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 موجز تنفيذي

أل م  م   مت  األمم المتحتدة لبلبتداا ال تةمغت  ال     استتتتتتتتتتم ال التدمم الموتدا
  الية بغ  لت  ل  ب نةمج ممل فلل ة

JIU/REP/2021/2 

 مودم  )ال صل األول( -أوالا  

 سغةق اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  -ألف 

تتميز البلدان النامية غير السااللية ااتتقاراا لل  منفذ لل  البحر وبموعهها النايي وعزلتها عن  
بلدًا تتوزع عل  أربع عارات، ويبل  مجموع   32األساوا  الدولية  ويبل  عدد البلدان النامية غير السااللية  

من البلدان   16من مجموع ساااااااا ان الهالم  ويوجد    الماية تي  6,7ماليين نساااااااامة أو نحو    509ساااااااا انها  
تي أمري ا الالتينية  ومن بين  2تي أوروبا، و  2تي آساااااااااايا، و  12النامية غير الساااااااااااللية تي أتري يا، و

بلدًا أ ضاااااًا قااااامن أعن البلدان نمويًا  وتهاني البلدان النامية    17البلدان النامية غير السااااااللية،   ااااان ف 
التحد ات الهي لية، من ارتفاع تكاليف النقن وقاااااااااااهف ايت اااااااااااال المادي    غير السااااااااااااللية، لل  جان 

والرعمي، وتهتماد عل  الساااااااااااااالع األولياة وعل  المرور عبر البلادان المجااورة تي التجاارة الادولياة، كماا أن   
موارداا غير كافية وعدرَتها عل  الت اااااااااااااادي للكوارث الحبيلية والجوايا ال ااااااااااااااحية والتهاتي من آثاراا  

وتؤثيِّر اذه التحد ات سلبًا عل  عدرة اذه البلدان عل  تهزيز التنمية ايعت اد ة المح ردة والدتع    محدودة 
 التقدم البشري وايجتماعي والنهوض اايستدامة البيئية  اهجلة

 2024-2014ب نةمج ممل فلل ة لصةلح اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  لبمود  -بةء 

لتلبية ايلتياجات اإلنمايية الخاصاااااااااة للبلدان النامية غير السااااااااااللية ومهالجة التحد ات التي   
تواجهها، نظ مت األمم المتحدة مؤتمرين عالمي ين مخ ااا  اااين تمخ ضاااا عن اعتماد برناما عمن ألماتي   

هاون تي مجال تلبية ايلتياجات الخاصااااااة للبلدان النامية غير الساااااااللية قاااااامن ل ار عالمي جديد للت
، ثم  2003النقن الهابر من أجن البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية وبلدان المرور الهابر النامية، تي عام  

د التزام المجتمع  2014برناما عمن تيينا تي عام     وبرناما عمن تيينا او ل ار لنمايي شااااااااااامن  جساااااااااايِّ
ن مهالجة ايلتياجات والتحد ات الناشاائة تي ساابي 32  لاالدولي بدعم بلدان الهالم النامية غير الساااللية  

غير السااااللي  واو  ساااتند لل  الدروت المساااتفادة من تنفيذ برناما عمن ألماتي،  الجغراتي  عن موعهها  
ويهدف لل  لشاااااااد دعم أكقر اتسااااااااعًا احية الت ااااااادي للتحد ات اإلنمايية الخاصاااااااة التي تواجهها البلدان  

مسااااتدام وشااااامن  وتتمقن األولويات الساااات لبرناما عمن تيينا النامية غير الساااااللية وتهزيز مهدل نمو 
(؛ وتحوير البنية التحتية 1ما يلي  المسااااين األسااااساااية المت ااالة اساااياساااات المرور الهابر  األولوية   تي

(؛ والتكامن والتهاون عل  ال ااااهيد  3(؛ والتجارة الدولية وتيسااااير التجارة  األولوية  2وصاااايانتها  األولوية  
 ( 6(؛ ووساين التنفيذ  األولوية 5(؛ والتحول ايعت ادي الهي لي  األولوية 4األولوية اإلعليمي  
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 الغ ل م  االستم ال -جغم 

الغرض من اذا ايسااتهراض او تهزيز تهالية الدعم الذي تقديِّمم منظومة األمم المتحدة لتنفيذ   
حية تو يد عدرة البلدان النامية غير برناما عمن تيينا، وكفاءة اذا الدعم واتسااااااااااااااعم و،يمتم النسااااااااااااابية، ا

السااااللية عل  مهالجة ايلتياجات والتحد ات الناشااائة عن موعهها الجغراتي غير السااااللي  وسااايسااااعد 
ذلك تي القضاء عل  الفقر وتهزيز التنمية المستدامة  ولذلك ين  ُّ تركيز ايستهراض عل  أوجم دعم  

 تيينا واعتراح ما يلزم من تحسينات كيانات منظومة األمم المتحدة لبرناما عمن 

 أهداف االستم ال -دال 

يرمي اذا ايساااااااااتهراض لل  تحقيد ثالثة أاداف، أولها تقييم نحا  الدعم الذي تقديِّمم كيانات   
منظومة األمم المتحدة للبلدان النامية غير الساااااااااااااااللية فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا من لي  القدرات  

أعادر عل  دعمهاا فيماا يت ااااااااااااااان بوي ااتهاا  وثااني األااداف تحادياد وتقييم التادابير  والمجاايت التي اي 
المت خذة للت ااااااادي للتحد ات والقيود التي تواجهها كيانات منظومة األمم المتحدة تي سااااااايا  تقد م الدعم  

ت  الدروت المسااااتفادة أو الممارسااااا   اسااااتخال للبلدان النامية غير الساااااللية اشااااجن برناما عمن تيينا، و 
الجيدة لتهزيز النجاح تي تنفيذه  أما الهدف القال  تيتمقن تي دراساااة وجهات نظر ترادل البلدان النامية  
م من منظومة األمم المتحدة،   غير السااااااااااللية اشاااااااااجن أامية برناما عمن تيينا، ومدل كفا ة الدعم المقد 

 م المتحدة تي تنفيذه  و بيهة التنسيد والتهاون بين الح ومات الو نية وكيانات منظومة األم

 الم هجغ  -هةء 

من    سااااااااتند ايسااااااااتهراض لل  عملية واسااااااااهة لجمع البيانات، اما تي ذلك الردود عل  ايسااااااااتبيان  
منظمة مشاااااركة تي ولدة التفتيش المشااااتركة؛ و  ( أترعة األمم    21الجهات التالية و/أو مقابالت مهها   أ(  

من    26من الشاااركاء تي التنمية؛ و د(    25من البلدان النامية غير السااااللية؛ و  (    31المتحدة الُقْحرية تي 
قين   42اساتق اايية من    البلدان النامية غير السااللية  كما يتضامن ردودًا عل  دراساة  موظفًا تي م ات  المنسايِّ

عضاوًا    246من البلدان النامية غير السااللية، تضااًل عن ردود عل  دراساة اساتق اايية من    29الم يمين تي 
  واعتمد ايسااااتهراض أ ضااااًا عل  وثايد الجملية  32  لاتي األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااللية  

ذات ال االة ااعتباراا م ااادر بيانات تكميلية أو ألغراض التجكيد  ويشااير م ااحلا  كيانات     الهامة والتقارير 
لل  المنظمات المشاااااركة تي ولدة التفتيش المشااااتركة واللجان اإلعليمية واإلدارات  المسااااتخدم تي ايسااااتهراض  

 والم ات  التااهة لألمانة الهامة لألمم المتحدة التي شاركت تي ايستهراض  

الت تلبةت المتاخ ة في م   م  األمم المتحدة لدمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة   -ةا ثةنغ 
 )ال صل الثةني(

 لمح  مةم  -ألف 

خُلص المفتش لل  أن  كيانات منظومة األمم المتحدة  عل  مسااااااااااتول المقار وعل  ال ااااااااااهيد   
تيينا بدرجات متفاوتة،  الُقحري عل  لد سااااااااااااواء( تغحي جميع المجايت ذات األولوية تي برناما عمن 
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رة، من خالل  وبحرايد تكميِّن وي اتها وعدراتها  واي تركيِّز تي سااااااايا  عملها اذا عل  المسااااااااعدة الميسااااااا 
تاادابير تنهاان من خبرتهااا تي مجااال الهماان الملياااري، وتنميااة المهااارف والقاادرات، والقاادرة عل  لشاااااااااااااااد 

  األمم المتحاادة لخاادمااات المشااااااااااااااااريع امااا  الجهااات المهنيااة  عل  أن  برناااما األغااذ ااة الهااالمي وم تاا
الوليدان اللذان ثبت أنهما  ضاحلهان بدور نشاف فيما يتهلد بدعم األولويات التي تتحل  ايساتقمار تي 

 البنية التحتية الماد ة 

 إدمةج ب نةمج الممل -بةء 

توجيهاات من ايئااتهاا  كيااناًا لدماا  برنااما عمان تييناا تي الهمان التنظيمي من خالل  15يؤيايِّد   
أو لدعم البلدان النامية غير السااللية اشاجن أولويات   اإلدارية، لما لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا صارالةً 

مهي نة ذات صااااااالة  ومن أبرز اذه التوجيهات ثمانية عرارات صاااااااادرة عن الجملية الهامة اشاااااااجن برناما  
الُقحرية تتلق  توجيهات أعن مقارنة االمقار اشااااااااااااجن عمن تيينا  غير أن  المفتش خلص لل  أن  الم ات   

برناما عمن تيينا  وباإلقاااااااتة لل  ذلك، ُينظر عمومًا لل  شااااااواغن البلدان النامية غير الساااااااللية عل   
أنها ي ُتدَما عل  نحو جيد تي صااااال  األعمال التنظيمية ،ياساااااًا لل  شاااااواغن الدول الجزرية ال اااااغيرة  

 ًا  النامية وأعن البلدان نموي 

 مع ال اليةت أوجه الت ابط -جغم 

دت مهظم    فيمااا يتهلد اااجوجاام الترااف بين برناااما عماان تيينااا والهماان المنود اااالكيااانااات، لااد 
( أولويااة والاادة أو أكقر من أولويااات برناااما عماان تيينااا عل  أنهاا  29كيااانااات منظومااة األمم المتحاادة  

التي تكون تيها وي ة كيان ما مرتبحًة ببرناما عمن تيينا، مرتبحة االهمن الذي ُكليِّفت ام  وتي الحايت  
يوجد ل ار اساااااتراتيجي أو برناما عمن ذو صااااالة  شااااامن أولويات برناما عمن تيينا تي مهظم الحايت  

تي الماية(  غير أن  اذه ايسااااااتراتيجيات وبراما الهمن ي تقترن عادًة اخحف عمن واسااااااتراتيجيات   84 
 رييسية تت ن اجولويات برناما عمن تيينا وأاداف ومؤشرات أداء 

 المبةدرات المتاخ ة -دال 

من كيانات منظومة األمم المتحدة نف ذت براما ومشاااااريع وأنشااااحة   17خُلص المفتش لل  أن    
لتنفيذ أولويات برناما عمن تيينا، اساااااااااااااتفادت منها غالبية البلدان النامية غير السااااااااااااااللية  وتتجلف اذه  

راا من خحف  المبادرات من  ايفة متنوعة من التدخالت وتساهم تي جميع أاداف التنمية المساتدامة وغي
 التنمية الهالمية  

م امل ال جةح، والثغ ات التي تشتتتتتت م توديم الدمم، والتحديةت الوة م  في  -ثةلثةا  
 دمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة )ال صالا الثةلث وال ابع(

 م امل ال جةح -ألف 

كيانات منظومة األمم  ُ ساتشاف من تحلين المبادرات المت الة ببرناما عمن تيينا التي تدعمها   
ثة   ز ما يلي  اتباع ُنُها شااااملة ومْحدِّ المتحدة بنجاح أن  تحقيد نتايا مقمرة  قتضاااي من الكيانات أن تهزيِّ
للتحول وعاايمااة عل  الحلاا ؛ واتخاااذ عرارات عاايمااة عل  األدلاة؛ واينخراد وتولي زماام األمور والتم ين  
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صااحا  م االحة متهددين؛ ولشااد الموارد من خالل مد  عل  المسااتول المحلي؛ والتنساايد والتهاون مع أ
مع بلدان الهبور والشاركاء اإلعليميين؛ والرصاد واإلبال    نسايد جساور التواصان مع القحاع الخا ؛ والت

وتي المقاابن، ينبغي للكياانات أن تتجنا  النُّها المجز أة واينفراد ة والم اااااااااااااام ماة من أعل  لل  أساااااااااااااافان،  
 اتس عل  التموين التقليدي  واإلدارة الجزيية، والتن

 الثغ ات التي تش م توديم الدمم  -بةء 

فيما يتهلد االقغرات التي تشاااو  دعم برناما عمن تيينا عل  نحا  المنظومة، خلص المفتش لل    
أن  اذه القغرات تت اااااااااان عمومًا اما يلي  القيود المفروقااااااااااة عل  البيانات، ومحدود ة الدعم التقني والمالي؛  

وجود كيان مركزي يتول  تنسااااااااااايد أولويات مهي نة من برناما عمن تيينا؛ ونقص أنشاااااااااااحة المناصااااااااااارة  وعدم  
 والترويا؛ وعدم القدرة عل  لشد اإلرادة السياسية؛ وقهف التهاون اشجن اهض المبادرات الرييسية  

 التحديةت الداخبغ  -جغم 

م المؤساااااسااااا  ات( التي تواجهها كيانات  تشااااامن التحد ات الداخلية الرييساااااية  قااااامن نحا  تح ُّ
الموارد المالية والبشاااااارية الم ر ساااااة   نقَص منظومة األمم المتحدة تي دعم تنفيذ برناما عمن تيينا افهالية  

لمهالجة أولويات برناما عمن تيينا، واو وقااع يتفاعم من جراء محدود ة لعحاء األولوية للبلدان النامية  
منف ااالة عن اهضاااها تي عمن أعضااااء األترعة الُقْحرية وعدم   غير السااااللية  وتشااامن أ ضاااًا اتباع ُنُها

 تقد م دعم متسد من مقار المنظمات التي يْتبهون لها 

 التحديةت الخةرجغ  -دال 

تشمن التحد ات الخارجية الرييسية التي تواجهها كيانات منظومة األمم المتحدة  والتي تتجاوز  
م المؤسااااااااااااااسااااااااااااااات( ما يلي    الهنااصاااااااااااااار التي أغفلهاا برناما عمان تييناا لتحقيد نتاايا التنمية  نحاا  تح ُّ

المساااااتدامة؛ وانهدام التماساااااك بين البلدان النامية غير السااااااللية؛ والقيود  الساااااياساااااية، والقيود المت ااااالة  
االحوكمة والقدرة والتنسااااااااااايد( داخن البلدان النامية غير السااااااااااااللية؛ وقاااااااااااهف انخراد القحاع الخا   

 والشركاء تي التنمية، اما تي ذلك محدود ة ايستفادة من المزا ا النسبية المتالة  والجهات المانحة

 إش اك ببداا الم ور المةب  -هةء 

مشااركة بلدان المرور الهابر مشااركًة بنياءًة أسااسايةن لتنفيذ برناما عمن تيينا تنفيذًا ناجحًا، بْيد   
محدودة اساب  الهوامن التالية  التوترات الجيوساياساية؛ واختالل أن  المفتش خلص لل  أن  اذه المشااركة  

قة بين البلدان النامية غير الساااااااااااللية   موازين القول؛ وتباين األولويات وعدم وجود عواعد ومهايير منساااااااااا 
وبلاادان المرور الهااابر؛ وعاادم وجود مبااادرات عبر الحاادود، واو وقااااااااااااااع يتفاااعم من جراء عاادم كفااا ااة  

 للكيانات للدتع بهذه المبادرات ُعُدمًا الحضور الميداني 

 الت صغةت:  

  تشاااااااااجيع بلدان المرور عل  المشااااااااااركة اانتظام  ل ومات البلدان النامية غير السااااااااااللية  •
ونشاد تي المنابر الح ومية الدولية ذات ال لة التي تتناول القضا ا والتحد ات المشتركة؛  

لتنسايد والمضاي ُعُدمًا صاو  لرسااء ساياساات  وايساتهانة االمنابر دون اإلعليمية لتحساين ا 
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قة لعليمييًا؛ واسااااتخدام القوة التفاوقااااية للتكتالت اإلعليمية للح ااااول عل  تنازيت من   منساااا 
بلدان المرور الهابر يتهذر التوصااااااان لليها من خالل المفاوقاااااااات القنايية؛ و نشااااااااء أترعة  

 بر الحدود؛ عاملة مشتركة بين الوزارات داخن كن بلد لزيادة الربف ع 

  مسااااااااااااااعدة البلدان النامية غير السااااااااااااااللية وبلدان المرور  كيانات منظومة األمم المتحدة  •
الهابر عل  مهالجة المسااااااين ذات الحااع التقني؛ ودعم البلدان النامية غير السااااااللية تي  
تحديد سااااااااابن تحفيز بلدان المرور الهابر عل  التهاون؛ ودعم المبادرات عبر الحدود عل   

عدة سااانوات إلثبات تحقيد نتايا مقمرة؛ و شاااراظ المنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية مدل  
تي مهالجة المسااااااين الهابرة للحدود؛ و درا  الهناصااااار المت ااااالة االقضاااااا ا الهابرة للحدود  
صااااااارالًة تي صااااااال  التحليالت الُقْحرية المشاااااااتركة وأ ر التهاون الُقْحري ووثايد البراما  

باع نها منظ م إلشاااااراظ بلدان المرور الهابر وتهزيز لم انية الوصاااااول  الُقْحرية لضااااامان ات 
 لل  األصول اإلعليمية و ل  الخدمات المهرفية؛ 

م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية   •
لتهيين جهات تنسيد و نية ال غيرة النامية  التنسيد مع بلدان المرور الهابر النامية  

 مهنية ببرناما عمن تيينا 

 تمزيز االتيةق بل  خطط الت مغ  -واو 

ت اابا مهالجة أولويات برناما عمن تيينا أسااهن عندما تتضااا أوجم ترااحها مع ساااير خحف   
التنمية الهالمية واإلعليمية من خالل لجراء جرد مفاهيمي موقااااوعي ومرن وشااااامن لجميع الخحف لبيان  
أوجم التجانس والتباين فيما بينها  وباسااااتقناء جرد لبرناما عمن تيينا وأاداف التنمية المسااااتدامة وقااااهم  
م ت  الممقن السااااامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساااااللية والدول الجزرية ال ااااغيرة النامية  

ألخرل، واو ما  فرز اختالتات   م ت  الممقن السامي(، خلص المفتش لل  غيا  جرد لخحف التنمية ا
 تي تهم وتفسير أوجم التجانس أو التباين بين برناما عمن تيينا وغيره من خحف التنمية الهالمية 

 الت صغةت:  

  قااامان تجسااايد المسااااين الشااااملة الهامة، وي سااايما لقو  اإلنساااان الدول األعضااااء •
ا ااااااورة ونوع الجنس والبيئة، التي ُتهتبر أساااااااسااااااية لتحقيد نتايا التنمية المسااااااتدامة،  

لدل وقااااااااااع النسااااااااااخة الموالية من برناما الهمن ل ااااااااااالا البلدان النامية غير  وافية
 ؛2024الساللية تي عام 

دعم ل ومات البلدان النامية غير الساااااللية لضاااامان    المتحدة كيانات منظومة األمم   •
وبرناما عمن تيينا واإلبال  عنهما ا اورة    2030رصاد خحة التنمية المساتدامة لهام  

متكاملة؛ واساااااتخدام المن اااااات القايمة وبيانات الرصاااااد ذات ال ااااالة إلنشااااااء من اااااة 
ة تي تحديد  تفاعلية للكترونية لجرد ورصااااااااااااااد الخحف ذات ال اااااااااااااالة احية المساااااااااااااااعد

األولويات المشااااااااااااااتركة؛ والتهاون تي مجال جمع البيانات ووقااااااااااااااع مؤشاااااااااااااارات أداء  
مخ اا  ااة الغرض إلبراز ايتسااا  بين الخحف؛ وتهيين جهة تنساايد داخلية مشااتركة 

 ؛ 2030تتول  تنسيد الهمن اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا وخحة عام 

مفاهيمي موقوعي وشامن لجميع خحف التنمية    لجراء جرد  م ت  التنسيد اإلنمايي •
 الهالمية للوعوف عل  أوجم التجانس وايختالف فيما بينها؛
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م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية   •
ن    المشاااااركة تي األترعة الهاملة المشااااتركة بين الوكايت وتِّر  الهم ال ااااغيرة النامية

المهنية اخحف التنمية الهالمية من أجن توقيا ال لة القايمة بين برناما عمن تيينا 
 وتلك الخحف وتقد م المدخالت ذات ال لة 

 خ يط  ط يق التمجلل بت  ل  ب نةمج ممل فلل ة في الي  ات الخمس المتبقغ  -زاي 

يذ خريحة الحريد تي لينها تشمن التحد ات الرييسية التي وعف عليها المفتش فيما يتهلد بتنف 
ما يلي  عدم كفا ة الموارد الالزمة لتلبية الحل  المتزايد عل  الخدمات ايسااااتشااااارية، وبراما المساااااعدة  
التقنية، واألعمال التحليلية، وخدمات السااااااااياسااااااااات الهامة؛ وايعتماد عل  ل ومات البلدان النامية غير 

لضاااهف تي تهميم المهلومات عل  المساااتول الُقْحري؛ وعدم  السااااللية لتهبئة الشاااركاء افهالية؛ وموا ن ا
 استخدام البلدان النامية غير الساللية ااعتباراا ولدَة تحلين تي تقارير الوكايت 

 الت صغةت:  

  تمشاااااااااااااايًا مع األل ام الواردة تي خريحة الحريد وتي  كيانات منظومة األمم المتحدة •
اخت اااصااات الفريد ايسااتشاااري المشااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير 
الساااللية، اسااتهراض خريحة الحريد ا اافة دورية وتهدين النتايا المتوخاة واألنشااحة 

ة الحريد من خالل والجداول الزمنية لس  الحاجة وتبادل الخبرات اشجن تنفيذ خريح
الفريد ايسااتشاااري؛ وزيادة التنساايد التيزري تي عمن الفريد ايسااتشاااري مع مجموعة 
األمم المتحدة للتنمية المساااااتدامة، واللجنة الرفيهة المساااااتول المهنية االبراما، وشاااااب ة 

 األمم المتحدة المهنية االحاعة، ولجنة األمم المتحدة المهنية االموارد المايية؛

الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية  م ت    •
  لنشااااااااء مساااااااتودع لفايدة كيانات منظومة األمم المتحدة لحف  آخر ال اااااااغيرة النامية

 المستجدات اشجن التقدم المحرز تي تنفيذ خريحة الحريد 

 (19-تأثل  جة ح  م ل فل وس ك رونة )ك فلد - ةء 

تشامن التحد ات الرييساية التي وعف عليها المفتش فيما يتهلد بتجثير الجايحة عل  جهود دعم   
تنفيذ برناما عمن تيينا ما يلي  قرورة لعادة توجيم موارد البرناما وأنشحتم و عادة استخدامها للت دي  

ا؛ والتجخر تي والتهاتي من آثارا  19-للجايحة؛ والنقص الهاين تي تموين خحف الت ااادي لجايحة كوتيد
تنفيذ المشاريع اسب  تدابير اإلغال  الشامن؛ و راا  الموظفين؛ و غال  الحدود وتهحُّن سالسن التجارة  
واإلمدادات؛ وارتفاع مهديت البحالة والفقر والتفاوتات تي الدخن والهنف الجنسااااااااااني؛ وارتفاع المديونية  

  لي  الذي  هو  تحوير البنية التحتية وتحقيد التحول الهي
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 الودرة الداخبغ  لبكغةنةت مبى دمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة )ال صل الخةمس(  -رابمةا  

 تمزيز الت يلق والتمةوا الداخبلل  بشأا ب نةمج ممل فلل ة -ألف 

ليس لدل أي من كيانات منظومة األمم المتحدة  ااساتقناء م ت  الممقن الساامي ألعن البلدان   
ص يركيِّز ل ارًا عل   نمويًا والبلدان النام ية غير السااللية والدول الجزرية ال اغيرة النامية( م ت  مخ ا 

 همن ا اافتم  -يؤدي وظيفة رييسااية أخرل   -كيانًا م ت    23دعم تنفيذ برناما عمن تيينا، ولكن لدل  
الكيان تي دعم  الرايدة المهي نة  أو جهة التنساايد اح م الواعع( تي تنساايد الهمن الذي  ضااحلع ام الهيئة  

 البلدان النامية غير الساللية، اما  شمن برناما عمن تيينا 

 الت صغةت:  

  تهيين جهة تنسااااايد تنظيمية الرؤسااااااء التنفيذيون لمؤساااااساااااات منظومة األمم المتحدة •
لن لم   ونوا عد تهلوا    2022مهنية االبلدان النامية غير الساااااااللية، احلول نها ة عام  

ع بتوجيم من م ت  الممقن الساااامي،  ذلك االفهن، ذات   اخت ااااصاااات واقاااحة توقاااَ
د دور ومساااااااؤوليات جهة التنسااااااايد تي دعم تنفيذ برناما الهمن ل اااااااالا البلدان   وتحديِّ

 (؛1الت صغ  النامية غير الساللية  

ًا والبلدان النامية غير الساااااااااااااااللية والدول  ّي م ت  الممقن السااااااااااااااامي ألعن البلدان نمو •
مهنية ببرناما عمن تيينا تي الم ات    جهات تنساايد  تحديد  ميةالجزرية ال ااغيرة النا

اإلعليمياة المهنياة من كيااناات منظوماة األمم المتحادة، وتي األترعاة الُقْحرياة تي البلدان  
النامية غير السااااااااااااللية وتي بلدان المرور الهابر النامية، بدعم من م ت  التنسااااااااااايد  

 فيذ برناما عمن تيينا اإلنمايي، من أجن لنشاء  شب ة ممارسين  لتن

 زيةدة ال مي بل نةمج ممل فلل ة في ص  ف الم ظ ل  مم مةا  -بةء 

وعف المفتش عل  نقص كبير تي الوعي الهام ببرناما عمن تيينا وتهمم لدل الموظفين عل    
نحا  المنظومة اجسراا  وليقما   ون اذا الوعي موجودًا، تهو  قت ر عادًة عل  الموظفين المنخر ين  

ات األولوية  ا اورة مباشارة أو غير مباشارة تي تقد م الدعم للبلدان النامية غير السااللية تي المجايت ذ
 تي برناما عمن تيينا  

 الت صغةت:  

الرؤساااااااااء التنفيذيون لمؤسااااااااسااااااااات منظومة األمم المتحدة  اتخاذ تدابير لزيادة الوعي   •
ببرناما عمن تيينا، اما تي ذلك قااااااااااامان لف  جميع المنتجات المهرفية وايبتكارات  

منهجي وبحريقة تتيا والممارساااات الجيدة والدروت المساااتفادة ذات ال ااالة عل  نحو 
 لجميع الم ات  المهنية داخن مؤسساتهم الوصول لليها 
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 تحيل  ف ص التدريب والتمبم بشأا ب نةمج ممل فلل ة -جغم 

ص الغرض لموظ يم اشاااجن برناما عمن تيينا، بْيد    م أيٌّ من الكيانات أي  تدري  مخ ااا  لم  قديِّ
أن  غالبية الكيانات أشاااااااارت لل  أنها ترليِّ  بتدري  من شاااااااجنم أن  سااااااااعد عل  تو ية الموظفين الذين  

دة من برناما عمن تيينا    يتولون ا ورة مباشرة أو غير مباشرة دعم أولويات محد 

 الت صغةت:  

  تكليف م ت  الممقن الساااااامي االتنسااااايد مع مؤساااااساااااات منظومة األمم  األمين الهام •
المتحدة المهنية لوقاع اساتراتيجية وخحة تنفيذ ُمْحَكَمتين وشااملتين، احلول نها ة عام  

، لت اااااااااميم وتنفيذ ورصاااااااااد وتقييم التدري  عل  تهميم برناما الهمن ل اااااااااالا  2022
 (؛2الت صغ  ساللية عل  ال هيد الو ني تي اذه البلدان  البلدان النامية غير ال

م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية   •
  وقاااااااااااااع تدري  خا  ببرناما عمن تيينا  غحي ما يلي  خلفيتم ال اااااااااااااغيرة النامية

ت القحااا يااة؛ وأوجاام الترااف  والغرض مناام وأولوياااتاام؛ وكيف  جري تنفيااذه؛ والمنظورا
فيماا بين أولويااتام؛ ولمحاة عااماة عن خريحاة الحريد للتهجيان بتنفياذه؛ و ل اااااااااااااااءات  

 عن البلدان النامية غير الساللية 

 تحيل  ممبغ  رصد ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة واإلبالغ م ه -دال 

المت ااااالة ببرناما عمن تيينا، مقلما  ليس لدل أي كيان آلية داخلية م ر ساااااة لرصاااااد المبادرات   
ص لتقد م تقارير عنم  وتشااااامن التقارير المقد مة لل  مجالس اإلدارة النتايا   ي يوجد منبر داخلي مخ ااااا 

المحرزة تي البلدان النامية غير السااااااااااااللية التي  همن تيها كيان ما تحديدًا، ولكن ليس اشاااااااااااجن البلدان  
موعة  وتشاااااااامن اله بات التي تواجهها الكيانات ما يلي  عدم كفا ة النامية غير الساااااااااللية ااعتباراا مج

البيانات الواردة من الم ات  اإلل اااااااااايية الو نية للبلدان النامية غير السااااااااااللية؛ وعدم وجود من اااااااااة 
دة ل يااات اإلنجااازات المحرزة عل  نحااا  المنظومااة فيمااا يتهلد ببرناااما عماان تيينااا؛ وعاادم تحااديااد  مولاا 

ة غير الساااااللية واألنشااااحة المت اااالة ببرناما عمن تيينا ااعتبار اذا الجان  تئة منف اااالة  البلدان النامي
تي ُنظم لدارة البرناما؛ وعدم  ل  ل ومات البلدان النامية غير الساااااااللية لدراَ  المؤشاااااارات المت اااااالة  

 ببرناما عمن تيينا تي وثايد البراما الُقْحرية وأ ر التهاون الُقْحري 

 الت صغةت:  

  وقع ل ار واقا للنتايا فيما لرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدةا •
، اما تي 2022يتهلد بدعم البلدان النامية غير السااااااااااااااللية، وذلك احلول نها ة عام  

ذلك أوجم الترااف بين النتايا المراد تح يقها واساااااتراتيجية النواتا الرييساااااية واألنشاااااحة 
 (؛3الت صغ  األساسية  

  تكليف مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااااتدامة، بدعم من م ت  التنساااايد ألمين الهام ا  •
، لألترعاة الُقْحرياة تي البلادان  2022اإلنماايي، بتقاد م توجيهاات ااانتظاام، احلول نهاا اة عاام  

النامية غير الساااللية اشااجن لدرا  برناما الهمن ل ااالا البلدان النامية غير الساااللية تي  
 (؛ 4الت صغ   لجراء تحليالت ُعْحرية مشتركة وتي وقع أ ر للتهاون   
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  تكليف م تاااا  التقييم عل  نحااااا  المنظومااااة التااااااع لمجموعااااة األمم  األمين الهااااام •
المتحادة للتنمياة المسااااااااااااااتاداماة ااقجراء تقييم عل  نحاا  المنظوماة، احلول نهاا اة عاام  

النتاايا اإلنماايياة لبرنااما عمان تييناا ، لمساااااااااااااااااماة منظوماة األمم المتحادة تي 2023
وقااااااامان أن ترتد النتايا المحق قة لعداَد برناما الهمن الجديد ل اااااااالا البلدان النامية  

 ( 5الت صغ  غير الساللية  

أداء مكتتتب الممثتتل اليتتتتتتتتتتةمي ألّتتل اللبتتداا نم ياا واللبتتداا ال تتةمغتت  ال   -خةميةا  
  وتزويده بةلم ارد لالضتتتتتطال   اليتتتتتة بغ  والدول الجزري  الصتتتتتغل ة ال ةمغ

 بةلدور ال ي ُكبيِّف به في ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة )ال صل اليةدس(

 تولغم أداء مكتب الممثل اليةمي -ألف 

أعر  أصااااااحا  الم اااااالحة عن آراء متباينة اشااااااجن أداء م ت  الممقن السااااااامي تي مجايت   
عتُبر أداؤه غير كااف لل  لاد اهياد تي لشاااااااااااااااد عمان وييتام األربهاة المتهلقاة ببرنااما عمان تييناا  تقاد ا 

وتنفياذااا  وكاانات   2030الموارد لتنفياذ برنااما عمان تييناا وتي تهزيز ايتساااااااااااااااا  مع متاااهاة خحاة عاام  
قة والرصاااااد الفهال لبرناما عمن  اآلراء ل جابية بدرجة أكبر اشاااااجن دور الم ت  تي كفالة المتااهة المنسااااا 

تاع عن م اااالا البلدان النامية غير السااااللية وزيادة الوعي االتحد ات  تيينا وتقد م تقارير عنم، وتي الد
 الخاصة التي تواجهها 

 ت فل  الم ارد لمكتب الممثل اليةمي -بةء 

 ضاام البرناما الفرعي لم ت  الممقن السااامي اشااجن البلدان النامية غير الساااللية ثالثة موظفين   
خ اااااااااا  ااااااااااات الساااااااااانوية للميزانية  اعتمادات الميزانية الهاد ة  متفرغين تي الفئة الفنية، ويبل  متوسااااااااااف الم

دوير منااذ اعتماااد برنااما   1  250  000دوير و  750  000الخااارجااة عن الميزانيااة( مااا بين ايعتمااادات  و 
  وبالنظر للوي ة الواساااهة التي أساااندتها الجملية الهامة للم ت ، يالل  المفتش  2014عمن تيينا تي عام  

اقلٍد الفجوات الشااااااساااااهة بين توعهات الشاااااركاء وأصاااااحا  الم ااااالحة من الم ت  وبين ما  م ن أن ينجزه  
 ان النامية غير الساللية تي قوء الموارد المتالة عملييًا من خالل برنامجم الفرعي اشجن البلد

 الت صغةت:  

  تكليف م ت  الممقن السااامي بوقااع ل ار ُمْحكم ومتكامن للنتايا، وميزانية  األمين الهام  •
وخحة برنامجية د،يقتين لبرنامجم الفرعي اشاااااجن البلدان النامية غير السااااااللية، مشااااافوعة  

تي ذلك لعامة شااااراكات من أجن تحقيد أثر جماعي،  امهلومات عن شاااارود النجاح، اما  
 (  6الت صغ   وبلورة خحة إلدارة المخا ر، وخحة للرصد والتقييم   
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 الت يلق والتمةوا بشأا ب نةمج ممل فلل ة )ال صل اليةبع( -سةدسةا  

 الدوللل  بشأا ب نةمج ممل فلل ة ل م ةب  الت يلق والتمةوا الحك مل -ألف 

المناابر الح ومياة الادولياة القاايماة لممقلي البلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة للراز تقادم  أتاالات  
صاااااااو  تحقيد تواتد تي اآلراء، و ذكاء الوعي، وتحقيد التفاام المشاااااااترظ، والدعم الساااااااياساااااااي، وتبادل  
لد  الدروت المساااتفادة وأتضااان الممارساااات اشاااجن برناما عمن تيينا، بْيد أنها واجهت أ ضاااًا تحد ات تته

اجوجم الق ااور التي تشااو  هي لها وشااموليتها وتمويلها ودعمها، وتشاامن، تي جملة ما تشاامن، ما يلي   
عدم وجود بند عايم بذاتم تي جدول األعمال اشاااااجن برناما عمن تيينا أو البلدان النامية غير السااااااللية؛  

لدان المرور  وعدم القدرة عل  تقد م لرشاااااااادات خاصاااااااة ا ن بلد؛ وقاااااااهف لضاااااااور ومشااااااااركة ممقلي ب
اا كيانات منظومة األمم المتحدة  دُّ  الهابر؛ والتقارير المخ   ة وغير ايستراتيجية التي ُتهِّ

 الت صغةت:  

  اإل هاز  الهيئات التشاااااريلية والهيئات اإلدارية تي مؤساااااساااااات منظومة األمم المتحدة •
االفهن، اجن تقوم  ، لن لم تكن عد تهلت ذلك  2022لل  مؤسااساااتها، احلول نها ة عام  

بتهميم أولويات برناما الهمن ل ااااااااااالا البلدان النامية غير الساااااااااااللية ذات ال اااااااااالة  
م تقاارير دورياة عن تنفياذه  ااالهمان المنود بهاا، وأن تحلا  لل  مؤسااااااااااااااساااااااااااااااتهاا أن تقاديِّ

 (؛7الت صغ    

  الهيئات التشااريلية، والهيئات اإلدارية، والرؤساااء التنفيذيون لمؤسااسااات منظومة األمم •
  رتع درجة األولوية الممنولة للبلدان النامية غير الساااااااللية احي  تضااااااااي  المتحدة

لة للدول الجزرية ال غيرة النامية وأعن البلدان نمويًا؛  األولوية المخو 

  تحديد رواد من بين أعضااااااااااء مجموعة البلدان  ممقلو البلدان النامية غير السااااااااااللية •
حالع بدور ،يادي عوي للدتع ُعُدمًا ببرناما النامية غير الساااااااااللية مسااااااااتهدين لالقاااااااا

عمن تيينا تي المنابر الهالمية؛ و نشاااااااااااء مجموعات تر ية تهن  ل اااااااااارًا االتياجات  
البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية تي ل ار المنابر القايمة؛ وتركيز المناعشااااااااااااااات عل   

 ية المستدامة؛البلدان التي ُ حتمن أي تحقيِّد أاداف برناما عمن تيينا وأاداف التنم

  تحوير القدرة التفاوقية لمجموعة البلدان النامية غير كيانات منظومة األمم المتحدة •
 الساللية تي لجنة تيسير التجارة التااهة لمنظمة التجارة الهالمية 

جهتةت الت يتتتتتتتتتلق المم غت  بل نتةمج ممتل فلل تة في الحك متةت ال ط غت  لبلبتداا ال تةمغت   -بةء 
 الية بغ ال   

لل  أن  اناظ وزارة  أو وزارات( مهي نة   ةمن البلدان النامية غير السااااااااااااااللي  19أشاااااااااااااار ممقلو   
تؤدي دور جهة تنساايد لفايدة الح ومات الو نية اشااجن برناما عمن تيينا  عل  أن  جهات التنساايد اذه  

