختصاان وق ئما  املقيماان املنسااقن اختيا ر عملياا  مالا  ابلفعاا ،  املوجاود
 ا نتخ بي   املس ع   تق   الي الكي ا  مجي  عن ني ب  املتح   للم  الع م  األم ن  ت اره 

 علاى   ااالقي د لوي ئفاب اتعل  فيم   اخليال املستو  على عملي   املنظم   بع   تطب -119
 األدوار ملا ء للقيا دان جتم  بتطوار ،2013 ع   يف للسك  ، املتح   األم  صن وق ق   املال ل، سبي 

 حنللمرشاا الا قي  الفحان بعا  وأييت العمليا    وما ار املمالاا  وائاد املمالا  مالا  ال وليا ، التن وبيا 
ل تامل ا حتي ج   ذا  األخر  املنظم   م  تع و لل و كن التقيي   مركز جيراه استعراض  جم ل يف م ث

 اقك و  تكلف   وأق  أسر  بشك  للتوييف فرص ً  اوفر أ   مشكك بصور  ه ومتوال التجمع   هذه تنظي 
 ماان الناو  هاذا استكشا ف اجملاا ي مان أ  التنقا  لسي سا  الع مليا  الصااح  منظما  أجرتاه الاذي التقياي 
 املتحا   األما  بارامت أو للطفولا  املتحا   األما  منظما  ما  اب شكا  - نظم امل ح ل  يف -   الكتيب

     اهتم م ض ء يف  الالجئن شؤو  مفوضي  أو البشرا واإلا ز املن ع  نقن بفرون املعين املشك 
ثّ  حد هت ، اليت وال  ص األق  على املنظم    جت يبي ، مش ريع تن يذ على  نالتن يذي  ؤس ءال حيج
 املهتم ، املنظم   وتن ذه  ا قتض ء، حسب الصل  ذا  التن يذين ال ؤس ء جملس آلي   تدعمه 

  الدولي  ال ملي   مدي   ث م األق ، على مشرتك واحد اهتم م جم   يف املشرتك والتقييم للت  يف

 صولحلل أخر  قوا  فرص  الشب ب املهنين لتوييف كك   منظوم لل ش م  نهتب األخذ  ال و  -120
 كبا ر  اقك  وق   املنظوم  تل  وعم  واح   ملنظوم  ا نتم ء ثق ف  تعزازلو  أك  بكف ء  املواهد على

 فك  منذ ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  به تق م  الذي لالقكا  أخر  صيغ ً  البشرا  املوارد ا إدار  مسؤو 
ملنظم   مجي   وتسعى (74)املوح  النظ   يف تنق ال  ع ت الشب ب لمهنينل خط  وض   أج من طوال   ا
 تقول األصغر املنظم   أ  كم   الوس ئ   من متنوع  جمموع  خالل من الشب ب املهنين باذتجا إىل
 تقا مي علاى قا ر   عا   بسابد املواهاد هذه اجتذاب من  ّكنه    ضعيف موقف يف إهن  أاض ً  هي
 خا ا  لتاوفر إدارتاه  كن مشك  جتم  إنش ء ش   ومن األوىل  التعين فك  تت ب  الفرص من موع جم

  املتحا   ألما ا اس  تعزاز م  متع د ، أذراض ً  حيق  أ  التطوار مرحل  من كجزء  الوك    بن مشكك 
 بتعيين   تقو  يال املنظم   م  النهت هذا اتع رض و     الوك  عن متيزه  حيث من - عم  كرب
 اجلغرايف  التمالي  قبي  من تشراعي ، ملتطلب   وفق ً  حم د 

 يف الشتتب ب للمهنيتتن واحتتد عمت  رب   جتت   حتت يل احتمت   أ  ي جتتد   أنتت  حتن يفو  -121
 األخ ى املنظم   مع ابلت  ون ،النظ  على ال  م األمن حيث امل تش فإن املتحدة، األمم منظ م 
 الت  يتف عمليت  يتدي  الشتب ب للمهنيتن  ت انمج وضتع يف ،التن يتذين ل ؤس ءا جملس يف األعض ء
 املهتتين التطت ي  متن كجتزء  املنظمت    تن للتنتت وب طتطخي أن وميكتن املنظ مت  نطت ق علتى والتقيتيم
 عتتن املتحتدة األمتم أ اء ت حيتد هنتج اتبت ع يف يستهم أن ذلتتك شتثن ومتن حمتد ة. زمنيت  فترتة خت  
 امل   ن. تب    وت زيز املن صل  الت  يف عملي   من احلد ط يق

__________ 

(74) A/58/30  107، الفقر  
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 ال ك     ن والتنق  ال  مل  الق ى جم   يف  تح  ال  ن الصل  يف النظ   

 ،املاويفن ع د إمج   من كبر   أذلبي  متال  ،املتح   األم  منظوم  يف كالر   مؤسس   عم ت -122
 املااويفن رفاا ه لتعزااازو  ؛ ً اسااكاتيجي ؤسسااي ً م  ً شااراك لتكااو  البشاارا  املااوارد وييفاا  تنظااي  إعاا د  علاى

 على وليس النت ئت على تركز احلرك  وخفيف  ومتنقل  دان ميكي  عم  قو  وتعه   جتذابو  ؛ته ومش رك
 ذاّر  ما  وهاو بعينه ، ملش را  التموا  ختصين م  التكيف على أاض ً  املنظم   بع  عم وا العملي  

    وم  الوي ئف أنوا  من تق مه أ  املنظم   بع ل  كن مم 

 وق  ه م   بطرق العم  أسواق تغير إىل ي التكنولوج وتق   ا بتك ر اؤدي ،أع  نط ق على -123
 الاااذك ء قبيااا  مااان ،التكنولاااوجي التقااا   أ  علاااى العمااا  ملساااتقب  الع مليااا  للجنااا  األخااار التقراااار أكاا 

 يف عملها   فقا و ا الذان أولئ  كنول ج ا  ، عم  فرص سيخل  ،والروبوات  واألمتت  ا صطن عي
 أ  إىل التقرااار أشا ر كما   اجل اا    العما  فارص  قتنا ص جتهيازاً  قا األ اكوناو  قا  التغيار هاذا ساي ق

  (75)أواهنا  فا   ق  ا  حا اال ً  املكتسب  امله را  تصبح وق  ،الغ  وي ئف م  تتط ب  لن اليو  مه را 
 يف آخااااذ  الاااازمن مااان لعقااااود واحااا   شاااارك  أو واحاااا   فااا ويي يف البقاااا ء أ   أ  الااا و  البناااا  أفااا دو 

  (76)الكاج 

 مه   على تطب  والروبوات  األمتت  أل  نظراً و   فقط العم  أنوا  بع  م   التغير اصيد و  -124
 ذلاا  ومكا   املاويفن عماا  وكيفيا  املطلوبا  املهاا را  أناوا  فان  معقاا  ، إدراكيا  مها را  تتطلاد  
 الطلااد، حسااد العماا  اقتصاا د متّكان التكنولوجياا  أ  الاا و  البناا  ااذكرو   ً أاضاا هااي تتغاار عما ال

 منصااا   سااا ع تو   (77)األجااا  قصاار  مبهااا   للقيااا   املساااتقلن العماا ل مااا  املنظمااا   تتع قااا  ومبوجبااه
 مك    أي من العم  تسهي  على اإلنكن 

 احلياا  ، ما   مرتساات للعما  فارص تقاا مي علاى قاا ر  أقا  تكاو  قاا  املنظما   أ  حان يفو  -125
 ا ستع اد على املويفن ملس ع   البشرا ، املوارد م اري كب ر  أح  عنه  ع  كم   فرص ، هن   أ  إ 

 وييفاي جما ل يف واح   منظم  على الوييفي  املس را  قصر  كن   هلذا،و   خمتلف  وي ئف يف حلي  
 وقا   الع ما  املؤسساي  ابملص حل بط مرت املنظم   بن مشكك  مهني  مس را  إىل ح ج  هن  و  واح ؛
 حم وداا  إىل ابلنظار أناه الاوييفي التطاور حاول ال وليا  امل نيا  اخل ما  جلنا  أم نا  أعا    ورقا  يف لاوحظ
 متنوع  جمموع  يف النظر  كن العلي ، الوي ئف فيه  تق  الي األصغر املنظم   يف خ ص  الكقي ، فرص
 الوييفيا  املسا را  فارص أ  الورقا   واعتا   وتطاواره   املاويفن تعلا  إلثاراء األفقاي التنقا  ت ابر من

 يف املشا رك  املنظما   بان املتمرسان، املاويفن مبالزما  الاتعل  فارص وحت اا اً  املنظما  ، بن املشكك 
 حيا   دور  طاوال التحاو   لا ع  هودها جل املنظم   تعزاز م     ا هتم   ستتطلد املوح ، النظ  

 امل ار  شبك  خ   من األرجح على - املنظم   حتت ج ال م ، يف النهج هذا وإلجن ح  املويف
 هتذا ال كت     تن التنقت  آليت   متكتن أن ضتم ن إىل - التن يذين ال ؤس ء جمللس الت     البش ي 
 نطتت ق علتتى أو املنظمت    تتن لتبتت   ل  ت امج مثتت  جديتدة، تتتدا ر وضتتع وإىل ،الت ت ون متتن النت ع

 م اصل  على األس سي، نظ مه  من 14 امل  ة مب جب الدولي ، املدني  اخلدم  جلن  ثّ وحتج  نظ م .امل
  ال  ي ي التط ي  جم   يف املنظم   جه   تكمي  من املنظم    ن الت  ون متكن سب  تكثيف

__________ 

(، 2019)جنياف،  اللجنا  الع مليا  ملساتقب  العما  -العم  من أج  مساتقب  أكالار إشاراق ً منظم  العم  ال ولي ،  (75)
 .18صفح  

   vii(، صفح  2019)واشنطن الع صم ،  املتغر : طبيع  العم  2019تقرار عن التنمي  يف الع مل البن  ال و ،  (76)
  23املرج  نفسه، صفح   (77)
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 تقاا رار يف املبيناا  العماا  مبسااتقب  املتعلقاا  ا جت هاا   ماا  التع ماا  التقرااار نطاا ق خاا رج واقاا  -126
 يف والتنمي  التع و  ومنظم  ال و ، والبن  ال ولي ، العم  ملنظم  الت بع  العم  ملستقب  الع ملي  اللجن 
 واضح   ليس  املتح   األم  منظوم  على ا جت ه   هذه أتثر واتئر أ  على  (78)ا قتص دي املي ا 
 حل جا اب ككا   املتحا   األما  منظوم و  املنظم   من كالر  انشغ ل سي ق من جزءاً  اشك  هذا أ  ذر
 منظما   تفكار أ  نبغاياو   (79)متغر وتكنولوجي ذرايفو د  مشه  يف عم  ك رابب  موقعه  حت ا  إىل

 تتطلااد التغار ساراع  بيئا  يف لالزدها ر أهاالً  كاو ت أ  هلا  كا    إذا ال ان ميكيا  هاذه يف املتحا   األما 
 النت ئت  حتقي و  احلرك  خف 

 اآلاثر يف التفكر يف ب أ  فق  ،احل ج  هذه ت ر  املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن  أ  اب وو  -127
 وأم نتت  ال مت  هبتذا تقت م التيت املنظمتت   علتى ويت تن ال وليا   العما  منظماا  جلنا  تقراار علاى املكتبا 
 التذ  ىناأل  املشترتك الق ستم نهج ت األختذ تق وم أن هل  الدعم تقدم اليت التن يذين ال ؤس ء جملس
 للتنقا   لساجمل منظم   مجيع احتي ج   ت كس واحدة ط يق  إجي   يف ال غب  عن ينتج أن ميكن
 املسا ر حتو   تواتر من املزا  اتيح مم  ،معن بزمن احمل ود  اخل م  مع جل  يف اؤداه دور الوك    بن

  املتغر  العم  ع مل يف السم   من ذل  وذر ،الوييفي

 ذبتااجت كيااف  الشااب ب  املهنياان توقعاا   يف مع جلاا  إىل حتتاا ج الااي املساا ئ  إحاا   وتتمالا  -128
 للمقااااا بال  وفقااااا ً  ،اهمهاااا  الاااااذان الشااااب ب ،الطوالااااا  اخل مااااا  عاااا د ً  كااااا فئت الااااي وهاااااي املنظوماااا ،