اشااااااااااجن برناما عمن تيينا تواجم تحد ات جمة تي التواصاااااااااان افهالية مع كيانات منظومة األمم المتحدة  
اح م الهوامن التالية  نقص الموارد البشارية والمالية لحضاور الفهاليات ذات ال الة؛ وعدم التفاعن عل   
د بوقااااااااوٍح المسااااااااؤوليات عن  نحو مناساااااااا  مع األترعة الُقْحرية؛ وعدم وجود ل ار للرصااااااااد والتقييم  حديِّ
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بال  وع ااااااااااااااور اإلبال  من جاانا  الوزارات  اإلبال  عن مؤشاااااااااااااارات برنااما عمان تييناا؛ والتاجخر تي اإل
المهنياة بتنفياذ برنااما عمان تييناا  ومن ثم، تاقن  منظوماة األمم المتحادة تجهان لل  لاد اهياد وجود جهاات  

 التنسيد اذه 

 الت صغةت:  

االهمن، االتهاون مع م ت  التنساااااااااااايد    تكليف م ت  الممقن السااااااااااااامي  األمين الهام •
قين الم يمين تي البلدان النامية غير السااااااااااااللية وبلدان  اإلنمايي، مع م ات    المنسااااااااااايِّ

المرور الهاابر الناامياة من أجان دعوة الح وماات الو نياة لل  تهيين جهاات تنساااااااااااااايد 
د أدواراا ومساااؤولياتها   مهنية ببرناما الهمن ل اااالا البلدان النامية غير السااااللية تحد 

 ( 8الت صغ  بوقوح  

 والتمةوا بل  كغةنةت م   م  األمم المتحدة مبى الصملد المةلميالت يلق  -جغم 

 حظ  الفريد ايساتشااري المشاترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااللية، ا افتم   
المنبر الهالمي الرييساااي للتنسااايد والتهاون بين الوكايت اشاااجن دعم البلدان النامية غير السااااللية تي تنفيذ  

كيااناًا، اااعتبااره منتادل مفيادًا لتبادل    55عمان تييناا، بتقادير الكيااناات األعضاااااااااااااااء فيام، الباال  عادداا  برنااما  
المهلومات  غير أن  أعضااااء الفريد أعربوا عن أسااافهم لكون المنبر ي يتيا مجاًي واساااهًا إلجراء مناعشاااات  

كما أنم  فتقر لل  التركيز وتبادل  جوارية اشاااااااااجن آثار تدخالت كن وكالة والقيود والتحد ات التي تواجهها   
األتكااار عل  نحو تفاااعلي لتحااديااد مجااايت التهاااون والتنسااااااااااااايد المتهمد  ولزيااادة تهزيز المنبر، سااااااااااااال ف  
األعضاااء الضااوء عل  قاارورة اتخاذ تدابير لضاامان أن تكون ايجتماعات أكقر توجهًا نحو ل جاد للول،  

   وتبادل المهلومات؛ وتحسين التيزر والمتااهة ومواقيلية، وتهالة؛ وزيادة المشاركة واإلدما

 الت صغةت:  

  تكليف م ت  الممقن السااااااااااامي، ا اااااااااافتم رييس الفريد ايسااااااااااتشاااااااااااري  األمين الهام •
المشاااااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااااااااللية، ااساااااااتهراض  رايد  

قين الم يمين تي ،  2022عمن الفريد، لت  تتسان ، احلول نها ة عام   مشااركة المنسايِّ
جميع ايجتماعات، المقررة االتهاون مع م ت  التنسااااااايد اإلنمايي، وتوجيم الدعوات،  
عناد ايعتضاااااااااااااااء، لل  البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة وبلادان المرور الهاابر الناامية  

 (؛9الت صغ  للمشاركة تي مناعشات تفاعلية اشجن المساين المواقيلية  

مقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية  م ت  الم •
  لنشاااء من ااة للكترونية إلعامة شااب ات بهدف تم ين جميع أعضاااء  ال ااغيرة النامية

من غير الساااللية  الفريد ايسااتشاااري المشااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية  
والتقااارير؛ وتقييم الماادخالت والتقااارير الواردة من   تبااادل بياااناات ايت اااااااااااااااال والروااف

 جميع الجهات المهنية اهد كن اجتماع يعتراح أوجم تيزر وأنشحة مشتركة  
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 الت يلق والتمةوا بل  كغةنةت م   م  األمم المتحدة مبى الصملد اإلّبغمي -دال 

للبلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة، واو ما  شاااااااااااااا ايِّن التبااين تي ايلتيااجات التجاارية واإلنماايياة   
ي اًا لفرادل البلدان النامية غير السااللية، تحد ًا لقدرة اللجان    ساتتبع قارورة وقاع للول م ام مة خ ايِّ

 اإلعليمية عل  التهاون فيما بينها اشجن برناما عمن تيينا 

 الت صغةت:  

  لنشاااااااء آلية اإلعليمي  لساااااا  ايعتضاااااااء(اللجان اإلعليمية أو أمانة من ااااااة التهاون   •
مؤساااساااية لضااامان اتباع نها متساااد تي دعم البلدان النامية غير السااااللية؛ وتيساااير 
عقد مقارنات عل  صاهيد مختلف القارات بين التجار  والتحد ات والساياساات المنف ذة  

الهماان؛  دعمااًا لتنفيااذ برناااما عماان تيينااا؛ و عااداد تقااارير تحليليااة لعليميااة عن برناااما  
 وتهميم نتايا المناعشات لول الفر  المتالة لتنفيذه عل  الكيانات المهنية 

 الت يلق والتمةوا بل  كغةنةت م   م  األمم المتحدة مبى الصملد الُوْط ي  -هةء 

 جري التهاون عل  ال ااااااهيد الُقْحري اشااااااجن برناما عمن تيينا من خالل البراما المشااااااتركة،   
األترعة الُقْحرية، واألترعة الهاملة المواقاااااااااايلية، واييتالتات المواقاااااااااايلية  ومع أن  األترعة واجتماعات  

عضاوًا أو أكقر، مما يدل عل  لضاور   20( تضام 27الُقْحرية تي مهظم البلدان النامية غير السااللية  
دي، وتجد  عوي لمنظوماة األمم المتحادة، تاقن  الهادياد من األعضاااااااااااااااء ام كيااناات ليس لهاا لضااااااااااااااور ماا

صاهوبة تي المشااركة اساب  عدم لشاراكها ا اورة منهجية تي المداويت ذات ال الة وعدم دعوتها عل   
 نحو منهجي لل  الدخول تي شراكات مشتركة مع الوكايت الم يمة 

 الت صغةت:  

  اتخاذ التدابير الالزمة لضاااامان  الرؤساااااء التنفيذيون لمؤسااااسااااات منظومة األمم المتحدة  •
انضاامام مؤسااساااتهم لل  عضااوية األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااللية التي  
م لها الدعم لتنفيذ برناما عمن تيينا، وكفالة مشاركتها تيها مشاركًة منتظمة ونشحة؛   تقديِّ

قون الم يمون تي البلدان النامية غير الساااااااااااللية •   زيادة وعي األترعة الُقْحرية  المنساااااااااايِّ
التقنية للكيانات التي ليس لها لضااااااااااااااور مادي تي البلد المهني؛ والتنساااااااااااااايد  االخبرة  

ا فة استبا،ية مع اذه الكيانات تي عمليات التخحيف والمبادرات المشتركة؛ وقمان  
التواصاااااااااااااااان المنتظم مع اااذه الكيااانااات، امااا يتيا مشاااااااااااااااااركتهااا عن اهااد تي جميع 

 ايجتماعات ذات ال لة 
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 ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  اليتتتة بغ  لل نةمج ممل فلل ة  دمم األفّ   الُوطْ  -سةبمةا  
 )ال صل الثةم (

 أوجه الت ابط بل  ب نةمج ممل فلل ة وبل  اال تغةجةت اإلنمة غ  ال ط غ  -ألف 

(،  5من البلدان النامية غير السااااااللية التحول ايعت اااااادي الهي لي  األولوية    26أبرز ممقلو   
  ((، والبنياة التحتياة للحااعاة وتكنولوجياا المهلوماات وايت اااااااااااااااايت   2للنقان  األولوياة  والبنياة التحتياة  
  (( اااعتباارااا أام األولوياات يلتيااجااتهاا اإلنماايياة   3 أ((، وتيسااااااااااااااير التجاارة  األولوياة   2 األولوياة  

عداد  الو نية  كما سااااااااال حوا الضاااااااااوء عل  قااااااااارورة تقد م دعم عاجن من أجن  تحوير ممرات النقن، و  
مشاااااااريع البنية التحتية والنقن، وأ ر تحوير تكنولوجيا المهلومات وايت ااااااايت، والسااااااياسااااااات التجارية  
واساتراتيجيات الت ادير؛ وايساتفادة من المبادرات اإلعليمية؛ وتنويع المنتجات و قااتة ال يمة والت انيع؛  

التهاااون بين بلاادان الجنو     وتهزيز القاادرات اإلل ااااااااااااااااييااة الو نيااة؛ وانخراد القحاااع الخااا ؛ وتهزيز 
 والتهاون القالثي 

أوجه الت ابط بل  ب نةمج ممل فلل ة وبل  ممل األفّ   الُوْط ي  وال  ص ال ةشتتتتت   م   -بةء 
 اإلصال ةت

َتهتبر غالبية األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااااااللية برناما عمن تيينا ذا صااااااااااالة   
أ يًا منها لم  ضاع أي خحف عمن أو اساتراتيجيات لتنفيذه  وعد أعرت غالبيتها اجن  برناما  اهملها، بْيد أن   

عمن تيينا ي يؤخذ تي الحسبان صرالًة، سواء تي صياغة التحلين الُقْحري المشترظ أو تي وقع ل ار  
نقص الوعي ام التهاون الُقْحري  وعزت اذا األمر لل  عدم وجود مهرتة كافية ببرناما عمن تيينا و ل   

وغيا  توجيهات صاااااااااااريحة من ل ومات البلدان النامية غير السااااااااااااللية للنظر فيم لدل وقاااااااااااع ل ار  
قين الم يمين لالسااتفادة   التهاون الُقحري  وعد أتاح لصااالح منظومة األمم المتحدة اإلنمايية ترصااة للمنساايِّ

زة ومن القدرة عل  لشااااااد الجهات المهنية اسااااااتفادة   كاملة لتنفيذ تدابير عل  المسااااااتول  من عدراتهم المهز 
 الُقحري تي سبين تهزيز تنفيذ برناما عمن تيينا 

 الت صغةت:  

  كفالة نشااااااااااار المهلومات المتهلقة ببرناما عمن تيينا عل   م ت  التنسااااااااااايد اإلنمايي •
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساااللية،   نحا  واسااع، من خالل م ات  المنساايِّ

اآلليات المشااتركة بين الوكايت ذات ال االة يسااتبانة أوجم التكامن بينها اشااجن عمن 
 وايستفادة منها؛

م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية   •
قين ال ااااغيرة النامية   وقااااع مجموعات مهلومات عن برناما عمن تيينا لفايدة المنساااايِّ
مهي نين لاديقاًا تي البلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة وتقاد م للاا اات دورياة  الم يمين ال

 اتتراقية لهم عن لالة تنفيذه؛
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  تحسااااين تزويد ل ومات البلدان النامية غير الساااااللية، ا اااافة تريد األترعة الُقْحرية •
ُعْحري، امهلوماات عن أوجام التكاامان وال يماة المضاااااااااااااااتاة لهمان كان منهاا فيماا يتهلد  

 ت برناما عمن تيينا اجولويا

 التمةوا بل  الحك مةت ال ط غ  وبل  األفّ   الُوْط ي  بشأا ب نةمج ممل فلل ة -جغم 

دت الهوامان التاالياة، قاااااااااااااامن أخرل،    ديِّ تي الحاايت التي اعتُبر تيهاا التهااون ل جاابيايًا وبنا اء، لاُ
اسااااااتبا،ييًا  من لي  تولي زمام األمور  عل  أنها عوامن مساااااااامة تي اذا التهاون  اتباع الح ومة نهجًا 

وال يادة والحل  و م انية الوصااااااااول وتقبُّن األتكار(، والتشاااااااااور المشااااااااترظ، والهمن المشااااااااترظ، وتقاساااااااام  
التكاليف والموارد  أما تي الحايت التي اعتُبر تيها التهاون صااااه  التحقد، تتشاااامن الهوامن المساااااامة  

من عادرة الح وماات عل  التركيز عل  تحقيد األااداف عل  الماديين    األزماات المتهاددة األاهااد التي تحادُّ 
المتوساااااااااااااف والبهيد وأوجم الق اااااااااااااور التي  هاني منها النظراء الو نيون فيما يتهلد االمواعف والتخحيف  

 والتنظيم والقدرة والوصول وتقبين األتكار 

 الت صغةت:  

م برناما عمن تيينا عل     قاااااااامان تولي زمال ومات البلدان النامية غير الساااااااااللية •
ال اهيد الو ني؛ وقامان أن تتمتع كيانات منظومة األمم المتحدة احريية الهمن عل   
ال اااااااااااااهيد الُقْحري تي المجايت الرييساااااااااااااية ذات األولوية تي برناما الهمن؛ وتنظيم  
لقاءات ساااانوية لتبادل األتكار بين الوزارات المهنية واألترعة الُقْحرية من أجن مناعشااااة 

 تحد ات الناشئة فيما يت ن ببرناما عمن تيينا وتقييم الدعم المتاح ال

 الدمم ال ي تحتةجه األفّ   الُوْط ي  م  الموةر ومبى الصملد اإلّبغمي -دال 

أعر  أعضااء األترعة الُقْحرية عن تقديرام لدور م ت  التنسايد اإلنمايي تي لنشااء شاب ة من  
قين الم يمين تي الب لدان النامية غير الساااااااااااللية وتي توتير التوجيم التقني إلجراء تحلين م ات  المنساااااااااايِّ

ُعْحري مشاااااااترظ و عداد أ ر للتهاون الُقْحري، بْيد أنهم سااااااال حوا الضاااااااوء عل  الحاجة لل  دعم من مقار 
مؤساااسااااتهم ومن الم ات  اإلعليمية تي مجايت التخحيف والتوجيهات والدعم الفني والتحليلي وايت اااال  

 المهلومات وتهبئة الموارد و عامة الشراكات وتبادل 

 الت صغةت:  

  تم ين األترعاة الُقْحرياة من مهاالجاة برنااما عمان تييناا  كيااناات منظوماة األمم المتحادة •
من خالل لدراجم تي دورات التخحيف وأدواتم؛ وتجميع القوانين واللوايا المتهلقة ام لكي  

القغرات تي القوانين والساااياساااات الو نية وتوجيم ل ومات  يتسااان  لألترعة الُقْحرية تبيُّن  
البلدان النامية غير الساااللية اشااجن اإلصاااللات الالزمة والخيارات المناساابة تي مجال  
الساااااياساااااات الهامة؛ وقااااامان زيادة تهم الم ات  اإلعليمية و دراكها ألامية برناما عمن  

مع الم ات  الُقْحرية اشااااااااجن أولويات  تيينا؛ وتقاساااااااام مهارف الم ات  اإلعليمية وخبراتها  
 اذه الم ات ؛ اتبرناما عمن تيينا تي المجايت المناسبة من اخت اص
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  تباادل المهلوماات عن أولوياات برنااما عمان تييناا إلثراء  م تا  التنساااااااااااااايد اإلنماايي •
 عمن اييتالتات المواقيلية المهنية عل  ال هيد اإلعليمي؛

البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية  م ت  الممقن السامي ألعن  •
د الذي  م ن أن  قاديِّمم ال ااااااااااااااغيرة الناامياة   لعداد مذكرة للا ة اشااااااااااااااجن الدعم المحاد 

الم ت  لألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية فيما يتهلد ببرناما عمن 
موظفي برامجها اشااااااااجن الهناصاااااااار الرييسااااااااية  تيينا؛ وتقد م للا ات لألترعة الُقْحرية و 

المت االة ببرناما عمن تيينا للنظر تيها عند لجراء تحلين ُعحري مشااترظ وعند وقااع  
 مجموعات النتايا وخحف الهمن أل ر التهاون ووثايد البراما الُقْحرية 

تمزيز مشتةرك  الشت كةء الخةرجلل  في الت مغ  في ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة   -ثةم ةا  
 ل صل التةسع()ا

 التحديةت التي ت اجه الت يلق والتمةوا   

ساال مت كيانات منظومة األمم المتحدة والشااركاء تي التنمية االمزا ا النساابية ومجايت الخبرة التي   
بوا بها، بْيد أن  المفتش وعف تي ايسااااااتهراض عل    يتمتع بها كن منهما فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا ورل 
اا لل  الهوامن التالية  المشاااااااااااركة غير المنظ مة وغير الكافية؛ والتحد ات   تحد ات جمة تواجم التهاون مردُّ
التي تواجم مسااااااااااااه  تبادل المهلومات؛ واإلخفاعات المت ااااااااااااورة؛ والتباينات تي األولويات والمباد  والنُّها  

ض البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة   وهيااكان اإلبال  الماالي؛ وتقلُّص عادد الشاااااااااااااركااء تي التنمياة تي اه
ولمهالجة اذه التحد ات، أبرز الجانبان مهًا قاااااااااارورة اتخاذ تدابير لالعتراف امجايت القوة ذات ال ااااااااالة  
لدل كن منهما واسااااااتقماراا، و قاااااافاء الحااع الرساااااامي عل  وساااااااين التهاون، وتهزيز ايت ااااااايت وتبادل  

 ت الهمن والمساعدة التقنية والمناصرة والتموين المهلومات، وتهزيز الدراسات المشتركة وللقا

 الت صغةت:  

  توسااااايع عضاااااوية الفريد ايساااااتشااااااري المشاااااترظ بين كيانات منظومة األمم المتحدة •
الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااااللية لتشااامن شاااركاء تي التنمية ذوي خبرة 

اتفا  مههم؛ وتهزيز تبادل    تي المسااااين المت ااالة ببرناما عمن تيينا ووقاااع مذكرات
األتكار والت اااااااااورات الموج هة نحو ل جاد الحلول مع الشاااااااااركاء تي التنمية من خالل 
المحاااتاان الهااالميااة، واجتماااعااات الموايااد المسااااااااااااااتااديرة التي تهقااداااا الجهااات المااانحااة،  

 رف؛اوالمن ات اإللكترونية وشب ات المه

اإلنمايي عل  ال اهيد الهالمي ومع      التواصان مع م ت  التنسايدالشاركاء تي التنمية •
قين الم يمين عل  ال ااااااهيد الُقْحري لتقييم ساااااابن تهميد الشااااااراكات مع األترعة  المنساااااايِّ
الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااااااااللية وتقد م دعم تي مجال بناء القدرات لفايدة  

قين الم يمين واألترعة الُقْحرية من أجن تحسااين اغتنام تر  ال مشاااركة المباشاارة  المنساايِّ
 عل  ال هيد الُقْحري 
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 الت صغةت ال سمغ  وال  ال سمغ  -تةسمةا  
من بين التوصااااااااايات الرسااااااااامية التساااااااااع ااتخاذ لجراءات الواردة تي اذا التقرير  انظر المرتد   

هتان لل  الرؤسااء التنفيذيين للمنظمات المشااركة تي ولدة التفتيش   الحادي عشار(، اناظ توصايتان موج 
تقف   المشااااااااتركة، وساااااااات توصاااااااايات موج هة لل  األمين الهام تحديدًا  وتي لين ُوجيِّهت توصااااااااية والدة

مؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة، تقن  تنفيذ ل( لل  الهيئات التشااااااريلية والهيئات اإلدارية  7 التوصااااااية  
ر بدرجة كبيرة اما ساااتقديِّمم تلك الهيئات   التوصااايات القماني األخرل تي الوعت المناسااا  وبفهالية سااايتيساااي

 التنفيذيين للتحقد من تنفيذاا من دعم صريا لهذه التوصيات ومتااهتها مع الرؤساء 

د تي    ويرل المفتش أن  ااإلم ان تنفيذ مهظم اذه التوصاااايات عملييًا قااااامن اإل ار الزمني المحد 
، مما يتيا تقييم أثراا األولي، لذا ما أجري تقييم لجمالي لتنفيذ برناما عمن  2022كانون األول/د ساااااااااامبر  

  وتكميِّن التوصياتِّ الرساميَة توصاياتن غير رسامية أو  2024م  تيينا تي أعر  وعت لل  موعد نهايتم تي عا
 مرنة  تشااااااااا يِّن اعترالات لقاااااااااافية لمهالجة ما اساااااااااتُبين من تحد ات، واساااااااااتقمار الفر  المتالة، وتهزيز  
ايتسااااا  وال يمة النساااابية للدعم الذي تقديِّمم منظومة األمم المتحدة لتنفيذ برناما عمن تيينا  وُيبرز الموجز  

مجاًي رييسااييًا    14ذي التوصااايات الرييساااية غير الرسااامية، بينما يرِّد موجز للتوصااايات المتب ية قااامن  التنفي
 تي المرتد الهاشر 

هاة لل  الجهاات التاالياة   أ( ل وماات البلادان الناامياة غير   والتوصااااااااااااااياات غير الرساااااااااااااامياة موج 
 ( الهيئات التشاااااااريلية والهيئات  السااااااااللية وبهقاتها الدايمة لدل األمم المتحدة تي نيويورظ وجنيف؛ و 

اإلدارية تي مؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة؛ و  ( الرؤساااااااء التنفيذيون لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم  
المتحدة؛ و د( الجهات الفاعلة الرييسااااااااااااااية تي كيانات منظومة األمم المتحدة  اللجان اإلعليمية، وم ت   

ة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااللية، والفريد  التنساااايد اإلنمايي، وم ت  الممقن السااااامي، واألترع
 ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية(؛ و ه( الشركاء تي التنمية  

ويرل المفتش أن  النظر تي التوصايات المرنة تي الوعت المناسا ، ااإلقااتة لل  لجراءات لاسامة   
لتشاريلية والهيئات اإلدارية والرؤسااء التنفيذيون تي الوعت المناسا  اشاجن التوصايات الرسامية  تت خذاا الهيئات ا 

ز لل  لدٍي اهيٍد دعم منظومة األمم المتحدة لتنفيذ برناما عمن تيينا    التسع، سوف  هزيِّ
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 مودم  -أوالا  

 اليغةق -ألف 

للبلدان النامية غير السااااااااااااللية  ُأدر  اذا ايساااااااااااتهراض للدعم الذي تقديِّمم منظومة األمم المتحدة   -1
دعمًا إل اراا ايسااااااتراتيجي   2020لتنفيذ برناما عمن تيينا تي برناما عمن ولدة التفتيش المشااااااتركة لهام  

م لمنظومة األمم المتحدة لمهالجة األاداف  2029-2020البهيد المدل للفترة     ويهرض اإل ار الدعم المقد 
اعتبار اذا المجال ألد مجايت التركيز المواقاايلية األربهة لهمن الولدة   وايتفا،يات المتفد عليها دولييًا ا

تركيِّز ولدة التفتيش المشااتركة ا اافة خاصااة عل  دعم البلدان النامية، وي ساايما البلدان التي تهاني    ،بذلكو 
ر من موا ن قااااااااهف مرتبحة اموعهها الجغراتي  ومن ثم تقن  اذا ايسااااااااتهراض اشااااااااجن البلدان النامية غي
 (1 الساااللية او القال  تي ساالساالة تقارير، اهد التقريرين السااااقين المتهلقين االدول الجزرية ال ااغيرة النامية

  (2 وبالحد من مخا ر الكوارث

وتضااااااااًل عن ذلك،  جتي ايساااااااتهراض اساااااااتجااًة لحل  م ت  الممقن الساااااااامي الموج م لل  ولدة   -2
تحلين سااابن دعم األمانة الهامة لألمم المتحدة وسااااير كيانات منظومة األمم  التفتيش المشاااتركة، الرامي لل   

المتحدة عل  نحو أتضن للبلدان النامية غير الساللية لتحقيد األاداف واألولويات الواردة تي برناما عمن 
 تيينا وبلو  أاداف التنمية المستدامة 

ز ااااتتقاااراااا لل  منفااذ لل  البحر  ويبل   والبلاادان الناااميااة غير الساااااااااااااااالليااة اي بلاادان ناااميااة تتمي -3
ماليين نسااامة   509( تتوزع عل  أربع عارات، وي ااان مجموع سااا انها لل   1بلدًا  انظر الجدول    32 عدداا
ماليين   509(  ويليش نحو ثل  اؤيء الس ان الاااا  2018تي الماية من مجموع س ان الهالم    6,7 أو نحو

بلدان النامية غير الساللية تي مؤشر التنمية البشرية عن المتوسف  تي تقر مدعع، ويتخلف متوسف ترتي  ال
  (3 تي الماية 20الهالمي بنسبة 

 1الجدول 
 ّة م  اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ 

لثيوبيا، و سواتيني، وأوغندا، وبوتسوانا، وبوركينا تاسو، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية أتري يا    :(16)  أف يقغة
 الوسح ، وجنو  السودان، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وليسوتو، ومالي، ومالوي، والنيجر 

أذربيجان، وأرمينيا، وأتغانستان، وأوزب ستان، وبوتان، وتركمانستان، وجمهورية يو الد مقرا ية   :(12) آسغة
 الشهبية، و اجي ستان، وعيرغيزستان، وكازاخستان، ومنغوليا، ونيبال  

 جمهورية مولدوتا، ومقدونيا الشمالية   :(2) أوروبة
 هددة القوميات(  مت -ااراغواي، وبولي يا  دولة  :(2) أم يكة الالتل غ 

 اح  مستندي أجرتم ولدة التفتيش المشتركة   الم در

قااااامن   32  لاوتندر  التحد ات اإلنمايية األسااااااساااااية التي تواجهها البلدان النامية غير السااااااللية   -4
  (4 الفئات الرييسية األربع التالية

  

 1) JIU/REP/2015/2 وJIU/REP/2016/3 وJIU/REP/2016/7  
 2) JIU/REP/2019/3  
 3) UN-OHRLLS, “Landlocked developing countries: things to know, things to do” (2019)  
  نفسمالمرجع  (4 
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تحاد ات هي لياة  تتهلد اذه التحاد ات االموعع الجغراتي غير الساااااااااااااااللي لهاذه البلادان،    أ( 
ان من مشااااااااااركتها الكاملة تي شاااااااااب ات اإلنتا    ومن ثم تقن  موعهها النايي وُبهد المسااااااااااتة عن الموانم  حد 

ة الوصااااااااول لل   وسااااااااالساااااااان اإلمداد الهالمية، مما يؤديِّي لل  عزلها عن األسااااااااوا  الهالمية ويحدُّ من لم اني
الموارد البحرية وجني اإليرادات المتجتية من أنشاااااااااااحة الموانم  لذ يتهين أن تمر التجارة الهالمية عبر بلدان  

وتشاااااااااامن التحد ات التي تواجم البلدان النامية     (5 أخرل  مهظمها بلدان نامية تواجم تحد ات خاصااااااااااة بها(
وي عليها عبور الحدود، وع ااااااااور البنية التحتية للنقن  غير الساااااااااللية ما يلي  اإلجراءات المراقة التي ينح

الهاابر، وكال التحاديين يزياد من تكااليف النقان وتكااليف المهاامالت التجاارياة  ويتحلا  تهم عمد التحاد اات  
ت ااانيف التحد ات الهي لية لل  عضاااا ا البنية التحتية الماد ة  الحر  والسااا ك الحديد ة والمحارات وما لل   

 د ة  عبور الحدود وتيسير التجارة والجمارظ واأل ر القانونية والرعمنة(؛ذلك( وغير الما

ارتفاع تكاليف النقن المت ااالة بتيساااير التجارة واللوجساااتيات، تضااااًل عن قاااهف الربف     ( 
اشاااااااااب ات النقن  تدتع البلدان النامية غير السااااااااااللية أكقر من قاااااااااهف ما تدتهم بلدان المرور الهابر من 

يتهين عليها اينتظار لفترات أ ول إلرساااااااااااال البضاااااااااااايع وتلقييها من األساااااااااااوا  الخارجية   تكاليف النقن، و 
رة، و قااهاَف عدرتها التناتسااية،   ويسااتتبع ارتفاع تكاليف النقن ارتفاع أسااهار جميع الساالع المسااتوردة والم ااد 

 وتهزيزاا؛ وعدرتها عل  تحقيد التنمية المستدامة  ،وتقبيف ايستقمار، وتقليص النمو ايعت ادي

ايعتماد عل  الساااااالع األولية  اسااااااب  القيود المفروقااااااة عل  القدرات اإلنتاجية، وعدم     ( 
تحقيد التحول ايعت ااااادي الهي لي وقااااهف القدرات المؤسااااسااااية وعدرة الموارد البشاااارية عل  صااااو  وتنفيذ  

ن السالع األولية، وأنواع  ساياساات ساديدة، تهتمد اعت اادات البلدان النامية غير السااللية عل  عدد محدود م
 مهي نة من ال ناعات ايستخراجية وغيراا من المنتجات ذات ال يمة المضاتة المتدنية؛

موا ن الضاااااهف  التهقيدات الناجمة عن عابلية التجثر بتغير المنات والت اااااحر وتداور    د( 
اا لل  كون   ير السااااللية اي  بارة عن تي الماية من لجمالي أراقاااي البلدان النامية غ  54األراقاااي، مردُّ

تي الماية من مجموع السا ان  وكقير من البلدان النامية غير السااللية اي بلدان    60أراٍض جاتة تحتضان 
 جبلية تتباين أوجم تجثراا بتغير المنات 

ويؤدي تضااااااااتر اذه التحد ات وايتتقار لل  منفذ لل  البحر لل  تجثر اعت اااااااادات البلدان النامية غير  - 5
(  ومن أجن تركيز 19- للية اال ااااااااااادمات الخارجية ا اااااااااااورة منهجية، اما تي ذلك جايحة كورونا  كوتيد الساااااااااااا 

دة التي تواجهها البلدان النامية غير السااللية، وتحديد التدابير الملموساة التي  م ن   اياتمام عل  التحد ات المحد 
تنمية للت ااادي لهذه التحد ات، نظ مت األمم المتحدة  أن تت خذاا اذه البلدان وبلدان المرور الهابر والشاااركاء تي ال 

  أما القاني، الذي اسااتند لل   2003مؤتمرين عالميين مخ اا  ااين، ُعقد أولهما تي ألماتي، كازاخسااتان، تي عام  
  وُتويِّ  المؤتمران ااااعتماااد خحتي عماان  2014الاادروت المساااااااااااااتفااادة من مؤتمر ألماااتي، تُهقااد تي تيينااا تي عااام  

اما برناما عمن ألماتي  تلبية ايلتياجات الخاصاة للبلدان النامية غير السااللية قامن ل ار عالمي    متهاعبتين، 
جااديااد للتهاااون تي مجااال النقاان الهااابر من أجاان البلاادان الناااميااة غير السااااااااااااااالليااة وبلاادان المرور الهااابر الناااميااة  

  ويم ن اي الع  2024- 2014للهقد  ( وبرناما عمن تيينا ل الا البلدان النامية غير الساللية  2013- 2003  
من الورعة التكميلية، واي متالة عل     2و   1عل  تفاصاااااااين برنامجي الهمن، اما تي ذلك متااهتهما، تي البندين  

 الموعع الشب ي لولدة التفتيش المشتركة  

  

تشاامن التحد ات التي تواجهها بلدان الهبور النامية، عل  ساابين المقال ي الح اار، ندرة الموارد المالية والبشاارية المؤا لة ومحدود ة   (5 
  البن  التحتية الماد ة وايعت اد ة، اما تي ذلك النقن وايت ايت
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 أول يةت ب نةمج ممل فلل ة -بةء 

د برنااما عمان تييناا، الاذي أعرتام الجملياة الهااماة تي ع -6 كاانون    12 المهتماد تي    69/137رارااا  لاد 
(، ساااااااااتة أاداف وسااااااااات أولويات، اما تي ذلك أولويتان جديدتان لم ترِّدا تي برناما  2014األول/د سااااااااامبر  

الهمان السااااااااااااااابد، أي برنااما عمان ألمااتي  وتتمقان اااتاان األولويتاان تي التكاامان والتهااون عل  ال ااااااااااااااهيد  
د جميع اإلعليمي والتحول ايعت اااادي الهي لي  وتقاب ن أربهًا من األولويات السااات أادافن خاصاااة بها، وتحديِّ

األولويات السااااااااااااات اإلجراءات التي يتهين أن تت خذاا البلدان النامية غير السااااااااااااااللية وبلدان المرور الهابر  
وبلادان المرور الهاابر الناامياة ومنظوماة األمم المتحادة وساااااااااااااااير الشااااااااااااااركااء تي التنمياة  المنظماات الادولياة  

مية ودون اإلعليمية والم ارف اإلنمايية اإلعليمية والمتهددة األ راف والدول المانحة والقحاع الخا   واإلعلي
 وغيراا( لتفهين تلك األولويات 

ن برناامَا عمان تييناا ناداء ليفينغسااااااااااااااتون للهمان من أجان التهجيان بتنفياذ برنااما عمان تييناا   -7 وي مايِّ
د النداء اإلجراءات التي يتهين  2015الذي اُعتمد تي لزيران/يونيم ،  (6 للبلدان النامية غير الساااااللية   ويحديِّ

عل  البلدان النامية غير الساللية وبلدان الهبور النامية وبلدان المرور الهابر وشركاؤاا تي التنمية اتخاذاا  
برناما   تي المجايت السااااااااتة ذات األولوية تي برناما عمن تيينا، مع التركيز ا اااااااافة خاصااااااااة عل  تهميم

 عمن تيينا ورصد تنفيذه و دما  البلدان النامية غير الساللية تي خحة التنمية الهالمية 

، تي منت اااااااااف الحريد من برناما  2019وآذار/مارت    2018وتي الفترة الفاصااااااااالة بين آذار/مارت   - 8
شاااجن تنفيذه  وعد أساااهمت اذه  عمن تيينا، أََعد  ثلقا البلدان النامية غير السااااللية تقييمات عل  المساااتول الو ني ا 

التقييمات تي لجراء ثالثة اساتهراقاات لعليمية لمنت اف المدة اشاجن تنفيذ برناما عمن تيينا تتهلد ا ن من آسايا 
لمنت اف   وأوروبا، وأتري يا، وأمري ا الالتينية  وأساهمت اذه ايساتهراقاات بدوراا تي تقرير األمين الهام الرييساي 

، الذي جرل النظر فيم خالل ايسااااتهراض الشااااامن  2019و   2014من تيينا بين عامي  عن تنفيذ برناما ع المدة  
(، الذي ُتويِّ  ااعتمااد لعالن  2019كانون األول/د سااااااااااااامبر   6- 5رفيع المساااااااااااااتول لبرناما عمان تييناا  نيويورظ،  

   15/ 74سياسي اعتمدتم الجملية الهامة تي وعت يلد تي عراراا  

 ال ةمغ  ال  الية بغ    ب نةمج ممل فلل ة لصةلح اللبداا

  تحقيد المزيد من ايتسا  تي تلبية ايلتياجات اإلنمايية الخاصة للبلدان النامية غير الساللية  الهدف ال  غيي
والت دي للتحد ات التي تواجهها اذه البلدان نتيجة لموعهها النايي وغير الساللي والمهوعات الجغرافية المرتبحة  

الذي  م ن أن  سهم تي القضاء عل  الفقر من    بذلك، واإلسهام االتالي تي تحسين مهدل النمو المستدام والشامن
 خالل التحرظ نحو تحقيد الهدف المتمقن تي لنهاء الفقر المدعع  

 األهداف 

تهزيز الوصول لل  البحر والسفر منم دون عوايد وب فاءة وتهالية من لي  التكلفة اجميع وساين النقن،    -1
 لقواعد القانون الدولي المنحبقة   ًّ األخرل ذات ال لة، وتقاعل  أسات لرية المرور الهابر، والتدابير  

تخ يض تكاليف المهامالت التجارية وتكاليف النقن، وتحسين الخدمات التجارية الدولية من خالل تبسيف    -2
تكالي الساللية، وتقلين  النامية غير  البلدان  ل ادرات  التناتسية  القدرة  احية زيادة  واألنظمة،  القواعد  ف  وتوليد 

 الواردات، مما  سهم تي تهزيز التنمية ايعت اد ة السريهة والشاملة للجميع  

  

  http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2015/06/Livingstone-Call-for-Action.pdf انظر  (6 

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2015/06/Livingstone-Call-for-Action.pdf
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تحوير شب ات البنية التحتية الماليمة تي عحاع النقن الهابر، واستكمال الوصالت الناع ة التي تربف بين    -3
 البلدان النامية غير الساللية  

 القنايية واإلعليمية والدولية وتهزيز التكامن اإلعليمي  التنفيذ الفهال لل  وظ القانونية  -4

يت ن بتهزيز تنمية   تهزيز النمو وزيادة المشاركة تي التجارة الهالمية، من خالل للداث تحول هي لي تي ما   -5
 القدرة اإلنتاجية، و قاتة ال يمة والتنويع وتقلين ايعتماد عل  السلع األساسية 

 األول يةت واألهداف الموةبب  

 أ( تقلين وعت السفر عل   ول الممرات    )المية ل األسةسغ  المتصب  بيغةسةت الم ور المةب (:   1األول ي   
ساعة؛ و  ( التقلين لل     24كيلومتر تي كن    400و 300تتراوح بين  اسرعة    لكي يتسن  نقن الشحنات الهابرة 

لد كبير من الوعت الذي ُينفد عل  الحدود البرية؛ و  ( تحسين الربف بين وساين النقن المختلفة اش ن كبير 
ينتقال من الس ك الحديد ة لل  الحر  البرية واله س االه س، ومن الموانم لل   بهدف قمان كفاءة عمليات ا

 الس ك الحديد ة و/أو الحر  البرية واله س االه س  

لب ول(:   2األول ي    التحتغ   )الل غ   الحر     )أ(  الحر  اش ن كبير، اما تي ذلك زيادة نسبة   أ( تهزيز نو ية 
ا  المناسبة عل   االمهايير  الحديد ة تي  المهبدة،  للس ك  التحتية  البنية  توسيع وتحسين  الو ني؛ و  (  ل هيد 

البلدان النامية غير الساللية، عند ايعتضاء؛ و  ( لكمال الوصالت الناع ة تي شب ات النقن الهابر اإلعليمية  
 للحر  البرية والس ك الحديد ة  

 أ( ال يام لس  ايعتضاء بتوسيع   الممب مةت واالتصةالت(:)م( الل غ  التحتغ  لبطةّ  وتك  ل جغة    2األول ي   
وتحسين البنية التحتية لإلمداد اخدمات الحاعة الحديقة والمتجددة تي المنا د الري ية والحضرية ونقلها وتوزيهها؛  
النحا ؛  لل  تهميم سياسة ايت ايت الهريضة  الساللية أن تسه   النامية غير  لجميع البلدان    و  ( ينبغي 
و  ( تشجيع الوصول المفتوح والميسور التكلفة لل  شب ة اإلنترنت للجميع؛ و د( ينبغي للبلدان النامية غير 

 الساللية أن تهمن بهمة من أجن سد الفجوة الرعمية  

 أ( تحقيد زيادة كبيرة تي مشاركة البلدان النامية غير الساللية تي التجارة    )أ( )التجةرة الدولغ (:  3األول ي   
الهالمية، مع التركيز عل  زيادة ال ادرات بدرجة كبيرة؛ و  ( تحقيد زيادة كبيرة تي ال يمة المضاتة والم ونات  
الم نهة، لس  ايعتضاء، تي صادرات البلدان النامية غير الساللية من أجن تنويع أسوا  صادراتها ومنتجاتها  

الية بين البلدان النامية غير الساللية والبلدان األخرل  اش ن كبير؛ و  ( مواصلة تهزيز الروااف ايعت اد ة والم
تي المنحقة نفسها من أجن تحقيد زيادة تدريجية ومستمرة تي ل ة البلدان النامية غير الساللية تي التجارة  
داخن اذه المنحقة؛ و د( دعوة الدول األعضاء لل  النظر تي ايلتياجات المحددة والتحد ات التي تواجم البلدان  

 النامية غير الساللية تي جميع المفاوقات التجارية الدولية  

 أ( تبسيف وترشيد لجراءات عبور الحدود لل  لد كبير بهدف تقليص مدة    )م( )تغيل  التجةرة(:   3األول ي   
الهابر وزيادة كفاءتها بهدف تخ يض تكاليف   التجخير تي الموانم وتي الحدود؛ و  ( تحسين مراتد المرور 
لما  المهامالت؛ و  ( كفالة نشر وتحدي  جميع األنظمة والش ليات واإلجراءات المتهلقة االمرور الهابر وتقا  

 ينص عليم اتفا  منظمة التجارة الهالمية اشجن تيسير التجارة  

 ي توجد أاداف ذات صلة  )التكةمل والتمةوا مبى الصملد اإلّبغمي(:  4األول ي  

 أ( زيادة ال يمة المضاتة تي عحاعي ال ناعات التحويلية والزراعة، بهدف    )التح ل االّتصةدي الهغكبي(:   5األول ي   
الشامن للجميع والتنمية المستدامة؛ و  ( زيادة التنويع ايعت ادي وتنويع ال ادرات؛ و  ( تهزيز النمو    تحقيد النمو 

القايم عل  عحاع الخدمات، اما تي ذلك الخدمات السيالية، بهدف زيادة مساامتها تي ايعت اد الو ني؛ و د( تشجيع 
  يمة المضاتة الهالية  تدتد ايستقمارات األجنبية المباشرة تي القحاعات ذات ال 
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 ي توجد أاداف ذات صلة   )وسة ل الت  ل (: 6األول ي  

 الت  ل  والمتةبم  واالستم ال )ت ِّد الكغةنةت الم  يِّ ة بل  ّ سل ( 

 اإلج اءات المتخ ة مبى الصملد ال ط ي 
 لدرا  برناما عمن تيينا تي ايستراتيجيات اإلنمايية الو نية والقحا ية  البلدان النامية غير الساللية(؛   -1
ك   -2 ليقما  و نية  تنسيد  آليات  الهابر  النشاء  المرور  وبلدان  الساللية  غير  النامية  مناسبًا  البلدان  ذلك  ن 

 النامية(؛  
راض برناما عمن تيينا  وتي تنفيذه واإلبال  عنم(  البلدان  لشراظ جميع الجهات المهنية تي رصد واسته  -3

 النامية غير الساللية(  

 اإلج اءات المتاخ ة مبى الصملدي  اإلّبغمي ودوا اإلّبغمي 
 الرصد وايستهراض من خالل الهمليات الح ومية القايمة  البلدان النامية غير الساللية والشركاء تي التنمية(؛    -1
تهميم تنفيذ برناما عمن تيينا تي البراما ذات ال لة  المنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية، واللجان اإلعليمية    -2

عليمية، وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية   األمم المتحدة وغيراا(، وم ارف التنمية اإل
 غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(؛  

 تقد م تقارير تحليلية عن تنفيذ برناما عمن تيينا  اللجان اإلعليمية(؛   -3
لمنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية المشاركة بنشاد تي دورات اللجان اإلعليمية اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا  ا  -4

 والقحاع الخا (  

 اإلج اءات المتاخ ة مبى الصملد المةلمي 
لجراء استهراقات سنوية لتنفيذ برناما عمن تيينا من خالل تقارير األمين الهام  الجملية الهامة، مع   -1

للية والدول الجزرية ال غيرة النامية  اقحالع م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير السا
 بدور تنسيقي رايد(؛ 

لتنفيذه   -2 عحا ية ومواقيلية  استهراقات  و جراء  التنظيمية  الهمن  براما  تي  تيينا  عمن  برناما  لدرا  
  مجالس لدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة(؛ 

قة ورصد تهال لتنفيذ برناما عمن تيينا وت -3  قد م تقارير عن التنفيذ؛ قمان لجراء متااهة منس 
المناصرة عل  المستول الو ني واإلعليمي والهالمي  م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نموًا والبلدان   -4

 النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(؛ 
 ممقن السامي(؛ وقع المؤشرات ذات ال لة ل يات التقدم المحرز تي تنفيذ برناما عمن تيينا  م ت  ال -5
لجراء استهراض شامن رفيع المستول لمنت ف المدة اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا  الجملية الهامة، مع   -6

 اقحالع م ت  الممقن السامي بدور تنسيقي رايد(؛ 
إلجراء    2024عقد مؤتمر ثال  من تنظيم األمم المتحدة اشجن البلدان النامية غير الساللية تي عام   -7

امن لتنفيذ برناما عمن تيينا وتحديد اإلجراءات الاللقة  الجملية الهامة، مع اقحالع م ت  الممقن  تقييم ش
 السامي بدور تنسيقي رايد(  

اح  مسااتندي أجرتم ولدة التفتيش المشااتركة تي وثايد م ت  الممقن السااامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساااللية     الم در 
 الجزرية ال غيرة النامية وم ادر أخرل متالة للهموم  والدول  
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ولمهالجة التحد ات المبي نة تي اساااااااااااتهراض منت اااااااااااف المدة، وبحل  من رييس مجموعة البلدان   -9
النامية غير السااااااااللية، أعد  م ت  الممقن الساااااااامي، االتشااااااااور مع منظومة األمم المتحدة وكيانات أخرل،  

تنفيذ برناما عمن تيينا  واعُتمدت  تهجين بحة الرييساااااية الرامية لل  لفز الخريحة  ريد لإلجراءات واألنشااااا
خار ة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا تي الساااااااااااااانوات الخمس المتب ية خالل ايجتماع الساااااااااااااانوي  

  وُيتوخ  من خار ة الحريد أن  2020لوزراء خارجية البلدان النامية غير السااااااااااااللية تي آ /أغساااااااااااحس  
د أولويات جديدة، وسااااااااااااتخضااااااااااااع لالسااااااااااااتهراض من خالل الفريد  تكون وثي قة عابلة للتهدين تتحور لتجساااااااااااايِّ

 ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية  

 الغ ل م  االستم ال وأهدافه -جغم 

لمتحدة لتنفيذ  الغرض من اذا ايسااااااااتهراض او تهزيز اتسااااااااا  الدعم الذي تقديِّمم منظومة األمم ا -10
برناما عمن تيينا، وال يمة النساااابية لهذا الدعم، احية تهزيز عدرة البلدان النامية غير الساااااللية عل  مهالجة  
ايلتياجات والتحد ات الناشائة عن موعهها الجغراتي غير السااللي  وسايسااعد ذلك تي القضااء عل  الفقر  

 وتهزيز التنمية المستدامة  

لل  تقد م مهلومات لل  الجملية الهامة والمجلس ايعت ااااااادي وايجتماعي  ويهدف ايسااااااتهراض   -11
والهيئات التشااااااااريلية واإلدارية للمنظمات المشاااااااااركة تي ولدة التفتيش المشااااااااتركة عن كي ية تنفيذ منظومة  
م ايسااااااااااااااتهراض مهلوماات عن ايتسااااااااااااااا    األمم المتحادة للقرارات الرامياة لل  دعم برنااما عمان تييناا  ويقاديِّ

لنزااة تي الهمليات، تضااااًل عن ال يمة المضااااتة النسااابية اشاااجن التحد ات المحرولة واإلنجازات المحق قة   وا
ويهرض أ ضاًا مهلومات عن الممارساات الجيدة والدروت المساتفادة والتدابير التي من شاجنها أن تكفن تقد م  

 داا دعم أنجع للتنفيذ تي السنوات المتب ية من برناما عمن تيينا وما اه

 ويتوخ  ايستهراض تحقيد ثالثة أاداف رييسية  -12

م من كيااناات منظوماة األمم المتحادة للبلادان الناامياة    :1الهتدف   • تقييم نحاا  الادعم المقاد 
غير الساااااااااااااااللياة فيماا يتهلد ببرنااما عمان تييناا، وتحادياد المجاايت التي توجاد تيهاا ااذه  

ااالتيااجاات البلادان الناامياة غير   الكيااناات تي وقااااااااااااااع أتضاااااااااااااان لتقاد م الادعم فيماا يتهلد
الساللية، وتقييم عدراتها التنظيمية ذات ال لة، و بيهة تنسيقها وتهاونها عل  المستويين  
الداخلي والخارجي، وأوجم التكامن والتداخن والقغرات وساابن ووساااين ترشاايد الدعم المقد م  

أوجم التكامن والتيزر  عل  نحا  المنظومة للبلدان النامية غير الساااااااللية  ويشاااااامن ذلك  
التي تركيِّز عل  الحايت   (7 مع سااير الشاركاء تي التنمية وخحف التنمية الهالمية األخرل 

 التي  ساامون تيها أ ضًا تي تنفيذ أولويات برناما عمن تيينا؛ 

تحديد وتقييم التدابير المت خذة للت ادي للتحد ات والقيود التي تواجهها كيانات   :2الهدف   •
األمم المتحدة تي تقد م الدعم للبلدان النامية غير الساااااااللية فيما يتهلد ببرناما    منظومة

عمن تيينا، وبلورة دروت أو مباد  للممارساااااااات الجيدة، اساااااااتنادًا لل  التقييمات، لتهزيز  
 النجاح تي تنفيذ برناما عمن تيينا؛

الساااااااااااااااللية تي دراسااااااااااااااة المنظورات الو نية  من ممقلي البلدان النامية غير   :3الهدف   •
نيويورظ و/أو جنيف والوزارات التنفيذ ة تي بلدان نامية غير ساااااااااااااللية مختارة( اشااااااااااااجن  

  

 برناما عمن اسحنبول(، وخحة    2020-2011البلدان نمويًا للهقد  ، وبرناما الهمن ل الا أعن  2030خحة التنمية المستدامة لهام   (7 
نداي للحد من مخا ر الكوارث للفترة   عمن أد س أاااا ال ااادرة عن المؤتمر الدولي القال  لتموين التنمية، واتفا  ااريس، و  ار سااِّ

 ، والخحة الحضرية الجديدة وغيراا 2015-2030
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برناااااما عماااان تيينااااا، مع التركيز عل  تقييمهااااا ألاميااااة برناااااما عماااان تيينااااا أو ،يمتاااام 
لاللتياجات اإلنمايية ذات األولوية للبلدان النامية غير الساااااااااااللية، و بيهة ومدل كفا ة  

م من منظومااة األمم المتحاادة، و بيهااة التنساااااااااااااايد والتهاااون بين الح ومااات  الاادعم المقااد  
الو نية وكيانات منظومة األمم المتحدة اشاااااااااااجن تنفيذه، وأثر ذلك عل  تنفيذه تي البلدان  

 النامية غير الساللية  

وعد ُأجري ايسااااااتهراض عل  نحا  المنظومة اجكملها، لذ  شاااااامن المنظمات المشاااااااركة تي ولدة   -13
  2020( أو تهتزم تقد م الدعم  بين عامي  2019و  2014لتفتيش المشااتركة التي عد مت الدعم  بين عامي ا
 ( لتنفيذ أولوية والدة أو أكقر من أولويات برناما عمن تيينا الست اهد اعتماده 2024و

وي  شاااااااامن ايسااااااااتهراض أنشااااااااحة مؤسااااااااسااااااااات منظومة األمم المتحدة دعمًا للبلدان النامية غير  -14
السااااااللية تي مجايت ي تت ااااان ببرناما عمن تيينا  كما أنم ي   ييِّم كي ية تنفيذ الدول األعضااااااء لبرناما  
 عمن تيينا، وي تهالية أو أثر ترادل األنشحة التي تضحلع بها المنظمات لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا 

دة فيما   -15 وعالوة عل  ذلك، ي   ييِّم ايسااتهراض تهالية م ت  الممقن السااامي تي تنفيذ وييتم المحد 
وبدًي من ذلك، خضاااااع الم ت  لالساااااتهراض من منظور سااااابن زيادة تحساااااين     (8 يتهلد ببرناما عمن تيينا

فيما يتهلد بتنفيذ برناما عمن تنساااااايقم وتهاونم مع كيانات منظومة األمم المتحدة ودعمم للدول األعضاااااااء  
 تيينا، ومدل كفا ة موارده من لي  الدور المنود ام فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا 

وللوعوف عل  أوجام التكاامان والشااااااااااااااراكاات والتهااون والتنساااااااااااااايد والمماارسااااااااااااااات الجيادة والادروت   -16
مم المتحدة  قديِّمون بدورام دعمًا  من الشاركاء تي التنمية من خار  منظومة األ  25المساتفادة، الُتمسات آراء 
 لتنفيذ برناما عمن تيينا 

 األث  المت خى -دال 

 من المتوعع أن تؤديِّي نتايا ايستهراض واستنتاجاتم والتوصيات المنبققة عنم لل  ما يلي  -17

  من خالل تحديد مسااااااااامات الجهات الفاعلة المهنية من تهزيز الشااااااافافية والمسااااااااءلة  أ( 
مم المتحدة تي برناما عمن تيينا  ماقاايًا ولاقاارًا ومسااتقباًل(، وتسااليف الضااوء عل  المجايت  منظومة األ

 التي توجد تيها منظومة األمم المتحدة تي وقع أتضن لتقد م دعم تهال؛

  من خالل تبيُّن وتبادل الدروت التي اساااااتخل اااااتها منظومة تهميم الممارساااااات الجيدة   ( 
كيااانااات تي مهااالجااة أوجاام الق ااااااااااااااور والتحااد ااات التي تواجههااا تي دعم تنفيااذ األمم المتحاادة وغيراااا من ال
 أولويات برناما عمن تيينا؛

  بتحادياد تهزيز الوعي والتنساااااااااااااايد والتهااون والشااااااااااااااراكاات من أجان تحقيد أثر جمااعي   ( 
شاااركاء تي الفر  المتالة لتهزيز أوجم التيزر فيما بين كيانات منظومة األمم المتحدة وبينها وبين سااااير ال

التنمية والبلدان النامية غير الساااااااااااااللية اشااااااااااااجن التدابير الرامية لل  دعم تنفيذ برناما عمن تيينا ا ااااااااااااورة 
 تكاملية، مع ايستفادة من ال يمة المضاتة النسبية لكن مؤسسة؛

' عمن م ت  الممقن الساااااااااااامي تي 1'  ل  من خالل توتير لرشاااااااااااادات  تهزيز ايتساااااااااااا   د( 
لمنود ام تي تنسااااااااااايد لجراءات كيانات منظومة األمم المتحدة الرامية لل  دعم تنفيذ ايقاااااااااااحالع االدور ا

  

( ومراجهة إلدارة الم ت  تي 2020شاااباد/تبراير    IED-19-009  ،27الداخلية تقييمًا مخ اااي اااًا  َأنجز م تااااااااااااااااا  خدمات الرعااة  (8 
من الورعة التكميلية المرتقة بهذا التقرير لال الع عل  موجز لنتايا التقييم    7(  انظر البند OIOS 2017/093السااانوات األخيرة  

 واستنتاجاتم والتوصيات المنبققة عنم 
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' سبن عمن كيانات منظومة  2و' 2030برناما عمن تيينا وتهزيز ايتسا  مع خحة التنمية المستدامة لهام  
 األمم المتحدة سوييًا عل  نحو أتضن؛

األمين الهام السانوي عن تنفيذ برناما   من خالل لثراء تقرير تهزيز الضاوااف وايمتقال  اا( 
عمان تييناا ببياان التادابير التي يتهين اتخااذااا عل  مسااااااااااااااتول الرؤساااااااااااااااء التنفياذيين واإلدارة الهلياا من أجان 
 ايقحالع عل  نحو أتضن االوي ة التي أسندتها لليهم الجملية الهامة لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا؛

ثراء عمليات اإلدارة وصااااااااانع القرارات تي الدول األعضااااااااااء    من خالل لتهزيز الفهالية  و( 
فيما يتهلد بدعمها للبلدان النامية غير الساااااااااللية تي المداويت والقرارات الساااااااانوية للجملية الهامة اشااااااااجن 

 متااهة مؤتمر األمم المتحدة القاني المهني االبلدان النامية غير الساللية 

 م هجلتهال هج المتابع في االستم ال و  -هةء 

االنظر لل  أن  برناما عمن تيينا كان عد تجاوز للتو منت اااااااف الحريد عندما بدأ ايساااااااتهراض،   -18
تقن  الن ها المت بع تي ايساتهراض ليس تقييمًا لجمالييًا لإلنجازات ،ياساًا لل  األاداف المنشاودة، بن او تقييم 

ة تي عمن مؤساساات منظومة األمم المتحدة، عل   للتحد ات والفر  والممارساات الجيدة والدروت المساتفاد
صاااااهيد المقار وعل  ال اااااهيدين اإلعليمي والُقْحري، دعمًا لتنفيذ برناما عمن تيينا خالل السااااانوات الخمس  

 األول  منم 

وعد ان ااااااا   التركيز عل  تحديد التدابير التي  م ن اتخاذاا للت ااااااادي للتحد ات واغتنام الفر    -19
عل  نحو أكقر تهالية، تمشااايًا    2024ذ برناما عمن تيينا تي السااانوات المتب ية لت  عام  المتالة لدعم تنفي

 مع األولويات الرييسية لح ومات البلدان النامية غير الساللية  

واستندت أدوات جمع البيانات المستخدمة تي ايستهراض  أدلة ايستبيانات والدراسات ايستق ايية   -20
تقارير األمين الهام المرللية السااااتة عن تنفيذ برناما عمن تيينا، واسااااتهراض منت ااااف    والمقابالت( لل  نتايا

المدة الخا  ببرناما الهمن، وخريحة الحريد للتهجين بتنفيذه  ويم ن اي الع عل  تفاصاااااااااااااين الهناصااااااااااااار  
 من الورعة التكميلية  2و 1الرييسية للتقارير المرللية واستهراقات منت ف المدة تي البندين 

ولذلك تقن  هي ن ايسااااااااتهراض يتمحور لول تقييم المساااااااااين الرييسااااااااية التالية  أوجم الترااف بين  -21
برناما عمن تيينا وعمن مؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة وما اتُّخذ من مبادرات ذات صاااااالة؛ واإلنجازات  

ة عل  دعم تنفيااذه وتاادابير  المحق قااة والتحااد ااات القااايمااة والفر  المتااالااة تي دعم تنفيااذه؛ والقاادرة الااداخلياا
التحسين؛ والتنسيد والتهاون فيما بين المنظمات والدول األعضاء اشجن برناما عمن تيينا، والتدابير الرامية  
لل  تحسااااااين ايتسااااااا ؛ والدعم الذي تقديِّمم األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااللية لتنفيذ برناما  

 تحسين التواصن مع الشركاء تي التنمية الخارجيين اشجن تنفيذه  عمن تيينا وسبن تحسينم؛ وسبن

وفيما يتهلد االمنهجية، اتُّبع نها نوعي وكمي متهدد األسالي  تي ت ميم ايستهراض وجمع البيانات   - 22
م    ويقديِّ 2والبح  والتحلين  وترِّد  ريقة جمع البيانات االتف اااااااااااين تي المرتد األول، ويرِّد موجز لها تي الجدول  

 من الورعة التكميلية المرتقة بهذا ايستهراض تفاصين ت ميم األسئلة الرييسية واألسئلة الفر ية    8البند  
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 2الجدول 
 لمح  مةم  م  مصةدر جمع اللغةنةت 

 بيانات م ادر ال  نوع الجهة المجيبة  الفئة 
مهدل  
 ايستجااة 

الردود 
 الواردة 

لجمالي  
األسئلة  
 المرسلة 

المتحدة  منظومة األمم  
 عل  مستول 
عل     - المؤسسات  

 المستول التنظيمي( 

المنظمات المشارِّكة  
تي ولدة التفتيش 
 المشتركة 

استبيان مؤسسي  ااإلقاتة لل   
 28 21 ٪ 75 استبيانات متااهة ومقابالت(

منظومة األمم المتحدة  
  عل  ال هيد الُقْحري(

قين   م ات  المنسيِّ
الم يمين تي البلدان 

 الساللية النامية غير  

دراسة استق ايية لدل م ات   
قين الم يمين تي البلدان  المنسيِّ
النامية غير الساللية  ااستخدام 

 ( Survey Monkeyمن ة  

66 ٪ 42 64 

أعضاء األترعة الُقْحرية 
تي البلدان النامية غير 
الساللية  ااستقناء 
قين   م ات  المنسيِّ
 الم يمين(

دراسة استق ايية لدل أعضاء 
األترعة الُقْحرية تي البلدان 
النامية غير الساللية  ااستخدام 

 ( Survey Monkeyمن ة  

36 ٪ 246 680 

أعضاء األترعة الُقْحرية 
تي البلدان النامية غير 
الساللية  م ات   
قين الم يمين  المنسيِّ
 والوكايت( 

مقابالت اتتراقية مع جميع 
األترعة الُقْحرية أعضاء  

د  المهتمين  امن تيهم المنسيِّ
الم يم( تي البلدان النامية غير 

 الساللية 

91 ٪ 29 32 

 37 25 ٪ 68 استبيان  ردود خحية أو شفوية( شري ًا تي التنمية  37 الشركاء تي التنمية 

ممقلو البلدان النامية  
غير الساللية لدل 
 األمم المتحدة 

للبلدان  البهقات الدايمة  
النامية غير الساللية  
لدل األمم المتحدة تي 
 نيويورظ وجنيف 

 32 26 ٪ 81 مقابالت و/أو رد كتابي

   ملف ولدة التفتيش المشتركة لجمع البيانات وايستهراض المستندي الم در

ة من الم ااااااااااااااادر الماذكورة أعاله  وترِّد نتاايا  سااااااااااااااتمادويهرض المفتش تي ااذا التقرير النتاايا الم -23
لقافية مستمدة من ايستهراض المستندي ومن جمع البيانات تي الورعة التكميلية، التي يراد منها أن تكون  

وجرل امقااة توجيم مفيد للمهنيين التقنيين المشااااااااااااااركين تي تقد م الدعم لتنفيذ أولويات برناما عمن تيينا   
التهامن مع جميع المهلومات واآلراء المسااااااااااااتقاة من الردود عل  ايسااااااااااااتبيان ومن المقابالت والدراسااااااااااااات  

 ايستق ايية وتد مبدأ التقيد االسرية الذي دأبت ولدة التفتيش المشتركة عل  مراعاتم 

ا  ولتيساااير تناول التقرير وتنفيذ توصاااياتم ورصاااداا، يتضااامن المرتد الحادي عشااار جدوًي يبييِّن ما لذ  -24
مًا لل  المؤسااااسااااات المهنية ألجن اتخاذ لجراءات اشااااجنم أم لإللا ة ام علمًا    د الجدول  كان التقرير مقد  ويحديِّ

  ما لذا كانت التوصايات تتحل  أن تت خذ الهيئات التشاريلية أم الرؤسااء التنفيذيون للمؤساساات لجراءات اشاجنها  
لدة التفتيش المشااتركة، تضاااًل عن اللجان واإلدارات  ويشااير م ااحلا  كيانات  لل  المنظمات المشاااركة تي و 

 والم ات  اإلعليمية التااهة لألمانة الهامة لألمم المتحدة التي شاركت تي اذا ايستهراض 
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 19-الول د وال  ص المتمبو  بجة ح  ك فلد -واو 

كان تريد المشاااااااااااروع عد خح ف تي البدا ة لل يام بزيارات لل  المقار و ل  الهديد من البهقات الدايمة   -25
تي نيويورظ، وثالث لجان لعليمية، وسااااااتة بلدان نامية غير ساااااااللية يسااااااتقاء آراء الدول األعضاااااااء وكيانات  

لمت لة اجاداف ايساتهراض  لي أن   منظومة األمم المتحدة عل  ال اهيدين اإلعليمي والُقْحري اشاجن المسااين ا
د أن  الفريد اساااااااااااااتغان الفرصااااااااااااااة التي أتاالتهاا  19-جميع الرلالت ألغيات من جراء ظهور جاايحاة كوتياد   بياْ

ايت اايت ايتتراقاية  عن  ريد الفيديو والهاتف( إلدرا  عينة أكبر تي المقابالت  وعد  رح اساتخدام اذه  
ي لشااراظ الوزارات المخت ااة تي الح ومات الو نية للبلدان النامية غير  الحريقة ايتتراقااية اهض التحد ات ت

رًا تي األصن  ومع ذلك، اسُتمدت بيانات ُ هتدُّ بها من عدد تمقيلي من الدول األعضاء   الساللية كما كان مقر 
 ه أعال 2ارتباد ببرناما عمن تيينا، كما يرِّد بيانم تي الجدول كان لها تي نيويورظ وجنيف، التي 

 شك  وتودي  -زاي 

يود المفتش أن  هر  عن تقااديره للبهقااات الاادايمااة للبلاادان الناااميااة غير الساااااااااااااااالليااة تي نيويورظ   -26
وجنيف ولجميع المساااؤولين تي مؤساااساااات منظومة األمم المتحدة وممقلي المنظمات األخرل الذين سااااعدوا  

ركوا تي المقابالت وعد موا مهارتهم وخبراتهم عن تي لعداد اذا التقرير، وي سايما من عد موا ردودًا خحية وشاا
  ي  خا ر 
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 الت تلبةت المتاخ ة في م   م  األمم المتحدة لدمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة -ثةنغةا  
م المفتش تي ااذا الف ااااااااااااااان مهلوماات عن مادل اسااااااااااااااتجااااة كيااناات منظوماة األمم المتحادة   -27  قاديِّ

م، مع ليالء ايعتبار الواج    ألولويات برناما عمن تيينا، ونحا  تغحية تلك األولويات و بيهة الدعم المقد 
 التنمية   للميزة النسبية أو ال يمة المضاتة لمنظومة األمم المتحدة مقارنة اشركاء آخرين تي

ويغحي القساااااااااااااام ألف المجاايت ذات األولوياة تي برنااما عمان تييناا التي توجاد كيااناات منظوماة   -28
األمم المتحدة تي وقاااااع أتضااااان لدعمها االنظر لل  ،يمتها المضااااااتة النسااااابية مقارنة اسااااااير الشاااااركاء تي 

من وي ات    أصااااااااايالً   شااااااااا يِّن جزءاً التنمية  أما القسااااااااام ااء فيغحي ما يلي  أولويات برناما عمن تيينا التي ت
كيانات منظومة األمم المتحدة ونمف تغحية تلك األولويات؛ والتوجيهات ال ااااااااادرة عن الهيئات التشااااااااريلية  

اإلدارية؛ وأوجم الترااف بين الوي ات واأل ر ايساااااااتراتيجية وبراما الهمن وما ُوقاااااااع من منتجات  الهيئات  و 
الفهلية من األنشااااااااحة والمبادرات التي تم ايقااااااااحالع بها أو من ذات صاااااااالة  ويتناول القساااااااام جيم األنواع  

المزمع ايقااااحالع بها دعمًا لتنفيذ برناما عمن تيينا  أما القساااام دال فيهرض الدواتع السااااياساااااتية إلدما   
 برناما عمن تيينا تي الهمن التنظيمي 

ت ذات األول ي  في  أوجه تمتع كغةنةت م   م  األمم المتحدة ب ضتع أفلتل لدمم المجةال -ألف 
 ب نةمج ممل فلل ة است ةداا إلى القغم  الملةف  ال يلغ 

د   -29 من كيانات منظومة األمم المتحدة، اسااااااااااااااتنادًا لل  وي اتها وأ راا ايسااااااااااااااتراتيجية   كياناً  28لد 
م تيها الدعم فيما يت اااااان  وبراما عملها وما ُوقااااااع من منتجات ذات صاااااالة، المجايت الرييسااااااية التي تقديِّ
ببرناااما عماان تيينااا من لياا  المخرجااات والنتااايا المتوعهااة،  م ن اي الع عل  تفاااصاااااااااااااايلهااا تي المرتد  
القاني  وتشامن اذه المجايت مجتمهًة مهظم الهناصار الم ونة لألولويات السات من برناما عمن تيينا، ما  

 عدا الهناصر التي تتحل  استقمارات قخمة تي تحوير البنية التحتية الماد ة 

ويبييِّن التحلين أن  جميع كيانات منظومة األمم المتحدة تقريبًا تهتبر نفسها مجتمهًة تي وقع جيد   -30
لدعم  الهناصر غير الماد ة  من جميع أولويات برناما عمن تيينا الست من خالل تدابير تنهن من خبرتها  

( تنمياة القادرات؛ و د( القادرة عل   تي المجاايت التاالياة   أ( الهمان المليااري؛ و  ( تنمياة المهاارف؛ و  
لشااااد مختلف الجهات  ويشاااامن ذلك، تي جملة ما  شاااامن، دعم ما يلي   أ( وقااااع اتفا،يات وبروتوكويت  
و عالنات دولية؛ و  ( لرساااااااء عواعد ومهايير ومباد  توجيهية؛ و  ( الرصااااااد واإلبال ؛ و د( المناصاااااارة؛  

ية القدرات فيما يتهلد االقواعد والمهايير؛ و ز( تيسااااير و ه( وقااااع المنتجات المهرفية ونشااااراا؛ و و( تنم
الحوار والتنسااااااايد بين الح ومات  كما تُبرز األدلة المساااااااتقاة من الشاااااااركاء تي التنمية  الواردة تي الف اااااان  

 التاسع( اذه المجايت لحفز ال يمة المضاتة التناتسية لمنظومة األمم المتحدة 

لمسااعدة التقنية وبناء القدرات وتوليد المهارف تشا يِّن الجزء األكبر  ومن ثم، تقن  وقاع المهايير وا -31
من الدعم ذي ال يمة المضااااااااااااتة المتوخ  من منظومة األمم المتحدة لبرناما عمن تيينا  وباإلقااااااااااااتة لل   
ذلك، تقن  عدرة كن كيان عل  لشاااااااااااد مختلف الجهات تي مجال تركيزه تحديدًا تتيا لم لشاااااااااااراظ الشاااااااااااركاء  

 من ذوي الموارد والقدرة عل  تنفيذ برناما عمن تيينا ا ورة شاملة المهنيين 

عل  أن  كيانين  اما برناما األغذ ة الهالمي وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشااااااااااريع(  هتبران  -32
بدوراما أنهما تي وقااااااااااااااع جيد لدعم اهض عناصاااااااااااااار تحوير البنية التحتية الماد ة من برناما عمن تيينا 

لااك عمليااًا(  تهل  ساااااااااااااابياان المقااال، ياادعم برناااما األغااذ ااة الهااالمي تي ل ااار وييتاام المزدوجاة   ويقومااان بااذ
 اإلنساااااانية واإلنمايية( لنجاز المرالن األخيرة وتهزيز أوجم ترااف الساااااو  عبر ايساااااتقمار تي تحوير البنية  

ضااااررين، اما  شاااامن التحتية تي المنا د الري ية  مقن تحسااااين الحر (، اما تي ذلك مشاااااركة الساااا ان المت
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أما م ت  األمم     (9 لجراء مشااااااااورات مع المجتمهات المحلية و شاااااااراظ السااااااا ان تي براما األشاااااااغال الهامة
المتحدة لخدمات المشاااااريع تيدعم ايسااااتقمارات المؤثيِّرة تي مجايت مقن اإلساااا ان الميسااااور التكلفة والحاعة  

التي أ لقتها منظمة األمم    –ك، تقن  مبادرة جيغا المتجددة والبنية التحتية ال اااااااااااااحية  وباإلقااااااااااااااتة لل  ذل
لربف كن مدرسااااااااة    2019المتحدة للحفولة  اليونيساااااااايف( وايتحاد الدولي لالت ااااااااايت تي أيلول/ساااااااابتمبر 

تمقيِّن من ااااااة إلنشاااااااء البنية التحتية الالزمة    -ااإلنترنت وكن شااااااا  االمهلومات والفر  و م انية ايختيار 
 لبلد اجكملم، ولكن مجتمع محلي، ولكن موا ن لتوتير ايت ال الرعمي 

تجيتتتتلد أول يةت ب نةمج ممل فلل ة في ّ ارات الهل ةت التشتتتت ياغ  وفي ال اليةت والخطط   -بةء 
 االست اتغجغ  والل مج 

 الت جلهةت الصةدرة م  الهل ةت التش ياغ /الهل ةت اإلداري ؛  -1 

نظومااة األمم المتحاادة، يرل المفتش أن  لصااااااااااااااادار  اااالنظر لل  الهي اان التراتبي لجميع كيااانااات م -33
قة اشاجن برناما   توجيهات صاريحة من أعل  مساتوياتها شارد أسااساي للح  عل  اتخاذ لجراءات جادة ومنسا 

توجيهاات من مجاالس لدارتهاا لماا ااجن    (10 من كيااناات منظوماة األمم المتحادة 15عمان تييناا  وعاد تلقي  نحو 
م الدعم للبلدان النامية غير الساااااااللية تي مجايت خبرتها  تدعم صاااااارالًة تنفيذ برناما ع من تيينا أو أن تقديِّ

 المشمولة بوي اتها ذات ال لة ببهض أولويات برناما عمن تيينا 

 الت ابط ال ثلق بل  ال اليةت وأول يةت ب نةمج ممل فلل ة  -2 

من كيانات منظومة األمم المتحدة لل  ارتباد والدة أو أكقر من   29اساااااتنادًا لل  الردود، أشاااااار   -34
لل  أن     1أولويات برناما عمن تيينا ارتبا ًا وثيقًا االهمن المنود بها  وتشاااااااير البيانات الواردة تي الشااااااا ن 

ألمم المتحدة، لذ يندر  قاااامن ( او األشاااايع عل  نحا  منظومة ا5التحول ايعت ااااادي الهي لي  األولوية  
كيانًا من كيانات منظومة األمم المتحدة  كما أن  أربع أولويات أخرل تُتناول عل  نحا  واساااااااااع   25وي ات  

وتندر  قااااااااااامن وي ات ما بين ن اااااااااااف وثلقي كيانات منظومة األمم المتحدة، واي التكامن والتهاون عل   
(، والبنية التحتية للحاعة وتكنولوجيا المهلومات  6يذ  األولوية  (، ووساااااين التنف4ال ااااهيد اإلعليمي  األولوية  
   ((   3  ((، وتيسير التجارة  األولوية  2وايت ايت  األولوية 

  

، دعم برناما األغذ ة الهالمي أ ضااااااااااااًا روااف النقن التي توتيِّر  19-بير الهالمية الرامية لل  الت اااااااااااادي لجايحة كوتيدتي ل ار التدا (9 
 اللوازم الحبية وشحنات اإلغاثة اإلنسانية وتنقن موظفي األمم المتحدة وساعد تي شراء السلع والخدمات 

اإلل اااااااااااايية؛ وعرارات المجلس ايعت اااااااااااادي وايجتماعي  مقن القرار   لدارة الشاااااااااااؤون ايعت ااااااااااااد ة وايجتما ية  مقررات اللجنة (10 
(؛ واللجنااة ايعت ااااااااااااااااد ااة ألوروبااا  52- د  963الجمليااة الهااامااة(؛ واللجنااة ايعت ااااااااااااااااد ااة ألتري يااا  القرار    وعرارات(؛ 2017/4
 SPECA/GC/Dec/2018/1  36-  د   711اريبي  القراران  (؛ واللجنة ايعت ااااااااااااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقاة البحر الكا 1، المقرر)  
(؛ ومنظمة الحيران  75/1و  73/2و  71/3((؛ واللجنة ايعت اااااااااااد ة وايجتما ية آلساااااااااايا والمحيف الهاد   القرارات  37- د  732و

  16(؛ وايتحااد الادولي لالت ااااااااااااااايت  القرار  A40-22و  A40-21و  A40-19و  A39-24و  A39-23المادني الادولي  القرارات  
(؛ وم ت   2018 مؤتمر المندوبين المفوقااااااااين   30( والقرار  2017الهالمي لتحوير ايت ااااااااايت الساااااااالكية والالساااااااالكية   المؤتمر  

والبلدان النامية غير الساااااااااللية والدول الجزرية   اً (؛ وم ت  الممقن السااااااااامي ألعن البلدان نموي A/RES/74/19الشااااااااؤون القانونية  
  69/137و 56/227ة التاااهاة لألمااناة الهااماة لألمم المتحادة  عرارات الجملياة الهااماة  ال ااااااااااااااغيرة الناامياة والكيااناات األخرل المهنيا 

المتحاااااادة  75/228و  74/233و  74/15و  73/243و  72/232و  71/239و  70/217و  70/1و  69/232و (؛ ومؤتمر األمم 
؛  8(، الفقرة 62- د 526مقرر  ، وال14(، الفقرة 62- د 524للتجااارة والتنميااة  واتد مجلس التجااارة والتنميااة عل  ايسااااااااااااااتنتاااجاات  

  ((؛ وصاااااااااندو  األمم المتحدة للسااااااااا ان    3-10والدورة الرااهة عشااااااااارة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، نتايا الدورة، الفقرة  
  GC.18/Res.4و GC.17/Res.8(؛ ومنظماة األمم المتحادة للتنمياة ال ااااااااااااااناا ياة  2021-2018 الخحاة ايسااااااااااااااتراتيجياة للفترة 

دة  برناما  2021-2018(؛ وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاااااريع  الخحة ايسااااتراتيجية  GC.18/Res.8و (  وي ات غير محد 
  األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نقص المناعة البشرية/اإليدز 
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وتشاامن ثالث أولويات تُتناول بدرجة أعن وتندر  قاامن وي ات ما بين ثل  وأعن من ن ااف كيانات   -35
 أ((، وساااياساااة  2 أ((، والبنية التحتية للنقن  األولوية  3ية  األولوية  منظومة األمم المتحدة كالًّ من التجارة الدول 

(  ويم ن اي الع تي المرتد القال  عل  تفاصاين توزيع األولويات المرتبحة بوي ة  1المرور الهابر  األولوية  
  29كن كيان من الكيانات الاا 

 

 ل  ايستبيان المؤسسي   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عالم در