 الذي الوق  يف ك في ،  اجتم عي  مح ا  توفر م  والتنق  عم لل مرن  ترتيب   وجود ،(80)ا ستقص ءا و 
 املتحا   األما  منظوم  ستوفر ه      اهتم مه  واق ّ  ب  طوال ، لفكا  العم  فرص أم مه  هفي تق ّ 

 لوحظ كم و   ا هتم م   لتل  تستجيد الي العم  وترتيب   ا جتم عي  واحلم ا  التع ق ا  األدوا 
 ويف املرونا  د ز  يف اساه  أ  لاذل   كانو  العما ؛ جغرافيا  تغير يف تتسبد التكنولوجي  فن  ابلفع ،
 التكلف   حيث من فع  ً  الوك    بن التنق  جع 

 جا اً  إجيا يب تطاور واوجا  أسائل   هذه ىعل اإلج ب  إىل التقرار هذا اسعى   احلظ، حلسنو  -129
 عوامااا  الشاا ب : املتحاا   األماا " شااابك و  التنفيااذان الرؤساا ء جملااس آلياا   بااان باا أ الااذي احلااوار هااو
 اعملاو  الفنيا  الفئا  مان شا ب مويف 1 500 من أكالر تض و  2016 ع   أنشئ  شبك  وهي "،لتغيرل
 هاااذه تطرحهاا  الااي املنظااورا  تقاا  و  بلاا   100 ماان أكالاار يف املتحاا   األماا  منظوماا  أحناا ء خمتلااف يف

 مم رس   حت اث وفرص املتح  ، األم  يف الع ملن حتفز الي العوام  حول لالهتم   مالر  رؤ  الشبك 
 يف مبا  املنظما  ، بان احلاواجز علاى للتغلاد التكنولوجيا  اساتخ ا  اتيحها  الاي واإلمك ني   العم ،
 داخااا  مهاا را لل جااارد إىل ا فتقاا ر فااان  املالاا ل، سااابي  علااىو  الوكااا     باان التنقااا  تسااهي ل ذلاا 

  املتحاا  األما " شاابك  اقاكا  واشاك  الع ملاا   القاو  ختطايط صااعوب  مان ازاا  بينهاا  وفيما  املنظما  
 التواصاا  لشاابك  مم ثا  املتحاا   للماا  داخلاي نظاا   إنشا ء مساا ل   رنتُاا أب  "لتغيارل عواماا  الشا ب :

__________ 

، "توقعااا   ا قتص دييف امليااا ا  والتنمي  ؛ منظمااا  التعاا و  2019  يف العاا مل تقراااار التنمياااانظاار البنااا  الاا و ،  (78)
 الباا رز "  متاا   يف املعاا مل -: مسااتقب  العماا  2019ا قتص دي يف املياا ا  والتنمي  التويياف يف منظماا  التعاا و  

oecd.org؛ وChristina Behrendt and Quynh Anh Nguyen, “ Innovative approaches for ensuring 

universal social protection for the future of work”, ILO Future of Work Research Paper Series, 

No. 1 (Geneva, ILO, 2018)   
(79) CEB/2019/HLCM/16   4-3، الصفحت  

، األماااا  املتحااااا   الشااااا ب : عوامااااا  للتغيااااار، "فحااااان حااااارار  األمااااا  املتحااااا   الشااااا ب : إصاااااال  األمااااا  املتحااااا  " (80)
  2019نيس  وأبرا  
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 القاو  ختطايط يف بروقراطي  ذر حمتمل  مس مه  ،املواهد سوق لتعزاز كوسيل   LinkedIn ا جتم عي
 وإدار    الع مل 

 ذا جتتزءا   املتحتتدة ألمتتما ملتت   ي التق عديتت  للم  شتت   املشتترتك الصتتندوق اعتبتت ر -جيم 
 التنق  لغز يف صل 

 املااويفن حارا  مان مزاا  إاتحا  علاى املتحا   األما  منظوما  مؤسسا   عما  يف التقا   ما  -130
 هن   ،ومنه   مو نظامل إىل ا نتق ل متكن إىل ه وسعي وخ رجه املتح   األم  منظوم  نط ق ضمن امليسر
 رأش وق  املزات  هذا ضمن التق ع ا  املع ش   صن وقل املن سد الوض  بتح ا  ا هتم   إىل ح ج 

 فك  على مبين ألنه ذهبي "داً "أصف  ابعتب ره التق ع ا  املع ش   صن وق إىل وتكراراً  مراراً  املق بال  يف
 املتح   للم  اتبع  ذر جه   م  التب دل تتيح مؤسسي  رتيب  ت وض  واصعد األج   طوال  خ م 
 الكتيبااا   تلاا  يف ا جتمااا عي الضاام   جواناااد مراعاا   دو   ً زمنيااا حماا ود  مااا ع فااك  علاااى وتاانن

  فيه  م  أه  التق ع ا  املع ش   صن وق عت اُ  والي املؤسسي ،

 اللجن  التنفيذان الرؤس ء جملس أم ن  أبلغ  ،2003 ع   فيف  ا   ابجل ليس  هذه واملس ل  -131
 للتنقا  مالبطا ً  عا مالً  تكاو  أ   كان التق ع اا  املع ش    وقصن أحك   أب  املستو  الرفيع  اإلدارا 
 عاا   يفو  اخلاا ص  والقطاا   األخاار  ال ولياا  واملنظماا   الوطنياا  احلكوماا   ماا  املوحاا  النظاا   خا رج
     كن الي السب  حول مشو ً  أكالر من قش  ب ء إىل احل ج  إىل البشرا  املوارد شبك  أش ر  ،2018

 ك دا   استخ امه  وابلت   ،ومنه  املتح   األم   مو منظ إىل التنق  تعزز أ  لتق ع ا ا املع ش   ألحك  
  (81)البشرا  للموارد اسكاتيجي 

 يف املشا رك  ذار املنظما   ما  التنقا  علاى تاؤثر الاي املس ئ  األمالل  بع  توضح أ   كنو  -132
 أعض ء ق ر  تقتصر ،احل ضر الوق  ويف املتح    األم  ملويفي التق ع ا  للمع ش   املشك  الصن وق

 فك  على  حق ً، فعيله ت إع د  مث األخر ، املنظم   م  العم  أثن ء مش ركته  إرج ء على صن وقال
 علاااى ساااقف أي فاارض عااا  ب أو ،الفااك  إبط لااا  اخلاا ا  هاااذه ج ذبياا  زااااتعز   كاانو  سااانوا   ثااال 

 اإلطالق 

 األشاخ ص لتمكان  ك فيا  مرون  تتيح صن وقال قواع  ك ن   إذا م  يف أخر  مس ل  وتكمن -133
ملويفن نق  اتف ق   ع ملف  تل  خ مته  فك  نق  من املتح   األم  خ رج وييفي مس ر ل اه  الذان  ا
 حا ل يف ،أهنا  يف خيا طرو  فانهن  التق ع ا  خطته  من أموا ً  معه  وانقلو  انتقلو  الذان أم  حم ود 
 جيلبو  الذان املويفن متكن سب  يف التفكر املستحسن منو   ته مس مه ثلث  إ اسكدو    ،املغ در 
 ذ دروا  م  إذا اسكداده  من الصن وق إىل األموال

 يف تؤخاذ   العما  رب مسا مه  أ  هاي املا    ود احملا  ما اخل ساي ق يف تنشا  مسا ل  وهنا   -134
 بعاا  تساعىو  اخل ما   ماان سانوا  سمخا قبا  املغاا درو  املويفاو  علياه حيصاا  أ   كان ما  حسا ب

 والتحاا لف العا ملي الصان وق مالاا  ا ساتعراض، هاذا ألذااراض مقا بال  معها  أجرااا  الاي املنظما  
 مان متكيانه  ما  السانوا  مان فاك  بعا  املغ در  على املويفن حتفيز إىل والتحصن، للق ح   الع ملي
 من متكن الي تلنهُ ا ألح  كتوضيح  لنقط ا هذه ذكر وارد  واملنظم  املويف مس مه   على احلصول

  املنظم  عم  احتي ج   م  متوائم  بصور  ا جتم عي  احلم ا  توفر

__________ 

(81) CEB/2018/HLCM/HR/4  110، الفقر  
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 القاو  ختطايط متطلبا   حتليا  يف تنخارط   أهنا  التق ع اا  ملع شا  ا صن وق أم ن  ذكر و  -135
 عت ت وهي  ومنه  املتح   م األ منظم   إىل املويفن تنق  تيسر يف آاثر من عليه  اكتد وم  الع مل 
 صاااان وق أ  حااان يف املنظمااا  ، يف البشاااارا  املاااوارد إدارا  ختااان مساااا ل  السي سااا  متطلبااا   تغيااار

 وتقاول املاويفن  لا   معينا  سالوكي   لتشجي  املت ح  الكالر  الب ائ  أح  اوفر التق ع ا  املع ش  
 أي وكاااذل  صاان وق،ال يف املشاا ركن نالنشاااط األعضاا ء تركيباا  خصااا ئن يف تغياارا  أي إ  األم ناا 

  أتثر هل  اكو  أ   كن ك  ،  شك  أبي ا ستحق ق   حتسن أج  من لوائحه لتغير تخذتُ  إجراءا 
 املنظما   مان ت يتسا ز د  وهاي التمواا ، احتي جا   ز د  ذلا  يف مبا  الصان وق، ماالء  على كبر

 ومستشا راه، التق ع اا  املع ش   جملس مش رك  بوجوب الصن وق اعتق  الص د، هذا ويف واملويفن 
 بسي سا   تتعلا  من قشا   أي يف لاه، الت بعا  ا كتواران وجلن  ا ستش ري ا كتواري اخلبر سيم  و 

 الضاروري مان أ  كما   ،اا فعه  الي وا ستحق ق   التق ع ا  املع ش   صن وق على تؤثر الي التنق 
 أخر  إجراءا  أي وكذل  القبي ، هذا من تع ا  أي بتنفيذ التوصي   قب منه والتوجيه املشور  التم ن

 لصن وق ا يف النشطن املشككن خص ئن تغر أ  ش هن  من تتخذ ق 

 وم   كلي ً   التقرار هذا نط ق التق ع ا  املع ش   صن وق حك  أل متعم  استعراض واتج وز -136
ث ذل ،  يف تشت رك لتيتوا املشترتك  الت تتيش وحتدة يف  املشت رك للمنظمت   التن يذي ن ال ؤس ء حيج

ن يذين ال ؤس ء جملس وآلي   ،املتحدة األمم مل   ي التق عدي  للم  ش   املشرتك الصندوق ت  ال
 كي ي ال يف صندوق،ال أم ن  مع ال ثيق ابلتش ور النظ ، على البش ي ، امل ار  إ ارة س ئ مب تج ىن اليت
 وإىل املتحتدة األمم  م  منظ  اخ  التنق  على تؤث  أن التق عدي    امل  ش رتتيب  ل هب  ميكن اليت

 املشرتك الصندوق جملس إىل التن يذين ال ؤس ء ف يق ط يق عن من سب  مقرتح   وتقدم خ رجه ،
 املتحدة. األمم مل   ي التق عدي  للم  ش  

 املشرتك  ابل  ئدة عليه  ت    الت كر يف املتش هب  املنظم    ن تب     تط ي  - ا  

هتم   ذا  مواضي  بش   يننمع ءنظرا م  املويفن بتب دل هتم  ا  عن املنظم   أعرب  -137  ا
 فرعيااا  جمموعاا   باااه تقااو  الاااذي اإلجااراء ااااوفرو  املساات ام   للتنميااا  حماا د  أهااا اف حااول أو مشااك 

 تعااود مااويفن  تبا د  لتطااوار ممكناا  فرصا  املتشاا    ا هتم ماا   ذا  املنظما   ماان جمموعا   أو
 ج ااا   طارقب األخااذ خاالل ماان ،املمكان ماان أ  إىل أاضا ً  اإلشاا ر  جتا رو   املشااكك  ابلف ئا   عليها 
 الاااي املشاااك  ا هتمااا   مشااا را  علاااى تعااا و لل أشاااك ل رتصاااوُّ  احل االااا ، التكنولوجيااا  تطبيااا و  للعماا 

 أخر   منظم  إىل ا نتق ل تتطلد  

 ماا  التبا د   أ   حاظ املتحا   األماا  موئا  أ  ا ساتعراض فراا   ذكرهاا الاي األماللا  ومان -138
 11 ابهلا ف املتصا  عملاه في اتُا أ   كان واجلر   ابملخ را  املعين املتح   األم  ومكتد فاليونيسي