وعند ت ااااااااااااانيف أولويات برناما عمن تيينا لسااااااااااااا  الكيان، تهي جميهها أو تي مهظمها مهمة  -36
 للهمن الذي أنيف االكيانات التالية لألسبا  المبي نة 

تنادر    32 لاأربع لجاان لعليمياة  ااالنظر لل  أن  جميع البلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة   •
 قمن نحا  اخت اصها(؛

م ت  الممقن الساااااااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير السااااااااللية والدول الجزرية   •
دة اشجن برناما عمن تيينا(؛  ال غيرة النامية  االنظر لل  وييتم المحد 

  المسااااااتشااااااار الخا  لشااااااؤون أتري يا  االنظر لل  أن  ن ااااااف البلدان النامية غير م ت •
 الساللية موجودة تي أتري يا(؛ 

واي لدارة الشاااااااااؤون ايعت ااااااااااد ة وايجتما ية، وبرناما األمم المتحدة   -ساااااااااتة كيانات   •
وليااة،  اإلنمااايي، ومؤتمر األمم المتحاادة للتجااارة والتنميااة  األونكتاااد(، ومركز التجااارة الااد

وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاااااااااااااااريع، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية ال اااااااااااااانا ية  
تضاحلع اهمن موج م اقوة نحو تحقيد التنمية ايعت ااد ة، ما  جهلم يرتبف    - اليونيدو(،  

 ارتبا ًا وثيقًا اجولويات برناما عمن تيينا 

من أن تُْقبت بوقاااااااااااوٍح ال ااااااااااالة بين الهمن   29  لوتم نت جميع كيانات منظومة األمم المتحدة ا -37
المنود بها واساااااااااااتراتيجياتها وأاداتها وبين برناما عمن تيينا  ويم ن اي الع عل  تفاصاااااااااااين وافية ألوجم 

ز عليهاا الكيااناات جهوداا  واي تبييِّن، تي مهظم الحاايت، المجاايتِّ التي تركيِّ    (11 الترااف تي المرتد الرااع

  

من خالل مجموعاة متنوعاة من التادابير    يبييِّن تحليان المهلوماات الواردة تي المرتد الرااع أن  أولوياات برنااما عمان تييناا تتجساااااااااااااااد (11 
واآلليات، تشمن  تي جملة ما تشمن( ما يلي   أ( ايتفا،يات؛ و  ( القرارات؛ و  ( المقررات؛ و د( اإلعالنات؛ و ه( ايتفاعات؛  

؛ و ظ( وقاع  و و( المبادرات؛ و ز( ايسااتراتيجيات؛ و ح( خرايف الحريد؛ و د( األ ر؛ و ي( تحلين السااياسااات الهامة و عداداا
المهايير؛ و ل( المباد  التوجيهية اشااجن أتضاان الممارسااات؛ و م( الخحف والتدخالت البرنامجية؛ و ن( الدراسااات وايسااتهراقااات  

 والتقارير؛ و ت( المناصرة؛ و ع( المساعدة التقنية؛ و ف( بناء القدرات والتدري ؛ و  ( أنشحة التنسيد 
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JIU/REP/2021/2 

GE.21-09833 14 

تحاديادًا، والتي تتقاا ع بادورااا تمااماًا مع والادة أو أكقر من أولوياات برنااما عمان تييناا  وي  جرل التحليان  
لس  البلد، ولكن لاااااميا كان عمن جميع كيانات منظومة األمم المتحدة مفيدًا للدول األعضاء المهنية، واي  

ساااواء   -  32  لالمم ن أن تساااتفيد جميع البلدان النامية غير السااااللية ا بلدان نامية، تمن المسااال م ام أن  من
 اش ن أو ايخر من الخدمات المقد مة   -كانت من أعن البلدان نموًا أو من البلدان النامية 

 أول يةت ب نةمج ممل فلل ة المدرج  في األط  االست اتغجغ  وب امج الممل -3 

عال من ايتسااا  بين وي ات مؤسااسااات منظومة األمم المتحدة  تشااير البيانات لل  وجود مسااتول   -38
من كيانات منظومة األمم المتحدة بنفساااااااااااااها عن لدرا     24وأ راا ايساااااااااااااتراتيجية وبراما عملها  وعد أبل   

والدة أو أكقر من أولويات برناما عمن تيينا  ساااواء صااارالة أو قااامنًا( تي أ راا ايساااتراتيجية  كما أبل   
منظوماة األمم المتحادة بنفسااااااااااااااهاا عن لدرا  والادة أو أكقر من أولوياات برنااما عمان تييناا من كيااناات  26

  صرالة أو قمنًا( تي براما عملها  انظر المرتد القال ( 

 

 ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي   الم در

التحول ايعت ااادي الهي لي او األولوية الوليدة التي يتناولها ثلقا    ، تقن2وكما يتبين من الشاا ن   -39
كيانات منظومة األمم المتحدة أو أكقر تي أ راا ايسااااااااااااااتراتيجية وبراما عملها  ومردُّ ذلك لل  نحا  ااتم  
  األولوية الشااااامن والواسااااع  وي ترِّد جميع األولويات األخرل تي اذه الوثايد لي تي ن ااااف كيانات منظومة

 كيانًا(   15لل   9األمم المتحدة  

صااااارالًة لل     ( 12  واساااااتنادًا لل  المهلومات والوثايد الواردة من اذه الكيانات، تشاااااير أربهة كيانات تقف  - 40
د قااامنًا  ( 13  من الكيانات   19برناما عمن تيينا تي ميزانياتها البرنامجية المقترلة أو خحف عملها  غير أن    تجسااايِّ

  

،  2021؛ والميزانية البرنامجية المقترلة لهام  5-20، الفقرة  2020يزانية البرنامجية المقترلة لهام  اللجنة ايعت ااااااااااااااد ة ألوروبا  الم (12 
(؛  4-11، الفقرة  2020(؛ وم ت  المساااتشاااار الخا  لشاااؤون أتري يا  الميزانية البرنامجية المقترلة لهام  72-20و  3-20الفقرتان  

(؛ وم تا  الممقان السااااااااااااااامي  3-12(، الفقرة 12 الباا     A/74/6   2020ن لهاام  واألونكتااد  الخحاة البرناامجياة والميزانياة المقترلتاا
من  ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساااللية والدول الجزرية ال ااغيرة النامية  الميزانية البرنامجية المقترلة  جميع الساانوات  

البلدان النامية غير السااااااللية؛ وخحة الهمن لتهزيز   -  2للبرناما الفرعي   2020(؛ ومشاااااروع خحة الهمن للهام  2021لل     2014
 أوجم التكامن بين برناما عمن اسحنبول وأاداف التنمية المستدامة( 

((؛ واللجنة ايعت اااد ة ألوروبا  6 األولوية    2021و  2020لدارة الشااؤون ايعت اااد ة وايجتما ية  شاالبة اإلل اااءات، ميزانية عامي   (13 
((؛ واللجناة ايعت ااااااااااااااد ة ألمري اا الالتينية  6  ( و  3 أ( و 3 األولوياات    2021و  2020 الميزانيتاان البرناامجيتان المقترلتاان لهاامي  

برنامجًا تر ييًا(  جميع األولويات((؛ واللجنة ايعت اااااااااد ة وايجتما ية آلساااااااايا    13   2020اريبي  برناما الهمن لهام  ومنحقة البحر الك
 جميع البراما الفر يااااة(  جميع األولويااااات((؛   2020وبرناااااما الهماااان لهااااام   2020والمحيف الهاااااد   الميزانيااااة البرنااااامجيااااة لهااااام 
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ل ار استراتيجي برناما عمن
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ايساااااااااااااتراتيجي؛  أولوياااااااات برنااااااااما ع  اإل اااااااار  التاااااااالياااااااة   أ(  الوثاااااااايد  من  أكقر  أو  والااااااادة  تي  تييناااااااا  مااااااان 
ايساااااااااااتراتيجية/اإل ار البرنامجي عل  المدل المتوساااااااااااف؛ و  ( الرؤية واألولويات اإلدارية؛ و د( برناما   و  ( 

 يا   الهمن والميزانية؛ و ه( خحة الهمن ايستراتيجية أو التجارية أو التنفيذ ة؛ و و( ل ار النتا 

ونظرًا لكون تحلين ولدة التفتيش المشاااااااااااتركة  ساااااااااااتند لل  اإلبال  الذاتي للكيانات  انظر المرتد   -41
لااالااة أبل  تيهااا ألااد الكيااانااات عن ارتباااد والاادة من أولويااات برناااما عماان تيينااا   130القااالاا (، تمن بين  

لما من خالل ل ار اساااااااااتراتيجي  لايت(    110تي الماية من تلك الحايت    85بوييتم، أُنجزت الوي ة تي 
د اشا ن مباشار أو غير مباشار تلك األولوية من برناما عمن تيينا  وبناء   أو برناما عمن  أو كليهما(  جسايِّ
عل  ذلك، تفيد البيانات بوجود مساااااااتول عال من ايتساااااااا  بين وي ات مؤساااااااساااااااات منظومة األمم المتحدة  

 وأ راا ايستراتيجية وبراما عملها 

 لممل واالست اتغجغةت واألهداف ومؤش ات األداء ال  غيغ  التي ُوضمت فغمة يتمبق بل نةمج ممل فلل ة خطط ا  - 4 

رغم اعتزام دعم أولويات برناما عمن تيينا تي األ ر ايسااااتراتيجية لمهظم كيانات منظومة األمم   -42
يسااااااااتحداث منتجات   المتحدة وتي براما عملها، لم يت خذ سااااااااول عدد قاااااااائين من الكيانات خحوات يلقة

ر تفهيلها و،ياساااها  كما لم  ساااتحدث ساااول  كيانًا من كيانات منظومة األمم المتحدة، عل    12ملموساااة تيسااايِّ
صااااااهيد المقار و/أو عل  ال ااااااهيد اإلعليمي، منتجًا أو أكقر من المنتجات التالية الخاصااااااة ا ن وكالة فيما 

ومؤشاارات أداء   (14 داف  ثمانية كيانات لكن منتا(يتهلد ببرناما عمن تيينا  خحف عمن واسااتراتيجيات وأا
  (15 رييسية  تسهة كيانات(

  

 األولوية    2021-2020و  اار النتاايا المحاد ث لهاامي   2021-2020مان والميزانياة لهاامي األغاذ اة والزراعاة  برنااما اله ومنظماة
((؛ ومركز التجارة الدولية  الخحة ايسااتراتيجية للفترة  1الحيران المدني الدولي  خحة عمن ثالثية الساانوات  األولوية   ((؛ ومنظمة5

((؛ وايتحاد الدولي لالت ايت  اإل ار ايستراتيجي  5و  4( و   3و  1 األولويات    2020والخحة التشغيلية لهام    2018-2021
((؛  5و 4  ( و 3 أ( و 3  (((؛ وم ت  المسااتشااار الخا  لشااؤون أتري يا  برناما الهمن  األولويات   2وخحة الهمن  األولوية  

 جميع البراما الفر ية الخمسااة(  جميع    2020ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  الخحة البرنامجية والميزانية المقترلتان لهام  
(  6و 1 البرناامجاان الفر ياان   2021-2018األولوياات(؛ وبرنااما األمم المتحادة للبيئاة  ايسااااااااااااااتراتيجياة المتوسااااااااااااااحاة المادل للفترة 

ققاااتاة  البرنااما  ((؛ ومنظمااة األمم المتحاادة للتربيااة والهلم وال5  ( و 2 األولويتااان    2021-2020وبرنااما الهماان والميزانيااة للفترة 
(؛ ومنتدل األمم المتحدة المهني  5و  4  ( و  2 البرنامجان الرييسيان القاني والخامس(  األولويات    2021-2020والميزانية للفترة  

  4 األولويات    2021- 2018((؛ وصااندو  األمم المتحدة للساا ان  الخحة ايسااتراتيجية للفترة  5 األولوية    8االغااات  البرناما الفرعي  
((؛ ومنظماة األمم المتحادة للتنمياة  5(  األولوياة  5 الهادف    2021-2018((؛ واليونيسااااااااااااااف  الخحاة ايسااااااااااااااتراتيجياة للفترة 6و 5و

((؛ وم ت  األمم  6و 5و 4  ( و 3 أ( و  3 األولويات    2021-2018ال اااااااااااااانا ية  اإل ار البرنامجي المتوسااااااااااااااف المدل للفترة 
((؛ ومنظمة الساايالة الهالمية  6  ( و 2 أ( و  2 األولويات    2021-2018جية للفترة المتحدة لخدمات المشاااريع  الخحة ايسااتراتي

((؛ ومنظمة ال ااااااااااااااحة الهالمية  برناما الهمن الهام  5و 4  ( و 3 أ( و 3 برناما الهمن والرؤية واألولويات اإلدارية  األولويات  
المتوساااااحة المدل للفترة   ايساااااتراتيجيةلكية الفكرية  الخحة  ((؛ والمنظمة الهالمية للم5 األولوية    2023-2019القال  عشااااار للفترة  

 ((  5(  األولوية 9 البرناما  2021-2020والبرناما والميزانية لهامي  2016-2021
ألوروبا، واللجنة  خحف الهمن  ايتحاد الدولي لالت اايت، و دارة الشاؤون ايعت ااد ة وايجتما ية، واألونكتاد، واللجنة ايعت ااد ة   (14 

ايعت ااااااد ة وايجتما ية آلسااااايا والمحيف الهاد ، وم ت  الممقن الساااااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير السااااااللية والدول  
الجزرية ال ااااااااغيرة النامية، ومنظمة األغذ ة والزراعة  ايسااااااااتراتيجيات  ايتحاد الدولي لالت ااااااااايت، واألونكتاد، وصااااااااندو  األمم  

متحدة للس ان، واللجنة ايعت اد ة ألتري يا، واللجنة ايعت اد ة ألوروبا، واللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد ،  ال
وم ت  الممقن السااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساااللية والدول الجزرية ال ااغيرة النامية  األاداف  ايتحاد الدولي  

ت، وم ت  الشاااؤون القانونية، واألونكتاد، وصاااندو  األمم المتحدة للسااا ان، واللجنة ايعت ااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة  لالت ااااي
البحر الكاريبي، واللجنة ايعت ااااد ة وايجتما ية آلسااايا والمحيف الهاد ، وم ت  الممقن الساااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية  

 ل الجزرية ال غيرة النامية، ومنظمة األغذ ة والزراعة غير الساللية والدو 
ايتحاد الدولي لالت ااااااااايت، واألونكتاد، وصااااااااندو  األمم المتحدة للساااااااا ان، واللجنة ايعت اااااااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر   (15 

ية، وم ت  الممقن الساااامي ألعن البلدان  الكاريبي، واللجنة ايعت ااااد ة وايجتما ية آلسااايا والمحيف الهاد ، وم ت  الشاااؤون القانون
 نموًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية، ومنظمة األغذ ة والزراعة، واليونيدو  
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 وتشمن األمقلة التوقيحية ما يلي  -43

  5مؤشارًا من مؤشارات أاداف التنمية المساتدامة تت ان ااألولوية    21أدوات لإلبال  عن  •
 من برناما عمن تيينا  الفاو(؛ 

ايساااااتراتيجيات والمبادرات وخحف الهمن والتوصااااايات المتهلقة االساااااياساااااات الهامة وأدلة   •
التجارة  اللجنة ايعت ااااد ة  التنفيذ وخرايف الحريد الو نية والتقارير المرللية عن تيساااير  

 ألتري يا(؛

التقاارير المرللياة اإلعليمياة عن تنفياذ برنااما عمان تييناا  اللجناة ايعت ااااااااااااااااد اة ألمري اا   •
 الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي(؛

خريحة  ريد لعليمية اشاااااااااااااجن الربف بين شاااااااااااااب ات الحاعة  تهزيز الربف الكهربايي عبر  •
مة، والخحة الرييسااااية لحريد المهلومات الفايد الساااارعة  الحدود ألغراض التنمية المسااااتدا

لمنحقااة آساااااااااااااايااا والمحيف الهاااد ، وخحااة عماان التحبيقااات الفضااااااااااااااااييااة لتحقيد التنميااة  
(، ومؤشااااااااارات األداء الرييساااااااااية  2030-2018المساااااااااتدامة تي آسااااااااايا والمحيف الهاد   

ة وايجتما ية  المت ااااالة االوصاااااول لل  مؤشااااار البنية التحتية الماد ة  اللجنة ايعت ااااااد 
 آلسيا والمحيف الهاد (؛

خريحة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا  م ت  الممقن السااامي ألعن البلدان نموًا   •
 والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(؛ 

ياة غير من البلادان الناام  17ايسااااااااااااااتراتيجياة التنفياذ اة ألعان البلادان نمويًا، التي تشاااااااااااااامان  •
 الساللية  اليونيدو( 

 وتشمن المنتجات اإلقافية التي أبرزت الكيانات أنم عد   ون من المفيد استحداثها ما يلي  -44

خحاة أو اسااااااااااااااتراتيجياة لعليمياة للتهجيان بتنفياذ برنااما عمان تييناا  اللجناة ايعت ااااااااااااااااد اة   •
 وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛

أجن تحساين تلبية ايلتياجات الخاصاة للبلدان النامية    اساتراتيجية خاصاة ا ن وكالة من •
غير السااااااااااااللية  برناما األمم المتحدة للبيئة، وبرناما األمم المتحدة المشاااااااااااترظ المهني  
افيروت نقص المناعة البشاااااااااااارية/اإليدز، ومنظمة الحيران المدني الدولي( شااااااااااااريحة أن  

غير الساللية تي مجلس اإلدارة    ون اناظ التزام سياسي عوي من جان  البلدان النامية  
  منظمة ال حة الهالمية(؛

لدرا  أاداف برناما عمن تيينا تي أنشااحة المناصاارة والرصااد  م ت  المسااتشااار الخا    •
 لشؤون أتري يا(؛

لدرا  لشارات لل  برناما عمن تيينا تي نظم الرصد والتقييم القايمة ليتسن  لجراء متااهة  •
دة لتنفيذه؛  داخلية محد 

  البلدان النامية غير السااللية قامن مجموعات أخرل من البلدان  مقن أعن البلدان  لدرا •
نمويًا( تي األاداف ومؤشارات األداء الرييساية للنتايا المتوعهة تي برناما للدل الوكايت  

 وميزانيتها  المنظمة الهالمية للملكية الفكرية( 
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 ة يتمبق بل نةمج ممل فلل ةالمبةدرات المتخ ة أو المزمم  أو الممك   فغم -جغم 

فيما يتهلد االمبادرات الملموسااااااااااااة التي اقااااااااااااحلهت بها كيانات منظومة األمم المتحدة أو تهتزم   -45
د   2024و 2014ايقااااااااااااااحالع بهاا تي الفترة بين عاامي  كيااناًا من  25لادعم تنفياذ برنااما عمان تييناا، لاد 

اما والمشاااريع واألنشااحة تتوخ  تنفيذ أولوية أو  من البر   1 127كيانات منظومة األمم المتحدة ما مجموعم 
د برناما األمم   أكقر من أولويات برناما عمن تيينا ا ورة مباشرة أو غير مباشرة  وباإلقاتة لل  ذلك، لد 

، دون تحديد أولويات  32  لمبادرة تي البلدان النامية غير الساللية ا  14  559المتحدة اإلنمايي ما مجموعم 
 نا التي أسهمت تيها تلك المبادرات برناما عمن تيي

متها كيانات منظومة األمم   -46 واساااااااااتنادًا لل  تحلين أجرتم ولدة التفتيش المشاااااااااتركة للبيانات التي عد 
المتحدة تي ردوداا عل  ايسااااتبيان المؤسااااسااااي، اسااااتفاد ن ااااف البلدان النامية غير الساااااللية أو أكقر من 

ت منظوماة األمم المتحادة، مماا  شااااااااااااااير لل  نحاا  تغحياة عاام جيد  كيااناًا من كيااناا 17عمان ماا ي  قان عن 
نوعًا من شات  التدخالت، وأساهمت تي   12وتتجلف المبادرات المضاحلع بها من    (16 عل  ال اهيد الُقْحري 

جميع أاداف التنمية المساااتدامة السااابهة عشااار، تضااااًل عن سااات خحف لنمايية أخرل  وعد أُنجز الهديد من 
ون مع مجموعاة من الجهاات الفااعلاة األخرل، وي ساااااااااااااايماا كيااناات منظوماة األمم المتحادة  المباادرات ااالتهاا

والشاااركاء تي التنمية  المنظمات الدولية، وم اااارف التنمية المتهددة األ راف واإلعليمية، ووكايت المهونة  
 د مية( تي البلدان المانحة، والمنظمات غير الح ومية، وكيانات القحاع الخا ، والمؤسسات األكا

ن أولويات   -47 ويم ن اي الع عل  جدول يلخيِّص مبادرات كن كيان تي المرتد الخامس، الذي  ف يِّ
من الدعم، والبلدان النامية غير السااااااللية المساااااتفيدة، ونوع التدخن الرييسااااي،    المساااااتفيدةبرناما عمن تيينا 

 وأاداف التنمية المستدامة وغيراا من خحف التنمية المستفيدة من الدعم وأنواع الكيانات المتهاونة 

 

قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسالم در  ق ايية ايست ة  ردود م ات  المنسيِّ

قين الم يمين تي البلدان النامية غير  -48 وعل  ال ااااااااااهيد القحري، يتضااااااااااا من ردود م ات  المنساااااااااايِّ
 التكامن والتهاون عل  ال اااهيد   4(، أن  األولويتين  3السااااللية عل  الدراساااة ايساااتق اااايية  انظر الشااا ن  

ولويتان الوليدتان التي أشااااااارت   التحول ايعت ااااااادي الهي لي( من برناما عمن تيينا اما األ  5اإلعليمي( و
أغلبية الم ات  لل  أن  أترعتها الُقْحرية اقااااااااحلهت امبادرات اشااااااااجنهما أو تهتزم ال يام بذلك لدعم تنفيذاما   
وفيما يتهلد اساااؤال مماثن تي الدراساااة ايساااتق اااايية موج م لل  أعضااااء األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية  

  

واستفاد  كيانات من منظومة األمم المتحدة،    6( من مبادرات  32من أصن    31استفادت جميع البلدان النامية غير الساللية تقريبًا   (16 
كيانات    8كيانًا، فيما اساااااااااتفاد أعن من ن اااااااااف اذه البلدان من مبادرات   11ن اااااااااف لل  أربهة أخمات اذه البلدان من مبادرات  

د المستفيدون من مبادرات برناما األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نقص المناعة البشرية/اإليدز  ولم   حد 
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أولوية برناما عمن تيينا

رية تي أولويات برناما عمن تيينا التي دعمتها أترعة األمم المتحدة الُقحْ   3الش ن 
البلدان النامية غير الساللية أو تهتزم دعمها 
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ات الم ات  الُقحرية/المبادرات البرنامجية الخاصااااااة بها، جاء ترتي  األولويات  غير الساااااااللية اشااااااجن مبادر 
قين الم يمين تي البلدان النامية غير السااااااااااااااللية عل    المدعومة محااقًا تقريبًا لترتي  ردود م ات  المنسااااااااااااايِّ

 الدراسة ايستق ايية 

قين الم يمين تي البلدان النا -49 مية غير السااااللية عل  الدراساااة  وكما يتضاااا من ردود م ات  المنسااايِّ
(، وبالنظر لل  أداء غالبية كيانات منظومة األمم المتحدة تي مجال الهمن  4ايسااااتق ااااايية  انظر الشاااا ن  

الملياري وتنمية المهارف والقدرات، تقن  التدخالت المت اااالة اجولويات برناما عمن تيينا تتمقن أساااااسااااًا تي 
ات والمناصااااااارة وايبتكار والتحوير واإلدارة الرشااااااايدة  أما األولويات التي  تقد م المسااااااااعدة التقنية وبناء القدر 

تي الماية تقف من مقديِّمي    11تتحل  اساااااتقمارات رأسااااامالية قاااااخمة  مقن البنية التحتية للنقن(، تقد أشاااااار  
 الردود لل  تقد م اذا الدعم 

 

قين الم يمين تي البلدان الم در  النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية   ردود م ات  المنسيِّ

ومن المقير لالسااتغرا  أن  والدًا تقف من كن أربهة كيانات مجيبة أشااار لل  أن  الحااع الرييسااي   -50
لتدخن تريقم الُقْحري  شااااامن التو ية، واو مجال ُيتوعع أن تتفو  فيم كيانات منظومة األمم المتحدة االنظر  

واساااهة تي لشاااد مختلف الجهات  وفيما يتهلد اساااؤال مماثن موج م لل  أعضااااء األترعة  لل  صااااللياتها ال
الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااللية اشاااجن  بيهة تدخالت م اتبهم الُقْحرية/مبادراتهم البرنامجية، جاء  

قين الم يمين، مع  الترتي  محااقًا لل  لد اهيد للترتي  تي الدراسااااة ايسااااتق ااااايية الخاصااااة ام ات  الم نساااايِّ
نيِّف قاامن أنواع التدخالت القالثة األول  لدل األترعة الُقحرية   اسااتقناء ملحوي يتمقن تي التدري ، الذي صااُ

 التي رد ت عل  الدراسة ايستق ايية 
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م منظومة األمم المتحدة دعمًا واساااع النحا    -51 وُيساااتشاااف من النتايا المساااتخل اااة أنم تي لين تقديِّ
دان النامية غير السااااااااللية من خالل  ايفة من التدخالت التي تساااااااهم أ ضاااااااًا تي تحقيد أاداف  لجميع البل

التنمية المسااتدامة، تقن  اناظ مجاًي واسااهًا لتهزيز دعم أربهة مجايت رييسااية ذات أولوية من برناما عمن 
السااااااااااااااللية، تتمقن تي تيينا، واي مجايت ذات أامية خاصاااااااااااااة لاللتياجات اإلنمايية للبلدان النامية غير 
 سياسة المرور الهابر، وتحوير البنية التحتية، والتجارة الدولية، ووساين التنفيذ 

 إدمةج ب نةمج ممل فلل ة في األممةل الت  غمغ  -دال 

 الت جلهةت الصةدرة م  الجماغ  المةم   -1 

ييناا وتهميمهاا توجيهااُت مجاالس  من بين الهوامان التي كاان لهاا تاجثير تي اعتمااد أولوياات برنااما عمان ت  - 52
  2014اعتماادتهااا الجمليااة الهااامااة اشااااااااااااااجن برناااما عماان تيينااا بين عااامي    ( 17  اإلدارة  تمن خالل ثمااانيااة عرارات 

د تريد المشاروع  2020و  توجيهًا رييساييًا موج هة لل  منظومة األمم المتحدة والشاركاء تي التنمية اآلخرين    26، لد 
21بتنفيذ برناما عمن تيينا  وعد عرض  للت دي للتحد ات المت لة  

كيانًا من كيانات منظومة األمم المتحدة    ( 18  
  3التدابير الجارية والمزمهة والمم نة لمهالجة التوجيهات ذات ال ااااالة بها، والتي ترِّد نتايجها االتف اااااين تي البند  

 من الورعة التكميلية  

 3الجدول 
مزممت  أو ممك ت  لممتةلجت  ت جلهتةت الجماغت  المتةم  الم جاه   مدد الكغتةنةت التي أفةدت بتتدابل  جةري  أو  

 إلى كغةنةت م   م  األمم المتحدة بشأا أول يةت ب نةمج ممل فلل ة 
 األولوية 

 6 5 4   ( 3  أ( 3   ( 2  أ( 2 1
 7 6 1 3 1 2 4 2 توجيهات ال ادرة عن الجملية الهامةالعدد 

 11 13 7 10 9 7 10 11 تدابير جاريةعدد الكيانات التي أتادت بوجود 
 6 10 4 6 4 5 4 5 عدد الكيانات التي أتادت بتدابير مزمهة

 5 4 2 3 3 1 2 4 عدد الكيانات التي أشارت لل  تدابير مم نة

   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي الم در

كيانًا من كيانات منظومة األمم المتحدة تدابير    13و 7 أن  لدل ما بين  3يتضاااااااااااااا من الجدول  و  -53
جارية لمهالجة توجيهات الجملية الهامة ذات ال لة ا ن أولوية من أولويات برناما عمن تيينا  وباإلقاتة  

رة لمهاالجاة التوجيهاات ذات ال اااااااااااااالاة ا ان أولوياة  ولكن   10و 4لل  ذلاك، لادل ماا بين  كيااناات تادابير مقر 
االنظر لل  عدراتها المالية والبشااااااااااارية    -دابير المم نة التي  م ن أن تت خذاا الكيانات  يتهلد بتحديد الت فيما

  

  75/228و 74/15و 73/243و 72/232و 71/239و 70/217و 69/232و 69/137القرارات  (17 
ايتحاد الدولي لالت اااااايت، و دارة الشاااااؤون ايعت ااااااد ة وايجتما ية، وبرناما األغذ ة الهالمي، وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي،   (18 

المتحدة للبيئة، وصاااااااااندو  األمم  وبرناما األمم المتحدة المشاااااااااترظ المهني افيروت نقص المناعة البشااااااااارية/اإليدز، وبرناما األمم  
المتحدة للسااااا ان، واللجنة ايعت ااااااد ة ألتري يا، واللجنة ايعت ااااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي، واللجنة ايعت ااااااد ة  

المتحادة لخادماات    ألمري اا الالتينياة ومنحقاة البحر الكااريبي، واللجناة ايعت ااااااااااااااااد اة ألوروباا، ومركز التجاارة الادولياة، وم تا  األمم
المشااااااااااريع، وم ت  الممقن الساااااااااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير السااااااااااللية والدول الجزرية ال اااااااااغيرة النامية، ومنظمة  
السااااااااااااااياالاة الهاالمياة، ومنظماة األغاذ اة والزراعاة، ومنظماة األمم المتحادة للملكياة الفكرياة، ومنظماة الحيران المادني الادولي، ومؤتمر  

 م المتحدة للتجارة والتنمية، واليونس و، واليونيدو األم
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لمهالجة توجيهات الجملية الهامة، لم يتم ن أكقر من خمسااة كيانات من  -وغيراا من القدرات المؤسااسااية 
 ال يام بذلك اشجن أي من أولويات برناما عمن تيينا 

اتخااذتهااا كيااانااات من خااار  منظومااة األمم المتحاادة لتنفيااذ توجيهااات وفيمااا يتهلد اااالتاادابير التي  -54
تادابير تت ااااااااااااااان تي مهظمهاا   (19 كياانااً  13الجملياة الهااماة اشاااااااااااااااجن برنااما عمان تييناا، ذكر ماا مجموعام  

 المرور الهابر، والبنية التحتية للنقن، والبنية التحتية للحاعة وتكنولوجيا المهلومات   4لل     1ااألولويات من 
ت ااااايت، وتيسااااير التجارة، والتكامن اإلعليمي(  وأشااااار كيانان تقف من تلك الكيانات لل  تدابير جارية  واي

رة تتهلد ااألولوية    وساااااااااين التنفيذ(  ويم ن اي الع   6 التحول ايعت ااااااااادي الهي لي( واألولوية    5أو مقر 
 من الورعة التكميلية  4عل  تفاصين اذه التدابير تي البند 

 اإلج اءات المتاخ ة م  جةنب ال ؤسةء الت  ل يل  -2 

قة المت خذة من جان  الرؤساااااااء التنفيذيين لتهميم برناما عمن تيينا  -55 فيما يتهلد ااإلجراءات المنساااااا 
 ودعم تنفيذه، تشمن تدابير الممارسات الجيدة التي أبرزتها الكيانات  من بين أمور أخرل( ما يلي 

صاااااااة للبلدان النامية غير السااااااااللية ااعتباراا عضاااااااية شااااااااملة تي لبراز ايلتياجات الخا •
 جميع مجايت عمن الكيان  اللجنة ايعت اد ة ألتري يا(؛ 

تنظيم تهاليات مع البلدان النامية غير السااااااااللية والشاااااااركاء اشاااااااجن األولويات المت اااااالة   •
 ية الفكرية(؛ببرناما عمن تيينا  اللجنة ايعت اد ة ألوروبا والمنظمة الهالمية للملك

تيسااير لنشاااء ايئة خاصااة مهنية اجعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساااللية والدول   •
الجزرية ال غيرة النامية  اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد  ومنظمة  
جنة  األغذ ة والزراعة( وتخ اااايص بند دايم تي جدول األعمال لهاتم الهيئة تي دورات الل

  اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛

لعحاء األولوية للبلدان النامية غير الساااااااااللية تي مبادرات الكيانات التي  م ن أن تدعم   •
برناااما عماان تيينااا  برناااما األمم المتحاادة المشااااااااااااااترظ المهني افيروت نقص المناااعااة  

 ومنظمة األغذ ة والزراعة(؛البشرية/اإليدز وصندو  األمم المتحدة للس ان 

لبراز ايلتياجات الخاصاااااااااااة للبلدان النامية غير السااااااااااااللية لدل لعداد ايساااااااااااتراتيجيات   •
التنظيمية  برناما األمم المتحدة للبيئة( ومشاااااااااريع القرارات  اللجنة ايعت اااااااااد ة ألتري يا  

 ومنظمة الحيران المدني الدولي(؛

ن الناااميااة غير الساااااااااااااااالليااة وبااالتياااجاااتهااا تي التو يااة اااالتحااد ااات التي تواجههااا البلاادا •
ايجتماعات الرفيهة المساااتول وتي الوثايد الختامية والتقارير  لدارة الشاااؤون ايعت ااااد ة  
وايجتما ية وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاااااااااااريع( والدعوة لل  زيادة الدعم  اللجنة  

 ايعت اد ة ألتري يا وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي(؛ 

اعتباار جميع البلادان الناامياة غير السااااااااااااااللياة بلاداناًا ذات أولوياة تي التادخالت وتهبئاة الموارد،   •
 ؛  مركز التجارة الدولية(  ذلك تي الخحف ايستراتيجية والتشغيلية والتقارير السنوية  وتجسيد 

  

ايتحاد الدولي للنقن عل  الحر ، وبنك التنمية األتريقي، والجماعة اإلنمايية للجنو  األتريقي، ومبادرة الحاعة المسااااااتدامة للجميع،   (19 
قن، وم رف التنمية اآلسيوي، ومفوقية ايتحاد  ومجمع الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساللية، والمركز الدولي لدبلوماسية الن

األتريقي، وممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآساااااااااايا، ومنظمة األمن والتهاون تي أوروبا، ومنظمة التجارة الهالمية، ومنظمة الجمارظ  
 الشمالي  االممرالهالمية، وايئة تنسيد النقن الهابر 
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   تبادل الدروت المستفادة والخبرات الم تسبة من المبادرات الناجحة التي تهود االنفع عل  •
 البلدان النامية غير الساللية  اليونيدو( 

أن  المنظمات لم تقم جميهها ااغتنام الفر  المتالة لتهميم برناما عمن تيينا  تقد أشاااااااااااااارت    بيد -56
منظمة األمم المتحدة للتربية والهلم والققاتة  اليونسا و( لل  أنها، اساتنادًا لل  عرارات مجلس لدارتها، أعحت  

م الخ و ، لتهميم خحف عمن ل الا الدول الجزرية ال غيرة النامية  لجراءات الهمن  األولوية، عل  وج
المهج ن للدول الجزرية ال غيرة النامية  مسار ساموا((، وأعن البلدان نمويًا  برناما عمن ل الا أعن البلدان  

أتري ياا التي ن اااااااااااااابو    :2063 برنااما عمان اسااااااااااااااحنبول((، وأتري ياا  خحاة عاام    2020-2011نمويًا للهقاد  
لليها(  واستنادًا لل  مقابالت مع الجهات المهنية وردوداا عل  ايستبيان، خلص تريد ايستهراض لل  أن   
د عل  نحا  واسااااع تدنيا عاما لمسااااتول المناصاااارة ومحدود ة اياتمام ببرناما عمن  تجربة اليونساااا و تجساااايِّ

قجراءات المناصااااارة التي يتم ايقاااااحالع بها لفايدة خحف  تيينا عل  نحا  منظومة األمم المتحدة، مقارنة ا
 لنمايية عالمية أخرل 

 تممغم ب نةمج ممل فلل ة مبى الصملد الُوْط ي  -3 

يتجل  عدم تهميم برناما الهمن بوجم خا  عل  ال ااااااااااهيد الُقْحري  لذ تشااااااااااير نتايا الدراساااااااااة   -57
الفاعلة المهنية عمومًا تي تهميم برناما عمن ايسااااتق ااااايية لل  أنم لذا كانت درجة انخراد جميع الجهات  

تيينا متدنية ا ااااورة شاااااملة عل  ال ااااهيد الُقْحري، يبدو أن  اناظ عدرًا أكبر من الوعي عل  صااااهيد م ات   
قين الم يمين  عل  أن  ذلك ي ينسح  االضرورة عل  أعضاء األترعة الُقْحرية    المنسيِّ

لماية تقف من المجيبين عل  الدراساااة ايساااتق اااايية من األترعة  تي ا  36تهل  سااابين المقال، أك د   -58
الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااااللية أنهم عل  علم بتوجيهات مجالس اإلدارة أو الرؤساااااااااء التنفيذيين  

 تي الماية تلقيهم توجيهات من  21بتقد م الدعم لل  البلدان النامية غير الساااااااللية عمومًا، ولم يؤكيِّد سااااااول 
 اذه السلحات بتقد م الدعم لتنفيذ برناما عمن تيينا 

 ( 20 ولااادل تقييم درجاااة انخراد ثمااااني جهاااات تااااعلاااة ذات صاااااااااااااالاااة من منظوماااة األمم المتحااادة -59
والح ومات الو نية للبلدان النامية غير الساااااااااااااااللية تي تهميم برناما عمن تيينا، لم َ هتبر مهظم المجيبين  

األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااااللية أ يًا من تلك الجهات  عل  الدراساااااااااة ايساااااااااتق اااااااااايية من 
قين الم يمين أتضاااان، مقابن أداء أسااااوأ من جان  م ت    منخر ة انخرا ًا كافيًا  واعتُبر أداء م ات  المنساااايِّ

نامية، لي  الممقن السااااااااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساااااااااللية والدول الجزرية ال ااااااااغيرة ال
 تي الماية من المجيبين عل  التوالي أنهما منخر ان بدرجة كافية  12تي الماية و 30اعَتبر 

قين الم يمين تي  -60 وكانت الردود عل  سااؤال مماثن تي دراسااة اسااتق ااايية موج م لل  م ات  المنساايِّ
تي الماية منها أن     38لل     35البلدان النامية غير السااااااااللية مهبيِّرة أكقر عل  نحو اامشاااااااي، لي  اعتبر 

ثالثًا من الجهات الفاعلة تي منظومة األمم المتحدة  م ت  التنسيد اإلنمايي، وم ت  الممقن السامي ألعن 
قين الم يمين(   البلدان نموًا والبلدان النامية غير السااااااللية والدول الجزرية ال اااااغيرة النامية، وم ات  المنسااااايِّ