 املتمركزو  السال  عملي   مويفو ق لو   ومشو ً  أمن ً  األكالر امل   بش   املست ام ، التنمي  أه اف من
 سلسل  جم ل يف فاليونيسي ل   املت ح  ال راا  إىل الوصول من استفي وا أ  املمكن من إ  ويبنر  يف

 هااذه أل  أخار ، أمااور بان مان ،للبيئاا  املتحا   األما  مكتااد لا   املتاوفر  البيئياا  ال رااا  إىلو  التوراا 
 املتع د  احمل د  خر األ  اجمل   وتشم  املتح    للم  الت بع  السال  لعملي   نسبي ً  ج ا   وي ئف

 والطااوارئ اإلما اد يف واملتخصصان العا ملي(، األذذاا  وبارامت فاليونيساي) الطفا  تغذاا  املوضاوع  
 للسك   املتح   األم  )صن وق اجلنس ني  وال راا  الالجئن(، شؤو  ومفوضي  الع ملي األذذا  )برامت
 كمج ل  ي احليوان صح ال نرويب يف والزراع  ذا األذ منظم  مكتد ذكرو  للمرأ (  املتح   األم  وهيئ 
 التقااا رب اكااو  عناا م  حااىو  ا جتماا    وعلاا  معلوماا  لل الع ملياا  نظ لاااب اتعلاا  فيماا  للتعاا و  آخاار

 سبي  علىو   للطرفن مفي   تكو  ق  التب د   فن  أصالً، ُوج  إ  حم وداً، املنظم   بن املوضوعي
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 لتمكن الالجئن شؤو  مفوضي  م     اعم  ترتيب   هن   أ  تص   لال ال و  ا حت د اورد املال ل،
 الصل   ذا  اخل   اكتس ب من مويفيه

 تباا دلب اهتم مها  عاان املنظما   تعارب ،اإلمن ئياا  املنظوما  إصاال  سااي ق يفو  ذل ،لا إضا ف  -139
 ولتحسن البي ا   حتلي و  ،السي س   تك م و  التنسي ، جم ل يف امله را  بن ء على مويفيه  س ع ا

 األم  برامت م  تب دل جراءإب الالجئن شؤو  مفوضي   ت  مقيمن، كمنسقن  للعم  مويفيه  ج هزا 
دل ، ههذ من اآلخر اجل ند على  التنمي  مي ا  يف املويفن ق را  لتعزاز اإلمن ئي املتح     كن املع 
 العملياااا   جمااا ل يف معااا رفه  لتحسااان ملفوضاااي ا إىل مااااويفن إافااا د اإلمنااا ئي املتحااا   األمااا  لااا امت

 التب دل  ختطيط ألذراض  دحم  وي ئف منظم  ك   ختصن أ  و كن اإلنس ني  

ملنظم  ، بع  أك   املشكك ، يعي ضاملوا املص حل على الق ئم  الفرص إىل ابإلض ف و  -140  مال  ا
 يفو  جنيف  مال  الكبر  العم  مراكز يف منخفض  م لي  بتكلف  التب دل فرص على الع ملي ، التج ر  منظم 
 كوسيل   الواح  العم  مركز ضمن لتب دلا يف  واضح قوا  رذب  هن    ه ي، مال  العم ، مراكز بع 
لت ابر هذه اتب    كنو   املويفن تطوار ودع  املعنوا  الرو  على حلف ظا من األصغر ملنظم  ا متكن  ا
 أدوا  وابسااتخ ا  التخطاايط، ماان  ّكاان مماا  ل،التباا د ههااذ ملالاا  معيناا  وياا ئف ختصااين خااالل ماان
  ا تطوار ال ه  امل مال  ،2012 ع   اتف ق اغطيه   

 اجلهااا ز احملكماا  وتُعتاا   2012 عاا   اتفاا ق يف طرفاا  ليساا  فهااي ال ولياا  العاا ل حمكماا  أماا  -141
  وإ  املتح   للم  الع م  األم ن  منوذج على اسر تنظيمي إط ر ول اه  املتح  ، للم  رئيسيال ق نولال

 أ  احملكمااا  قلاا  رئاايس ممالاا  وأبلااغ مويفاا ً  116 حااوا  تضاا  صااغر  منظماا  وهااي عنااه  خيتلااف كاا  
 حن يفو    عملي   فع لي  ز د    ف املتح   األم  مم رس   من لالستف د  طرق ً  تستكشف احملكم 

  لااذل  املالئما  الظاروف تنشاا  عنا م  دهبناو  تطبياا  حتا ول فنهنا  ا تفاا ق، يف طرفا ً  ليسا  احملكما  أ 
 لكاان احملكما ، ما  التبا د   علاى ا تفا ق لتطبياا  مساتع   املنظما   بعا  أ  يف جتربتها  تاتلخنو 

 اهتم متت    أ تدى الدوليتت  ال تد  حمكمت  قلتتم رئتيس أن إىل ابلنظتت و ذل  لا مساتع  ذاار اآلخار ه بعضا
 متن تتختذ التيت األخت ى الكيت ان  أن م حظت  متعو  ،2012 ع م ات  ق ش وط تطبيق من ابلتمكن
 يف ط ف    مؤخ ا   أصبحت قد  لبن ن، اخل ص  واحملكم  الدولي  اجلن ئي  احملكم  مث  ،هل  مق ا    ه  

 شا   ومان .يت ف ط فت    تصتبح أن يف أيضت    هتي تنظت  أن علتى احملكمت  يشتجع امل تتش فإن ا ت  ق،
 ماان املتزاااا  العاا د باان ذلاا  يف مباا  الوكا   ، باان نقاا الت إلدار  ومتسااق ً  اثبتاا ً  أس ساا ً  اااوفر أ  ذلا 

  ا تف ق يف أطراف هي والي هل  مقراً   ه ي من تتخذ الي املنظم  

 األمااااار اتطلاااااد و  الفااااارص  تلاااا  اذتنااااا   يف ملنظمااااا  ا لتباااا طؤ واضاااااح سااااابد اوجاااا   و  -142
 تض  أ  املنظم   ع  ناتع كم   شيء  ك   يف منظم  ك   تش ر  أ  الضروري من ليسو   ج نبن إ 
 ذكار وقا   2012 عا   اتفا ق يف عليها  املنصاوص األدوا  علاى اقتصر   التع و  هذا أ  اعتب ره  يف

 أاض ً   كنو  املنظم    داخ  ستخ  اُ  م  ذ لب ً  ا تطوار  مه   يف ا نتق ل أ  مراراً  البشرا  املوارد م ارو
 يف النظت اء متع املت   ن تبت    جت يب على ن يذي نالت ال ؤس ء يجشجَّعو   املنظم   بن استخ امه
 احملتد ة غتر الصتل  ذا  األ وا  ابستتخدام حمد ة، عم  م اكز يف أو املشرتك ا هتم م جم   

  الض ورة حسب 2012 ع م ات  ق يف

 املتحدة لألمم الت     غر اجله   مع الن  رة التب    ف ص من ا ست   ة -ه ء 

ملويفن لتب دل ترتيب   ل اه  ك    إذا عم  املنظم   ُسئل   ستعراض،ا هذا ألذراض -143  م  ا
 الواقع  اجله   م  ذل  يف مب  الشراك  ، ك ن   إذا وم  ،املتح   األم  ملنظوم  اتبع  ذر مؤسس  
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 الكتيبا   مان جمموعا  املنظما   معظا  واضا  مناه  تساتفي  أو املاويفن تنقا  تتطلاد نظوم ،امل خ رج
 شراك  يف الع ملي  الصح  منظم  تعم  املال ل، سبي  علىو  خ رجي   مص در من ال راا  لىع لصو حلل
 املاويفن تاوفر معها   تعا و ال اشام  أ   كان الاي ذيتس وميلين ا بي  مؤسس  قبي  من مؤسس   م 

 مك تد يف رك ءالش إىل املويفن نق بت الفكرا  للملكي  الع ملي  املنظم  يف الزم ل  برامت تسمح أاض ً 
  ومنه  واإلقليمي  الوطني  الفكرا  امللكي 

 قيم  على امل ضي يف ال ولي  امل ني  اخل م  وجلن  التنفيذان الرؤس ء جملس آلي   أك   وق  -144
 جتتذب األخر ، اآلون  ويف اجل ا   التفكر م  اتص ل على للبق ء كوسيل   ذل  يف مب  اخل رجي، التنق 
 ختفياف يف املسا ع   خاالل مان ابملواهاد، ا حتفا ظ اسكاتيجي   سي ق يف ا هتم   املس را  هذه

 األما  منظوما  يف للتطبي  ق بل  وييفي  مس را  إىل وا فتق ر الشخصي التق   كودبر  املتعلق  الشواذ 
 فا خمتل طارقلو  خمتلفا  عما  لبيئا   املاويفن تعارا  إىل ح جتها  إىل املنظما   أشا ر و   (82)املتحا  
 فهماا ً  اكتسابوا أ   كان أخار  منظماا   مان القا دمن املاويفن أ  حاان يف الع مليا ، املسا ئ  ملع جلا 
 األماا  منظماا  تاار  املالا ل، ساابي  علااىو  املساتقب   يف التعاا و  حتساان أجاا  مان املنظماا  لعماا  أفضا 
 بان الصان عي للتعا و  فرصا  تشك  (83)الرابع  الصن عي  الالور  أ  )اليوني و( الصن عي  للتنمي  املتح  
 هاا براجم مان وكاذل  ،املنظماا  لا   ك ءالشار  اخلاا اء بارامت مان كجاازءو  املتعا دان  املصالح  أصاح ب

 )احلكوماا   اخلاا رجين الشاارك ء ماا  املااويفن تبا دلل جترابياا ً  مشااروع ً  تنفااذ فنهناا  القطرااا ، للشاراك  
 ب وره  قي  ابل الصل  ذا  ال راا  تعزاز أو أتمن إىل إم  ذل  من   ف وهي األك د ي (  واملؤسس  

 مويفاو اعما  أ  الا امت هاذه وتتاوخى املتجا د   والط قا  واألمتتا  ا صاطن عي الاذك ء مالا  مسا ئ  يف
 الشراك   املنظم   يف مؤقت ً  اليوني و

 مؤسساا   ماا  املااويفن لتباا دل منهجياا  ترتيباا   أي اصاا دف مل ا سااتعراض فرااا  أ  وما  -145
 ال وليااا  امل ليااا  املؤسسااا   مااا  ابلتبااا دل متزااااا اً  اهتم مااا ً  تبااا ي املنظمااا   بعااا  فااان  دز،وو  براتاااو 

 أها افه  لا ع  الا و  البنا  ما  اتفا ق وضا  علاى اجلواا  للرصا د الع مليا  املنظما  تعما و  واإلقليميا  
 امل لياا  ؤسساا  امل ماا  املااويفن تباا د   اإلمناا ئي املتحا   األماا  باارامت اتاا ب و  املناا    بتغاار املتعلقا 
 الساتالم رل األورويب املصارف م  ح لي ً  اجل ري العم  ذل  من ،املشكك  الف ئ   أس ن على األوروبي 
 لتمواااا اب خمااتن خبااار علااى احلصاااول مق باا  يف ا نتعاا   ويف النزاعااا   نشااوب منااا  يف خباار لتااوفر

 ثنااا ئي شااراك  إطااا ر بشاا   و الااا  البناا  مااا  اتفاا ق إىل التوصااا  اإلمناا ئي  امتالااا حياا ولو  املخااتلط 
 املويفن تب دل تشم  أ   كن الطرفن بن عليه  متف  ترتيب   إىل املخصص  الكتيب   من لالنتق ل
 املتوخ   تل  قبي  من كتيب  ال تالر أ  و كن اجلي    واملم رس   املعرف  وتب دل املواهد تطوار   ف

 ترذاد حياث املتح  ، األم  منظوم  يف أوس  اهتم م ً  و ال  والبن  الستالم رل األورويب املصرف م 
 التموالي   اجله   م  التع و  تعمي  يف براجمي  أو معي را  ق را  ل اه  الي املنظم  

 املؤسساا   ما  التباا دل إمك نيا   لتعزااز مباا درا  الزراعيا  للتنميا  الاا و  الصان وق اتخاذو  -146
 ابألوىل، اتعلا  فيما و  املتحا    األما  ملنظوما  الت بع  ذر األخر  املؤسس   م  كذل و  ال ولي  امل لي 

__________ 

األماا  املتحاا   الشاا ب : عواماا  للتغياار، "فحاان حاارار  األماا  املتحاا   الشاا ب : إصااال  األماا  املتحاا  "  متاا   يف  (82)
young-un.org 2019تشران الال لونوفم   20  مت الوصول إليه يف  

ف صاال  بااان ي  الرابعااا " علااى أهناا  "تتمياااز مباازات مااان التقنياا   اشااو  اخلطاااوط التُعاارِّف اليونياا و "الالاااور  الصاان ع (83)
اجملااا    امل داااا  والرقميااا  والبيولوجيااا "  وتشااام  التقنياااا   الياااو  الاااذك ء ا صاااطن عي، والروباااوات ، واإلنكناااا ، 

يوااا ، وعلااو  املااواد، وختااازان واملركباا   املسااتقل ، والطب عاا  ثالثياا  األبعاا د، والتكنولوجيااا  الن نوااا ، والتكنولوجياا  احل
: فااارص وحتاا    الالاااور  الصاان عي  اجل اااا   للبلااا ا  0-4ونياا و، "الصااان ع  الط قاا ، واحلوساااب  الكمياا   انظااار الي

  2016 ،"الن مي  وا قتص دا  الي متر مبرحل  انتق لي 
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 اقا  الاذان للماويفن عا   ملا   عاود ال يف  احلا ضام   ما  أجار ب و  خ ص  إج ز  الصن وق وفريس
 لتبااا دل جترابياا ً   ً براجمااا الصاان وق انفاااذ كماا    لااا اه  تعيياانه ل ال وليااا  امل لياا  املؤسسااا   اختياا ر علاايه 

 املتحا   للما  اتبعا  ذار منظما   ما  العما  اقكحاوا أ  للمويفن  كن ومبوجبه ص حله،ل ،املويفن
 وانبغي الصل   ذا  والتك ليف املرتب   دف  الصن وق اواص و  أشهر  6و أشهر 3 بن تكاو  لفكا 
 األخر   املتح   األم  منظوم  مؤسس   م  املبتكر  الت ابر هذه من املستف د  ال رون تق س 

 ل   إ  التطبيقي  اخل   تتوفر   املويفن، لتب دل اخل ص القط   م  شراك  لاب اتعل  وفيم  -147
 وتوييفه ، مه را   وتنمي  الشب ب بتعلي  اخل ص  "احمل ود ذر اجلي " ملب در  ودعم ً  املنظم    من قل 

 مؤسسا  مان ال رااا  علاى ح لي ً، فاليونيسي تستضيفه الذي احمل ود، ذر للجي  الع ملي الفرا  حيص 
 (ING Bank) جااي إ  آي بنا  ماا  ج راا  واملن قشاا   ال وليا ، التجاا ر  وذرفا  (Unilever) ااونيليفر
 ال وليااا  التنميااا  وزار  مااان ابلفعااا  املؤكااا   ا نتااا اب حااا    إىل )ابإلضااا ف  املاااويفن انتااا اب بشاا  

 ومتشي  أع  مستو  وعلى الطفول (، إلنق ذ  ولي ال القر  ومنظم  األفراقي ا حت د ومفوضي  واليونسكو
 املسااات ام  التنمياا  خطاا  تنفيااذ تساارا  يف الشااراك   دور علااى تؤكاا  الااي - اإلسااكاتيجي  خطتهاا  ماا 
 يف مب  القط ع  ، مجي  من التخصن ع   أفراد إشرا  إىل تسعى أبهن  فاليونيسي تفي  - 2030 لع  
 نقاا  تفعيا  علاى املنظما  ذلا  اسا ع و   فاليونيساي يف للعما  منتا بن كخا اء  اخلا ص، القطا   ذلا 

 نظراً و  الوييفي  التطوار ودع  ،املتب دل الفه  وتعمي  دراا ، من إليه تفتقر م  لىع صولواحل امله را ،
 صي ذ  على فاليونيسي يف الق نونيو  املتخصصو  اعم  الطرائ ، هذه تن ولا   2012 ع   اتف ق أل 

 األخر  اخل رجي  واملنظم   اخل ص القط   مؤسس   إىل املويفن واستقب ل إلرس ل زم الال الكتيب  
 املتحا   األما  نطا ق خا رج أخار  مؤسسا  مان موياف انتا اب ال وليا  التج ر  مركز نظ  وق   ومنه 
 بااارامت جهااود سااي ق ويف أفراقياا   يف اللوجسااتي   جماا ل يف للعماا  (DHL) إل إااات  دي شاارك  هااي
 عتا ا املسات ام ، التنميا  أها اف ما  اتم شاى مبا  اخلا ص القطا   مش رك  لز د  اإلمن ئي ملتح  ا األم 

 اخلاا ص القطا   عما  طرائاا  تعلا  مان الاا امت  ّكان لل رااا  تباا دل مان جُتاىن فوائاا  هنا   أ   امتالا
 مان املق ب  يف تستفي  اخل ص القط   مؤسس   أ  حن يف ،األس سي  امل لي  املع رف من وا ستف د 

  املست ام  التنمي  وأه اف التنمي  جم    يف التعل 

 تع ل هيو  ادر ، تزال   املتح   للم  الت بع  ذر اجله   م  هذه التب دل عملي   أ  على -148
 واحلصا ا   ا متي زا  حيث من حت    املنظم   بع  وتواجه  التفعي  ب و وصع املع جل  بطء من

  (84)العملي   شف في و  املص حل وتض رب الواجب  لعن ا اب هتم  ا  واتعن

 والقطا   اخلراا  واملؤسسا   امل ليا  املؤسسا   ما  املاويفن تبا دل متكان مان ج و  وهن   -149
 خما طر  مان اوجا  مبا  ع رفا  تا ابر أسا ن علاى ،الاوييفي التطاوارو  ال اجميا  الشراك   ل ع  اخل ص

 لصندوق التن يذ  واملدي  للي نيسيف التن يذ  واملدي  اإلن ئي املتحدة مماأل   انمج مدي  ثوحيج 
 متع وتق مسهت  املكتستب  اخلتربا  ت ثيق على نو اآلخ   ن  التن يذي وال ؤس ء للسك ن املتحدة األمم
 يف املم ثل  التج رب عن  ل م  امل أيض  هي جتمع أن ينبغي اليت التن يذين، ال ؤس ء جملس أم ن 

  اجليدة ابملم رس   والت صي  الدروس  ستخ ص ق عدة لبن ء ت خي    األخ ى   املنظم

 ضمن املويفن تب دل فرص  إىل ا نتب ه جنيف يف املوجود  الصحي القط   مؤسس   ولفت  -150
 الصان وق ورأ  املتح    األم  منظوم  مؤسس   ذل  يف مب  ،ابلصح  تعىن ع ملي  منظم   جمموع 
 والتقياااي ، والرصاا  األوبئاا ، وعلاا  الع ماا  والصااح  التورااا ، سالساا  جماا    يف أمهيتااه ذاهلاا أ  العاا ملي

 ساااايكو و  ابلفرنساااي   النااا طقن واخلاااا اء اللغااا   متعااا د  الصااااحي  املنتجااا   إدار  يف واملتخصصااان
__________ 
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 يف املتحا   األما  ما  منهجيا  أكالار انتا اب بارامت ما  أ فتح ً نم والتحصن للق ح   الع ملي التح لف
 أعارب ،دائما  ذار بتعيين   تعمال  تنكمنظمو   التلقيح محال  ألذراض سيم  و  الصحي، القط  

 علتى ينبغتيو  اخلا رج إىل مويفيهما  تنقا  بتيسار اهتم مهما  عان العا ملي والصن وق الع ملي التح لف
ملتحدة األمم وصندوق للط  ل  املتحدة األمم ومنظم  ال  ملي  الصح  ملنظم  التن يذين ال ؤس ء  ا
 لتبت    ت تيبت   وضتع جدوى استكش ف ابإليدز امل ين املشرتك املتحدة األمم و  انمج للسك ن
 للق حتت   ال ت ملي التحت لف مثت  املتحتدة، األمتم منظ متت  خت رج متن  وليت  منظمت   متع املت   ن

  ال  ملي والصندوق والتحصن

 األخ ى الدولي  املنظم   مم رس   يف النظ  -واو 

 أ  املمكان ومان املتحا  ، األما  منظوما  نطا ق خ رج من دولي  منظم   م  املفت  اجتم  -151
 ( املعلومااا   ماان مزااا  علااى لالطااال  الال لااث املرفااا  )انظاار ابألمهياا  مم رساا    مساا   بعاا ُ  تصاافت

 البق ء فك  فمتوسط :دائم  بتعيين   الع ملي والصن وق والتحصن للق ح   الع ملي التح لف اعم  و 
 ا جتما عي لضام  ل تا ابر املنظمتان  تاكل  طبا تو   سانوا  4,7 هاو العا ملي التح لف ل   العم  يف

 فضالً  املنظم  مس مه  لىع صولاحل من املغ دران املويفن نمتكّ  ترتيب   ذل  يف مب   نتق ل،ا ت ع 
 الي اإلع ر و  ا نت اب ترتيب   من الع ملي الصن وق مويفي من صغر جزء أييتو  ه  مس مه    عن

 والقطاا   واملؤسساا   احلكوميا  ذاار املنظماا   مان ذلاا  يف مباا  املاؤقتن، املااويفن مبقتضاا ه  اساتقب 
 منظما   تكاو  أ  و كان اساتالن ئي  بشاك  مت اا ه   كان ولكن واح   سن  اخل م  وم   اخل ص 
 العا ملي التحا لف مان كا   عما  بساب  مهتما  اخلا ص القطا   ما  املويفن بتب دل املعني  املتح   األم 

 واخلاا ص العا   القطا عن بان  كشااراك  التحا لف طا ب  إىل ابلنظار الصاا د، هاذا يف العا ملي والصان وق
ملال ل سبي  )على اخل ص القط   ل   املتوفر  ال راا  إىل الوصول يف تجرب ك  الع ملي الصن وق ط ب و   ا

 يف عمله ألذراض (Unilever) اونيليفر مؤسس  من ال راا  على صولاحل من الع ملي الصن وق متكن
  (ذيتس وميلن ا بي  مؤسس  م  ابلتع و  التورا ، سلسل  مس ئ 

 والعم  املغ در  من املويفن متكن خمطط   ال و  والبن  ال و  النق  صن وق من ك   وانفذ -152
ملهين  تطوارابل ص خ  أخر  دوا أل تنفيذمه  إىل ابإلض ف  الوق ، من لفك  آخر مك   يف  وخيصن ا

 يف اس مهو    املعنين املويفن أ  حن يفو  الصن وق  لص حل أجر ب و  لاج ز  وييف  60 الصن وق
 عود  ، عن  الصن وق يف س مه امل شراء إع د  إبمك هن  فن  ذي   ، أثن ء التق ع ا  املع ش   صن وق
 و ّكن أخر  دولي  م لي  مؤسس   م  ق اض  م يف الصن وق اش ر  كم   حبصته  الصن وق واسه 
لمويفن تسمح وهي أجر" ب و   رجي اخل  م اخل" خط  ال و  البن  ا ارو  الفردا   ال راس  برامت  ل
 من الصحي الت من شراء من متكينه  م  سنوا ، 4و أشهر 6 بن تكاو  لفك  آخر كي    ل   ابلعم 
  ً براجم البن  ا ار كم    التق ع ا  املع ش   صن وق يف املويف دنصي يف واملس مه  ال و  البن  خالل

 خااالل ماان الاا ع  إىل حتتاا ج الااي العماا  جماا    عاان البناا  اعلاان ومبوجبااه و ،املاا حن  ولااه تويياافلل
 حتميا  جياري التعيان، حا ل ويف  اجملا    هذه يف للعم  عروض ً  امل حنو  اق  و  ،حم د  اختص ص  

  سنو ً  النو  هذا من عق  300 حوا  هن  و  وطين  استئم ل صن وق على  راملخت اخلبر راتد
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 واحدة ملنظ م  ا نتم ء ثق ف  -خ مس    

 املشاكك  التفتاي  ووحا   الوكا    بان املشاكك  اآلليا   دأب  الزمن، من طوال  فك  خالل -153
 الي املالحظ   أ  وم   املويفن تنق  أم   احلواجز كسرا ثق يف تغير إىل احل ج  عن اإلعراب على
 تع  الوك    بن لتنق ا حول أجرته ق  ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  ك ن   استعراض أج  من    ُأد 
 قا و  احلا    ا ساتعراض ألذاراض أجراا  الاي املقا بال  سي ق يف ذكره  أعي  فق  ،س بق  فك  عن