 النامية غير الساللية منخر ة بدرجة كافية تي تهميم برناما عمن تيينا والح ومات الو نية للبلدان 

وفيما يتهلد اساااااااااااااؤال لول ما لذا كانت عد وردت توجيهات مت ااااااااااااالة ببرناما عمن تيينا من أي من   - 61
  الجهاات القمااني الفااعلاة تي منظوماة األمم المتحادة الماذكورة أعاله ومن الح وماات الو نياة للبلادان الناامياة غير 

  

لهالمي/اإلعليمي(، واللجان اإلعليمية، وم ت  الممقن السااااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان  م ت  التنساااايد اإلنمايي  عل  ال ااااهيدين ا (20 
النامية غير السااااااااااااللية والدول الجزرية ال اااااااااااغيرة النامية، ومقرات المنظمات، والم ت  اإلعليمي/دون اإلعليمي للمنظمة، والم ت   

قين الم   يمين، وأعضاء األترعة الُقْحرية الُقحري للمنظمة/برناما المنظمة، وم ات  المنسيِّ
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السااااللية، ومدل جدوااا، أشاااارت الغالبية الهظم  من المجيبين عل  الدراساااة ايساااتق اااايية من األترعة الُقْحرية  
لل  أنهم لماا لم يتلقوا أي توجيهاات من أي منهاا أو لم   ونوا عل  علم باذلاك  غير أنام تي الحاايت القليلاة التي  

قين  جاااءت تيهااا الردود ااااإل جااا ، اتفد الجميع عل  أن  ااا ذه التوجيهااات مفياادة  وأترزت ردود م اااتاا  المنسااااااااااااايِّ
 الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  السؤال نفسم من الدراسة ايستق ايية نتايا متحااقة  

تي الماية من أعضاء األترعة الُقْحرية    72وكانت أكقر نتايا الدراسة ايستق ايية مدعاًة لألس  أن    -62
ييم درجة انخراد م ت  الممقن السااااااامي، الذي كل فتم الجملية الهامة صاااااارالة االترويا لبرناما  تهذر عليهم تق

من    31عمان تييناا والتو ياة اام  وعاد تاجكاد ذلاك من خالل مقاابالت يلقاة مع أعضاااااااااااااااء األترعاة الُقْحرياة تي  
اًل بوجود الم ت ، فباأللرل  البلدان النامية غير الساااللية، الذين أعربوا  مع اسااتقناءات عليلة( عن جهلهم أصاا

 أن يدخلوا تي أي تهامن مهم 

وُيساااتشاااف من النتايا المذكورة أعاله أن  التوجيهات التشاااريلية المت ااالة ببرناما عمن تيينا  م ن  -63
أن تفيد، بن لنها تفيد تهاًل، تي لفز لجراءات مؤساااااااساااااااية من جان  كيانات منظومة األمم المتحدة اشاااااااجن  

، وينبغي متااااهااة تنفيااذ اااذه التوجيهااات  بيااد أناام ي يزال اناااظ الكقير من الهماان لزيااادة  برناااما عماان تيينااا
تهميم برناما عمن تيينا والتو ية ام عل  ال اااهيد الُقْحري تي البلدان النامية غير السااااللية، وي سااايما من 

قين الم يمين    جان  م ت  الممقن السامي وم ت  التنسيد اإلنمايي والمنسيِّ

سيركيِّز المفتش تي الف لين القال  والرااع عل  اإلنجازات الرييسية التي لققتها كيانات منظومة  و  -64
األمم المتحادة وغيرااا من الشااااااااااااااركااء تي التنمياة المهنيين وعل  التحاد اات التي واجهوااا تي ايقااااااااااااااحالع  

والفر  والممارساااات الجيدة   ااألنشاااحة والمبادرات  المبي نة تي اذا الف ااان( دعمًا لتنفيذ برناما عمن تيينا،
 والدروت المستفادة تي سيا  ذلك   
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اإلنجتةزات والتحتديتةت التداخبغت  والختةرجغت  والثغ ات وأوجته التكتةمتل في دمم   -ثةلثةا  
 ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة

لق قت كيانات منظومة األمم المتحدة  عل  مساااااتول المقار وعل  ال اااااهيدين اإلعليمي والُقْحري(   -65
لة تي الف اان  ايكاء تي التنمية، تي سااايا   والشااار  قاااحالع امجموعة واساااهة من المبادرات والتدابير  مف ااا 

القاني والمرتقات المقابلة( دعمًا لتنفيذ برناما عمن تيينا، نجالات ملحوظة وواجهت تحد ات شاااااااات   ورغم  
عمان تييناا تتاداخان تيهاا  وجود ثغرات تي تقاد م الادعم، تاقن  انااظ أ ضااااااااااااااًا مجاايت ذات أولوياة من برنااما  

 الوي ات وي ميِّن اهضها اهضًا 

ويهرض المفتش تي اذا الف اااان االتف ااااين اإلنجازات الرييسااااية والتدخالت ذات ال اااالة، تضااااًل   -66
عن التحد ات الرييسااااية الداخلية والخارجية المحرولة تي ساااايا  دعم تنفيذ برناما عمن تيينا، اما تي ذلك  

د المفتش أ ضاًا المجايت التي تشاوبها ثغرات  منشاج اذه التحد ات والتد ابير الت احيحية للت ادي لها  ويحديِّ
 تي الدعم والمجايت التي تتيا تحقيد التكامن 

وت  في دمم ت  لت  ب نتةمج ممتل فلل تة والتتدابل  التي تيتتتتتتتتتهم في إ  از   -ألف  اإلنجتةزات المحوا
 ال جةح

 ال جةح في دمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة  -1 

من الشااااااااااااااركااء تي التنمياة، ا ااااااااااااااورة   16كيااناًا من منظوماة األمم المتحادة و 14لجمااًي، أبرز   -67
جما ية، أكقر من ماية مبادرة تتهلد ببرناما عمن تيينا اعتبروا أنهم دعمواا بنجاح  ويم ن اي الع عل   

من الورعاة   5تي ذلاك النتاايا وتادابير المادخالت، تي البناد تفااصاااااااااااااايان مباادرات كان كياان عل  لادة، اماا 
التكميلية  ويم ن أن ُ ساااااااااااتنتا من تحلين أجرتم ولدة التفتيش المشاااااااااااتركة أن  الجهود واإلنجازات تركيِّز تي 
الغال  عل  دعم تنمية رأت المال الفكري  ويستفيد رأت المال اذا من مهارف وخبرات الشركاء تي التنمية  

لبلدان من تسخير المهارف الم تسبة تي تهزيز تهالية عملها وكفاءتم وتجثير ،يمتم من أجن تحقيد لتم ين ا
 نتايا لنمايية 

ويتسام اذا الشا ن من أشا ال الدعم اايتساا  عل  نحا  كيانات منظومة األمم المتحدة والشاركاء   -68
الح ومات تي عدد من الحاايت  بيْاد أن  من تي التنمياة  وتتجل  ،يماة اذه النواتا وتسااااااااااااااخيراا من جان  

المسااااااااااااين القايمة تي اذا الشاااااااااااجن عدرَة الح ومات عل  التهامن مع مجموعات المهارف الواساااااااااااهة وكي ية  
تساااااخيراا افهالية، االنظر لل  القدرات القايمة ودوران الموظفين  وثمة أ ضاااااًا مشااااا لة تتهلد اايختالل بين 

رة( وايلتياجات من البنية التحتية الماد ة  مهالجة تحوير ُنظم المهارف   المشااااورة والمساااااعدة اشاااارود ميساااا 
 التي ُتهتبر لاسمة تي لرساء أسس التنمية 

ومن منظور اهض الح وماات الو نياة للبلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة، أثبتات كيااناات منظوماة   -69
دة من برناما  األمم المتحدة والشركاء تي التنمية اآلخرون عدرتهم عل  دعمها ب نجاح تي تنفيذ عناصر محد 
رة  ويورد اإل ار   أمقلة توقااااااااااايحية عن كي ية توظيف    1عمن تيينا  م ن أن تساااااااااااتفيد من تدخالت ميسااااااااااا 

 الح ومات لهذا الدعم 



JIU/REP/2021/2 

GE.21-09833 24 

  1اإل ار 
 أمثب  ّدامتهة  ك مةت اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  م  أوجه تمزيز الدمم لبودرات ال ط غ 

م  نت ايجتماعات الوزارية وللقات الهمن المتهلقة ببناء القدرات التي عقداا م ت  الممقن    :1  األول ي  •
نتها التقارير  السامي دول بوتان وبوتسوانا ونيبال من للراز تقدم اشجن اتفاعات المرور الهابر، تي لين م  

  ني؛ المتهلقة بتنفيذ برناما عمن تيينا من رصد جهود التنفيذ عل  ال هيد الو 
أسهمت لعادة تجاين بنك التنمية األتريقي لميناء بوجومبورا وبناء  ر  جديدة تي تهزيز   )أ(:  2األول ي    •

 تحوير البنية التحتية تي بوروندي؛ 
ساعدت دراسة عن ايستقمارات تي مجال الحاعة المستدامة أجرااا م ت  الممقن السامي    )م(:  2األول ي    •

 ستقمارات الالزمة لتحقيد ل ول الجميع عل  الحاعة؛ دولة مالوي تي تحديد اي
أسهم دعم األونكتاد تيسيَر التجارة تي لدما  اإلدارة الجمركية المتكاملة تي كازاخستان،    )م(: 3األول ي   •

و نشاء اللجنة الو نية لتيسير التجارة تي ليسوتو، وتنفيذ ل ار متكامن لتنويع ال ادرات تي مالي، و  ال   
 جارية تي رواندا لتهزيز الشفافية اإلدارية؛ بوااة ت

األنظف  تي مجال    :5األول ي    • اإلنتا   منهجيات  اشجن  اليونيدو  المقد مة من  التقنية  المساعدة  م  نت 
 التهدين و نتا  المواد الكيميايية والغذايية( دولة أرمينيا من استيفاء الشرود المسبقة لتحوير المشاريع؛ 

مجال أاداف التنمية المستدامة   م  ن لنشاء األمم المتحدة مختبَر أرمينيا الو ني لالبتكار تي :6األول ي   •
 من برناما عمن تيينا   6و 5اذا البلد من التهجين اقلراز تقدم تي أاداف التنمية المستدامة واألولويتين 

   ردود خحية وشفهية من ممقلي البلدان النامية غير الساللية لدل األمم المتحدة تي نيويورظ وجنيف الم در

 تدابل  الممةرسةت الجلدة والدروس الميت ةدة في دمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة  -2 

دت كيانات منظومة   -70 استنادًا لل  تحليلها لمبادرات الدعم الناجحة المت لة ببرناما عمن تيينا، لد 
ي ينبغي األمم المتحدة والشااااااركاء تي التنمية الممارسااااااات الجيدة والدروت المسااااااتفادة اشااااااجن ما ينبغي وما  

 للكيانات أن تفهلم من أجن تحقيد نتايا ناجحة تي تنفيذ برناما عمن تيينا  

وتوتيِّر عاايماة  ماا ينبغي تهلام  لرشاااااااااااااااادات مفيادة لكيااناات منظوماة األمم المتحادة تي بلورة وتنفياذ   -71
ضااااااااااااية لل   مبادرات لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا، ويم ن أن تتلخص تي ما يلي  اتباع ُنها شاااااااااااااملة ومف

التحول ومادتوعاة ااالحلاا ؛ واتخاااذ عرارات عاايمااة عل  األدلاة؛ واينخراد وتولي زماام األمور والتم ين عل   
المسااااتول المحلي؛ والتنساااايد والتهاون مع الهديد من الجهات المهنية؛ وتهبئة الموارد والتواصاااان مع القحاع  

    الخا  وبلدان الهبور والشركاء اإلعليميين؛ والرصد واإلبال

أما عايمة  ما ي ينبغي تهلم  تتتهلد أساااااااسااااااًا بتفادي النُّها المجز أة واينفراد ة والم اااااام مة من أعل    -72
لل  أساااااافن، واإلدارة الجزيية، والتناتس عل  التموين التقليدي  ويم ن اي الع عل  تفاصااااااين  ما ينبغي تهلم   

م اإل ار   ناه أمقلة توقيحية لتدابير الممارسات الجيدة أد 2و ما ي ينبغي تهلم  تي المرتد السادت  ويقديِّ
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   2اإل ار 

 تدابل  الممةرسةت الجلدة في دمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة

غصةا لتبلغ  ا تغةجةت اللبداا  ت لي زمةأل األم ر مبى الصملد ال ط ي وتوديم دمم م جاه خصيِّ
أدوات لتحلين   • البيانات ووقع  للسياسات  لنشاء من ة متينة لتبادل  القرارات متهددة المهايير دعمًا 

والبراما الو نية والقرارات ايستقمارية الرامية لل  تحوير نظم األغذ ة الزرا ية المستدامة تي أكقر 
 بلدان نامية غير ساللية منخفضة الدخن  الفاو(؛  10من 

ز القايمة ومجايت  لشراظ أصحا  الم لحة المحليين تي جميع المرالن من أجن تهم أتضن للحواج •
 التحسين، اسبن منها تبادل المهلومات عل  نحو تسلسلي  األونكتاد(؛ 

تنفيذ نها عايم عل  ايلتياجات ومدتوع االحل  لبناء القدرات وت ميم المشاريع والمساعدة تي التنفيذ   •
  اللجنة ايعت اد ة ألوروبا ومنظمة التجارة الهالمية(؛ 

التنم • تحقيد  اليد  المساامة تي  الكقيفة  والنُّها  المحلية  المشتريات  المحلية من خالل  ايعت اد ة  ية 
 الهاملة تي مجال تحوير البنية التحتية الماد ة  م ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع(؛ 

 تكييف المواد التدريبية مع ايلتياجات الُقْحرية واإلعليمية والتياجات الممرات  األونكتاد(؛  •
اعتماد أل ام جديدة للمهاملة الخاصة والتفاقلية تتيا للبلدان النامية مرونة تي تنفيذ التزاماتها  منظمة   •

 التجارة الهالمية(؛ 
اساااااااااتحداث ممر اعت اااااااااادي لعليمي متقدم من خالل لجراء اختبارات تجريبية عل  ال اااااااااهيد المحلي   •

  م رف التنمية اآلسيوي(؛
 االت اصل االست اتغجي مع اللبدا

 التهاون مع بلدان نامية غير ساللية محد دة من أكقر البلدان تجثرًا امسجلة ما  األونكتاد(؛  •
التهاون عبر الحدود اشجن مشاريع الربف والمن ات دون اإلعليمية لكي يتسن  توثيد التنسيد والتهاون   •

 آلسيوي(؛ بين البلدان النامية غير الساللية وبلدان المرور الهابر  م رف التنمية ا 
 التو ية واإلدما  من خالل تنظيم للقات عمن وتدري  و عداد منتجات مهرفية  م ت  الممقن السامي(   •

 األث  الجمةمي والش اكةت
وتهزيز   • مشتركة  األونكتاد(؛  ا فة  تنفيذ  خحف  وقع  تي  الم لحة  أصحا   متهدد  نها  اعتماد 

ي ًا لكن   بلد  اليونيدو(؛ ايستقمار لتحقيد أاداف م م مة خ يِّ
ايستفادة من الهيئات ايعت اد ة اإلعليمية لتوتير اتفاعات مرنة و عحاء األولوية للبلدان النامية غير   •

 ؛ ( الساللية  برناما األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نقص المناعة البشرية/اإليدز 
شركاء متنوعين احية تهبئة وساين التنفيذ،  تنفيذ نها يروم التوتيد بين الجهات المهنية من أجن اجتذا    •

 عل  سبين المقال تي مجايت الهلوم والتكنولوجيا وايبتكار، تضاًل عن التموين وايستقمار  الفاو(؛  
لشراظ شركات القحاع الخا  والجمليات المهنية وشب ات األعمال المستدامة لالشتراظ تي تموين المشاريع  •

المبادرة تي تفهين الحلول  ايتحاد الدولي لالت ايت، ومركز التجارة الدولية، وم ت  الممقن  أو أخذ زمام  
 السامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(  
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 التم يل
لي المشاريع والمرويِّجين لها تضاء   • تهبئة الموارد من خالل منتد ات ايستقمار التي  م ن أن تتيا لممويِّ

 للتفاعن  بنك التنمية األتريقي(؛  
رتع القيود عن المهونة المقد مة لل  أعن البلدان نمويًا من خالل برناما عمن بروكسن لزيادة المساعدة   •

 لدان النامية غير الساللية  منظمة التهاون والتنمية تي الميدان ايعت ادي( اإلنمايية المقد مة لل  الب 
 دمم اإلدارة ال شلدة واألسةس اليبغم التخةذ الو ارات

تهزيز عملية صنع القرارات القايمة عل  األدلة من خالل الدراسات وايستق اءات والمؤشرات والمهايير   •
البيانات  لدار  المتحدة  المرجلية وتحسين نو ية  ة الشؤون ايعت اد ة وايجتما ية، وصندو  األمم 

 للس ان، واللجنة ايعت اد ة ألوروبا، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع(؛  
استحداث لولات متااهة متينة لتتبع أنشحة وأداء الشركاء من أصحا  الم لحة المتهددين، ودعم   •

   الخحف التهاونية وتهديلها عند ايعتضاء  الفاو(؛ التواصن المستمر بين الشركاء، والحفاي عل
 لنشاء مراصد لجمع وتتبُّع بيانات آنية عن البلدان النامية غير الساللية  اللجنة ايعت اد ة ألوروبا(   •

 استحداث ُنهج است اتغجغ  ومتكةمب  وسبغم 
دة تي م • جايت خبرتهم  اللجنة  لشراظ خبراء متخ  ين وشب ات من أجن التهاون اشجن عضا ا محد 

 ايعت اد ة ألوروبا ومنظمة األمن والتهاون تي أوروبا(؛ 
مواءمة السياسات واللوايا التنظيمية تي تهميم البنية التحتية غير الماد ة تي مشاريع البنية التحتية   •

 الماد ة  بنك التنمية األتريقي(؛  
لتنمية المستدامة الو نية ذات األولوية  وقع أاداف واقحة ذات وْعع تستند لل  مؤشرات أاداف ا  •

 وتم ين الشركاء والبالقين المستقلين من الوصول المفتوح لل  بيانات البراما ومنتجات الهمن  الفاو(؛
 اتباع ُنها شاملة يستكشاف تر  التيزر بين القحاعات  اللجنة ايعت اد ة ألوروبا(   •

 الم در  ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة والشركاء تي التنمية عل  ايستبيان 
 

قين الم يمين   -73 وعل  ال اهيد الُقْحري، كشافت الدراساة ايساتق اايية التي أجريت لدل م ات  المنسايِّ
تي الماية( اعتبروا أن  تريقهم الُقْحري ناجا   41تي البلدان النامية غير السااااااااااااللية أن  ُخُمساااااااااااي المجيبين  

تي المااياة( من تقييم مسااااااااااااااتول  55عموماًا تي دعم تنفياذ برنااما عمان تييناا، تي لين لم تتم ن األغلبياة  
نجالها أو اعتبرتم قاااائياًل  وكشاااافت الدراسااااة ايسااااتق ااااايية التي أجريت لدل أعضاااااء األترعة الُقْحرية تي 

تي المااايااة من المجيبين أن     42البلاادان الناااميااة غير الساااااااااااااااالليااة عن نتااايا محااااقااة تقريبااًا، لياا  اعتبر  
تي المااية    58عم تنفياذ برنااما عمان تييناا، تي لين لم يتم ن  برناامجهم/م تبهم الُقْحري نااجا عموماًا تي د
 من تقييم مستول نجالهم أو اعتبروه قئياًل 

واسااااااااتنادًا لل  تحديد الممارسااااااااات الجيدة والدروت المسااااااااتفادة، يبدو أن  الهوامن التي تسااااااااهم تي  -74
البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللية   النجااح تي تنفياذ برنااما عمان تييناا عاد ي تسااااااااااااااتوعبهاا األترعاة الُقْحرياة تي

اساااااااتيهااًا كاماًل أو عد تكون اناظ عيود عل  مدل لم انية تفهين اذه الممارساااااااات الجيدة عند ايقاااااااحالع  
 امبادرات تت ن ببرناما عمن تيينا 
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 التحديةت التي ت اجه دمم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة  -بةء 

هت كيانات منظومة األمم المتحدة  عل  صااااااااااااااهيد  عل  الرغم من النجالات المذكورة أعاله، واج -75
المقار وعل  ال ااااااااااهيد الُقْحري( والشااااااااااركاء تي التنمية جملة من التحد ات أعاعت عدرتهم عل  تقد م الدعم  

تي الماية(    49الفهال لتنفيذ برناما عمن تيينا أو لد ت منها  تقد اعتبر ن ااااااف أعضاااااااء األترعة الُقْحرية  
ايساااااااتق اااااااايية تي البلدان النامية غير السااااااااللية أن  م اتبهم الُقحرية أو برامجهم  الذين شاااااااملتهم الدراساااااااة  

تي الماية منهم أن  ذلك المساااه     10الُقحرية   اااه  عليها دعم تنفيذ برناما عمن تيينا، ولم َ هتبر ساااول 
ق ين الم يمين تي ينحوي عل  صهوبة شديدة  وكانت النتايا محااقة تي الدراسة ايستق ايية لم ات  المنسيِّ

 البلدان النامية غير الساللية فيما يتهلد امدل صهوبة دعم أترعتها الُقحرية لتنفيذ برناما عمن تيينا 

والتحد ات التي واجهتها الكيانات متهددة األوجم ويم ن أن تكون لما شاااملة أو ذات صاالة ا يان   -76
التحد ات لل  تحد ات داخلية تندر  قااامن أو بلد أو منحقة أو سااايا  عحاعي اهينم  ويم ن ت ااانيف اذه  

نحا  ساااااااايحرة كيانات منظومة األمم المتحدة أو تحد ات أو عيود خارجية ي تندر  قاااااااامن نحا  ساااااااايحرة  
دة أخرل   كيانات منظومة األمم المتحدة  وترِّد تي الف ن الرااع مناعشة لتحد ات محد 

 دة التحديةت الوة م  داخل كغةنةت م   م  األمم المتح -1 

 هرض المفتش تي اذا القساااااام ثمانية تحد ات شاااااااملة تندر  لل  لد اهيد قاااااامن نحا  ساااااايحرة  -77
كيااناات منظوماة األمم المتحادة، واي تهزل لل  القيود الاداخلياة التي يواجههاا كان كياان أو لل  كي ياة عمان 

 كيانات منظومة األمم المتحدة مع اهضها البهض دعمًا لتنفيذ برناما عمن تيينا  

 مدأل إمطةء األول ي  لبلبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  )أ( 

تفضااااااي القيود المتهلقة االوعي ببرناما عمن تيينا وتهميمم وايعتراف ام عل  مسااااااتول عال من   -78
جان  عدة كيانات من منظومة األمم المتحدة  انظر الف ااااااااااااان القاني( لل  تخلف برناما عمن تيينا مقابن  

اتساااااااااة  تهل  سااااااااابين المقال، لول  أن  البلدان النامية غير السااااااااااللية، و ن كانت  أولويات عالمية أخرل من
مهترتًا بها ااعتباراا تجمهًا متميزًا اموج  اتفا،ية األمم المتحدة اإل ارية اشاااااااجن تغير المنات، لم تهَف نفس  

الجزرية ال ااااااااااغيرة  األولوية التي تحظ  بها بلدان تواجم أوقاااااااااااعًا خاصااااااااااة، مقن أعن البلدان نمويًا والدول  
النامية  وأشاااارت منظمة الهمن الدولية لل  أنها غير ملَزمة بتقد م تقارير عن البلدان النامية غير السااااللية  

دة، تي ما تقديِّمم من تقارير   ااعتباراا مجموعة محد 

ص  لل نةمج ممل فلل ة والتحديثةت الال و  )م(   نوص الودرات المخصا

ات لل  القدرة المخ   ة لتنسيد دعم تنفيذ برناما عمن تيينا، واو ما  ستتبع تفتقر غالبية الكيان -79
عدم الوعي ام تي صااااااافوف محويِّري المشااااااااريع ومديريها  وتي قاااااااوء ذلك، ي تجخذ غالبية المنظمات عن 
وعي برنااما عمان تييناا تي الحسااااااااااااااباان عناد لجراء تقييماات لاللتيااجاات الُقْحرياة تي البلادان الناامياة غير 

لسااللية لت اميم تدخالت برنامجية  ومن ثم تقنم عل  الرغم من المجموعة الواساهة من المبادرات المت خذة  ا
المت اااااااااااااالاة ببرنااما عمان تييناا التي أبرزتهاا الكيااناات، تهي تقر ااجن  عاددًا علياًل منهاا عاد اتُّخاذ عن وعي مع  

تحدي  مساااماتها تي اذا ايساتهراض  اساتحضاار برناما عمن تيينا  وتي مهظم الحايت، عامت ببساا ٍة ب
دتم من أوجم الترااف بين برناما الهمن وعملها    استنادًا لل  ما لد 

قين الم يمين تي البلدان النامية   -80 ولمهالجة اذا الق اااااااور، أبرزت الكيانات قااااااارورة تدري  المنسااااااايِّ
المتالة لت  يتم نوا من   غير الساااااااااللية تدريبًا أتضاااااااان اشااااااااجن برناما عمن تيينا وبشااااااااجن نوع المساااااااااعدة

تساااااخيراا تي ت اااااميم أ ر التهاون الخاصاااااة االبلدان النامية غير السااااااللية  واعُترح أ ضاااااًا أن تساااااتكشاااااف 
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دة من برناما عمن تيينا، مع مراعاة وي اتها   األترعة الُقْحرية لنشاااء ايتالتات مواقاايلية ُتهن  اجولويات محد 
ت الجيدة، لدل منظمة التجارة الهالمية جهة تنسايد مهنية االبلدان  ومجايت عملها المختلفة  ومن الممارساا

النامية غير الساااااااااللية تهمن أ ضااااااااًا ا اااااااافة خبير مهي ن مهني اقضااااااااا ا المرور الهابر  كما تتلق  منظمة 
التجاارة الهاالمياة الادعم من كيااناات أخرل تي تقييم التيااجاات البلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة وتي تقاد م  

 ة التقنية المساعد

ص  لممةلج  أول يةت ب نةمج ممل فلل ة )ج(   مدأل وج د م ارد مةلغ  مخصا

أبرزت غالبية الكيانات أن  عدم تخ ااااااايص اعتمادات تي الميزانية للبلدان النامية غير السااااااااللية   -81
م لهاا لل  تا دخالت أخرل   و/أو برنااما عمان تييناا  مقاِّين أكبر تحاد لهاا، مماا يؤدي لل  توجيام الادعم المقاد 

وباإلقااتة لل  ذلك، تقن  الهديد من المسااين المت الة ببرناما عمن تيينا اي عضاا ا عابرة للحدود وتتحل   
تدخالت عبر الحدود، بْيد أن  غالبية البراما الُقْحرية ي تتلق  سااول التموين الالزم لمهالجة المساااين القايمة  

 عبر الحدود غير كافية لل  لد اهيد  داخن بلد مهي ن، كما أن  آليات التموين 

وعالوة عل  ذلاك، يتهاذر عل  الكيااناات أن تتنباج دايماًا ااالموارد التي سااااااااااااااتكون متاالاة اهاد األماد   -82
الق ااااااااير، مما يؤثيِّر ساااااااالبًا عل  عدرتها عل  دعم األولويات التي تتحل  تدخالت مسااااااااتمرة ومحردة  تهل   

ني لهادة كيااناات لل  لاد اهياد من خالل موارد خاارجاة عن الميزانية  ساااااااااااااابيان المقاال، تنفا ذ براما التهااون التق
 لم انية التنبؤ لل  مسجلة الكفا ة   تنضافيتهين استخدامها تي غضون سنة والدة، وعنديذ 

ويواجم الشاااركاء تي التنمية أ ضاااًا تحد ات مماثلة، لي  أشاااارت منظمة التجارة الهالمية لل  أنها   -83
بلدان النامية غير السااااللية  لبات مسااااعدة تقنية تزيد عن المتوعع، بْيد أنها لم تتم ن كانت عد تلق ت من ال

من توتير الموارد الالزمة لتلبية الحلبات اسااب  عدم زيادة الميزانية  ولمهالجة نقص التموين، أبرزت اهض  
ختلف أصااااااااحا   كيانات منظومة األمم المتحدة قاااااااارورة وقااااااااع اسااااااااتراتيجية تموين  ويلة المدل والتزام م

 الم لحة بدعم برناما تموين متجدد 

 استم ار ال ُّهج االن  ادي  في ممل األفّ   الُوْط ي  )د( 

أشاااااااااااااار عدة أعضااااااااااااااء تي األترعة الُقْحرية لل  أنم عل  الرغم من اهض النجالات األولية التي   -84
قين الم يمين، ي تزال عقلية  تحق قت من خالل خحة لصااااالح األمم المتحدة، وي ساااايما تم ين م ات  المنساااايِّ 

الهمن اينفرادي ساايدة تي  ريقة عمن الهديد من الكيانات، مما يقبيِّف التهاون الفهال اشاجن أولويات برناما  
عمن تيينا  وعالوة عل  ذلك، تحدُّ التباينات تي األولويات والمنظورات فيما بين الوكايت من ايقااااااحالع  

قين الم يمين لل  أن  اهض الوكايت عد ُتدر  تي ل ار للتهاون براما اجنشاااحة مشاااتركة  وأشاااار ألد المن سااايِّ
د م يم آخر لل  اتفا  للدل   عايمة االفهن؛ ومن ثم، تهي ي تكون نتا  محادثات أو مشااورات  وأشاار منسايِّ
د  الوكايت ا اااااافة ثنايية مع ل ومة بلد نام غير ساااااااللي عل  تنفيذ مشااااااروع تي البلد، دون أن تبل  الفري 

 الُقْحري ااألمر لي اهد وعوعم 

ولمهاالجاة ااذا التحادي، أبرزت األترعاة الُقْحرياة قاااااااااااااارورة تهزيز أوجام التايزر مع الوكاايت ذات   -85
دة، مشايرة لل  أن  اهض الوكايت تتمتع اميزة كونها أعر  لل  الح ومة أو المساتفيدين   المزا ا النسابية المحد 

دة من برناما عمن تيينا  وا ذا  م ن   من مشااااااااااريهها، تي لين أن  اهضاااااااااها يتمتع اخبرة تي أولويات محد 
خلد ساالساالة ال يمة من خالل الفريد الُقْحري الذي  همن مع الح ومة عل  المسااتويين الملياري والتشااريهي  

 ويبذل ع ارل جهده لكي  قحف المستفيدون ثمار عملم 
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ُّْط ي  صغل ة، وم ظ  ا ملتد  ا، ومدأل  )هت(   وج د م ظ ل  داخل اللبدأفّ   

أشااااااااااااااارت عادة كيااناات توجاد تي المقر لل  أنهاا تفتقر لل  النفوذ الالزم لتركيز خحف الح وماات   -86
م تيها مساااااااامة مجد ة، لما   الو نية عل  المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا التي  م نها أن تقديِّ

ها موظفين مبتديين وموظفي مشاااااااااااااااريع تي البلد المهني  ألنها كيانات تهمن دون وجود مادي و/أو ألن  لدي
  فتقرون لل  األعدمية الالزمة للتهامن مع كبار المسؤولين الح وميين  

 مدأل االتيةق مبى ميت ى الموةر )و( 

أبرز اهض أعضاء األترعة الُقْحرية نق ًا كبيرًا تي ايتسا  عل  مستول المقار، مشيرين لل  أن    -87
لات األترعاة الُقْحرياة أكقر مروناة وعادرة وكفااءة تي اسااااااااااااااتجاااااتهاا، غير أن  هيااكان المقار  اإلصاااااااااااااااللاات جه

قين الم يمين أنم عندما يرساااان الفريد الُقْحري مهلومات لل  المقر،   ي د اذا الواعع  ويل  ألد المنساااايِّ تجساااايِّ
ر ا يانات متهددة لل   تقنها لما  تضااايع تي الفضااااء  أو ي ت ااان لل  األشاااخا  المناسااابين أو ينتهي األم

 رح نفس األسائلة  ومن ثم وج  أن ينه س ايتساا  والشاراكات وأوجم الترااف عل  ال اهيد الُقْحري عل   
 مستول المقار 

 الت كلز ال  المت ازا مبى اللبداا األكل   جمةا  )ز( 

بلدًا من    25من البلدان النامية غير الساااااااااللية    تي الماية 80يبل  مجموع ساااااااا ان ما  قر  من   -88
7مليون نساااامة، منها  18بلدًا( أعن من    32أصاااان  

ماليين نساااامة  ورأل   4بلدان  قن عدد ساااا انها عن   (21 
أعضاااء األترعة الُقْحرية تي اهض البلدان النامية غير الساااللية األصااغر لجمًا أن  مجموعة األمم المتحدة  

ين لل  التركيز بدرجة أكبر عل  تلبية التياجات البلدان النامية الكبيرة وشاواغلها، وأنها  للتنمية المساتدامة تم
ي تولي ااتمامًا كافيًا يلتياجات البلدان ال اغيرة  ويهتقدون أن  اذا األمر  شا يِّن ترصاة قاايهة، لذ  م ن 

 تكلفة يختبار مبادرات جديدة للبلدان النامية غير الساللية ال غيرة أن تش يِّن لاقنات تهالة من لي  ال

 الح اجز البغ ي  )ح( 

ليِّف الضااااااااااوء عل  عدم وجود مهنيين أكفاء   -89 من الموظفين الداخليين والمتهاعدين الخارجيين   -سااااااااااُ
يتقنون لغة الهمن تي البلد النامي غير السااااااااااااللي ااعتبار اذا الهامن عايقًا أمام تقد م   -عل  لد ساااااااااااواء 

ال، أشااااار تريد ُعْحري  همن تي ألد البلدان النامية غير الساااااللية الساااابهة النا قة  الدعم  تهل  ساااابين المق
االفرنسااااااية تي أتري يا أنم يواجم صااااااهوبات كبيرة تي اجتذا  خبراء اسااااااتشاااااااريين دوليين نا قين االفرنسااااااية  

 يتمتهون االمهارات التقنية ومهارات بناء القدرات المحلوبة 

 التحديةت الخةرجغ  -2 

تحد ًا شاااااااااماًل خار  نحا  ساااااااايحرة كيانات منظومة األمم   16رض المفتش، تي اذا القساااااااام،   ه -90
المتحدة لل  لد اهيد  واذه التحد ات نااهة من التحد ات الداخلية داخن الح ومات والمؤساااااااساااااااات الو نية  

متحدة  كما أنها  ذات ال الة تي البلدان النامية غير السااللية التي تتلق  دعمًا من كيانات منظومة األمم ال
تت اااان اجوجم الق ااااور تي القدرة عل  لمن الشااااركاء تي التنمية الخارجيين، وي ساااايما المؤسااااسااااات المالية  
الادولياة والجهاات الماانحاة وكيااناات القحااع الخاا ، عل  المشاااااااااااااااركاة افهاالياة تي تنفياذ برنااما عمان تييناا  

 دة لمواجهة التحد ات القايمة ويهرض المفتش أ ضًا مقترلات إلجراء تغييرات، وممارسات جي
  

ماليين نسمة اي  أرمينيا و سواتيني وبوتان وبوتسوانا وجمهورية مولدوتا   4البلدان النامية غير الساللية التي  قن عدد س انها عن   (21 
  https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTLوليسوتو ومنغوليا  انظر الموعع الشب ي 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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 الم ةص  الم و دة في ب نةمج ممل فلل ة لتحولق نتة ج الت مغ  الميتدام  )أ( 

 عدم كفا ة التركيز عل  المساين الشاملة تي ل ار برناما عمن تيينا  

مساااااااااااااااين رييسااااااااااااااية م اأبرزت عدة كيانات أن  دعمها لبرناما عمن تيينا  هوعم عدم كفا ة ااتمام -91
املة، مقن لقو  اإلنساان وتغير المنات  تهل  سابين المقال، أشاار صاندو  األمم المتحدة للسا ان لل  أن   شا

التدخالت تي القحاعات ايجتما ية تمقيِّن جوار عملم، بْيد أن  برناما عمن تيينا ي  هترف صااااااااارالًة بهذه  
م تقارير عنها    التدخالت وي  قديِّ

رياة عن علقام لزاء عزم برنااما عمان تييناا القوي عل  تهزيز تحوير البنية  وأعر  ألاد األترعاة الُقحْ  -92
التحتية، دون ليالء اياتمام تي الوعت نفسااام لضااارورة الترام لقو  اإلنساااان ولما ة البيئة تي سااايا  ذلك   
وعد كان من نتايا ذلك أنم  همن تي بلد نام غير ساااااااااااااااللي ي يولي فيم اسااااااااااااااتغالل الغااات وبناء الحر   

 تمامًا كافيًا لتقييم اآلثار البيئية أو تهويض صغار المزارعين تهويضًا كافيًا اا

وبالنظر لل  السااااااايا  المذكور أعاله، يدعو المفتش الدول األعضااااااااء لل  قااااااامان تجسااااااايد المسااااااااين   - 93
اإلنساان ونوع الجنس والبيئة،  الشااملة الهامة التي ُتهتبر أسااساية لتحقيد نتايا التنمية المساتدامة، وي سايما لقو   

   2024عل  نحو كاف تي النسخة التالية من برناما الهمن ل الا البلدان النامية غير الساللية تي عام  

أوجه الوصتتتتتتتت ر المتصتتتتتتتتب  بةلم امل ال  غيتتتتتتتتغ  التي تؤثيِّ  في ممل كغةنةت م   م  األمم المتحدة مع   )م( 
 المؤسيةت الُوْط ي  وال ط غ 

 لتضامن والتماسك بين البلدان النامية غير السالليةانهدام ا ‘1’ 

أشاااااارت عدة كيانات من منظومة األمم المتحدة لل  غيا  التماساااااك والتضاااااامن فيما بين البلدان   -94
النامية غير الساااااللية تي الدتع ُعُدمًا اخحة برناما عمن تيينا، اخالف التماسااااك الذي تبد م الدول الجزرية  

ن البلدان نمويًا تي ممارسااة قااغف جماعي والدتاع عن م ااالحها  ويلظت أن  قااهف ال ااغيرة النامية وأع
التماسااااااااااك بين البلدان  م ن أن  هزل عل  األرجا لل  التفاوتات الكبيرة تي القروة بين البلدان النامية غير 

  32الساللية الاا 

 عدم ايستقرار السياسي ودوران الموظفين ‘2’ 

السااااااياسااااااي تي اهض البلدان النامية غير الساااااااللية القدرَة عل  تقد م دعم     هو  عدم ايسااااااتقرار  -95
تهااال، لذ يؤدي لل  تغييرات متكررة تي الح وماة وماا يترتا  عل  ذلاك من مراجهااات ألولويااتهااا اإلنمااايياة  

ت االة  الو نية  وتتراتد اذه التغييرات بتغييرات تي الموظفين تي الوزارات الرييساااية التي تهالا المسااااين الم
ببرنااما عمان تييناا  مقان التجاارة والنقان والحااعاة وتكنولوجياا المهلوماات وايت اااااااااااااااايت والتهااون اإلعليمي  

 والشؤون الخارجية وما لل  ذلك(، مما يؤدي لل  تقدان الذاكرة المؤسسية  

 السيا  األمني الهش ‘3’ 

لية، اسااااب  صااااراعات لديقة أو   شاااا يِّن الوقااااع األمني تي الهديد من البلدان النامية غير السااااال -96
جاارياة، عيودًا عل  مادل عادرة كيااناات منظوماة األمم المتحادة عل  الهمان واينخراد افهاالياة عل  ال ااااااااااااااهيد  
دون الو ني، لي  عد تكون اناظ لاجة ماساااااااااااة لل  الدعم  وأشاااااااااااارت األترعة الُقْحرية الهاملة تي البلدان  

اعات وأزمات متداخلة  مقن التشاااااارد الداخلي أو الجفاف أو  النامية غير الساااااااللية التي ي تزال تواجم صاااااار 
اإلراا ( لل  أن م كان عليها أن تضااااااااع تي الحساااااااابان تكاليف المهامالت المرتبحة االحراسااااااااة األمنية عند  
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ايقحالع اجي تدخن لنمايي أو لنساني  وباإلقاتة لل  ذلك،   ه  عل  كيانات منظومة األمم المتحدة  
كافيًا عل  البنية التحتية والتجارة اساب  ت ااعد ال اراعات عل  نحو دوري والحااع الفوري    أن تركيِّز تركيزاً 

 لالستجااة لحايت الحوار  اإلنسانية 

 انهدام اإلرادة السياسية ‘4’ 

يرل عادد من كيااناات منظوماة األمم المتحادة أن  ل وماات اهض البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللية   -97
ي برنااما عمان تييناا ألنهاا ي تهتبره خحاة عاابلاة للتحبيد أو ماليماة لموعههاا الجغراتي  تتردد تي اينخراد ت

غير الساااااااااااااااللي  ومن ثم، لذا لم تجهان الح وماة برنااما عمان تييناا محور أولويااتهاا،   اااااااااااااابا قااااااااااااااماان  
 ايستقمارات للمشاريع المت لة االبرناما أمرًا صلبًا  

اإلصاللات وجهود التحدي ، التي تتسم االتردد تي خوض    كما أن  غيا  اإلرادة السياسية  هو   -98
غمار ايبتكار  وعد أشاااااارت للدل المنظمات اإلعليمية لل  أنها وت رت البن  التحتية وصاااااناديد الخضااااارنة  
تي شا ن عروض اجساهار تايدة منخفضاة، بْيد أن  البلد النامي غير السااللي الهضاو المشامول اهملها متردد  

ها  ويهزل ذلك لل  عوامن منها تجثره االتجار  الساااالبية لبلدان أخرل تي المنحقة ل اااالت  تي ايسااااتفادة من
عل  عروض كبيرة إلنجاز البن  التحتية دون تهم واقااااااا آلثاراا، مما أدل لل  زيادة مديونيتها واقااااااحراا  

 لل  تقد م تنازيت للمقرض  

 ة الوصولعدم وجود نظراء و نيين واقحين وتفاوت مستويات لم اني ‘5’ 

أبرزت عدة منظمات عدم وجود جهة تنسايد و نية مهي نة مهنية ببرناما عمن تيينا تي ل ومات   -99
البلدان النامية غير السااااللية ااعتباره عاماًل  حد من سااارعة التهاون  وينحبد عدم وجود جهة تنسااايد عل   

وكايت مختلفة  تفي الهديد    كن من ال ااااااهيد الو ني وعل  صااااااهيد الوزارات المخت ااااااة التي تتهاون مهها
من البلدان النامية غير الساللية، تهمن عدة وزارات مخت ة بوصفها الكيان الرييسي المهني ببرناما عمن 
تيينا، واو ما من شاااجنم أن يؤدي لل  تشاااتت التنسااايد، مع ما يترت  عل  ذلك من غيا  مساااتودع مركزي  

 القدرة عل  الوصااااااااااااااول لل  نظرايها الح وميين عل  أعل   للمهلومات  وأبرزت األترعة الُقْحرية أ ضااااااااااااااًا أن  
 مستول تختلف اختالتًا كبيرًا من بلد نام غير ساللي لل  آخر 

 التحد ات المرتبحة االبيروعرا ية واإلدارة الرشيدة ‘6’ 

ر  كقيرًا ماا تقليِّص ُنظم السااااااااااااايااسااااااااااااااات الهااماة والنُّظم التنظيمياة لبهض ل وماات البلادان الناامياة غي  -100
الساااااللية، التي تتساااام اهمليات مركزية ل اااانع القرار وهياكن تنفيذ ممركزة، نحا  انضاااامام البلدان النامية غير  
الساللية لل  ايتفا،يات وايتفاعات المت لة اجولويات برناما عمن تيينا وتنفيذاا افهالية  ومن شجن اذا األمر  

ز تنفيذ برناما عمن تيينا أن  حد  من عدرة الشركاء تي التنمية عل  دعم اإلصال  لات التي  م ن أن تهزيِّ

ويل  ألد األترعة الُقْحرية أن  تهليقات الح ومة عل  ل ار التهاون عد اسااااااتغرعت شااااااهورًا، وكان   -101
المانحون لينها مساتهدين لساح  التموين  وأشاارت للدل مؤساساات اإلعراض لل  أنها خ ا  ات اعتمادات  

ر السااااااااااللية لتحدي  عحاع الحر  والسااااااااا ك الحديد ة، بْيد أن  نسااااااااابة الدتع متدنية أللد البلدان النامية غي
اسااااب   اسااااتال  الدولة  وبفء الساااالحات تي اسااااتخدام اذه األموال  كما أن  الحااع الممرَكز لهي ن صاااانع  

 القرار  هو  عملها تي مجال التسويد و صالح القحاع الهام تي بلد نام غير ساللي آخر 
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 عدم كفا ة عدرات الموارد البشرية تي البلدان النامية غير الساللية ‘7’ 

أبرزت كيااناات منظوماة األمم المتحادة أن  محادود اة الخبرة المحلياة تي مجاال تحوير المشاااااااااااااااريع   -102
  وتنفيذاا تي البلدان النامية غير السااااااااااللية تؤثيِّر تي عدرتها عل  دعم تنفيذ برناما عمن تيينا  واعتبرت أن  
ايلتفاي االخبرة أمر صه  نظرًا يرتفاع مهدل دوران الخبراء المحليين المدر بين  وأشار ألد الكيانات لل   
أن  خبراء الح ومااات الو نيااة الااذين در بهم تي البلاادان الناااميااة غير الساااااااااااااااالليااة كقيرًا مااا  غااادرون ليلتحقوا  

لية، اساااااااب  تدني المرتبات تي القحاع الهام أو  االقحاع الخا  أو األوسااااااااد األكاد مية أو المنظمات الدو 
 عوامن أخرل داخن البلد 

وأشاااااااااار الفريد الُقْحري تي أرمينيا لل  أنم  ساااااااااتكشاااااااااف لالًّ محتماًل ببذل جهود جبارة إلشاااااااااراظ   -103
المغتربين المَهرة من خالل لدماجهم تي الوظايف الح ومية وايساااااااااااتفادة من مهارتهم واساااااااااااتقماراتهم  تهل   

المقال، يدعم اذا الكيان التحبي  عن اهد بربف األ باء من المغتربين ااأل باء الموجودين تي البلد  ساااااابين  
  19-للت دي لجايحة كوتيد

 نقص البيانات والقدرة التحليلية تي اتخاذ القرارات القايمة عل  األدلة ‘8’ 

ية عابلة لالساتخدام وم ان فة  أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة عمومًا عدم وجود بيانات أسااسا -104
أو نق ااااااًا تيها اشااااااجن أولويات برناما عمن تيينا تي البلدان النامية غير الساااااااللية، واو أمر يرتبف اجوجم 
الق ااور التي تشااو  عدرات م اتبها اإلل ااايية الو نية تي مجال الرصااد وجمع البيانات  واذا األمر  حدُّ  

دة األاداف وعايمة  من عدرة الكيانات عل  تقييم المجايت   التي يلزم تقد م الدعم تيها وت اميم تدخالت محد 
عل  األدلاة، مماا  سااااااااااااااتتبع التماال لعاداد للول م لفاة وغير تهاالاة  وتتفااعم ااذه التحاد اات من جراء نقص  

 تبادل البيانات وقهف المواءمة فيما بين البلدان النامية غير الساللية 

لكيانات قااارورة زيادة الدعم المساااتمر للمؤساااساااات الح ومية ذات  ولمهالجة اذا النقص، أبرزت ا -105
ال ااااالة من أجن جمع البيانات وتحليلها عل  نحو أتضااااان  تهل  سااااابين المقال، ته ف اللجنة ايعت ااااااد ة  
ألوروبا عل  لنشاء مرصد دولي للبنية التحتية للنقن، واو ما سيتيا لح ومات البلدان النامية غير الساللية  

رور الهابر تي أوروبا وآساااايا بيانات إلعداد مشاااااريع البنية التحتية للنقن وتقييمها وعرقااااها عل   وبلدان الم
 مؤسسات التموين المحتملة لكي تنظر تيها 

 الهوايد أمام التهلم ايتتراقي اسب  محدود ة انتشار اإلنترنت ‘9’ 

 ، 19- ترقااااااتها  مؤخرًا جدا( جايحة كوتيد نظرًا لقلة الموارد ذات ال اااااالة بتكاليف الساااااافر والقيود التي   - 106
أصاااابا تقد م كيانات منظومة األمم المتحدة تدريبًا تي مجال تنمية القدرات عن  ريد الوساااااين ايتتراقااااية  
أمرًا شاااايهًا عل  نحو متزايد  غير أن  عدرة الهديد من البلدان النامية غير السااااللية عل  ايساااتفادة من اذا  

ًا ومحدود ة انتشااااااااااار التهلم اإللكتروني كقي رًا ما تواجهها عيود شااااااااااديدة اسااااااااااب  النحا  الترددي المتدني جدي
اإلنترنت  ومن ثم، ُ ساااااااتبهد تهلييًا المساااااااتفيدون المحتملون، وي سااااااايما من يوجدون خار  الهواصااااااام والمدن  

دولي  الكبرل  ولمهالجة اذا النقص، ساااااااااااااال حت الكيانات الضااااااااااااااوء عل  لم انية ايسااااااااااااااتفادة من ايتحاد ال
لالت ااااايت ومن مبادرة جيغا الهالمية، التي تهدف لل  ربف كن مدرسااااة ااإلنترنت وكن شااااا  االمهلومات  
والفر  وتم ينم من ايختيار  ومن بين البلدان النامية غير السااااللية، تت ااادر ل ومات بوتساااوانا ورواندا  

 ( Gigaوعيرغيزستان وكازاخستان عايمة البلدان المستفيدة من مبادرة جيغا  
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 عاعدة موردين محليين غير تناتسية ‘10’ 

أشاااااااااارت الكيانات لل  أن  المنتجين المحليين تي البلدان النامية غير السااااااااااللية كقيرًا ما  فتقرون  -107
لل  القدرة عل  لنتا  السااالع والخدمات التي تح ااان عليها وكايت منظومة األمم المتحدة اجساااهار تناتساااية 

لل  ذلك، غالبًا ما يتهذر توريد السااالع والخدمات خار  موعع أو منحقة ما  ويل  م ت   دولييًا  وباإلقااااتة  
األمم المتحدة لخدمات المشاااااريع وبرناما األغذ ة الهالمي، وكالاما  شااااتري عل  نحا  واسااااع، أنم االنظر  

ع التكاااليف تي لل  التزامهمااا المبااديي بتوساااااااااااااايع عاااعاادة مورديهمااا المحليين، تااقن  ذلااك عااد يؤدي لل  ارتفااا
 الح ول عل  السلع والخدمات 

 ارتفاع تكاليف التجارة عبن الحدود ‘11’ 

تي المااياة من التكااليف التجاارياة للبلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة اي تكااليف ماا عبان    45نظرًا لكون   -108
أن تفهن الكقير لخفض اذه    الحدود  وتقًا لألونكتاد(، تقد أشاااااايَر لل  أن  تي وسااااااع البلدان النامية غير الساااااااللية 

ؤ عمليات النقن تيها وتحسين تنظيم سالسن ،يمة النقن الخاصة بها     التكاليف عن  ريد الحد من تجزُّ

 مدأل االتيةق بل  كغةنةت م   م  األمم المتحدة والش كةء في الت مغ  والوطة  الخةص )ج( 

 القحاع الخا  ومحدود ة التجثير  انخرادعدم كفا ة  ‘1’ 

عل  الرغم من التاجكياد المتكرر تي برنااما عمان تييناا عل  أن  أااداتام وأولويااتام ي  م ن تح يقهاا   -109
بادون انخراد القحااع الخاا ، تقاد أبرزت عادة أترعاة ُعْحرياة عجز الادول عن اجتاذا  شااااااااااااااركااء من القحاع  

لشاااااااااااركاء، كقيرًا الخا  مساااااااااااتهدين للدخول تي اساااااااااااتقمار  وين المدل  ولت  عندما يتم اجتذا  اؤيء ا
ُتهتبر اسااتقماراتهم غير منتظمة وغير مسااتدامة  وتي لايت أخرل تشااارظ تيها كيانات القحاع الخا    ما

مشاركة م ق فة تي مجال ذي أولوية، يلظت األترعة الُقحرية أنها ي تملك أي نفوذ للتجثير عل  مفاوقاتها  
 لنامي غير الساللي التجارية عل  نحو  هود بنتايا ل جابية عل  البلد ا

ولمهالجة النقص تي مشاااااااااااركة القحاع الخا ، أبرزت الكيانات قاااااااااارورة بذل مزيد من الجهود   -110
المتضاترة من جان  الح ومات لتم ينها من المشاركة، ولفز الشراكات بين القحاعين الهام والخا   تفي 

الجاادياادة تتااجلف لل  لااد اهيااد من منظمي  لسااااااااااااااواتيني، يل  الفريد الُقْحري أناام اااالنظر لل  أن  الح ومااة 
مشااااروعًا تي ل ار خحة البلد للتهاتي من  80مشاااااريع من القحاع الخا ،  قود القحاع الخا  أكقر من  

 ، امشاركة نشحة من الفريد الُقْحري  19-آثار جايحة كوتيد

 تقل م أو عدم مرونتم غيا  التموين من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أو محدوديتم أو ‘’2 

تي البلدان النامية غير الساااااااااااللية المتوسااااااااااحة الدخن من الشااااااااااريحة الهليا التي ينهدم تيها دعم   -111
المانحين والمؤسااااااااسااااااااات المالية الدولية أو ي   اد ُيْذكر، يلظت األترعة الُقْحرية أن  مهظم تمويلها أو كلم  

لل  أي اااامش للتااجثير تي تحااديااد المجااايت التي ينبغي أن     ااجتي من الح ومااة، وأن  الوكااايت تكاااد تفتقر 
تساااااااااااتفيد من اذا التموين  ومن ثم، تقن  عرار دعم اهض أولويات برناما عمن تيينا أو كلها ووسااااااااااااين اذا  
الدعم  هودان االكامن لل  الح ومة المضاايفة  كما أن  التقدم المحرز   ون عرقااة لتخ يضااات تهساا ية تي 

ر ألد األترعة الُقْحرية تي اذا ال اااااااادد لل  أن  البلد النامي غير الساااااااااللي   ون ا اااااااادد  التموين، لذ أشااااااااا
ضااونم، رغم أن  البلد المهني م اان ف تحقيد تقدم سااريع ومحرد، فيسااح  الشااركاء تي التنمية الدعم أو  خفي 

 قمن أعن البلدان نمويًا  
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دة للمانحين ي توتيِّر ْ رية عن أساااافها ألن  األولُّ وأعربت اهض األترعة الد -112 ويات البرنامجية المحد 
ساول القلين من المرونة وي تخدم جهود الح ومة الرامية لل  تهزيز تنفيذ برناما عمن تيينا  وباإلقااتة لل   
ذلك،  حر  المانحون عل  الشااااافافية والمسااااااءلة، بْيد أنهم ي يؤييِّدون دايمًا النُّظم التي تجميِّع الموارد، واو  

سااالبًا عل  دعم المانحين للبلدان    19-ل البهض أنم  قويِّض جان  الوقاااوح  كما أث رت جايحة كوتيدأمر ير 
 النامية غير الساللية  

ولمهاالجاة ااذه القغرات تي توتير الموارد، تبحا  اهض الكيااناات عن للول تمويان باديلاة  وا اذا   -113
  تقييم كي ية استخدام تموين الديون، احريقة   ه ف صندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية تي نيبال عل

مدروساة، إللداث أصاول و نشااء بنية تحتية تتسام اايساتدامة الذاتية امرور الوعت  وأشاار م ارف التنمية  
لين عل  لنجاز اساااتقمارات أكبر االغة األامية   اآلسااايوي لل  أن  التموين المشاااترظ من شاااجنم أن  حفز الممويِّ

لعداد المشااريع وتنفيذاا  وأشاار أ ضاًا لل  أن  الشاراكات ايساتراتيجية مع الوكايت    من خالل تقاسام تكاليف
األخرل ساااااتم يِّن من تجميع الموارد، وتهزيز الهمن التحليلي اشاااااجن القيود الساااااياسااااااتية الرييساااااية، واساااااتبانة  

 أتضن الممارسات تي مجال لعداد المشاريع، ودعم األنشحة التجريبية تي مجايت جديدة 

 عدم كفا ة استفادة الشركاء تي التنمية الخارجيين من المزا ا النسبية  ‘3 ’ 

تتحل  اهض أولويات برناما عمن تيينا، مقن النقن والحاعة وتكنولوجيا المهلومات وايت اايت،   -114
توجد اهض  اساااتقمارات كبيرة لتحوير البنية التحتية الماد ة، غير أن  لها أ ضاااًا عناصااار غير ماد ة تكميلية 

كيانات منظومة األمم المتحدة تي وقاااااااااع أتضااااااااان لدعمها  بْيد أن  عدة كيانات من منظومة األمم المتحدة  
أتادت اجن  م ااااارف التنمية المتهددة األ راف ي تدرظ اسااااهولٍة مزا ااا النساااابية أو ي تسااااتفيد منها اما فيم 

 الجة اذه األولويات الكفا ة، مما  ستتبع انخرا ًا دون المستول األمقن تي مه

ولتدارظ اذا الخلن، اعترح الم ارف اآلسايوي لالساتقمار تي البنية التحتية اساتحداث منابر ُعْحرية   -115
تضااااااام وكايت التنمية وم اااااااارف التنمية المتهددة األ راف وكيانات القحاع الخا  لتبيُّن المزا ا النسااااااابية  

ن لل  أن  ايساااااتهانة ااييتالتات المواقااااايلية اإلعليمية  واساااااتغاللها  وأشاااااار الفريد الُقْحري تي  اجي ساااااتا
ساااعدت تي اسااتبانة موا ن القوة وال يمة المضاااتة لدل الوكايت، االتنساايد والتهاون مع الم ات  الُقْحرية   
ودعت ايئة تنسااااااايد النقن الهابر االممر الشااااااامالي لل  مواءمة خحف التنفيذ فيما بين الشاااااااركاء تي التنمية  

دواجية الجهود وتبسااايف األنشاااحة ذات ال ااالة ا اااورة منتظمة دعمًا للبلدان النامية غير السااااللية  لتجن  از 
 عبن مرللة التنفيذ 

 محدود ة اتباع نها النُّظم تي تحقيد نتايا لنمايية فيما بين كيانات منظومة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية  ‘ 4’  

أشااااااارت كيانات منظومة األمم المتحدة لل  أن  الفوايد المتجتية من اسااااااتقماراتها تي م ونات البنية   -116
التحتية غير الماد ة ي تتحقد االكامن تي كقير من األليان، وذلك اساااب  أوجم الق اااور تي البنية التحتية  

م الادعم للبلادان الناامياة غير  المااد اة التكميلياة  وا اذا أشااااااااااااااارت منظماة الحيران المادني الادولي لل  أنهاا تقاديِّ
السااااااااااااللية من أجن تحساااااااااااين المهايير واألنظمة تي مجال النقن الجوي، غير أن  الح ومات ي تساااااااااااتحيع 
ايساااتفادة االكامن من اذا الدعم لتهزيز السااايالة والتجارة نظرًا لمحدود ة عدرتها عل  لشاااد الموارد الالزمة  

 تركي  ُنُظم متقديِّمة لمرا،بة الحركة الجوية والماللة  لتحدي  البنية التحتية للمحارات و 

م الدعم للهناصاااااااار الماد ة لتيسااااااااير النقن   -117 وخالتًا لذلك، يل  م اااااااارف التنمية اآلساااااااايوي أنم  قديِّ
والتجارة الشاااااااااااااااملة، غير أن  البنية التحتية غير الماد ة الالزمة لتكملتها غير كافية  ونظرًا يرتفاع تكاليف  

لبنية التحتية الماد ة، وعدم القدرة عل  لشاااد ايساااتقمارات لل يام بذلك، أبرزت عدة كيانات قااارورة  تحوير ا
 التركيز عل  الحلول اإلبدا ية والفهالة من لي  التكلفة، ي سيما من خالل تسخير التكنولوجيات الرعمية 
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وم اااااااااااااارف التنمية اآلساااااااااااااايوي الحيز  وتبييِّن الميز  التي تواجهها منظمة الحيران المدني الدولي   -118
المتااح أماام كيااناات منظوماة األمم المتحادة والشااااااااااااااركااء تي التنمياة تي لدارة تحقيد نتاايا لنماايياة عل  نحو 
أتضااان، من خالل توتير دعم تكميلي أتضااان  و ل  جان  تهالية مؤساااسااااتها، وتهزيزًا للمسااااءلة الجما ية،  

 سوييًا لتحقيد أاداف عل  أعل  مستول  تقع عل  عاتد اذه الكيانات مسؤولية الهمن

 الثغ ات وأوجه التكةمل والتداخل -جغم 

 الثغ ات التي تش م توديم الدمم والجهةت ال ةمب  ال  غيغ  لممةلجتهة -1 

لل  جاانا  التحاد اات الماذكورة أعاله، اعتبر م تا  الممقان الساااااااااااااااامي ألعان البلادان نموًا والبلادان   -119
م من كياانات  الناامياة غير الساااااااااااااااللياة   والدول الجزرية ال ااااااااااااااغيرة الناامياة، تي تقييم مدل كفاا ة الدعم المقاد 

منظومة األمم المتحدة والجهات الفاعلة األخرل اشااااجن كن أولوية من أولويات برناما عمن تيينا، وبوصااافم  
ف، وأن   تقف اماااا اللتاااان تحظياااان بااادعم كاااا  4و  1الكياااان الم ل ف بتنساااااااااااااايد ااااذه الجهود، أن  األولويتين 

من دعم كاف  انظر    6و 5تحظيان بدعم كاف لل  لد ما، فيما ي تسااااااااااااااتفيد األولويتان    3و 2األولويتين  
 من الورعة التكميلية لال الع عل  التفاصين(   6البند 

 وتشمن القغرات الرييسية تي الدعم التي ُسليِّف عليها الضوء ما يلي  -120

  أ((؛  2للنقن  األولوية ثغرات اايلة تي مجال البنية التحتية  •

ارتفاع تكاليف تكنولوجيا المهلومات وايت اايت ومحدود ة تهميم للول الحاعة الميساورة   •
   ((؛ 2التكلفة  األولوية 

عدم لدوث زيادة تي ل ة البلدان النامية غير الساللية تي التجارة الهالمية وال ادرات   •
  أ((؛ 3الشديدة التركيز  األولوية 

اليف التجارة االنساااااااابة للبلدان النامية غير الساااااااااللية وتدني نساااااااابة تنفيذ اتفا   ارتفاع تك •
   ((؛ 3تيسير التجارة  األولوية 

م للتحول ايعت اادي الهي لي والتنويع ايعت اادي و قااتة ال يمة   • عدم كفا ة الدعم الموج 
 (؛5 األولوية 

م لجهود تهبئاة الموارد التي تباذل • ها البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللية  عدم كفاا ة الدعم المقاد 
 ( 6 األولوية 

د م ت  الممقن الساامي كيانات داخن منظومة األمم المتحدة وخارجها  -121 ولمهالجة اذه القغرات، لد 
من الورعاة التكميلياة   6تؤديِّي لاالياًا أدوارًا رييسااااااااااااااياة تي كان مجاال من المجاايت ذات األولوياة  انظر البناد  

د الكيانات التي يتهين عليها أن تزيد الدعم الذي تقديِّمم اح م أن  لديها  لال الع عل  التفاصاااااااااااا ين(  كما لد 
القادرة والموارد الالزماة لل ياام باذلاك  وتشاااااااااااااامان ااذه الكيااناات  من بين أخرل( اللجاان التاااهاة لألمم المتحادة،  

ا البنك الدولي(، وم اارف  والجماعات ايعت ااد ة اإلعليمية، وم اارف التنمية المتهددة األ راف  وي سايم
 التنمية اإلعليمية 

م عل  نحا  المنظومة   - 122 دت كيانات منظومة األمم المتحدة بدوراا عددًا من القغرات تي الدعم المقد  ولد 
ألولوياات برنااما عمان تييناا  وتتهلد ااذه القغرات عموماًا اماا يلي   أ( محادود اة البيااناات والادعم التقني والماالي؛  

دم وجود كيان تنساااااايد مركزي مهني ببهض األولويات  مقن النقن(؛ و  ( قااااااهف أنشااااااحة المناصاااااارة  و  ( ع 
والترويا؛ و د( عدم القدرة عل  لشااد اإلرادة السااياسااية؛ و ه( عدم مشاااركة منظومة األمم المتحدة أو عدم  



JIU/REP/2021/2 

GE.21-09833 36 

دت كيانات منظوم ة األمم المتحدة التدابير  تهاونها اشجن مبادرات رييسية مهي نة  ولمهالجة اذه القغرات، لد 
المحتملة التي  م ن اتخاذاا والكيانات األعدر عل  اتخاذ تلك التدابير  ويم ن اي الع تي المرتد الساااااااع  
عل  تفااصاااااااااااااايان القغرات والحلول المحتملاة تي كان مجاال من المجاايت ذات األولوياة والوكاايت التي تم  

 تحديداا لمهالجتها 

 خلأوجه التكةمل والتدا -2 

دت كيانات منظومة األمم المتحدة والشاااااااركاء تي التنمية أ ضاااااااًا أوجم التكامن والتداخن بين وي ات   - 123 لد 
خيِّرت عل  نحو   كان منهاا فيماا يتهلد ببهض أولوياات برنااما عمان تييناا  ويم ن ألوجام التكاامان ااذه، لذا ماا ساااااااااااااُ

لمزا ا النساااااااااااابية لمهالجة التحد ات والقغرات المذكورة  بنياء، أن تحفز التهاون بين الوكايت من خالل البناء عل  ا 
 آنفًا  ويم ن اي الع عل  تفاصين الكيانات ذات الوي ات المتكاملة والمتداخلة تي المرتد السااع  

تي الماية من المجيبين عل  الدراسة ايستق ايية من األترعة الُقْحرية    24وعل  ال هيد الُقْحري، أك د   - 124
 تبهم/برنامجهم الُقْحري   ميِّن عمن كيان آخر  همن تي البلد اشاااجن األولويات المت ااالة ببرناما عمن  أن  عمن م 

تي الماية لل  أثر ل جابي لهذا التداخن أو التكامن، فيما    60تيينا أو يتداخن مهم  ومن بين اذه الكيانات، أشاااار  
قف لل  أثر سااالبي  وعل  مساااتول المقار أ ضاااًا،  تي الماية ت   8تي الماية منها لل  وجود أثر محايد، و   30أشاااار  

   ( 22  رلبت مهظم الكيانات بتكامن الوي ات، مشيرة لل  أنها تتيا مجاًي أوسع للتهاون 

كما يتيا تكامن الوي ات تهزيز أتضاااان الممارسااااات والدروت المسااااتفادة من خالل ايسااااتفادة من   -125
المزا ا النسااااااابية  تهل  سااااااابين المقال، فيما يتهلد اساااااااياساااااااة المرور الهابر والتجارة الدولية،  همن األونكتاد  

ما تركيِّز منظمة التجارة  ا افتم مركز تفكير، ويضاع الساياساات ويشاجع تبادل اآلراء فيما بين األعضااء، بين
  (23 الهالمية عل  صياغة القواعد والتفاوض اشجنها واعتماداا وعل  الرصد وتسوية المنازعات

غير أن  عددًا علياًل من الكيانات والدول األعضااااااااااااء نب م لل  أن  تكامن الوي ات أدل أ ضاااااااااااًا لل    -126
صااااااااادار كيانات مختلفة لمنشاااااااااورات مماثلة اشاااااااااجن أوجم ع اااااااااور و ل  تجزؤ المبادرات وازدواجيتها، مقن ل

المسااااااااين المت ااااااالة ببرناما عمن تيينا  ويم ن أن يؤدي تكامن الوي ات أ ضاااااااًا لل  التناتس بين الوكايت  
عل  تموياان محاادود من المااانحين، كمااا او الحااال بين مركز التجااارة الاادوليااة واألونكتاااد واليونياادو والبنااك  

 ة الدولي اشجن التجارة الدولي
ولترشيد الدعم المتبادل ألولويات برناما عمن تيينا عندما تكون الوي ات تكاملية، أبرزت كيانات منظومة   -127

 األمم المتحدة والشركاء تي التنمية وممقلو البلدان النامية غير الساللية قرورة اتخاذ التدابير الستة التالية  

  

من برناما عمن تيينا، مذكرة تفاام اشجن تهزيز الشراكات    5عل  سبين المقال، وعهت الفاو ومركز التجارة الهالمي، اشجن األولوية   (22 
الفهالة بين أصااااحا  الم اااالحة المتهددين التي تفيد المنشاااايت ال ااااغرل وال ااااغيرة والمتوسااااحة والمنتجين الزراعيين، اح م تكامن  

، وقاهت المجموعة المشاتركة بين وكايت األمم المتحدة  3يمة المت الة االزراعة  وفيما يتهلد ااألولوية  وييتيهما اشاجن ساالسان ال 
والمهنياة ااالتجاارة والقادرات اإلنتااجياة، التاااهاة لمجلس الرؤساااااااااااااااء التنفياذيين تي منظوماة األمم المتحادة المهني ااالتنساااااااااااااايد، ا ياادة  

اإلنماايي، وبرنااما األمم المتحادة للبيئاة، والفااو، ومركز التجاارة الادولياة، وم تا  األمم    األونكتااد، اماا تي ذلاك برنااما األمم المتحادة
م عايمة    ومنظمةالمتحدة لخدمات المشاااريع، ومنظمة التجارة الهالمية،   الهمن الدولية، واليونيدو، واللجان اإلعليمية الخمس، دلياًل  قديِّ
كيااناًا من كيااناات منظوماة األمم المتحادة والشااااااااااااااركااء تي التنمياة  انظر   60شاااااااااااااااملاة ااالخادماات المت اااااااااااااالاة ااالتجاارة من أكقر من  

https://tii.unido.org/tcb-resource-guide  
عم التنفيذ، بينما تركيِّز منظمة التجارة  األونكتاد ومنظمة الجمارظ الهالمية عل  صو  السياسات ود  يركيِّزفيما يتهلد بتيسير التجارة،   (23 

الهااالميااة عل  اعتماااد عواعاد متهااددة األ راف وتهبئااة الموارد لادعم تنفيااذ القواعاد  وفيمااا يت ااااااااااااااان بزياادة التجااارة من لياا  اي أداة  
  ال يام بذلك، بينما تركيِّز  للتنمية، تركيِّز منظمة التهاون والتنمية تي الميدان ايعت ااادي عل  األساابا  التي تدعو البلدان النامية لل

 ومنظمة التجارة الهالمية عل  كي ية ال يام بذلك  واألونكتاداللجان اإلعليمية 

https://tii.unido.org/tcb-resource-guide
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اء أدوارًا تكاملية بدًي من أدوار  وقاااااااااع براما لنمايية و نية متساااااااااقة تساااااااااند لل  الشااااااااارك •
 متناتسة؛

لجراء أصاااحا  الم ااالحة تحلياًل شااااماًل  عملية جرد( عند ل ال  مشاااروع جديد لتحديد   •
المبادرات ذات ال اااااااااااالة المت خذة من عَِّبن كيانات أخرل عل  المسااااااااااااتول الُقْحري، وأوجم 

م  فيم الكيان ،يمة مضاتة؛  التيزر المحتملة مع اذه الوكايت والمجال الذي  م ن أن  قديِّ

مواصاااااااالة الهمليات المشااااااااتركة تي مجال التخحيف والبرمجة والتنفيذ لتسااااااااهين اتباع نها  •
 متكامن؛

زيادة تهميم المهلومات عل  نحا  واسااااع من خالل م ت  التنساااايد اإلنمايي عل  جميع  •
قين الم يمين اشاااااااااجن عمن اآلليات المشاااااااااتركة بين الوكايت ذات ال ااااااااالة  مقن  المنسااااااااايِّ
المجموعاة المشااااااااااااااتركاة بين وكاايت األمم المتحادة والمهنياة ااالتجاارة والقادرات اإلنتااجياة(  

 فادة منها؛ لتحديد أوجم التكامن وايست

 تبادل خحف الهمن والبيانات ومواصلة التوتيد بين تنفيذ األنشحة؛ •

 مواصلة لعداد التقارير المشتركة من جان  الوكايت المهنية لضمان التيزر وايتسا   •

ويرل المفتش أن  اذه التدابير الساااااااااتة تكتساااااااااي أامية االغة، ويهي  االجهات الفاعلة المهنية تي  -128
م المتحدة اإلنمايية أن تضااع تي اعتباراا اذه التدابير تي أنشااحتها التنفيذ ة لضاامان اسااتغالل  منظومة األم

 توايد أوجم التكامن استغالًي كاماًل 

و ل  جان  التحد ات الداخلية والخارجية والقغرات وأوجم التكامن الواسهة المبي نة تي اذا الف ن،   -129
دة لقااااااااافية من التحد ا ت التي تواجهها كيانات منظومة األمم المتحدة تي دعم تنفيذ برناما  ثمة تئات محد 

 عمن تيينا، يرِّد تف يلها تي الف ن الرااع 
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 التحديةت الوة م  وال  ص المتة   لبتمجلل بت  ل  ب نةمج ممل فلل ة -رابمةا  
ن المفتش أربع تئات رييسااااية لقااااافية من التحد ات التي تواجه -130 ها كيانات  تي اذا الف اااان،  ف اااايِّ

منظوماة األمم المتحادة تي دعم تنفياذ برنااما عمان تييناا  وتشاااااااااااااامان ااذه التحاد اات ماا يلي   أ( التحاد اات  
القايمة تي لشراظ بلدان المرور الهابر تي التنفيذ؛ و  ( التحد ات التي تهترض تهزيز اتسا  برناما عمن 

دعم تهال لخار ة  ريد التهجين بتنفيذ   تيينا مع ساااااااير خحف التنمية؛ و  ( التحد ات التي تهترض تقد م
  وترد أ ضاااااااًا الحجا ذات ال ااااااالة التي  19-برناما عمن تيينا؛ و د( التحد ات الناشااااااائة عن جايحة كوتيد

دوه من تدابير ت حيحية وتر  محتملة   عد مها أصحا  الم لحة وما لد 

 الت اصل مع ببداا الم ور المةب  -ألف 

 التحديةت الوة م  -1 

مشااركة بلدان المرور الهابر مشااركًة بنياءة ومحردة أسااسايةن لنجاح برناما عمن تيينا  وعد أوردت عدة   - 131
االدور    اقاااحالعها   عرارات اعتمدتها الجملية الهامة سااالسااالة من الحلبات الموج هة لل  بلدان المرور الهابر لكفالة 

المنود بهاا  غير أن  وكاايت منظوماة األمم المتحادة والشاااااااااااااركااء تي التنمياة أبرزوا تحاد اات متهاددة تي لفز ااذه  
 المشاركة، أبرزاا التوترات الجيوسياسية بين البلدان النامية غير الساللية وجيرانها من بلدان الهبور  

النامية غير الساللية وبلد عبور عل  ألد األعاليم  تهل  سبين المقال، أدل النزاع بين ألد البلدان   -132
 ذي منفذ لل  البحر( لل  تردد البلد النامي غير الساااااااااللي تي ايعتراف اموعهم الجغراتي غير الساااااااااللي  
تي المحاتن الهالمية  وتي منحقة أخرل، أعاعت النزاعات الحويلة األمد بين بلدين من بلدان المرور الهابر  

ًا جميع ال جهود البناياءة المباذولاة لتحقيد التكاامان دون اإلعليمي، واو ماا  ضاااااااااااااار ااالبلادان الناامياة غير تهلياي
الساااااااااللية المجاورة  وتي منحقة ثالقة، أشااااااااارت أكبر منظمة لعليمية لل  أنم عل  الرغم من وقااااااااع براما 

تقد م تنازيت  واسااااتراتيجيات وسااااياسااااات لتيسااااير الهبور والتجارة، لم تتم ن من لمن الدول الساااااللية عل  
للبلدان النامية غير الساااااااللية اشااااااجن الوصااااااول لل  الموانم أو خفض المهديت المرتفهة المفروقااااااة عل   

 استخدام ممرات الحر  

 ومن التحد ات الرييسية األخرل التي أبرزتها الكيانات تي لشراظ بلدان المرور الهابر ما يلي  -133

نامية غير السااااااللية وبلدان المرور الهابر ل اااااالا  بين البلدان ال  مدأل ت ازا مالّةت الو ة •
اذه األخيرة، والتي تفاعمها الحمايية وانهدام اإلرادة السااااااااياسااااااااية والبيروعرا يات المراقة تي  
 بلدان المرور الهابر، وعدم تمتع البلدان النامية غير الساللية اجي نفوذ ذي مغزل للتجثير؛

ير السااااااللية وبلدان المرور الهابر، مما  جهن من بين البلدان النامية غتبةي  األول يةت   •
ال اه  التوصان لل  تواتد تي اآلراء اشاجن القرارات ايساتراتيجية التي تهالا التياجات  

 أصحا  الم لحة المتهددين  اشجن التجارة مقاًل(؛

 بين البلدان  اشجن النقن وعبور الحدود(؛ مدأل وج د ّ امد وممةيل  متيو  •

ص  مدأل وج د م ارد م  •  تي كيانات منظومة األمم المتحدة لدعم المبادرات عبر الحدود؛  خصا