 ماان كالارف احل ضار  الوقاا  يف ككا   املتحا   للماا   ثق فا وجاود علااى اا لّ  ما  هناا   لايس هأنا لاوحظ
 ارو   و  احل لي  منظمته  ل   اعملو  أهن  اعت و  إدارا ، من صد اشغ  من ومنه  ،املنظوم  مويفي
 اخل ص اجلزء داخ  اعملو  الن ن أ  هو   فكاضف ج اً  بعي  مبعىن إ  املوح ، النظ   من اً جزء أنفسه 

 هنا  و   ه باراجم أو صان وقه  أو لوكا لته  أي :اجلازء لاذل  ماوالن اكوناوا أ  دوجي ،املنظوم  من   
  األشك ل من بشك  خ ئن الوك    بن التنق  ارا  من أب  افي  الب طن العق  يف اعتق د

 فاان  التويياف، جماا ل يف ككا   منظوما لل هناات وجاود علاى ااا ل ما  هنا   لاايس هأنا حان يفو  -154
  واح   ملنظوم  ا نتم ء ق ف ث لتعزاز مت ح  الفرص

 املتحدة األمم نظ م مل  قي  ال ط راإل ت زيز -ألف 

 البناا ء وانبغااي التشااك  يف آخااذ  ككاا   منظوماا لل توحاا اً  أكالاار تفكاارل داعماا  عواماا  هنا   -155
 خص ئن التنفيذان الرؤس ء جملس اعتم ه الذي املتح   األم  نظوم مل يقي دال ط راإل حي دو  عليه  
 سالو  وتطبيا  الق  ا ، ا نعزاليا  مان الاتخلن ،تشامله فيما  تشام ، املتحا   األما  ق د ل وكي  وسل

 اسااتن  ،املنظما   ثق فاا  علاى القاا د  لتا ثر وإدراكا ً  والنمذجاا   التفكار يف املتحاا   األما  أداء توحيا 
 اهل م  ا لتغير ا  ا حإل مسب  كشرط  املستو   مجي  على املتح   األم  إدار  ثق ف  تعزاز ىلإ اإلط ر
 يف طموحا ً  أكالار مبا در  وهاي ،التنفياذان الرؤسا ء لسجمل س بق  مب در  إىل املفت  واشر  (85)األخر 
 ،(86)الق د  من مشك  جتم  بن ءل س ناأل تشك  علي  إدار  خ م  تطوار إىل   ف ،الرئيسي  ه جوانب
 تكيفه أ  املنظم   على انبغي إط ر فهو  ا اجل القي دي ط راإل أم  تحق  ا مل التجم  ذل  أ  على
 ثق فاا  علاى سايؤثر بااذل  وهاو مشاكك ، وساالوكي   قاي  تشاكي  إىل اإلطاا ر هاذا واها ف تطبقاه  وأ 

 تاوفر بغيا  املتحا   ألما ا يف للاتعل  استشا ري جلاسمب ماؤخراً  العما  با أ وقا   واح   ملنظوم  ا نتم ء
 املتعلقااا  والااتعل  املعرفاا  جماا    يف املنظوماا  مسااتو  ىعلااا التخصصاا   متعاا د  ودراااا  فكرااا  قياا د 

 الي الت ابر ومشل  ا جت ه  نفس يف الكحيد تستح  خطو  اشك  مم  ،(87)املست ام  التنمي  أبه اف
 علاى واألفقاي العماودي املاويفن، تنقا  مفهاو  تعزااز اإلطا ر لتفعي  التنفيذان الرؤس ء جملس اتوخ ه 

ر الوك    بن مشكك  مب در  وإطالق املتح  ، األم  وك    وبن ظم  املن داخ  سواء، ح   لتطوا
 العوائاا  علااى التغلااد يف هتالاانُ  هااذه تسااه  أ   كانو   (88)اإلطاا ر ماا  متااوائمن املتحاا   لماا ل قا د 

 الوك     بن التنق  سبي  تعكض الي املتصور  أو احلقيقي 

 إطا ر خاالل مان ككا   منظوما لل ثق فا  يف واملواءما  ا تس ق تعزاز إىل الت لي  التوصي    فو  -156
 مشك   قي دي

__________ 

(85) CEB/2017/1  31و 29و 21-20، الفقرا  

(86) CEB/2004/3  واملرف  الراب   36، الفقر 

(87) A/74/73-E/2019/14  58، الفقر  

(88) CEB/2017/1  27، الفقر  



JIU/REP/2019/8 

GE.19-20793 42 

 7 الت صي 

 ط راإل ث أل تقييم    جي   أن اآلخ ين، التن يذين ال ؤس ء مع ابلت  ون ال  م، لألمن ينبغي 
 األمتم أ اء ت حيتد عقليت  تتدعم مشترتك  إ اريت  ثق فت  تطت ي  على املتحدة األمم منظ م  يف  القي  

 يف 2022 عتت م  ورة يف وا جتمتت عي ا قتصت    اجمللتتس إىل ذلتك عتتن تق يت ا   يقتتدم وأن املتحتدة،
 هاذا اساتخ ا  إمك نيا  يف انظروا أ  انبغي كم  التن يذين. ال ؤس ء جملس أعم   عن تق ي ه سي ق
 باان  ارانللما جتما  تنقا  خااالل مان املتحا   األما  منظماا   يف املوحا   اإلدار  ثق فا  لتعزااز اإلطا ر

 قا  التنفياذان الرؤسا ء جملاس كا    الاي العليا  اإلدار  خ م  خالل من املتوخى النحو على الوك   ،
  2004 ع   يف لتنفيذه  خطط

 
 املتحدة األمم منظ م  مل   ي الداخلي امل شح ص   منح -ابء 

 عملياا ً  موقفا ً    اقا أ  املتحا   األماا  منظوما  ملاويفي الا اخلي املرشااح صاف  مانح شا   مان -157
 الرؤس ء جملس وك   احلواجز  من جمموع  إزال  خالل من وذل  املنظوم ، هذه إىل مي اجل انتم ء بش  

 املنظماا   مجيا  ماويفي مبع ملا  الوكا   ، بان التنقاا  حاول 2003 لعا   بي ناه يف تعها ، قا  التنفياذان
 متسا وان اعتبا ره  ويف الوصاول إمك نيا  يف املسا وا  قا   علاى املوحا  املتحا   األم  نظ   يف املش رك 

 املتعلقا  املنظما   لسي س   الواجد ا عتب ر إاالء م  تن فسي أس ن على العم  فرصب اتعل  فيم 
 إدراج مان اتضح م  وهو اآل ، حى اتحق  مل ذل  أ  على  (89)ال اخلي والتنق  والتن وب لتنسيداب

 الرفيعا  اإلداراا  للجنا  اإلساكاتيجي  للخطا  املقصاود  خا  املتو  املنجازا  ك ح   ال اخلي املرشح صف 
  2016-2013 للفك  املستو 

 ا ختيا ر؛ عمليا   تسير يف ال اخلي املرشح صف  أمهي ُ  كبر  ح  إىل املنظم   بن تتب انو  -158
 إىل م ءا نت على ت ل  إش ر  أهن  على الوك     بن لتنق ا مش ك  مي جل الش يف العالج ليس  فهي

 يف املفارط الانهت أ  علاى إبرسا هل   نفساه  املنظما   تعها   إشا ر  كوهن   عن فضالً  ، واح  منظوم 
 ورابطا   املنظما   ستصار الويا ئف، إلغا ء حا ل يف املالا ل، سابي  علاىف ابلتطبي   حيظى   السهول 
 تن وبلل خمطط   ت ار الي املنظم   أ  كم    املتضرران للمويفن خ ص اهتم   إاالء على املويفن
 لتخطاايطا ماان متكنها  مساا ح  إىل حتتا ج ،ملشااق اب تتصااف مواقا  يف العماا  عادء يف التشاا ر  بقصا 
 صي ذته  مع د  نسخ  ا ستعراض هذا اطر  ا عتب ر، يف ا عتب را  هذه أخذ م و   التن وب لذل 
  2010 لع   املشكك  التفتي  وح   توصي  من

 باان والتعاا و  التنساي  تعزاااز عان فضااالً  ،واملواءماا  ا تسا ق تقوااا  إىل ليا الت  التوصااي  و ا ف -159
  املتح    األم  منظوم  مؤسس  

 8 الت صي 

 على التن فس من املتحدة األمم منظ م  م   ي مجيع ميّكن ا أن التن يذين لل ؤس ء ينبغي 
 عتد  تقلتيص سي ق   ع ةم ا مع مل   يهم، احملد  لألس س مس و   أس س على ،الش غ ة ال   ئف
  التن و ي  الت يين   وإ ارة واملؤقت  الث  ت  ال   ئف وإلغ ء امل   ن

 
 التفتاااي  لوحااا   السااا بق  التوصاااي  علاااى تعليق تااه يف التنفياااذان، الرؤسااا ء جملاااس أشااا ر وقاا  -160

   لوكا ا بان مشاك  مشارو  علاى جا ر العما  أ  إىل الا اخلي، املرشاح صاف  إعط ء بش   املشكك 
__________ 

(89) CEB/2003/5  8، صفح  
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 النظا   يف األخار  األعضا ء املنظما   أما   امليا ا  يف الع ما  اخلا م   فئا  مان شا ذر  وي ئف لفتح
 ،2016-2013 للفك  اإلسكاتيجي  خطته  نت ئت عن املستو  الرفيع  اإلدارا  اللجن  لتقرار وفق ً و   (90)املوح 
  ّكن الوطنين واملويفن الع م   اخل م  فئ  ملويفي ج ا  عم  إط ر إنش ء عن املشرو  هذا أسفر
 األم  فرا  يف املش رك  املنظم   مجي  يف داخلين كمرشحن  بسهول  وتنقله  املويفن مجي  تعين من

 والعماا  التك ماا  دو  حتااول الاي العقباا   أكاا  مان واحاا   علااى التغلااد اعاين مماا  القطااري، املتحا  
 ملماون إجاراء اختا ذ انبغاي نناهف ابلفعا ، احلا ل هاو ذاها كا    إذاو   (91)القطاري املساتو  علاى املشاك 
 تقتدي ، أقت  علتى علتيهم، إنفت أعاله، 8 التوصي  التنفيذاو  ءالرؤس  انفذ مل إذاو   ذل  تنفيذ لضم  

 م   ي أن األخ ى، املن سب  اإل اري  اإلصدارا  يف أو للم   ن اإل ار  نظ مهم يف ي كس ا أن
 ستتي تربون املتحتتدة األمتتم منظ متت  مؤسستت   مجيتتع يف التت طنين واملتت   ن ال  متت  اخلتتدم   فئتت 

   اخلين م شحن

 ال ك     ن التنق  أم م واإلج ائي  التنظيمي  احل اجز م  جل  -جيم 

 نظم األ مواءم  وهي ،كلتيهم   والتشغيلي  الالق في  تنالبيئ أتطر على تس ع  أخر  عملي  مس ل  مث  -161
 السنن، مر على ا هتم   من القلي  إ  تن  مل ق    مشكل  هذه أل  نظراً و  البشرا   املوارد مي ا  يف قواع الو 

 ك ن   وق   لل هش  مالراً  ك    الوك    بن فع ل تنق  نظ   تنفيذل ضرورا  اعت    الي املنظم   ع د فن 
 املشكك  والقواع  األنظم  من واح   موع جمل خط  بصي ذ  2010 ع   يف أوص  ق  املشكك  التفتي  وح  
  (92)أبكمله املوح  النظ   على تطب  ملويفنا لشؤو 

 األنظمااا  يف ا ختالفااا    أب التنفياااذان الرؤسااا ء جملاااس علااا  التوصاااي ،  اااذه اتعلااا  فيماا و  -162
 تلاا  تنفيااذ حتكا  الااي اإلدارااا  التوجيهيا  واملباا دئ واإلجاراءا  اإلصاا ارا  يف هااي مما  أقاا  والقواعا 
 والقواعااا  األنظماا  لتنسااي  الساا بق  اجلهااود يف احملااارز التقاا   حم ودااا  ضااوء يفو   (93)والقواعاا  األنظماا 
 األخذ اُقك  واإلجراءا ، ابلقواع  املتب دل ا عكاف على أتكي  من مؤخراً  يهر وم  ابملويفن اخل ص 

 ألذراض لالتص    ال و  دا حت  ق مه  الي األوراق أ  كم   احلواجز  على التغلد على اركز نهتب
 إدار  قبيا  مان اإلجرائيا ، األطار بان املواءما  إىل احل جا  إىل اضا ً أ هي ا نتب ه لفت  ا ستعراض هذا