لكيانات منظومة األمم المتحدة الرييساااااية اينخراد تي   محدودي  الحلتتت ر الملدانيتقييِّد   •
أولويات برناما عمن تيينا  مقن األونكتاد، وصاااندو  األمم المتحدة للمشااااريع اإلنتاجية،  

 ة عل  الدتع ُعُدمًا االمبادرات الهابرة للحدود؛ومركز التجارة الدولية( القدر 
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وت  وم  امت  • بين األترعاة الُقْحرياة تي البلادان الناامياة غير   متدأل وج د مشتتتتتتتتتةركت  م يتتتتتتتتتا
 الساللية وبلدان الهبور لمهالجة المساين الهابرة للحدود؛

ي  عل  عضااااا ا الهبور والتجارة والنقن من ل  محدودي  تأثل  االجتمةمةت دوا اإلّبغمغ  •
 اإلسهام تي تبادل السياسات ونقن المهارف؛

التي تنحوي عليهاا عملياة تنظيم اجتمااعاات مشااااااااااااااتركاة بين  اإلج اءات الط يبت  والم هوت  •
 خبراء من البلدان النامية غير الساللية وبلدان المرور الهابر 

 ال  ص المتة   -2 

الكيااناات الحااجاة لل  لعنااع بلادان المرور الهاابر بتكااليف عادم  لمهاالجاة التحاد اات الماذكورة آنفاًا، أبرزت   - 134
التهاون من خالل الدراسااات التحليلية والحوار اشااجن السااياسااات الهامة  وينبغي للمبادرات، عل  وجم التحديد، أن  

ن تيينا   تبييِّن لبلدان المرور الهابر بوقااوٍح ما  م ن أن تكساابم من خالل اينخراد تي تفهين أولويات برناما عم 
وترل الكيانات أن  بلدان المرور الهابر ليسااات دايمًا عل  علم اما  م ن أن  هود ام تحساااين لم انية الهبور لفايدة  
البلدان النامية غير الساااااللية من مناتع تي مجال التنمية ايعت اااااد ة لبلدان المرور الهابر، من خالل اإليرادات  

شاحن والخدمات اللوجساتية  وباإلقااتة لل  ذلك،  م ن للبلدان النامية غير المتجتية من خدمات المرور الهابر وال 
 الساللية أن تش يِّن أ ضًا م ادر تهالة من لي  التكلفة لواردات بلدان المرور الهابر  

ويم ن تحقيد اذا الوعي االفوايد المحتملة من خالل التدري  والمناصااااارة التي ُتدر  بلدان الهبور   -135
ي ذلك لنشاااء جهات تنساايد و نية مهنية ببرناما عمن تيينا تي بلدان المرور الهابر  تهل   صاارالة، اما ت

ساابين المقال، وقااع المركز الدولي لدبلوماسااية النقن دورات تي مجال دبلوماسااية النقن تسااليِّف الضااوء عل   
ن المرور الهابر  وأشاااااااااار  المناتع المتبادلة لتيساااااااااير النقن الهابر لفايدة البلدان النامية غير السااااااااااللية وبلدا

م ت  الممقن السااااامي لل  أنم  هتزم لجراء تدري  عل  ترااف شااااب ات النقن،  ضاااام خبراء من بلدان الهبور  
 والبلدان النامية غير الساللية   

وتي لين ساااال حت اهض الكيانات الضااااوء عل  قاااارورة أن تركيِّز بلدان المرور الهابر عل   المساااااين   - 136
أي التاااادابير التي ي تفرض عبئااااًا كبيرًا من لياااا  التكلفااااة ويم ن تح يقهااااا من خالل اإلرادة    غير الخالفيااااة ، 

الساااياساااية، مقن اينضااامام لل  ايتفا،يات الدولية المت ااالة اجولويات برناما عمن تيينا والت اااديد عليها، لذ رت  
تي ينبغي أن تادرظ البلادان اآلثاار  كيااناات أخرل من أن  اينضاااااااااااااماام  ساااااااااااااتتبع الهادياد من ايلتزاماات والتكااليف ال 

 المترتبة عليها بوقوح من أجن اتخاذ عرار مستنير اشجن ما لذا كان ينبغي اينضمام لليها و/أو الت ديد عليها  

وينبغي أ ضًا أن  جخذ وقع البراما الُقْحرية وأ ر التهاون تي ايعتبار صرالًة الهناصر الهابرة   -137
باع نها منظ م تي لشاااااااااراظ بلدان المرور الهابر  ويل  م ت  التنسااااااااايد  للحدود ذات ال ااااااااالة لضااااااااامان ات

اإلنمايي أنم، وتقًا لتوجيهات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المساااااااتدامة، اناظ اعتراف صاااااااريا االهناصاااااار  
نًا من اإلعليمية والهابرة للحدود تي التحليالت الُقْحرية المشتركة وأ ر التهاون الجديدة  وأبرز ستة عشر كيا

أنها ات خذت مبادرات عبر الحدود، لي  اقااااااااااااااحلع م ت  األمم المتحدة    (24 كيانات منظومة األمم المتحدة
   2020و 2016مبادرة من اذا القبين بين عامي  49لخدمات المشاريع اما مجموعم 

  

ايتحاد الدولي لالت ايت، واألونكتاد، وبرناما األغذ ة الهالمي، وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي، وبرناما األمم المتحدة المشترظ   (24 
اإليدز، وصاااندو  األمم المتحدة للسااا ان، واللجنة ايعت ااااد ة ألتري يا، واللجنة ايعت ااااد ة  /البشاااريةة  المهني افيروت نقص المناع

ألوروبا، واللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد ، ومركز التجارة الهالمية، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع،  
 والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية، ومنظمة السيالة الهالمية،  وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نموياً 

 واليونس و، واليونيدو، واليونيسف 
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وتتحل  المبادرات الهابرة للحدود انخراد األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااللية وبلدان   -138
من البلدان النامية غير   14د ساااااواء  وتي اذا السااااايا ، سااااال حت األترعة الُقْحرية تي المرور الهابر عل  ل

الضااوء عل  لايت مبادرات عبر الحدود اتُّخذت بتنساايد مع النظراء تي بلدان المرور الهابر    (25 الساااللية
لياة تي وبلادان ناامياة غير ساااااااااااااااللياة أخرل تي مجاايت متهاددة  وتشاااااااااااااامان ااذه المباادرات المجتمهاات المح

المنا د الحدود ة، والهجرة، والتجارة، والهبور، وترااف شاااااااب ات النقن، والبنية التحتية، والساااااااياساااااااة النقد ة،  
 والدبلوماسية الوعايية 

قون الم يمون تي آسااااااايا الوساااااااح  وجنو  القوعاز   -139 وعل  المساااااااتول غير الرسااااااامي، يل  المنسااااااايِّ
واصاااااااان منتظم، تي الغال  من خالل تحبيقات التراساااااااان،  ومنحقة السااااااااالن والمخرود الجنوبي أنهم عل  ت

 لتبادل المهارف والخبرات اشجن مساين مقن التهاون دون اإلعليمي والتجارة والهبور واألمن  

ونظرًا للتهقيدات اإلقااافية تي تنفيذ المبادرات عبر الحدود، أوصااَي اجن تمتد اذه المبادرات لهدة   -140
ليِّف الضااااااوء عل  أدوات مقن  ساااااانوات لت  يتساااااان  لثبات تحقيد نتايا مجد ة  ولتموين اذه المبادرات، سااااااُ

صااااندو  األمم المتحدة ايسااااتئماني المتهدد الشااااركاء وصااااندو  األمم المتحدة ايسااااتئماني لألمن البشااااري،  
 االنظر لل  أن  اذه األدوات تتحل  أن تهمن وكايت متهددة سوييًا للوصول لليها 

ًا لل  زيادة ايساااااتفادة من عمن م ت  الممقن الساااااامي، واللجان اإلعليمية،  ودعت الكيانات أ ضااااا -141
والم ااتا  اإلعليمياة ودون اإلعليمياة لكيااناات منظوماة األمم المتحادة، واييتالتاات المواقاااااااااااااايلياة اإلعليمياة،  

مباادرات  والمنتاد اات اإلعليمياة للتنمياة المسااااااااااااااتاداماة، وغيرااا من المنظماات دون اإلعليمياة، من أجان تهزيز ال
عبر الحدود  وسال حت كيانات متهددة الضاوء عل  رااحة أمم جنو  شار  آسايا، ومبديها التوجيهي المتمقن  
تي  قاااامان ازداار جارظ ، بوصاااافها تكتاًل لعليمييًا أدل عماًل جيدًا للنهوض االقرارات السااااياساااااتية السااااديدة  

هاونية ممتازة بين جمهورية يو الد مقرا ية  اشااااجن تيسااااير التجارة والترااف، مما أسااااهم تي لرساااااء عالعات ت
 الشهبية وجميع جيرانها من بلدان المرور الهابر 

ويم ن لكيانات منظومة األمم المتحدة أ ضاااًا أن تدعم البلدان النامية غير السااااللية لتحديد سااابن  -142
تتمتع أذربيجان ذات    التحرظ من أجن تحفيز التهاون من جان  بلدان المرور الهابر  تهل  ساااااااااابين المقال،

الموعع الجغراتي غير الساااااااااااللي اهالعة مع جورجيا تهود االنفع عل  الحرتين، من خالل اسااااااااااتخدام ميناء  
جورجيا لت دير الهيدروكربونات، مقابن دتع رسوم الشحن الهابر والموانم، واو ما  فرز تجثيرًا ل جابييًا عل   

 اعت اد جورجيا 

 ة مع خطط الت مغ  األخ ى اتيةق ب نةمج ممل فلل  -بةء 

 تولغم مدى اتيةق ب نةمج ممل فلل ة مع ست خطط إنمة غ  مةلمغ  -1 

أبرزت وكايت منظومة األمم المتحدة عل  جميع المساااااااتويات أن  القدرة عل  تهميم برناما عمن  -143
التنمية األخرل    تيينا وتنفيذه، ورصااااده وتقد م تقارير عنم، تتوعف لل  لد اهيد عل  مدل اتساااااعم مع خحف

التي ُيتوعع من الوكايت تنفيذاا  تكلما اتضااااااحت أوجم الترااف بين خحف التنمية، سااااااُهن بدرجة كبيرة عل   
الكيااانااات أن تهااالا أولويااات برناااما عماان تيينااا، من لياا  لن  اااذا األمر  قليِّص الهاا ء الزمني وتكاااليف  

 المهامالت المرتبحة ااإلبال  عن خحف متهددة  

  

، أوزب ساااتان، بوركينا تاساااو، تركمانساااتان، زمبابوي،  اجي ساااتان، عيرغيزساااتان، كازاخساااتان،  أتغانساااتانلثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا،  (25 
 ، النيجر مالي، نيبال
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تبييِّن البياانات التي تم جمههاا تباايناات تي تهم وتفسااااااااااااااير أوجم التنااغم والتبااين بين برناما عمن  و  -144
تيينا وغيره من خحف التنمية الهالمية  تمن األامية ام ان لجراء جرد مفاهيمي وموقااااوعي ومرن وشااااامن  

ن خحف التنمياة  لجميع الخحف لبياان أوجام التواتد وايختالف تي ساااااااااااااابيان تهزيز ايتساااااااااااااااا  أو التايزر بي
 الهالمية 

 

   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان الم در

دتها ولدة التفتيش المشتركة، اناظ تواتد   -145 ومن بين خحف التنمية الهالمية الرييسية الست التي لد 
( وعل  مسااااااااااااتول م ات   5ن  تي اآلراء عل  مسااااااااااااتول مقار كيانات منظومة األمم المتحدة  انظر الشاااااااااااا 

قين الم يمين وأعضااااااء األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااللية  انظر الجدول   ( عل  أن   4المنسااااايِّ
  وتي اذا ال دد، تجدر اإلشارة لل  أن  م ت   2030برناما عمن تيينا متسد لل  لد اهيد مع خحة عام  

م الترااف بين براما الهمن ل ااالا أعن البلدان نمويًا والبلدان النامية  الممقن السااامي عد أََعد  وثيقة تهرض أوج
  (26 غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية وأاداف التنمية المستدامة

   4الجدول 
  االنسبة المئوية(تص غف مدى اتيةق ب نةمج ممل فلل ة مع خطط الت مغ  األخ ى 

 خحة التنمية 

 ي أعلم غير متسد متسد 

األترعة 
 الُقْحرية

م ات  
قين   المنسيِّ
 الم يمين 

األترعة 
 الُقْحرية

م ات  
قين   المنسيِّ
 الم يمين 

األترعة 
 الُقْحرية

م ات  
قين   المنسيِّ
 الم يمين 

 14 26 8 2 78 73 2030خحة عام 
 22 53 11 1 67 46 خحة عمن أد س أاااا
 50 59 6 4 44 36 برناما عمن لسحنبول
 56 70 11 6 33 24 الخحة الحضرية الجديدة

 28 35 14 13 58 52 اتفا  ااريس 
نداي للحد من مخا ر الكوارث  25 49 14 12 61 39 ل ار سِّ

قين الم يمين واألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسات ايستق ايية   ردود م ات  الم در  المنسيِّ

  

خحة عمن م ت  الممقن الساااااااامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير السااااااااللية والدول الجزرية ال اااااااغيرة النامية لتهزيز أوجم   (26 
 التكامن بين براما الهمن وأاداف التنمية المستدامة 
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يينا مدل اتسا  برناما عمن تلكيانات منظومة األمم المتحدةت نيف  5الش ن 
مع ساير الخحف اإلنمايية 

متسد تماماً  متسد جزييياً  غير متسد 



JIU/REP/2021/2 

GE.21-09833 42 

ومن المقير لالنتباااه أن  اناااظ تباااينااًا كبيرًا تي التقييمااات بين المسااااااااااااااتويااات القالثااة من المجيبين   -146
قين الم يمين، وأعضاااااء األترعة   الُقْحرية( فيما يتهلد ااتسااااا  برناما عمن تيينا مع   المقار، وم ات  المنساااايِّ

خحف التنمية الخمس األخرل  ولهن ذلك  هزل لل  عاملين   أ( عدم لجراء عملية موقاااااو ية لتقييم درجة 
ايتسا  الفهلية بين الخحف، مما  فضي لل  تشتت اآلراء؛ و  ( محدود ة تهم خحف التنمية األخرل غير 

قين الم يمين وأعضااااااااء األترعة  عل  ال اااااااهي  2030خحة عام   د الُقْحري، لذ أشاااااااار ن اااااااف م ات  المنسااااااايِّ
الُقْحرية أو أكقر تي البلدان النامية غير السااااااللية لل  أنهم ي  ساااااتحيهون تقييم مدل اتساااااا  خحتي تنمية 

 وأربع خحف تنمية، عل  التوالي 

من المسااااااااااااااتغر  أن  كلتاا    وباالنظر لل  ااذا النقص تي الوعي عل  ال ااااااااااااااهياد الُقْحري، لم   ن -147
المجموعتين من المجيبين عل  الدراسااة ايسااتق ااايية، فيما يتهلد اسااؤال عما لذا كانت المبادرات المت الة  

هًا لل  أعضااااء   -ببرناما عمن تيينا  التي تضاااحلع بها الم ات  الُقْحرية  وكان الساااؤال تي اذا الشاااجن موج 
قين الم يمين(  األترعة الُقْحرية( أو الفريد الُقْحري ب هًا لل  م ات  المنسااايِّ تدعم    -رمتم  كان الساااؤال انا موج 

تقف   2030أ ضًا تنفيذ أي من خحف التنمية الست، أجابتا اجغلبية سالقة ااإل جا  فيما يتهلد اخحة عام  
 ( 6 الش ن 

 

قين الم يمين واألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غيرالم در  الساللية عل  الدراسات ايستق ايية    ردود م ات  المنسيِّ

 اتيةق ب نةمج ممل فلل ة مع الخطط واالت ةّةت اإلنمة غ  اإلّبغمغ  -2 

من البلدان النامية غير السااااااااااااااللية توجد تي أتري يا، تقن  خحة    32بلدًا من أصااااااااااااان   16اما أن    -148
ية غير السااااااللية األتري ية  وَتهتبر وثيقة ال ااااالة ا ااااافة خاصاااااة االدول النام  2063ايتحاد األتريقي لهام  

، من لي  لن  اذه الخحة  2063غالبية الكيانات أن  برناما عمن تيينا متساااااااد لل  لد اهيد مع خحة عام  
م اام مة خ ااي ااًا لتلبية التياجات البلدان النامية غير الساااللية وغيراا من البلدان الضااليفة تي المنحقة  

د كن من برنام اقوة عل  النهوض االتكامن اإلعليمي وتهزيز   2063ا عمن تيينا وخحة عام  األتري ية  ويشديِّ
اشادة عل     2063التنمية ايجتما ية وايعت ااد ة التي تجهن من اإلنساان محورًا لها  كما تركيِّز خحة عام  

شااركاء  تحوير البنية التحتية للحر  والساا ك الحديد ة والحاعة وتكنولوجيا المهلومات وايت ااايت  وأشااار ال
تي التنمية أ ضااااًا لل  أن  برناما عمن تيينا متسااااد مع اتفاعات دولية أخرل تشاااامن  قاااامن اتفاعات أخرل(  

 السو  األتري ية المولدة للنقن الجوي، واستراتيجية التحول الرعمي ألتري يا، واتفا  تيسير التجارة 
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الخحة الحضرية 
الجديدة

اتفا  ااريس نداي للحد م ن ل ار سِّ
مخا ر الكوارث

أ ضًا تي هم تسنسبة المبادرات المضحلع بها دعمًا لبرناما عمن تيينا، والتي   6الش ن 
تنفيذ خحف لنمايية أخرل 

د م يم م ت  منسيِّ تريد ُعْحري تااع لألمم المتحدة
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 ةقالتحديةت والتدابل  التصحغحغ  لممةلج  أوجه الوص ر في االتي -3 

تي ظن وجود الهديد من جداول األعمال والخحف الهالمية واإلعليمية والو نية التي جرل وقااااااهها،   -149
تواجم األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااللية تحدي قاامان ايتسااا  فيما بينها  تقد أشااارت لل  أن   

 ر التهااون  شااااااااااااا ايِّن تحاد اًا تي المماارساااااااااااااة الهملية   التوتيد بين برنااما عمان تييناا ووثاايد البراما الُقْحرية وأ
وعالوة عل  ذلك، أشااااارت لل  أن  من ال ااااه  لعامة تيزر بين برناما عمن تيينا واألولويات الو نية وأاداف  

 التنمية المستدامة، مما  هقيِّد مسجلة انخراد الوزارات الح ومية المهنية  

اما عماان تيينااا وثيقااة عااايمااة بااذاتهااا، تلن يتحقد التنفيااذ  ومع ذلااك، تقااد ذاباات لل  أناام لو كااان برناا -150
الناجا  ويتفاعم اذا الوقااااااااع من جراء اتتقار األترعة الُقْحرية عمومًا لل  الهلم ببرناما عمن تيينا وبالقضااااااااا ا  
المت االة االموعع الجغراتي غير الساااللي  ويرل ممقلو ل ومات البلدان النامية غير الساااللية غيا  ايتساا   

 ن الخحف فيما يتهلد االرصد والتنفيذ من جان  الح ومات الو نية وكيانات منظومة األمم المتحدة بي

ولزيادة ايتسااااااااا  بين خحف التنمية، أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة والشااااااااركاء تي التنمية   -151
  وممقلو البلدان النامية غير الساللية عددًا من التدابير المفيدة، تشمن ما يلي

 2030ايتسا  مع خحة عام   

ااعتباراا خحة جامهة يسااااتخال  أوجم الترااف والتيزر مع    2030اسااااتخدام خحة عام   •
 الخحف األخرل؛

وبرناما عمن تيينا، مع    2030قاااااااامان الرصااااااااد واإلبال  المتكاملين اشااااااااجن خحة عام   •
 ؛2030استخدام مؤشرات برناما عمن تيينا لتكملة مؤشرات خحة عام 

لجراء تهديالت   يفة تي ت ااااااميم البرناما لتهزيز أوجم التيزر، عل  ساااااابين المقال بين  •
من   5من أاداف التنمية المساااااتدامة  الهمن الاليد ونمو ايعت ااااااد( واألولوية   8الهدف  

 برناما عمن تيينا  التحول ايعت ادي الهي لي(؛ 

  2030ن تيينا وخحة عام لنشاء جهة تنسيد تنظيمية مشتركة لتنسيد تنفيذ برناما عم •

 ايتسا  تي الرصد وجمع البيانات   
اسااااااااتخدام المن ااااااااات القايمة ذات ال اااااااالة وبيانات الرصااااااااد إلنشاااااااااء منبر تفاعلي عل    •

اإلنترنت إلجراء جرد ورصااااااد للخحف ذات ال اااااالة احية المساااااااعدة تي تحديد األولويات  
 المتداخلة؛

أداء مخ   ة، من أجن زيادة ايتسا  بين التهاون عل  جمع البيانات ووقع مؤشرات   •
 الخحف 

 التخحيف واإلدارة   
النظر تي األولويات الخاصااااااة ببرناما عمن تيينا  مقن المرور الهابر والتكامن اإلعليمي   •

ووساااااااااين التنفيذ( تي لجراء تقييمات ُعْحرية مشااااااااتركة تي البلدان النامية غير الساااااااااللية  
 التهاون ووثايد البراما الُقْحرية؛ و دماجها، لس  ايعتضاء، تي أ ر 

اسااااتخدام خحف منظومة األمم المتحدة والتزاماتها عل  المدل المتوسااااف ااعتباراا جساااارًا  •
 يربف برناما عمن تيينا وغيره من خحف التنمية الحويلة المدل 
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ية ومنظمة  ومن أمقلة الممارسااااات الجيدة تي تهزيز ايتسااااا ، أنشااااج األونكتاد ومركز التجارة الدول -152
التجارة الهالمية من ااة للكترونية لرصااد أاداف التنمية المسااتدامة المت االة االتجارة  وتتيا المن ااة ت اانيفًا  
لسااااااا  تئات البلدان، اما تي ذلك البلدان النامية غير السااااااااللية، وتوتيِّر تهمًا أتضااااااان لل ااااااالة القايمة بين 

أخرل ذات أولوية من برناما عمن تيينا، مقن التجارة والتنمية  ويم ن أن تشااااااااااامن اذه المن اااااااااااة مجايت  
 الحاعة والبيئة، لتيسير مهالجة خحف التنمية المتهددة عل  نحو متزامن 

وعد دعا م ت  الممقن الساااامي، بوصااافم الكيان التنسااايقي الرييساااي لمنظومة األمم المتحدة اشاااجن  -153
الهمن الرييسية التااهة لألمم المتحدة المهنية  برناما عمن تيينا، لل  لدماجم تي جميع األترعة الهاملة وتر   

م مدخالت تتهلد االبلدان النامية غير الساااااااللية  ،  (27 االخحف الهالمية ذات ال اااااالة لكي يتساااااان  لم أن  قديِّ
وتقرير ترعة الهمن المشاااااااااتركة بين الوكايت المهنية    تقرير التنمية المساااااااااتدامة عل  ال اااااااااهيد الهالميلل   

   (28 (2021رجت مدخالت تي تقرير ترعة الهمن لهام بتموين التنمية  ُأد

 خ يط  ط يق التمجلل بت  ل  ب نةمج ممل فلل ة -جغم 

لتوجيم عمن الشااركاء تي التنمية اشااجن برناما عمن تيينا تي الساانوات المتب ية منم، اعُتمدت تي  -154
د  من الورعة ا  2خريحة  ريد للتهجين بتنفيذه  انظر البند    2020آ /أغسااااااااااحس   مجاًي   23لتكميلية(، تحديِّ

 لهمن منظومة األمم المتحدة وشركايها تي التنمية  

دت عاددًا من التحاد اات المحتملاة التي تهترض تنفياذ  -155 عل  أن  كيااناات منظوماة األمم المتحادة لاد 
 19- حة كوتيد خريحة الحريد  مهظمها ورد بيانم تي األعساااام الساااااقة(، تشااامن ما يلي  القيود التي ترقاااتها جاي 

عل  لنجاز المشاااريع  مقن القيود عل  التدري  المباشاار وللقات الهمن والمشاااورات المباشاارة(؛ وعدم كفا ة  
الموارد لتلبية الحل  المتزايد عل  الخدمات ايساتشاارية وبراما المسااعدة التقنية والهمن التحليلي والخدمات  

نامية غير السااااااااااللية واللجان التوجيهية تي مجال الساااااااااياساااااااااات الهامة؛ وايعتماد عل  ل ومات البلدان ال
للمشااااااااريع/البراما لتهبئة الشاااااااركاء افهالية؛ وموا ن الضاااااااهف تي مجال تهميم المهلومات عل  المساااااااتول  

 الُقْحري؛ وعدم استخدام البلدان النامية غير الساللية ااعتباراا ولدَة تحلين تي تقارير الوكايت 

لمتحدة، و ن كانت نب هت لل  أن  خريحة الحريد ليست بدياًل عن أن  كيانات منظومة األمم ا غير  -156
باات اااالفر  التي تتيحهااا، امااا تي ذلااك  أوجاام ترااف اااارزة أكقر مع وي ااات   برناااما عماان تيينااا، تقااد رل 
  الكيااناات وأولويااتهاا ايسااااااااااااااتراتيجياة؛ وزياادة بروز ايتفاا،ياات وأاميتهاا والفواياد التي  م ن أن تجنيهاا البلادان
النامية غير الساااللية من اينضاامام لليها  مقن اتفا،ية األمم المتحدة لقانون البحار(؛ وتسااليف الضااوء عل   
األنشااحة والنتايا الملموسااة ذات ال االة من خالل لجراء عملية جرد؛ واتباع نها أد   تي جهود المناصاارة؛  

ت عل  لنجاااز المشااااااااااااااااريع؛ وزيااادة لبراز  وزيااادة التركيز عل  تبااادل المهااارف؛ وزيااادة التهاااون بين الوكاااي
 خبرات الكيانات و نجازاتها وايعتراف بها؛ وزيادة ايستهجال تي مهالجة القغرات القايمة  

وأساااااهمت خريحة الحريد أ ضاااااًا تي توسااااايع عاعدة الشاااااركاء لتنفيذ برناما عمن تيينا، ساااااواء من   -157
لك م ااااارف التنمية اإلعليمية، مقن م اااارف التنمية  داخن منظومة األمم المتحدة أو من خارجها، اما تي ذ

اآلسااايوي وبنك التنمية األتريقي  تهل  سااابين المقال، ااتت الوكالة الدولية للحاعة المتجددة مهتمة امسااااعدة  
البلدان النامية غير السااااااااااللية تي لنجاز المشااااااااااريع المساااااااااتقبلية تي مجال الحاعة المتجددة، تي لين تهتم  

  

ت المهنية امتااهة تموين نتايا التنمية ووساااين تنفيذ خحة  تشاامن اذه األترعة الهاملة وتَِّر  الهمن ترعة الهمن المشااتركة بين الوكاي (27 
؛ وتريد الهمن المشاااااااااترظ بين وكايت األمم المتحدة المهني بتساااااااااخير الهلم والتكنولوجيا وايبتكار  2030التنمية المساااااااااتدامة لهام  

 اداف التنمية المستدامة ألغراض أاداف التنمية المستدامة؛ وتريد الخبراء المشترظ بين الوكايت المهني امؤشرات أ 
 28) Financing for Sustainable Development Report  2021األمم المتحدة،  منشورات ) 
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لقانون البحار االمشااااااركة تي الفريد ايساااااتشااااااري المشاااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان  المح مة الدولية  
 اشجن موقوع تشجيع ايستقمار تي اذه البلدان  غير الساللية النامية 

كما أتضاااات خار ة الحريد لل  توساااايع نحا  المشاااااركة، لذ أشااااارت اللجنة ايعت اااااد ة ألوروبا   -158
عدد من المسااااااااااارات لكي يتساااااااااان  لدما  أولويات البلدان النامية غير الساااااااااااللية  لل  أنها بدأت الهمن تي 

األعضاااااء تي اللجنة تي مناعشااااات واسااااهة اشااااجن التنمية المسااااتدامة  وأشااااار مركز التجارة الدولية لل  أنم  
 هتزم توسااااااايع لاتظة مشااااااااريهم تي البلدان النامية غير السااااااااللية تمشااااااايًا مع خحة عمن خريحة الحريد   

حلد األونكتاد أول مؤشر عالمي للقدرات اإلنتاجية لجميع الدول األعضاء، مما سيساعد البلدان النامية  وسي
 غير الساللية تي تقييم أدايها االمقارنة مع مجموعات لنمايية أخرل 

ز، لذ أشاااااااارت اللجنة ايعت ااااااااد ة   -159 وُيتوعع أن تضاااااااحلع الكيانات اإلعليمية اي األخرل بدور مهز 
يا لل  أنها تهتزم ايسااااااااااااااتفادة من منحقة التجارة الحرة القارية األتري ية إلعامة شااااااااااااااراكات متينة لتنفيذ  ألتري 

برناما عمن تيينا  وتساااااااعد ترادل الكيانات أ ضااااااًا المبادرات المت خذة عل  ال ااااااهيد اإلعليمي لتهزيز تنفيذ 
ألتري ية المولدة للنقن الجوي، ويه ف  برناما عمن تيينا، لذ تدعم منظمة الحيران المدني الدولي السااااااااو  ا

برناما األمم المتحدة اإلنمايي عل  وقاع برناما م ر ت لدعم تفهين منحقة التجارة الحرة القارية األتري ية،  
اما تي ذلك تنمية القدرات المؤساااااااااااساااااااااااية ألمانتها، والتركيز بوجم خا  عل  دعم المنشااااااااااايت ال اااااااااااغيرة  

 والمتوسحة، والنساء والشبا  

وأشااااااااااارت اهض الكيانات لل  أن  لعادة الهي لة التنظيمية الجارية سااااااااااتدعم أ ضااااااااااًا تنفيذ خريحة   -160
الحريد  وساااااايتيا نقن أعمال التنساااااايد التي تضااااااحلع بها اللجنة ايعت اااااااد ة وايجتما ية آلساااااايا والمحيف  

أوقاااااااااعًا خاصااااااااة،  الهاد  اشااااااااجن البلدان النامية غير الساااااااااللية لل  عساااااااامها المهني االبلدان التي تواجم 
تخحيحًا و بالغًا أكقر تركيزًا وتنسااااايقًا ووقاااااولًا  كما أن  نقن الم ات  اإلعليمية للمنظمة الهالمية لألرصااااااد  
الجوية من جنيف لل  المنا د المهنية سايجهلها تي وقاع أتضان لتساخير القدرات المشاتركة بين الوكايت  

 تي تنفيذ خريحة الحريد 

تنفيذ خريحة الحريد، أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة قااااااارورة اتخاذ  ولتيساااااااير النجاح تي  -161
  :التدابير التالية

 لنشاء مستودع للمهلومات لحف  التقدم الذي تحرزه وكايت األمم المتحدة لفظًا جما ييًا؛  •

ايقااحالع اجنشااحة للدعوة لل  تلبية ايلتياجات الخاصااة للبلدان النامية غير الساااللية   •
 ال ناديد ايستئمانية اإلعليمية والهالمية المهنية بهذه البلدان؛من خالل 

تنسااااااايد عمن الفريد ايساااااااتشااااااااري المشاااااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير  •
الساللية، ا ورة تيزرية، مع آليات التنسيد القايمة، مقن اللجنة الرفيهة المستول المهنية  

للتنمية المسااااااااااااااتدامة، وشااااااااااااااب ة األمم المتحدة المهنية االبراما، ومجموعة األمم المتحدة  
 االحاعة، ولجنة األمم المتحدة المهنية االموارد المايية؛

وكمااااا او مبي ن تي خريحااااة الحريد تي ل ااااار األل ااااام المتهلقااااة اااااالتنفيااااذ والمتااااااهااااة    •
ايسااااااااااااااتهراض المتكرر لخريحااة الحريد والتكييف المرن للنتااايا المتوخاااة واألنشااااااااااااااحااة  

ثاة عن التقادم المحرز تي تنفياذ خريحاة الحريد  والجاد اول الزمنياة؛ و تاالاة مهلوماات محاد 
وتبادل الخبرات من خالل الفريد ايساااااااتشااااااااري المشاااااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان  
النامية غير السااللية، اما تي ذلك تبادل الرؤل والت اورات اشاجن ترادل أولويات برناما  

ة مخ اااا  ااااة عن خريحة الحريد تي تقارير األمين الهام عن عمن تيينا؛ واإلبال  ا ااااف
 تنفيذ برناما عمن تيينا 
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ز ايسااااااااتفادة من الميزة النساااااااابية لكن وكالة، وأن تسااااااااهم تي  -162 ويم ن لهذه الجهود مجتمهة أن تهزيِّ
ز تهبئة الموارد المشتركة  وسل ف م ت  التنسيد اإلنمايي وم ت  ال ممقن السامي  تجن  ايزدواجية، وأن تهزيِّ

قين الم يمين تي البلدان النامية   الضااااوء عل  خحوة ل جابية تتمقن تي لنشاااااء شااااب ة غير رساااامية من المنساااايِّ
وعوايم    Yammer)من خالل من اااة اتتراقاااية   2020غير السااااللية، ا اااورة مشاااتركة، تي آذار/مارت  

 االبريد اإللكتروني لتيسير المناعشات اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا 

 19-تأثل  جة ح  ك فلد -دال 

لت ايسااااتهراقااااات الو نية واإلعليمية والهالية المسااااتول لمنت ااااف المدة اشااااجن تنفيذ برناما   -163 شاااا  
من الورعة التكميلية( عملية تقييم اامة للكيانات للتدبر تي النجالات التي لققتها   2عمن تيينا  انظر البند  

  19-بْيد أن  اذه ايسااتهراقااات أجريت عبن ظهور جايحة كوتيد،  (29 عملية التنفيذ والتحد ات التي واجهتها
 التي أترزت تحد ات لقافية لم تتناولها استهراقات منت ف المدة لت  اآلن  

وعد أشاارت جميع األترعة الُقْحرية التي أجريت مهها مقابالت لل  أن  اساتمرار الجايحة عد زاد من   -164
هد، ساواء عل  ال اهيد ال احي  تفاعم التحد ات التي   تواجهها البلدان النامية غير السااللية عل  جميع ال اُّ

أو ايجتماعي أو ايعت ادي أو المالي أو األمني، ومن شجنم أن يتسب  تي التراجع عن سنوات من التقدم  
برناما عمن  التدريجي  ومن ثم،   اااااااه  عل  الكيانات تقييم أداء البلدان النامية غير السااااااااللية تي تنفيذ

نظرًا للحاااع الفوري إلعاادة توزيع برامجهاا للت ااااااااااااااادي لهاذه الجاايحاة، التي   2024تييناا بنجااح احلول عاام  
التي    19-سااااااتمتد آثاراا لساااااانوات عادمة  ويرِّد فيما يلي اهض التحد ات الرييسااااااية المت اااااالة اجايحة كوتيد

 تواجهها الكيانات التي تدعم تنفيذ برناما عمن تيينا 

 تحديةت الوة م ال -1 

 إمةدة ت تلب األول يةت وإمةدة الل مج  والتأخ  في الت  ل  ونوص التم يل )أ( 

أبرزت األترعاة الُقْحرياة أن  الجاايحاة عاد أث رت تي جميع جوانا  عملهاا تقريباًا، بادءًا من كي ياة تنفيذ   -165
األالية لتنفيذ الهمن( وصااااوًي لل   التدخالت  مقن ايسااااتهانة االمنظمات غير الح ومية المحلية والمنظمات  

اسااااااااااااتراتيجية التهامن مع النظراء  مقاًل من خالل تقد م الدعم عن اهد وبناء عدرات مجموعات صااااااااااااغيرة(   
وكان لزامًا لعادة تشااا ين عناصااار كقيرة من عملها و/أو لعادة ت اااميمها و/أو لعادة ترتي  أولوياتها  تهل   

ترتي  أولويات اهض البراما القايمة اسااااااااااب  اهض اإلجراءات  ساااااااااابين المقال، كان من الضااااااااااروري لعادة  
 الالزمة لالستجااة لحايت الحوار ؛ وكان لزامًا أ ضًا لجراء لعادة برمجة لدعم األولويات المستجدة 

ونتيجة لذلك، أصبا أمد توجم عمن األترعة الُقْحرية أع ر، أليانًا عل  لسا  األاداف ايستراتيجية   - 166
ر تنفيذ المشااااااااريع لشاااااااهور االنسااااااابة لبهض الكيانات، اساااااااب   الحويلة األ  مد، مقن التحول ايعت اااااااادي  كما تجخ 

عمليات اإلغال  وعدم القدرة عل  الوصااول لل  المسااؤولين الح وميين ومنفيِّذي المشاااريع والمسااتفيدين منها  وعد  
ع الزيارات الُقحْ  رية غير الضااااااااارورية أو غير المت ااااااااالة  اعتمدت مهظم الكيانات نها  الساااااااااالمة أوًي ، وي تشاااااااااجيِّ

  

دة عل  نحو كاااف تي  (29  تي لين اعتبر موظفو مقااار كيااانااات منظومااة األمم المتحاادة عمومااًا أن التحااد ااات التي واجهواااا مجسااااااااااااااا 
قين الم يمين    60ء األترعة الُقْحرية  اساتهراقاات منت اف المدة، لم يتم ن مهظم أعضاا تي الماية(    67تي الماية( وم ات  المنسايِّ

الذين شااملتهم الدراسااة ايسااتق ااايية من تقييم درجة كفا ة تجساايد التحد ات تي ايسااتهراقااات  وتشاامن أوجم الق ااور تي عمليات  
ليِّف عليها الضااااوء ما يلي   أ( عدم النظر تي ما تواجه م كيانات منظومة األمم المتحدة من تحد ات من لي   ايسااااتهراض التي سااااُ

الموارد تي دعم تنفيذ برناما عمن تيينا؛ و  ( عدم التركيز ا اااااااااااورة كافية عل  الحاجة لل  زيادة لشاااااااااااراظ بلدان المرور الهابر؛  
 تشو  القدرات الو نية  التيو  ( عدم وجود تفاصين كافية عن األسبا  الكامنة وراء القغرات 
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اايساااااااتجااة لحايت الحوار   وباإلقااااااااتة لل  ذلك، وقاااااااهت جميع األترعة الُقْحرية خححًا للت ااااااادي لجايحة  
 والتهاتي من آثاراا، غير أن  اذه الخحف تهاني من نقص كبير تي التموين   19- كوتيد 

 إجهةد الم ظ ل  )م( 

تجثرت أ ضاااًا لنتاجية الموظفين وال اااحة الهقلية والرتاه سااالبًا اجشاااهر من  تي جميع مراكز الهمن،   -167
الهمان عن اهاد وبساااااااااااااااعاات الهمان الحويلاة، ليا  ذكر ألاد األترعاة الُقْحرياة أن  موظ يام كاانوا  هملون من 
ن الفجر لل  منت ااف اللين يومييًا  وتي مراكز الهمن التي ي تتيا اصااححا  األساارة، ألق  اإلجهاد بققلم م
جراء عادم القادرة عل  جلا  موظفين جادد وتنااو  الموظفين الموجودين  ومن المماارسااااااااااااااات الجيادة، م  نت  
ل ومة جمهورية أتري يا الوسح  منظومَة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية والشركاء تي المجال اإلنساني  