 التنظيمي   األطر عن فضالً  ،اجل د ابملويفن اخل ص  اإلجراءا و  ا ستحق ق  

 مان تطلاد أ  قارر  ،2010 ع   يف ،ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  أ  إىل أاض ً  اإلش ر  وجت ر -163
 املوح ، النظ   يف البشرا  املوارد إدار  سي س   بن املواءم  دو  حتول الي احلواجز مجي  جتمي  أم نته 
 استتكم   الدوليت  املدنيت  اخلدم  جلن  ألم ن  ميكنو   (94)فيه  إجراء اخت ذ اتعن الي اجمل    وحت ا 

 م يد. ك  ش هذا احل اجز حتلي  حتديث أو

 إىل احل ج  عن املشكك  التفتي  وح   أم   لالتص    ال و  وا حت د اليوني و أعرب  وق  -164
 ودعا  ،املن زعا   وحا  ،الشا م  التنساي  مالا  الوكا   ، بان التنقا  جواناد بع  ملع جل  مركزا  آلي 

 ال و  ا حت د وار  اخل رجي   املنظم   م  املويفن تب دل وتيسر ،2012 ع    تف ق املوح  التطبي 
 مان املتقا من كفا ءا   الماحمل  ً تقييما أماور، مجلا  يف جتاري، أ  اآلليا  ذههلا املمكن من أ  لالتص   

__________ 

(90) A/66/355/Add.1  10، الفقر  

(91) CEB/2016/HLCM/3  21، صفح  

(92) JIU/REP/2010/8  3، التوصي  

(93) A/66/355/Add.1  8، الفقر  

(94) A/65/30  د( 27، الفقر( 
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 ا ستتتت  ا  عمليتتت  أن حتتتن يفو   موحااا   وييفيااا  تعااا راف ضااا ت أ و  احملتملااا  التعيااان إعااا د  أجاا 
 للجنتت ا إبمكتت ن فتإن جديتتدة، آليتت  ءإنشت  يف املنظمتت   لتدى النطتت ق واستت   رغبت  عتتن تكشتف مل

 ال ك   .  ن التنق  لدعم حمسن  آلي   من يلزم م  م يد  شك  تن قش أن املست ى ال في   اإل اري 

 طرااا  عان الوكا    بان التنقاا  نظا   يف واملواءما  ا تسا ق تعزاااز إىل الت ليا  التوصاي   ا فو  -165
 لتنفيذه  موح  إط ر إاتح 

 9 الت صي 

 التن يتذين، ال ؤست ء جملتس يف األعض ء اآلخ ين التن يذين وال ؤس ء ال  م لألمن غيينب 
 للتغلب واإلج اءا  ابلق اعد املتب    ا عرتاف تطبيق كي ي   ،2021 ع م هن ي  حبل   حيد وا، أن

  رالتتتتدا عتتتن تق يتت ا   يقتتتدم ا وأن ال كتت   ،  تتتن التنقتتت  أمتت م واإلج ائيتتت  التنظيميتت  احلتتت اجز علتتى
 لألمن السن   التق ي  سي ق يف 2022 ل  م  ورت  يف وا جتم عي ا قتص    اجمللس إىل املتخذة
 التن يذين. ال ؤس ء جملس أعم   عن ال  م

 
 ال ك     ن التنق  على املقيم املنسق إص ح أتثر يف النظ  - ا  

 التنقا  دعا  يف "املوحا  "التفكار لىع ه   أتثر املقي  املنس  نظ   إلصال  اكو  أ   كن -166
 اهتم   ز د  إىل املقي  ملنس ا دور تعزاز أد  وق   به املنظم   اهتم   من املزا  وحتفيز الوك    بن

 ومك تاد التنميا ، تنساي  ومكتاد املقاي ، املنسا  وييف  إنش ء ش   ومن املرشحن  ق ميبت املنظم  
 أ  املتح  ، للم  الع م  األم ن  عقود مبوجد الوي ئف من مئ   وجود م  املوسع ، املقيمن املنسقن

 هلاااذه املمكاان ماان أ  حاان يفو  ابملرونااا   تتساا  الوكاا    باان تنقااا لل لياا  آب األخااذ إىل احل جاا  اُاا ز
 أ  الع م  األم ن  إبمك   أ  الواضح ذر من فن  املتح  ، للم  الع م  األم ن  يف تتمركز أ  الوي ئف
 يف كبر   أبع اد مطلوب  ليس  وي ئف وأهن  خ ص  ،الوي ئف تل  أم  انته ء بع  املويفن تستوعد

 يف احلاا  مسا ل  إىل أاضاا ً  األنظا ر توجااه أ  املسا ل  هاذه شاا   ومان الع ماا   األم نا  ماان أخار  أجازاء
ثو  العود    املنستق نظت م احتي جت   لتلبيت  ال كت     تن التنقت  جت  ت  ت ثيتق علتى ال  م األمن حيج
 ال ك   .  ن التنق  نظ م يف التحسين   حتديد هبدف التنمي ، تنسيق مكتب ذلك يف مب  املقيم،



JIU/REP/2019/8 

45 GE.19-20793 

 خت مي  م حظ   -س  س    

  وليس ،كك   واملنظوم  املنظم   أداء لتحسن كوسيل   الوك    بن التنق  مس ل  تن ول الز  -167
 ع  املويفن تنق  تعكض الي احلواجز من  احل اكو  أ   كنو  اإلجراءا   من جمموع  أو كه ف
 تك م  لتمكن "الواح  "النظ   عقلي  وجود إىل للح ج  ستجيدت ي هيكل من جزءاً  املنظم   خطوط
 تسااااتجيد كماااا   ،2030 لعاااا   املساااات ام  التنمياااا  خلطااا  املتحاااا   األماااا  منظوماااا  تق مااااه الااااذي الااا ع 

 احتي ج   م  والتكيف الوييفي التطوار تمكنل ح   على املنظم   من بك  اخل ص  الحتي ج  ل
 القيا د  تعلنها  الاي األولاو   حت اا  حياث مان ساواء املؤسساي ، الرسا ئ  تعا و  املتغار   الع مل  القو 

 مهما  عن صار - ا جتما عي الضام   بكتيبا   املتعلقا  تلا  ذلا  يف مبا  - احلوافز نظ  حيث من أو
 املع دل   يف للغ ا 

 فن  الوك   ، بن التنق  لتمكن الراسخ  دوا األ توفرو  موح  نظ   وجود من رذ ال علىو  -168
 ما األ أداء حتسن من متكنه  الي السب  حول اجلم عي تفكره  من مبكر  مرحل  يف تزال   املنظوم 

 املتحااا   األمااا  منظوماا  داخااا  امليّساار ملاااويفنا حاارا  أمااا   فاارصال مسااا مه  وكيفياا  املوحااا  تحاا  امل
 ا عتبا ر بعان أتخاذه  أ  للمنظم    كن الي الت ابر حت ا  على التقرار هذا عم  وق  وخ رجه  

 هذا  السي س   سي ق ضمن يف الوك    بن التنق  إدخ ل عن 

 ال ولياا ، احلكومياا  للرق باا  الوكاا    باان التنقاا  خيضاا  مل املنظماا  ، باان مشااكك  وكمسا ل  -169
 األعض ء ال ول تطّل  و  عليه   تشرف الي املنظم   بسي س   املتعل  التشراعي    اهليئ عم  اتج وز مب 

 يف إسه مه  ي وكيف الوك    بن ابلتنق  املتعلق  لتطورا ا على للغ ا  حم ود  بصور  إ  التشراعي  واهليئ  
 قيودال ضوء وعلى كك    ملتح  ا األم  نظوم مل تك مالً  كالراأل داءاأل يف أو عليه  تشرف الي املنظم   أداء
 واحلجت الوك   ، بن التنق  جم ل يف حتققه أ  التنفيذان الرؤس ء جملس لي  آل  كن ك    مم  حّ   الي
 ابألذاراض اارتبط أ  ،وانبغاي با  ، كان الوكا    بان التنق  أب  تقول والي التقرار هذا تضمنه  الي

لتنق  تطور سب  على ال ولي  احلكومي  اهليئ   إّطال  من مزا  إىل ح ج  هن   ،اإلسكاتيجي   علىو  ،ا
 فه  وإىل ،ا هتم   تتطلد الي التح    علىو  املنظم  ، يف البشرا  املوارد سي س  إط ر يف إدم جه طرق
 الرؤسا ء جملاس آليا   عم  أل  ذل  لتحقي  مال لي  صيغ  توج   و   األمور هذه جلمي  اهليئ   تل 

 طلب  وكم  ذل ، وم  ال و   احلكومي الستعراضل خيض    الوك    بن ابلتنق   املعني التنفيذان
 البن ء  ن  م  هن   ليس ا ستعراض  ، ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  تع  أ  األحي   بع  يف الع م  اجلمعي 
 املتمال  الواق  أ  على الوك     بن ابلتنق  اتعل  فيم  واملس ءل  الشف في  تعزاز أج  من الس بق  هذه على
 اختص ص ضمنو  اختص صه  نط ق ضمن ان رج الوك    بن التنق  أ  تر  املنظم   بع  أ  يف

 واإلبالغ، واملشور  لتحلي اب ال ولي  امل ني  اخل م  جلن  قي   م  تع رضا   ،التنفيذان الرؤس ء جملس آلي  
 من سب ً  تراه م  حسد املس ل  هذه يف نظرال من الع م  اجلمعي   ّكن الذي األمر

 الوك    بن التنق  حيرزه الذي تق  ال يف واملس ءل  الشف في  تعزاز إىل الت لي  التوصي    فو  -170
 البشرا   املوارد إدار  سي س   يف وإدم جه

 10 الت صي 

  وريتت   صت رة درستتت أن الدوليت  املدنيت  اخلدمتت  جلنت  إىل تطلتب أن ال  متت  للجم يت  ينبغتي 
 متن البشت ي ، املت ار  إ ارة جمت   يف املنظمت   سي ست   يف  جم  ومدى ال ك     ن التنق  ح ل 
 إىل إليهتتت  ختلتتص التتيت النتتتت ئج عتتن تق يتت  وتقتتتدم لتتذلك وفقتت    املنظمتتت   إىل ت صتتي   تقتتدم أجتت 

  .امل حد املتحدة األمم نظ م يف نظ ه  سي ق يف ال  م  اجلم ي 
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 األو   فقامل
 ال متت   تن التتت ازن وحتقيتق ال كتت   ،  تن فيمتت  املت   ن "تنّقتت  امل نت ن ا ستتت  ا  يف الت ار ة الت صتتي   تن يتذ ح لت   

 (JIU/REP/2010/8) "املتحدة األمم ملنظ م  الت     املنظم   يف اخل ص  واحلي ة

 ح ل  التنفيذ نن التوصي  رق  التوصي 

علاى حمتاو   وثيقا  ق نونيا    ء التنفيذان املعين ابلتنسي ، عن طرا  اللجن  اإلدارا  الرفيع  املستو  الت بعا  لاه، اب تفا ق بصاور  ع جلا انبغي قي   جملس الرؤس 1
لاى امتا اد منظوما  األما  عواح   تنظّ  تنق  املويفن فيم  بن املنظم   الت بع  لنظ   األم  املتح   املوّح  وبش   اساتخ ا  هاذه الوثيقا  اساتخ ام ً متما ثالً 

  كا  منظما  مان املنظما   خبصاوص توزاا  املساؤولي   امل ليا  املتصال  املتح    وانبغي أاض ً أ  حت د هذه الوثيق ، يف مجل  أمور، املسؤولي   الاي تضاطل   ا
  ابألنوا  املختلف  من تنقال  املويفن

 نفذ 

لتنساي ، عاان طراا  اللجناا  اإلدارااا  الرفيعا  املسااتو  الت بعا  لااه، بوضا  معاا ار علاى نطاا ق املنظوما  بشاا   مجاا  انبغاي قياا   جملاس الرؤساا ء التنفياذان املعااين اب 2
  والتنقا  داخا  كا  البي ا  املتصل  بتنق  املويفن ورص ه  وتق مي التق رار ابستمرار عنه  على حنو منهجاي، مبا  يف ذلا  تنقا  املاويفن فيما  بان الوكا  

 م   املعني  منظم  من املنظ

 مل تنفذ

الرفيع  املستو  الت بع  له، بوض  خط  عم ، تشم  مواعي  هن ئيا  ومساؤولي    انبغي قي   جملس الرؤس ء التنفيذان املعين ابلتنسي ، عن طرا  اللجن  اإلدارا  3
   األم  املتح   املوّح  أبسره حم د ، من أج  إع اد جمموع  قواع  واح   لنظ مي املويفن األس سي واإلداري تنطب  على نظ 

 مل تنفذ

ملخططا   املتعلقا  ابلتنقا  الا اخلي للماويفن ووأو تنا وب املاويفن مان وجها  نظار املنظوما   انبغي أ  استعرض جملس الرؤس ء التنفيذان املعاين ابلتنساي  ا 4
 بن الوك    ومتسق  ومكابط  معه  كك ، من أج  جع  هذه املخطط   داعم  للمب درا  املتعلق  بتنق  املويفن فيم  

 التنفيذ ج ر
تعم  منظم   كالر  ح لي ً على إع د  النظار 

 ال اخلي  اخل ص  ابلتنق  يف سي س   

راض القواعا  ال اخليا  ساتعيف سي ق جملس الرؤس ء التنفيذان املعين ابلتنسي ، انبغي قي   الرؤس ء التنفيذان للمنظم   الت بعا  لنظا   األما  املتحا   املوّحا  اب 5
  أماا   مجياا  مااويفي األماا  املتحاا  ، مباان فاايه  العاا ملو  يف ذا  الصاال  يف املنظماا   بغياا  ضاام   أ  تكااو  مجياا  الوياا ئف الشاا ذر  يف منظماا    مفتوحاا
   منظم   أخر  اتبع  للمنظوم  لتكو  القواع  املطبق  عليه  مم ثل  للقواع  املوضوع  ملويفيه

 مل تنفذ

الت بعا  لااه، إبعا اد سي سا  ع ما  للنظاا   املوّحا  مشاكك  باان غاي قيا   جملاس الرؤساا ء التنفياذان املعاين ابلتنساي ، عاان طراا  اللجنا  اإلدارااا  الرفيعا  املساتو  انب 6
ي منظما  مان منظما   النظا   الوك   ، مب  يف ذلا  إط رها  القا نول، بشا   العقاود اجل اا   وما  الاي ذلا  مان توجياه للماويفن اجلُا د الاذان التحقاو  أب

  املوّح  بقص  إجي د ثق ف  موّح   للمنظوم 

 مل تنفذ

ظار جملاس الرؤسا ء التنفياذان املعاين ابلتنساي  يف األخاذ مبخططاا   ج اا   بشا   تنا وب املاويفنوتنّقله  علاى مساتو  املنظوما  ككا  وبقصاا  انبغاي أ  ان 7
  ألنشط  اإلنس ني  ووأو أنشط  حفظ السال تيسر املش رك  الطوعي  من ج ند املويفن يف ا

 مل تنفذ

املعاين ابلتنسااي  يف األخاذ مببا درا  ج اا   بشا   تنّقا  املاويفن فيماا  بان الوكا    علاى مساتو  املنظوما  ككاا  انبغاي أ  انظار جملاس الرؤسا ء التنفياذان  8
  اب ستن د إىل مفهو  الشبك   املهني  املوّح   واحمل د 

 مل تنفذ

ضايف  إىل احل جا  إىل تيسار اساتف د  زوجا  وأزواج انبغي أ  توّجه األجهز  التشراعي  للمنظم   الت بع  لنظا   األما  املتحا   املوّحا   9
ُ
انتبا ه سالط   البلا ا  امل

  مم ثل  مويفي املنظم   ال ولي  من أسواق العم  احمللي  عن طرا  القي  ، يف مجل  أمور، مبنح تراخين عم  أو بوض  ترتيب  
 نفذ  جزئي ً 

لنظا   األماا  املتحا   املوّحاا  ابلتقيااي  املنهجاي بصااور  دوراا  ألداء باارامت حتقيا  التااواز  بان العماا  واحلياا   انبغاي قياا   الرؤسا ء التنفيااذان للمنظما   الت بعاا   10
  ن تق مي التق رار ابنتظ   عن أدائه اخل ص  وانبغي أ  اُ رجوا، يف مجل  أمور، حتلياًل ملن ف  التك ليف هلذه ال امت كجزء م

 نفذ  جزئي ً 

 



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

9
/8

 

 

4
7
 

G
E

.1
9

-2
0

7
9
3

 

 

 الث ين امل فق

  1-ألف اجلدو   
 2018-2016 ال رتة خ   وا نتداب( واإلع رة )النق  امل   ن تنق   تط ر

 
جمم ع  2018 2017 2016

 التنق  
جمم ع امل   ن 

 اجملم ع نق  انتداب ع رةإ اجملم ع نق  انتداب إع رة اجملم ع نق  انتداب إع رة (2017)
 170 34 508 1 704 393 212 99 447 136 233 78 357 133 192 32 *األم ن  الع م  للم  املتح  

باااارامت األماااا  املتحااااا   املشااااك  املعاااااين 
 بفرون نقن املن ع  البشرا واإلا ز

1 5 3 9 1 4 10 15 3 3 6 12 36 684 

 * 18 7 1 5 1 6   5 1 5   5    مؤمتر األم  املتح   للتج ر  والتنمي

 287 15 7 2 4 1 2 1 1   6 1 3 2 مركز التج ر  ال ولي 

 177 7 355 146 .. 95 51 126 .. 84 42 83 .. 69 14 برامت األم  املتح   اإلمن ئي

 * 33 14 10 4 0 11 7 1 3 8 4 2 2 برامت األم  املتح   للبيئ 

 658 2 153 61 28 19 14 49 27 13 9 43 19 18 6 صن وق األم  املتح   للسك  

 * 0 0       0       0       املتح  موئ  األم  

 740 9 158 47 25 9 13 59 22 21 16 52 22 21 9 شؤو  الالجئناألم  املتح   ل مفوضي 

 806 12 371 113 20 80 13 124 23 88 13 134 33 92 9 منظم  األم  املتح   للطفول 

 764 0 0 .. .. .. 0 .. .. .. 0 .. .. .. م  املتح   خل م   املش را مكتد األ

مكتاد األما  املتحاا   املعاين ابملخاا را  
 واجلر  

.. .. .. 0 .. .. .. 0 .. .. .. 0 0 * 

 825 84 34 16 17 1 24 11 10 3 26 10 16 0 هيئ  األم  املتح   للمرأ 

 091 6 97 26 10 9 7 35 16 11 8 36 15 16 5 برامت األذذا  الع ملي

 134 3 52 28 22 3 3 14 9 2 3 10 0 4 6 للم  املتح   والزراع منظم  األذذا  
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جمم ع  2018 2017 2016

 التنق  
جمم ع امل   ن 

 اجملم ع نق  انتداب ع رةإ اجملم ع نق  انتداب إع رة اجملم ع نق  انتداب إع رة (2017)
 394 2 0 0 .. .. .. 0 .. .. .. 0 .. .. .. الوك ل  ال ولي  للط ق  الذرا 

 795 27 9 5 3 1 12 11 0 1 6 6 0 0 منظم  الطرا  امل ل ال و 

 270 9 1 1 0 0 4 2 2 0 4 3 1 0 ي املنظم  البحرا  ال ول

 680 11 4 3 1   5 2 3   2 1 1   ا حت د ال و  لالتص   

منظمااااا  األمااااا  املتحااااا   للكبيااااا  والعلاااااا  
 والالق ف 

0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 9 9 20 2 148 

 617 8 1 0 1 0 3 3 0 0 4 3 1 0 منظم  األم  املتح   للتنمي  الصن عي 

 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي  لسي ح  الع ملامنظم  

 008 3 33 13 5 4 4 10 6 2 2 10 5 3 2 منظم  العم  ال ولي 

 178 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 ا حت د ال ا ي الع ملي

 049 8 163 56 34 9 13 63 42 11 10 44 30 9 5 منظم  الصح  الع ملي 

 159 1 26 9 6 3 .. 8 2 2 4 9 7 1 1 املنظم  الع ملي  للملكي  الفكرا 

 324 10 5 3 0 2 2 0 1 1 3 3 0 0 ملنظم  الع ملي  للرص د اجلوا ا

 045 98 189 3 306 1 599 481 226 026 1 337 494 195 857 304 459 94 اجملم ع

 :ملحوي 

 منفص   بشك  ا نت اب حُيتسد  و  انت اب  أس ن على ع د  ا نتق ل اب أ اليونسكو:

 احل     هذه يف أجر ب و  اخل ص  اإلج ز  سو  تطب  مل الع ملي  ي ح الس منظم 

 أعاله  املستخ   النموذج يف البي ا  بتتب  احل   الوق  يف اقو    املش را  خل م   املتح   األم  مكتد

 للتجاا ر  املتحا   األما  مااؤمترو  واجلر ا  ابملخا را  املعاين املتحاا   األما  مكتادو  للبيئا  املتحاا   األما  بارامت مان مااويفن أاضا ً  اشام  املتحا   األماا  يف املاويفن عا د إمجا   *
  املتح   األم  وموئ  والتنمي 
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  2-لفأ اجلدو   
ل  املنظم    ن امل   ن تنق   تط ر  2018-2013 ال رتة خ   واملستقبل  امل سِّ

 
 ا ستقب ل اإلرس ل

 التنق   رصيد
 امل   ن جمم ع

 اجملم ع نق  انتداب إع رة اجملم ع نق  انتداب رةإع  (2017)
 170 34 480+ 365 1 471 738 156 885 336 421 128 * املتح   للم  الع م  األم ن 

 املعاااااين املشااااك  املتحاااا   األماااا  باااارامت
 البشرا واإلا ز املن ع  نقن بفرون

7 16 25 48 1 9 4 14 -34 684 

 * 24- 2 2     26   25 1 التنمي و  للتج ر  املتح   األم  مؤمتر

 287 9- 7 3 3 1 16 7 7 2 ال ولي  التج ر  مركز

 177 7 13- 346 .. 309 37 359 .. 215 144 اإلمن ئي املتح   األم  برامت

 *  0       0       للبيئ  املتح   األم  برامت

 658 2 15- 148 96 45 7 163 66 46 51 للسك   املتح   األم  صن وق

 *  0       0       املتح   األم  موئ 

 740 9 34+ 149 68 64 17 115 42 28 45 الالجئن شؤو ل املتح   األم  مفوضي 

 806 12 10- 364 69 269 26 374 78 234 62 للطفول  املتح   األم  منظم 

 764   .. .. ..  .. .. .. املش را  خل م   املتح   األم  مكتد

 ابملخاا را  املعاين املتحا   األما  مكتاد
 واجلر  

.. .. ..  .. .. ..   * 

 825 82+ 124 61 59 4 42 19 22 1 للمرأ  املتح   األم  هيئ 

 091 6 73- 63 42 16 5 136 44 59 33 الع ملي األذذا  برامت

 134 3 19+ 41 21 10 10 22 12 6 4 املتح   للم  والزراع  األذذا  منظم 

 394 2   .. .. ..  .. .. .. الذرا  للط ق  لي ال و  الوك ل 

 795 5 23 18 5   18 10 4 4 ال و  امل ل الطرا  منظم 

 270 10+ 13 8 5 0 3 0 3 0 ال ولي  البحرا  املنظم 
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 ا ستقب ل اإلرس ل

 التنق   رصيد
 امل   ن جمم ع

 اجملم ع نق  انتداب إع رة اجملم ع نق  انتداب رةإع  (2017)
 680  0       0       لالتص    ال و  ا حت د

 والعلااااا  للكبيااااا  املتحااااا   األمااااا  منظمااااا 
 والالق ف 

0 0 29 29 0 0 25 25 -4 2 148 

 617 9- 4 4 0 0 13 8 4 1 الصن عي  للتنمي  املتح   األم  منظم 

 87  0 0 0 0 0 0 0 0 الع ملي  السي ح  منظم 

 008 3 13+ 40 25 9 6 27 7 10 10 ال ولي  العم  منظم 

 178 2+ 3 2 1 0 1 1 0 0 الع ملي ال ا ي ا حت د

 049 8 108+ 204 127 50 27 96 77 4 15 الع ملي  الصح  منظم 

 159 1 28+ 35 18 9 8 7 6 1 .. الفكرا  للملكي  الع ملي  املنظم 

 324 5+ 11 8 2 1 6 3 1 2 اجلوا  للرص د الع ملي  ملنظم ا

 045 98 595+ 981 2 072 1 603 1 306 386 2 770 106 1 510 اجملم ع

 



JIU/REP/2019/8 

51 GE.19-20793 

 الث لث امل فق

 األخ ى الدولي  املنظم   مم رس    

 والتحصن للق ح   ال  ملي التح لف صندوقو  ال  ملي الصندوق  

 مقاراً  جنياف من تتخذ ع مل  قو  ول اه واخل ص الع   القط عن بن شراك  الع ملي الصن وق -1
 عااان فضااالً  العماا  رب مساا مه  إىل الوصاااول ألعضاا ئه اتاايح دخاا رلال صااان وق نظاا   اطباا  وهااو  هلاا 

 منظما  هاوف والتحصان للق حا   العا ملي التح لف صن وق أم  ظم  املن مغ در  عن  املويف مس مه 
 ،الع صم  وواشنطن جنيف يف ومقره ،دائم  ذر بتعيين   واخل ص، الع   القط عن بن شراك لل صغر 
 وا حتف ظ املواهد باذتجا هو لتح لفا صن وقل الرئيسي اهل ف فن  الع ملي، الصن وق ذرار وعلى
 ذل ، إىل ابإلض ف   إليه  العود  إمك ني  م  املنظم  خ رج إىل لالنتق ل ملويفيه صفر ال إاتح  م    ،
لبق ء احلوافز تق     الع ملي، الصن وق خط  مال  لتح لف،ا صن وقل التق ع ا  املع ش   خط  فن   ل
  در مغ عن  ه  ومس مه    املنظم  مس مه   على احلصول للمويفن  كنو   طوال  لفك  املنظم  يف

 املنظم  

 باانهت املواهااد إدار  يف اسااتالمر أناه والتحصاان للق حاا   العا ملي التحاا لف صاان وق وااذكر -2
 أاض ً  ل اه أ  على ،املوهوبن املويفن ل   ال راا  لتوسي  ؤقت امل وي ئفال واستخ   اإلنس  ، حموره
  وحا مه  داءاألو  النتا ئت على ككيزال من ب  ً  التطور وتقيي  اإلدارا  امله را  على اركز للكف ء  إط ر

 األولوا  تعطي ق ع   وهي ،10-20-70 املويفن تطوار ق ع   عليه اطل  م  التح لف صن وق اطب و 
 املويفاو   تلا  اإلط ر، هذا خالل من ال راسي   الفصول يف لتعل ل ،أخرا مث، الت راد، مث ،للخ  
  التطوار ذل  دع  عن مس ءل لل امل ارو  وخيض     اخل ص الوييفي التطوار

 فارص حت اا  وجياري العا ملي  لصان وقا لا   مؤسسي  أولوا  املويفن يف ا ستالم ر واشك  -3
 وجم    والسلوكي   امله را  يف الق را  تعزاز   ف تصم  وهي الكف ءا  إط ر أس ن على التعل 
 ،القيا د  مساتو   لتطاوار إطا راً  لعا مليا الصان وق وضا  وقا   املنظم   رس ل لتحقي  الضرورا  املعرف 
ر لادار  التنفيذا  اللجن  مستو  حى املويفن مل اري املختلط التعلي  حلول اشمله فيم  اشم   وامل ا

 ت راد خالل من التعل  من زا امل جيري البشرا ، املوارد تتيحه  الي التعل  لفرص واستكم  ً  التنفيذي 
  الت راد موضوع   يف متخصصو  و داخلي خ اء ق مهاو  هاع ّ  ق  مت تقين

 الدويل النقد صندوق  

 اخل رجي التنق  اشك    دائمن مويفن إىل تستن  خمتص  هيئ  نفسه  تعت  املنظم  تزال   -4
 باارامت خمتلفاا :  ائااطر  ثااال  خاالل ماان بقااو  اخلاا رجي التنقاا   ع تا يفهاا ذلاا ، وماا   لاا اه  أولواا 

  امتول  اإلع ر  وبرامت  ؛تب دهل أو املويفن مق اض   برامتو  صن وق؛ال ص حلل أجر ب و  اإلج ز 
 تقاو  الاي املوافقا  جلنا  دور خاالل مان ابملنظم  اخل ص بُعُ ه وُاضمن ابرز   مك ن  أجر ب و  اإلج ز 
  له كيته مل على احلف ظ ألذراض املنظم  إدارا  املويفن تب دل برامت وتنفذ الطلب    مجي  ب راس 

 حتماا  علااى لقا ر اب املتصاال  املشاا ك  بسابد الاا و  البناا  ما  إ  اطباا  مل فهااو اإلعا ر ، باارامت أما 
 حن يف أقصى، كح   سنوا  ثال  مل   ال و  البن  إىل ا نتق ل للمويفن  كنو   عملي ً  التك ليف

 القروض برامت أ  على ن وق الص رسله ا ف تور  خالل من املويفن تك ليف ت ف  املستقبل  اجله  أ 
 الا و  البنا  اقبا   و  التكلفا   ابهاظ تنفياذه اعت  الذي ال و  البن  من طلد على بن ءً  اآل  ُعّل 
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 كتيباا  ال أ  الصاان وق  حاظ وقاا  أجار  باا و  اإلجاا ز  خيا ر إطاا ر يف إ  الصان وق مااويفي ح ليا ً 
  ا نت اب حتقي  تصعيد على   س ع ،التكلف  ع لي  تعواض   هيو  ،بتعواض ته اخل ص 

  الدويل بنكال  

 جا ز اإلو  أجار با و  اخل رجيا  اخلا م   املاويفن: لتنق  طراقتن ال و  البن  جمموع  توفر -5
 ساانوا  4و أشاهر 6 باان تاكاو  لفااكا  البنا  مبغا در  للمااويفن األوىل الطراقا  ساامحوت أجار  با و 

 مبواصال  له ُاسمح املويف فن  املستقبل ، املنظم  ت فعه تداملر  أ  حن ويف أخر   منظم  يف عم لل
 رب حص  م فوع   تعلي  م ) البن  يف كمويف   التق ع ا   املع ش م فوع   من بنصيبه املس مه 
 للمويفن اسمح فهو ،أجر ب و  اإلج ز  خي ر أم  البن   خالل من الصحي الت من شراءبو  العم (
 اسمح   اخلي ر هذا أ  على ع ئلي ؛ ألسب ب أو لل راس  سنوا  أرب  ىلإ تص  مل   املنظم  مبغ در 

 البنا  اعلان ومبوجباه و ،امل حن  وله توييفلل  ً براجم البن  ا ار كم   آخر  مك   يف لعم اب للمويف
  امل حن  البل ا  من دع  إىل حتت ج الي العم  جم    عن ال و 

 أورواب يف والت  ون األمن منظم   

 تفاارض سي سا  لا اه  دائما  ذار بتعيينا   كبار   منظما  هاي أورواب يف والتعا و  األمان منظما  -6
 معظا  احلكومي  السلط   مبوجبه توفر فرا  أعم ل منوذج تستخ  و  املنظم ، يف للخ م  أقصى ح اً 

 ونتيجاا  املنظماا   ماا  حماا د خمصاان اتفاا ق مبوجاد ماانه  كاا   واعماا  ،ا نتاا اب طرااا  عاان املاويفن
 كما   ،2012 ع   اتف ق يف طرف  ليس  املنظم و  األعض ء  ال ول م  قوا  عالق  للمنظم  فن  ل ،لذ
 أنه اب و الذي األمر املتح  ، األم  ملويفي التق ع ا  للمع ش   املشك  الصن وق يف تش ر    أهن 
 املتح    األم  ومنظوم  املنظم  بن تش بهال ع   إىل اشر

 الن وي  للتج رب الش م   احلظ م  هدة منظم   

 مويفوها  اعما  دائما  ذار بتعيينا   منظما  النوواا  للتجا رب الشا م  احلظار مع ه   منظم  -7
 مناوذج مان جازءاً  العلماي، جملتما ا ما  املوّسا  التواصا  أنشاط  ند ج إىل التنق ، اع و   حم د  لفكا 
مل ني  اخل م  للجن  األس سي النظ   م املنظ قبل  وق  هل   ش ذالً  ذاته حب  اكو  أ  دو  ، أعم هل  ا
اً  املوح  املتح   األم  نظ   مم رس   ت رجيي ً  تطب  ابت و  2016 نوفم الال لو تشران يف ال ولي  د  استن 

 التق ع ا  للمع ش   املشك  الصن وق يف ش رك  ،2019 الال لوان ار ك نو   1 ويف لجن  ال مع ار إىل
 لا   مراقد بصف  تتمت  أهن  على ؛2012 ع   اتف ق يف طرف ً  ليس  ملنظم وا املتح    األم  ملويفي
 الرؤسااا ء جملاااس إىل نتماايت   أهنااا  ذاار الرفيعااا ، اللجناا  اإلداراااا  للجناا  الت بعااا  البشاارا  املاااوارد شاابك 

 التنفيذان 

 الكيمي ئي  األسلح  حظ  منظم   

 علااى بصارام  طبا ت وهاي  دائما  بتعيينا   منظما  ليسا  الكيمي ئيا  األسالح  حظار منظما  -8
 املويف اقضيه الذي الوق  وحُيتسد سنوا   سب  م ته للخ م  أقصى ح اً  الفني  الفئ  من  مويفيه
 بان املشاك  ا تفا ق يف طرفا ً   ليسا واملنظما  سانوا   ساب ال فاك  من كجزء  أخر  منظم  إىل منت ابً 

 وق   معه  املويفن لتب دل انطالق كنقط   ف قا ت يف األطراف املنظم   تستخ مه الذي املنظم  ،
 ،ال ولياا  اجلن ئيا  واحملكما  الا و  املا ل الطارا  منظما  ماان للمنظما  املاويفن إعا ر  مان ذلا  مكان

 املتح    ألم وا الكيمي ئي  األسلح  حظر منظم  بن املشكك  التحقي  آلي  إىل منه  وانت ا  
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 األمح  واهل   األمح  الصليب جلم ي   الدويل ا حت    

 جنياااااف يف مويااااف 600 )ماااانه  مويااااف 1 600 حااااوا  ماااان مؤلفاااا  ع ملاااا  قااااو  وجااااود ماااا  -9
 جلمعياا   الاا و  ا حتاا د ماويفي فاان  ياا ا (،امل يف مويااف 1 000 اعما  بينماا  دوليااو ، مويفاو  أو

 جتمااا  حتاا دا  ولاا    حمااا ود وتاانقله  طوالاا  ا لفاااك  عاا د  اعملااو  األمحااار واهلااالل األمحاار الصااليد
 ا حتا د  ل  ك    وق   بع  تنش ً  مل التجم  هذا  ستخ ا  احل ج  ولكن التنق ، من نكّ   لمواهدل

 املويف ولمت أ   الوطني جمعي لل و كن الوطني   األمحر الصليد مجعي   م  لالنت اب ترتيب   اترخيي ً 
 يف املعنيااا   الوطنياا معياا جلوا حتاا دا  اساا ه  أ  احلاا   ، بعاا  يف  كاان، كماا   ،ا حتاا د إىل املنتاا ب
 من فوائ  من جينيه أ   كن م  متزاا   بصور  اعي اب  ا حت د أ  إىل ا حت د مسؤولو اشرو   التموا 
  أوكسف    قبي  من مم ث ، يتشغيل منوذج ل اه  الي املنظم   م  تق رب وهن   املويفن  تب دل
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 ال ا ع امل فق
 املشرتك  الت تيش وحدة ت صي    شثن املش رك  املنظم   تتخذه  أن يت ن اليت  لإلج اءا ع م است  ا   
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التقرار
                              إج اءا   خت ذ 

                              لل لم

                           ن  أ 1 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  أ 2 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن  و 3 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن  أ 4 التوصي 

               ن            ن  و 5 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  و 6 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن    7 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن    8 التوصي 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن    9 التوصي 

                           ش  أ 10 التوصي 

 التشراعي  اجله ز ج ند من قرار  خت ذ توصي  ش: ال م ز: ش ح
 التنفيذي  الرئيس ج ند من إجراءا   خت ذ توصي  ن: 
 املنظم   هذه ج ند من إجراء اخت ذ تتطلد   توصي  :  

 حتقي  )ز( الفع لي  تعزاز )و( وا متال ل الرق ب  تعزاز )ه( واملواءم  ا تس ق تعزاز ) ( والتع و  التنسي  تعزاز )ج( املم رس    وأفض الف ضل  املم رس   نشر )ب( واملس ءل  الشف في  حتسن )أ( املنش  : التثثر
 أخر   أتثرا  )ط( الكف ء  تعزاز )ح( ش   ذا  م لي  وفورا 

    

 