 من لم انية السفر داخن البلد وتي الخار  أ ضًا 

 وتمطُّل سالسل التجةرة واإلمدادات إاالق الحدود  )ج( 

تضاااررت البلدان النامية غير السااااللية اشااادة من جراء عمليات لغال  الحدود الرامية لل  التواء   -168
انتشاااااااااااااار الوباء، لذ واجهت اذه البلدان، لت  تي أوعات ما عبن انتشاااااااااااااار الوباء، تكاليف أعل  ا قير من 

  الحدود من جان  البلدان النامية غير الساللية أو بلدان المرور  غيراا تي ممارسة التجارة  وعد أدل لغال
ر تسااااااليم الساااااالع األساااااااسااااااية، مما أدل لل  نقص تي الساااااالع األساااااااسااااااية وارتفاع   الهابر أو كليهما لل  تجخُّ

تي الماية من اإلمدادات الغذايية    64األسااااااهار  تفي عيرغيزسااااااتان، عل  ساااااابين المقال، لي  تهتمد نساااااابة 
ات، َعلَِّقت مئات الشااااالنات عل  الحدود اسااااب  اإلغال ، واو وقااااع تفاعم من جراء الخدمات  عل  الوارد

الجمركية المتجاَوزة  وتي بوتان، لي  المراتد ال احية قائيلة، اقاحر البلد لل  لغال  لدوده لمنع تفشاي 
 الوباء، مما أدل لل  تهحن التجارة  

من اتفااا،يااة األمم   125م بلاادان المرور الهااابر للمااادة وأبرز أعضااااااااااااااااء األترعااة الُقْحريااة أن  الترا -169
المتحدة لقانون البحار، التي تنص عل  لد الوصاااااااول لل  البحر ومنم ولرية المرور الهابر، عد تضااااااااءل  
عل  األرجا خالل انتشاااااااار الوباء  وأدل ذلك لل  تهقيد عمن كيانات منظومة األمم المتحدة التي تشاااااااارظ  

 سانية وتهتمد بدرجة كبيرة عل  سالسن اإلمداد دون انقحاع تي عمليات اإلغاثة اإلن

 ارت ة  ممدالت البطةل  وال و  والت ةوتةت في الدخل والم ف الج يةني )د( 

أبرزت األترعة الُقْحرية أن  الجايحة كان لها أثر اجتماعي واعت ااااادي شااااديد عل  جميع البلدان النامية   - 170
تي  زيادة مهديت الفقر المدعع والبحالة والتفاوتات تي الدخن؛ وانهيار غير السااااااااااااااللية من خالل مسااااااااااااااامتها  

القحااع غير النظاامي؛ وتقادان تر  الهمان للمهااجرين من البلادان الناامياة غير السااااااااااااااللياة الهااملين تي الخاار ؛  
ايي، تي جملة  وتزايد الهنف الجنساااااني الذي تفاعم اسااااب  لغال  المدارت؛ ونقص الغذاء وتزايد انهدام األمن الغذ 

آثاار أخرل  ويل  برنااما األمم المتحادة المشاااااااااااااترظ المهني افيروت نقص المنااعاة البشااااااااااااارياة/اإليادز أن  القيود  
المفروقاااااااة عل  السااااااافر أث رت سااااااالبًا عل  لم انية الح اااااااول عل  الخدمات ال اااااااحية، مما زاد من خحر عدم  

 وساااة لفيروت نقص المناعة البشااارية/اإليدز؛ ولد ت  ايمتقال لُنظم الهال ، مقن الهال  المضااااد للفيروساااات اله 
من القدرة عل  تقد م دعم مسااااتمر للناجين من الهنف الجنساااااني  وعد أترزت اذه اآلثار مجتمهًة قااااغحًا شااااديدًا  

 عل  عدرة الجهات الفاعلة تي مجال التنمية والهمن اإلنساني عل  ايستجااة  

ر الفريد القحر  -171   36مليون نسااااامة من مجموع السااااا ان البال  عددام   25ي أن   تفي أتغانساااااتان، عد 
مليونًا سااااااي ونون تي لاجة لل  مساااااااعدة اجتما ية  غير أن  نحو مليوني شااااااخص تقف ساااااايسااااااتفيدون من 

ر أن    شااااخص عد وعهوا تي   140  000المساااااعدة اإلنمايية واإلنسااااانية  وتي جمهورية أتري يا الوسااااح ،  قد 
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جديد  وتشا يِّن اذه اآلثار نكساة كبيرة للكيانات تي ساهيها لل  تقد م دعم تهال لتنفيذ  براثن الفقر المدعع من  
برناما عمن تيينا وأاداف التنمية المساتدامة وجميع خحف التنمية الهالمية األخرل التي تجهن من الحد من 

 الفقر ادتًا أساسييًا لها 

 وتحولق التح ل الهغكبي ارت ة  المدي نغ  ال ي يم ق تط ي  الل غ  التحتغ  )هت( 

أدت ايسااتقمارات الضااخمة والفورية الالزمة تي عحاع ال ااحة لتحويد انتشااار الوباء، لل  جان    -172
تراجع النشااد ايعت اادي وتقلص ايساتقمارات األجنبية المباشارة، لل  زيادة المديونية تي الهديد من البلدان  

سااااات المالية الدولية لل  أنم عل  الرغم من تلقييها  لبات  النامية غير الساااااللية  وعد أشااااارت للدل المؤساااا
بلد، تقنها لم تسااتحع المواتقة عل  اعتمادات لبهض البلدان المققلة   100تموين  ارية تت اان االجايحة من  

االديون اسااااااااب  عدم اسااااااااتدامة ديونها  ولت  فيما يتهلد االبلدان النامية غير الساااااااااللية التي لظي  ل   
د اذه الديون تي المستقبن تمويلها االمو   اتقة، من غير الواقا كيف  م نها أن تسديِّ

ونظرًا للحاجة لل  توجيم الموارد المحدودة عل  ساااابين األولوية لمهالجة لالة الحوار  ال ااااحية،   -173
اقااُحر الهديد من البلدان النامية غير الساااللية لل  تحوين وجهة اإلنفا  عل  المجايت ذات األولوية تي 

رناما عمن تيينا أو الحد منم  تهل  سااااااابين المقال، سااااااايتهين عل  ااراغواي، اساااااااب  دتهها تكاليف البنية  ب
التحتية من خالل الح ااااااول عل  ديون، وبسااااااب  زيادة ايسااااااتدانة المت اااااالة االجايحة، أن تخفيض اإلنفا   

 عل  البنية التحتية تي السنوات المقبلة  

بة دعم الكيانات للتحول ايعت ااااااااااادي الهي لي تي البلدان النامية  كما أن  الجايحة زادت من صااااااااااهو  -174
غير السااللية، اساب  زيادة الهشااشاة ايعت ااد ة، وتقلص الناتا المحلي اإلجمالي، وتراجع التجارة والسايالة،  
ر الفريد الُقْحري تي أو  غندا  وعدم عدرة المنشاايت ال ااغرل وال ااغيرة والمتوسااحة عل  تدبر أموراا بنفسااها  وعد 

أن  أكقر من ن ااف المنشاايت ال ااغرل وال ااغيرة والمتوسااحة تي البالد سااتتوعف عن الهمن وسااتقع تي براثن  
مما  شااااا يِّن  ،  (30 مليارات دوير عل  مدل خمس سااااانوات  5الفقر، تي لين ُيتوع ع أن  خسااااار عحاع السااااايالة  

 مليار دوير  35ما مجموعم  2019نكسة كبيرة لبلد بل  لجمالي ناتجم المحلي تي عام 

 ال  ص المتة   -2 

أترزت الجايحة تحد ات كقيرة، بْيد أنها لملت تي  ياتها اهض اإل جابيات أ ضااااااًا  تفي الهديد من   -175
البلدان النامية غير الساااااااللية، أسااااااهمت الحاجة الملحة لل  الت اااااادي للجايحة تي تم ين األترعة الُقْحرية من  

رة أكبر عل  ايبتكار تي مجال لعامة الشاااراكات  وعد م  نت اساااتجاااتها  بلورة آليات لل ااامود ومن اكتساااا  عد
الشااملة، التي تجل ت تي لجراء تقييمات ساريهة  تحليالت األثر ايجتماعي وايعت اادي( ووقاع خحف و نية  

 لالستجااة والتهاتي، من تهزيز ثقة النظراء  المجتمع المدني والح ومة( تي منظومة األمم المتحدة  

كما تتيا الجايحة ترصاااااااة للبلدان النامية غير السااااااااللية لربف ايساااااااتجااة والتهاتي اقعادة البناء   -176
تيا أ ضااااًا  توما اهده  و  19-عل  نحو أتضاااان من خالل جهود مقن مبادرة تموين التنمية تي ع اااار كوتيد

 نيين اسااااتنادًا لل  النها  ترصااااة لتقييم و عادة تنظيم أاداف ومقاصااااد منظومة األمم المتحدة مع نظرايها الو 
الترااحي بين الهمن اإلنساااااني والتنمية والسااااالم، الذي أرساااااه األمين الهام، والذي  هالا الشااااواغن الرييسااااية  
ع عل  لعادة تنظيم البروتوكويت الدولية اشاااااااااجن لركة األشاااااااااخا    للبلدان النامية غير السااااااااااللية ويشاااااااااجيِّ

 والبضايع داخن البلدان وفيما بينها 
  

 30) United Nations Country Team in Uganda, Leaving No One Behind: From the COVID-19 Response 

to Recovery and Resilience-Building – Analyses of the Socioeconomic Impact of COVID-19 in 

Uganda (Kampala, 2020)  
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ولف زت الجايحة كذلك عل  تحسااااااااااااين التهاون تي اهض المنا د دون اإلعليمية  ويل  الفريقان   -177
الُقْحريان تي لسااااااواتيني وليسااااااوتو أن  التهاون مع جيرانهما من بلدان المرور الهابر والدعم الذي تقديِّمم لهما  

ي تي أوغندا لل  األمر نفساام االنساابة اذه البلدان عد تهمقا بدرجة كبيرة خالل الجايحة، وأشااار الفريد الُقْحر 
 للبلد فيما يتهلد اجيرانم من بلدان المرور الهابر تي شر  أتري يا 

ودتهت الجايحة أ ضاااااااًا البلدان النامية غير السااااااااللية لل  اساااااااتكشااااااااف للول محلية، لي  أعحت   -178
تي عدرات اإلنتا  المحلية، اما    أوغندا األولوية لالستهاقة عن الواردات عن  ريد اإلسراع اقنجاز استقمارات 

  19- تي ذلك لنتا  مهدات الوعا ة الشاااااااااخ اااااااااية، وبدأت لثيوبيا لنتاجها الضاااااااااخم الخا  امواد اختبار كوتيد 
 وت ديراا لل  البلدان المجاورة 

وسااااااااااااي ييِّم المفتش، تي الف اااااااااااان التالي، القدرات الداخلية القايمة لاليًا تي كيانات منظومة األمم   -179
لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا، وسااااااااااايهرض التدابير التي  م ن اتخاذاا لتحساااااااااااينها لكي تتم ن من المتحدة  

 الت دي افهالية للتحد ات القايمة وايستفادة من الفر  التي ورد بيانها تي الف لين القال  والرااع 
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ب نتةمج ممتل  وتدرة التداخبغت  لكغتةنتةت م   مت  األمم المتحتدة مبى دمم ت  لت  ال -خةميةا  
 فلل ة 

  ييِّم المفتش تي اااذا الف ااااااااااااااان التاادابير التي  م ن أن تت خااذاااا كيااانااات منظومااة األمم المتحاادة   -180
للنهوض االقدرات الداخلية تي ساااااااااابين تحسااااااااااين دعم تنفيذ برناما عمن تيينا  ويشاااااااااامن ذلك تقييم ما يلي   

دعم البلدان النامية غير الساااللية؛ ومدل    بيهة ومسااتول القدرات الداخلية والتنساايد داخن كن كيان اشااجن
وعي موظفي الكيانات المنخر ين تي دعم البلدان النامية غير السااللية ببرناما عمن تيينا وتهمم؛ وتر   
التدري  والتهلم اشااااااجن برناما عمن تيينا؛ ووساااااااين رصااااااد تنفيذ برناما عمن تيينا واإلبال  عنم  كما  حديِّد  

 بير الرامية لل  تحسين تهالية الدعم الداخلي  الممارسات الجيدة والتدا

 تمزيز الت يلق والتمةوا الداخبلل  بشأا ب نةمج ممل فلل ة -ألف 

التنسااااايد الداخلي بين كيانات منظومة األمم المتحدة أسااااااساااااي لتهزيز كفاءة وتهالية الدعم المقد م   -181
د و قفاء الحااع المؤسسي تي وجود ولدة أو جهة لتنفيذ برناما عمن تيينا  وتتمقن أامي آلية لتهزيز التنسي

تنسااايد مخ ااا  اااة لهذا الغرض  وي تساااي لرسااااء اخت ااااصاااات واقاااحة، اساااتنادًا لل  ايعترالات المقد مة  
اشااااااجن ماهية اذا الدور  الوظايف األساااااااسااااااية وغيراا من الكفاءات الخاصااااااة ا ن كيان(، أامية االغة تي 

 تهزيز الفهالية والكفاءة 

ظرًا للنحا  الواسااااع لبرناما عمن تيينا، تقن  الممارسااااة المت بهة تتمقن تي أن  لدل كن كيان من  ون -182
دة ذات أولوياة أو لت  ولادات متهاددة   كيااناات منظوماة األمم المتحادة ولادات متهاددة تهاالا مجاايت محاد 

دة من نفس األولوية  ونتيجة لذلك، تتسم مهالجة برناما عم ن تيينا االتشتت  وا ذا من تهالا عناصر محد 
الضاااروري أن   ون اناظ سااابين واقاااا للتنسااايد والتهاون عل  ال اااهيد الداخلي لضااامان اساااتجااة متساااقة 
عل  نحا  الكيانات يلتياجات البلدان النامية غير السااااااللية  وينساااااح  اذا األمر ا ااااافة خاصاااااة عل   

تي الماية تقف من المجيبين عل  الدراساااااة   23الكيانات التي لها لضااااااور لعليمي وُعْحري واسااااااع، لذ َ هتبر 
ايسااااااااتق ااااااااايية من األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااااللية أن  آليات التهاون والتنساااااااايد وتبادل  
 المهلومات عل  ال هيد الداخلي اشجن دعم البلدان النامية غير الساللية لتنفيذ برناما عمن تيينا تهالة  

ص يركيِّز ل اااااااااااااارًا عل  تنفيذ    وليس لدل أي -183 من كياانات منظومة األمم المتحادة م تا  مخ اااااااااااااا 
برناما عمن تيينا  عل  أنم  هي ن، تي جميع الحايت، م ت  يؤدي وظيفة رييساااااااااية أخرل بوصااااااااافم الهيئة  
الرييساااااية  أو جهة التنسااااايد اح م األمر الواعع( تي تنسااااايد عمن الكيان المهني اشاااااجن دعم البلدان النامية  

ير الساللية، ومن ثم برناما عمن تيينا  وبناء عل  ذلك، رك زت الكيانات تي جميع األلوال، تي تف ين غ
عدراتها الداخلية القايمة اشااااااجن برناما عمن تيينا وأعمال التنساااااايد التي  جري ايقااااااحالع بها، عل  عمن 

 الهيئة الرييسية المهي نة المهنية االبلدان النامية غير الساللية 

 أدوار الكغةنةت ال ا دة المملا   المم غ  بةللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  -1 

د   - 184 كيانًا من كيانات منظومة األمم المتحدة كيانًا رايدًا  جهة تنسااايد( مهنييًا    23عل  مساااتول المقار، لد 
،  23  لمن الكيانات ا   كيانات   5بدعم البلدان النامية غير السااااااااااااااللية اشاااااااااااااجن برناما عمن تيينا  وفيما يتهلد    

ص مهني االبلدان النامية   َ ضاااااحلع بهذا الدور تي كيانين  اما األونكتاد وم ت  الممقن الساااااامي( م ت  مخ ااااا 
غير الساااااااااللية، بينما  ضااااااااحلع ام تي ثالثة كيانات  اللجنة ايعت اااااااااد ة وايجتما ية آلساااااااايا والمحيف الهاد   

ص ُ هن  االبلدان التي تواجم أوقااااعًا    ومنظمة األغذ ة والزراعة والمنظمة الهالمية  للملكية الفكرية( م ت  مخ ااا 
خاصااااااااة  أعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساااااااااللية والدول الجزرية ال ااااااااغيرة النامية(  ولي  لن  الوظيفة  
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اعتبار اذه  الرييسااااية لهذه الم ات  الخمسااااة تت اااان مباشاااارة االبلدان التي تواجم أوقاااااعًا خاصااااة، تمن المم ن  
 الم ات  مؤا لة للهمن ا فتها جهات تنسيد اشجن برناما عمن تيينا  

أما فيما يتهلد ا يانات منظومة األمم المتحدة القمانية عشاااااار المتب ية، تقن  دور الكيان الرايد تي  -185
ر وتشاامن ما يلي   البلدان النامية غير الساااللية يؤد م م ت  والد أو أكقر تتساام وظايفم الرييسااية بتنوع كبي

التخحيف ايسااااااتراتيجي، وتنساااااايد السااااااياسااااااات، واألداء والتخحيف المؤسااااااسااااااي، والشااااااراكات ايسااااااتراتيجية،  
وايت اااال، والتنمية المساااتدامة، والشاااؤون اإلنساااانية، والتنمية، والبراما الُقْحرية، والتهاون التقني، والتموين،  

ن ايعت اااااااااااااادي، والبنية التحتية، وتنمية الساااااااااااااو ،  والتكامن والتنسااااااااااااايد عل  ال اااااااااااااهيد اإلعليمي، والتهاو 
والمؤساااااااساااااااات التجارية، والتجارة، وساااااااالسااااااان اإلمداد  ويم ن اي الع عل  تفاصاااااااين عن الجهات الرايدة  

  جهات التنسيد( المهنية االبلدان النامية غير الساللية وأدواراا تي المرتد القامن 

كبيرة تي الوظايف المنجزة، َتبرز أربهة أدوار مشتركة وتي لين تشير األدلة لل  وجود اختالتات   -186
 عل  النحو التالي 

 تنسيد األنشحة والمساعدة التقنية اشجن دعم الكيانات للبلدان النامية غير الساللية؛ •

جمع المدخالت من مختلف الم ات  اشااااااجن دعمها للبلدان النامية غير الساااااااللية ودما   •
ماة من الكيااناات ل تقاد مهاا لل  التقاارير وايجتمااعاات الرفيهاة المسااااااااااااااتول  المادخالت المقاد 
 اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا؛

تمقين الكيان تي اجتماعات الفريد ايسااااتشاااااري المشااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان   •
 النامية غير الساللية؛

 اللية عم البلدان النامية غير السلرامية لل  دالمناصرة من أجن تهبئة الموارد لألنشحة ا •

وعل  ال ااهيد الُقْحري، تكاد تنهدم الكيانات الرايدة  جهات التنساايد( المهنية بدعم البلدان النامية   -187
من ترادل المجيبين عل    14غير الساااللية اشااجن برناما عمن تيينا  لذ لم يؤكد وجوَد اذه الكيانات سااول 

واعتبر مهظم    (31 ة بلدان نامية غير سااااالليةالدراسااااة ايسااااتق ااااايية من أعضاااااء األترعة الُقْحرية تي ثماني
المجيبين أن  جهة التنسااااايد تؤدي دورًا تهاًي تي تيساااااير تقد م الدعم للح ومات الو نية اشاااااجن تنفيذ برناما  

 عمن تيينا 

 ن اتج وإنجةزات الكغةنةت ال ا دة المملا   المم غ  بةللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  -2 

ي   ون تيها للكيانات ايئة رايدة مهي نة  جهة تنسااايد( مهنية االبلدان النامية غير تي الحايت الت -188
الساللية، تحققت نواتا و نجازات ملموسة، سواء من لي  تهزيز التنسيد الداخلي أو الدعم الخارجي لتنفيذ  

 أمقلة توقيحية لهذا الدعم  3برناما عمن تيينا  ويورد اإل ار 

  3اإل ار 
 وإنجةزات الكغةنةت ال ا دة المملا   المم غ  بةللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ ن اتج 

 الت يلق الداخبي
الساللية من خالل مشاريع وشراكات  • النامية غير  للبلدان  الكيان  نحا   الدعم عل    ايتحاد    تهميم 

 ؛ الدولي لالت ايت( 
 ة والبلدان النامية غير الساللية؛ لشد الخبرات الداخلية لالستجااة لمحال  الم ات  الُقْحري •

  

 ي يا الوسح ، وكازاخستان، ومالي، والنيجر  أوزب ستان، وباراغواي، وبوتان، وتشاد، وجمهورية أتر  (31 
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 كفالة ايتسا  تي عمن الكيان اشجن خحف التنمية الشاملة  برناما األمم المتحدة اإلنمايي(؛  •
 صو  وتنفيذ استراتيجيات اشجن البلدان التي تواجم أوقاعًا خاصة  اليونيدو(   •

 الدمم الخةرجي
النامية غير الساللية وتقييمها، مما يؤدي لل  ت ميم  تقييم الت ميم والدعم  تحديد التياجات البلدان  •

ووقع مشاريع ومنتجات وأدوات وخدمات لتلبية ايلتياجات المستبانة، اسبن منها التواصن مع الجهات  
قين الم يمين  مركز التجارة  الدولية(؛   المانحة ومنظومة المنسيِّ

دة اإلعليمية لبرناما عمن تيينا والمساامة  المساامة تي تبادل المهارف  تيسير استهراقات منت ف الم •
تيينا  اللجان   عمن  برناما  بتنفيذ  التهجين  وخريحة  ريد  والقرارات  اإلعليمية  الختامية  الوثايد  تي 

 اإلعليمية(؛ 
المساامة تي لنتا  المهارف وتي البح  والتحوير  لجراء البحوث الموقو ية والتحلين والتهاون التقني   •

ال البلدان  التي تواجم  اشجن  البلدان  الساللية  األونكتاد( و عداد تقارير رييسية سنوية عن  نامية غير 
أوقاعًا خاصة، تتضمن توصيات السياسات الهامة ذات ال لة لتكون امقااة منتجات مهرفية لتنمية  

 القدرات  اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛ 
عل  لشد الجهات المهنية  تنسيد لعداد وتنظيم ايجتماعات المشتركة بين  تهزيز عدرة األمم المتحدة   •

النامية غير  الدولية و عداد الوثايد الختامية المتهلقة بدعم البلدان  الح ومية  الوكايت وايجتماعات 
لية  الساللية؛ و عداد تقارير األمين الهام عن برناما عمن تيينا؛ ودعم جهود البلدان النامية غير السال

 لبناء القدرة عل  تهميم برناما عمن تيينا  م ت  الممقن السامي(؛ 
بناء القدرات  توتير المهلومات والتدري  اشجن أولويات برناما عمن تيينا ذات ال لة بوي ة الكيان   •

 المهني  منظمة التجارة الهالمية(  
  الم در  ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش  المشتركة والشركاء تي التنمية عل  ايستبيان  

أ ضاااااًا لل  أن  لديهم كيانًا رايدًا مهي نًا مهنييًا االبلدان النامية   (32 وأشاااااار سااااابهة شاااااركاء تي التنمية -189
غير السااااااااااااااللية، وذكر اثنان منهم تقف  الجماعة اإلنمايية للجنو  األتريقي والمركز الدولي لدبلوماسااااااااااااية  
بنك   النقن( أنهما وقاها اخت ااصاات لجهتي التنسايد التااهتين لهما  وفيما يتهلد االتنسايد الداخلي، أشاار 

التنمية األتريقي لل  أن  برناما عمن تيينا م  ن لداراتم من التهاون عل  نحو أوثد، وي ساايما اإلدارات التي  
تركيِّز عل  البنية التحتية الماد ة واإلدارات التي تركيِّز عل  السااااااياسااااااات الهامة والبنية التحتية غير الماد ة   

رنااما عمان تييناا بناد متكرر تي جادول أعماال اجتمااعاات ترعاة وذكرت منظماة التجاارة الهاالمياة أن  تنفياذ ب
 الهمن المهنية اجاداف التنمية المستدامة، التااهة للمنظمة 

ضتت ورة إضتت ةء الطةبع المؤستتيتتي مبى دور جه  الت يتتلق المم غ  بةللبداا ال ةمغ  ال  اليتتة بغ  م    -3 
 خالل وضع اختصةصةت لهة

منظومة األمم المتحدة أن  وجود جهة تنسااايد تكريِّت وعتها وجهداا االكامن لقضاااا ا  ترل غالبية كيانات   - 190
البلدان النامية غير الساااااااااللية أو لبرناما عمن تيينا لما غير مم ن  اسااااااااب  القيود المالية( أو غير عملي  نظرًا  

نهاا ترل أن  من المفياد لقااااااااااااافااء  لمحادود اة أوجام الترااف بين برنااما عمان تييناا وبين الهمان الاذي أنيف بهاا(، بيْاد أ 
دة تحديدًا مح مًا  ولت  اآلن، ولداا اليونيدو   الحااع المؤساساي عل  جهة التنسايد من خالل اخت ااصاات محد 

 وقهت اخت اصات لجهة التنسيد المهنية االبلدان النامية غير الساللية، التااهة لها  

  

بناك التنمياة األتريقي، والجمااعاة اإلنماايياة للجنو  األتريقي، والمركز الادولي لادبلومااسااااااااااااااياة النقان، وممر النقان بين أوروباا والقوعاز   (32 
 الشمالي  الجمارظ الهالمية، وايئة تنسيد النقن الهابر االممر ومنظمةوآسيا، ومنظمة التجارة الهالمية، 
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 يد اخت اصاتها ينبغي أن يتسما اما يلي وأبرزت الكيانات أن  اختيار جهات التنسيد وتحد -191

أن تملك جهة التنساااايد نظرة عامة واسااااهة عل  المساااااين المت اااالة االبلدان النامية غير  •
 الساللية وأن تكون عادرة عل  ايستفادة من الخبرات القايمة عل  نحا  الكيان المهني؛ 

ة من بلورة وتقاد م  الهمان اااعتباارااا مركزًا لحشاااااااااااااااد وتباادل التجاار  والخبرات الم تساااااااااااااابا •
 المساعدة التقنية تي المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا؛

دة خاصااااااة االبلدان النامية غير الساااااااللية وبرناما   • تيسااااااير تنساااااايد وتوزيع تدخالت محد 
 عمن تيينا من تدخالت أوسع نحاعًا، وقميها لتهزيز اإلبال  والمتااهة والرصد؛

ي مع أولويات اإلدارة لتحساااااااااااين الدعم والتنسااااااااااايد التنفيذيين  دعم مواءمة الهمن البرنامج •
 اشجن المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا؛

 دعم جهود الكيان تي البلدان النامية غير الساللية اما يتماش  مع خحف الهمن الهالمية؛  •

ن عن زياادة لبراز أعماال الكياان تي البلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة تي مختلف المحااتا •
  ريد تبادل المهارف التي ينتجها الكيان؛

قاااااامان متااهة أكقر اتساااااااعًا للمناعشااااااات والقرارات واإلجراءات ذات ال اااااالة عل  نحا    •
 منظومة األمم المتحدة 

وأشااااارت الكيانات أ ضااااًا لل  أن  جهة التنساااايد ينبغي أن تكون قاااامن شاااالبة شاااااملة لهدة عحاعات   -192
دة( من أجن اكتسا  لمحة عامة عن جميع األنشحة التي  ضحلع بها الكيان    بدل أن تكون شلبة تقنية مح د 

ومن الممارساااااااات الجيدة تي اذا الشاااااااجن، أشاااااااارت اليونيدو لل  أن  جهة التنسااااااايد التااهة لها المهنية االبلدان  
النامية غير  النامية غير السااااااللية عملت تي الساااااابد تي عدد من م ات  األمم المتحدة الموجودة تي البلدان  
 الساللية، واو ما م  ن جهة التنسيد من اكتسا  المهرتة والخبرة الالزمتين ألداء أعمال شاملة 

وبالنظر لل  الفوايد الواقااااااااااااااحة التي  م ن جنيها من اقااااااااااااااحالع الهيئة الرايدة التنظيمية  جهة   -193
بدور مؤساساي من لي  تحقيد ايتساا   التنسايد( المهنية االبلدان النامية غير السااللية وبرناما عمن تيينا 

الكفاءة والفهالية، يؤكيِّد المفتش أن  تنفيذ التوصية التالية سيسهم تي تهزيز التنسيد والتهاون الداخليين اشجن 
 دعم البلدان النامية غير الساللية تي تنفيذ برناما عمن تيينا والخحة التي ستحن محلم 

 1الت صغ    

الت  ل يل  لمؤسيةت م   م  األمم المتحدة أا يمليِّ  ا جه  ت يلق ت  غمغ  مم غ   ي بغي لب ؤسةء   
مةأل   نهةي   بحب ل  الية بغ ،  ال   ال ةمغ   ذات    2022بةللبداا  بةل مل،  ذلك  فمب ا  ّد  يك ن ا  لم  إا 

ال ةمغ  ال  واللبداا  نم ياا  اللبداا  اليةمي ألّل  الممثل  مكتب  بت جغه م   ت َضع  واضح     اختصةصةت 
د دور وميؤولغةت جه  الت يلق في دمم ت  ل  ب نةمج   الية بغ  والدول الجزري  الصغل ة ال ةمغ ، وتحديِّ

 الممل لصةلح اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ .
 

وباإلقااااااتة لل  ذلك، وبحية لنشااااااء  شاااااب ة ممارساااااين  لتنفيذ برناما عمن تيينا، ينبغي أن  حديِّد   -194
السامي جهات ايت ال المهنية ببرناما عمن تيينا تي م ات  كيانات منظومة األمم المتحدة  م ت  الممقن  

اإلعليمية ذات ال اااااااااااالة، وتي األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااااااااللية وتي بلدان المرور الهابر  
براء ايعت اااااديين تي النامية، بدعم من م ت  التنساااايد اإلنمايي  ويم ن توجيم تواصاااالها المسااااتمر مع الخ

قين الم يمين لتحقيد اذه الغا ة  وينبغي أن ُ ساااااااتكمن ذلك بتهيين جهات تنسااااااايد من جان    م ات  المنسااااااايِّ
  8الح ومات الو نية تي البلدان النامية غير الساللية عل  النحو المبي ن تي التوصية 



JIU/REP/2021/2 

GE.21-09833 54 

 زيةدة ال مي بل نةمج ممل فلل ة في ص  ف الم ظ ل  مم مةا  -بةء 

مستول الوعي ببرناما عمن تيينا وتهمم تي صفوف الموظفين عمومًا تي مهظم كيانات منظومة   -195
األمم المتحدة محدود للغا ة، سااااااااااواء عل  صااااااااااهيد المقار أو عل  ال ااااااااااهيد الُقْحري  وليقما   ون الوعي  

قد م الدعم  موجودًا، تهو  قت اااااااار عادًة عل  الموظفين المنخر ين ا ااااااااورة مباشاااااااارة أو غير مباشاااااااارة تي ت
 للبلدان النامية غير الساللية تي المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا 

ااجن  مسااااااااااااااتول الوعي ببرنااما عمان تييناا كااٍف  (33 وأتاادت غاالبياة كيااناات منظوماة األمم المتحادة -196
ناما عمن تيينا   عمومًا تي صاااااافوف الموظفين داخن اإلدارات التي يرتبف عملها تحديدًا ببهض أولويات بر 

عل  أنم أعن تي صاااااافوف الموظفين عمومًا  ونظرًا للحااع الشااااااامن لبرناما عمن تيينا، من األامية ام ان  
أن   ون لدل جميع الموظفين للمام واساااااااااااع ام  وعد أشاااااااااااار عدد من اذه الكيانات  مركز التجارة الدولية،  

للس ان، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع(  وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي، وصندو  األمم المتحدة  
لل  أن  درجة الوعي أكبر عل  األرجا تي صاااااافوف الموظفين تي م اتبهم الُقْحرية تي البلدان النامية غير 
دة من برنااما عمان تييناا، و دماا    السااااااااااااااااللياة اح م انخرا هم اليومي تي مشااااااااااااااااريع تتنااول أولوياات محاد 

يود التي  حرلها الموعع الجغراتي غير السااااااااااااااللي تي الحوارات مع الشاااااااااااااركاء،  المناعشاااااااااااااات المتهلقة االق
ومواكبتهم للهمليات السااااااااياسااااااااية األوسااااااااع تي البلدان النامية غير الساااااااااللية  واعتبر كيانان  برناما األمم  
المتحدة المشاااااااااترظ المهني افيروت نقص المناعة البشااااااااارية/اإليدز واليونيساااااااااف( مساااااااااتول وعي موظفيهما  

 ًا، االنظر لل  محدود ة أوجم الترااف بين برناما عمن تيينا والهمن المنود بهما  محدود

ايسااتق ااايية من األترعة الُقْحرية  الدراسااة  وعل  ال ااهيد الُقْحري، لم َ هتبر مهظم المجيبين عل    -197
تي الماية تقف من  38اعَتبر و تي البلدان النامية غير الساااااااااللية أنهم عل  درا ة كافية ببرناما عمن تيينا  

د الم يم   د الم يم عل  وعي كاف ببرناما الهمن، متبوعًا اموظفي م ت  المنسيِّ تي   30المجيبين أن  المنسيِّ
تي الماية(، والموظفين تي الم ات  الُقْحرية لكيانات منظومة األمم    20الماية(، وأعضاااااااء األترعة الُقْحرية  

تي الماية من الح ومات الو نية النظيرة    25  ذلك، لم ُ هتبر سول تي الماية(  وباإلقاتة لل  17المتحدة  
 وا ية و يًا كافيًا ببرناما عمن تيينا 

قين الم يمين تي البلدان النامية غير السااااااللية،   - 198 م الساااااؤال نفسااااام لل  م ات  المنسااااايِّ عل  أنم عندما ُوجيِّ
قين الم يمين و   ايساتق اايية الدراساة  تي الماية من المجيبين عل     70اعَتبر  تي الماية موظفي م اتبهم    51المنسايِّ

عل  وعي كاف ببرناما عمن تيينا  ويبدو أن  اذا التباين مع تقييم أعضااء األترعة الُقْحرية  شاير لل  أن  مهارف  
قين الم يمين وموظفي م اتبهم ليساااااات واقااااااحة تمامًا ألعضاااااااء أترعتهم الُقْحرية  ولهن اذا األمر   ووعي المنساااااايِّ

 هزل لل  قهف اياتمام الذي يول  صرالًة لبرناما عمن تيينا أثناء مداويت األترعة الُقْحرية    

قين الم يمين المرتفهة كذلك اخالصاااة مفاداا أنم فيما يتهلد اما لذا   - 199 وتتضاااا درجة وعي م ات  المنسااايِّ
، التي  232/ 69لجملية الهامة  من عرار ا   5ايساااااااتق اااااااايية عل  علم اجل ام الفقرة  الدراساااااااة  كان المجيبون عل   

  25دعت كيانات منظومة األمم المتحدة لل  لدما  برناما عمن تيينا تي براما عملها، لم يرد  ااإل جا  سااااااااااول  
قين الم يمين    46تي الماية من المجيبين من األترعة الُقْحرية، مقابن    تي الماية من المجيبين من م ات  المنسيِّ

  

ايتحاد الدولي لالت ااااااايت، و دارة الشااااااؤون ايعت اااااااد ة وايجتما ية، واألونكتاد، وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي، وبرناما األمم   (33 
د ة  المتحدة للبيئة، وصااندو  األمم المتحدة للساا ان، واللجنة ايعت اااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي، واللجنة ايعت ااا

ألوروبا، واللجنة ايعت ااد ة وايجتما ية آلسايا والمحيف الهاد ، وم ت  األمم المتحدة المهني االمخدرات والجريمة، وم ت  األمم  
المتحدة لخدمات المشاااااريع، وم ت  المسااااتشااااار الخا  لشااااؤون أتري يا، وم ت  الممقن السااااامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية  

والدول الجزرية ال ااااااااااااغيرة النامية، ومنظمة األغذ ة والزراعة، ومنظمة الحيران المدني الدولي، والمنظمة الهالمية  غير الساااااااااااااللية  
 للملكية الفكرية، واليونيدو 
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ت منظوماة األمم المتحادة عل  أن  ااقم اان موظفيهاا أن  ساااااااااااااتفيادوا من تهم أعمد  واتفقات غاالبياة كيااناا  - 200
لبرناما عمن تيينا، ي سااااايما تي قاااااوء التحد ات المرتبحة بتو ية الموظفين عمومًا اخحف التنمية المتهددة التي  

ن  موظفيها من الفئة  ُيتوعع من منظومة األمم المتحدة أن تهالجها  وأشاااااااااارت منظمة الحيران المدني الدولي لل  أ 
الفنياة واإلدارة عل  وعي ااالتحاد اات التي تواجههاا البلادان الناامياة غير السااااااااااااااللياة وباالتيااجااتهاا فيماا يتهلد ااالنقن  
الجوي، بيْاد أن  مهظمهم  فتقر لل  وعي وتهم أوساااااااااااااع لبرنااما عمان تييناا وأااداتام وأولويااتام  ويل  برنااما األمم  

لرغم من أن  موظ يم المهنيين بتنساااااااايد السااااااااياسااااااااات عل  درا ة ببرناما عمن تيينا، تقن   المتحدة للبيئة أنم عل  ا 
 اناظ اختالتات تي مستول الوعي بين الموظفين الذين يتولون تنفيذ المشاريع  

ولمهالجة أوجم الق ااااور تي الوعي ببرناما عمن تيينا تي صاااافوف الموظفين عمومًا، نف ذت عدة   -201
  4الممارسات الجيدة، يرد بيانها تي اإل ار كيانات عددًا من 

 
  4اإل ار 

تدابل  الممةرستتتةت الجلدة التي ن ا تهة الكغةنةت لزيةدة ال مي بل نةمج ممل فلل ة في صتتت  ف الم ظ ل  
 مم مةا 

تي تخحيف البراما وت ميم نظام لرصد البراما من أجن تبيُّن تي الحسبان أخذ جميع براما الهمن  •
التي   البلدان  أولويات مختلف مجموعات  والمشاريع وبين  المتوخاة  النتايا  بين جميع  الترااف  أوجم 

 تواجم أوقاعًا خاصة  اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛ 
المقار   • الموظفين تي  لل  جميع  تيينا تي  اإل هاز  برناما عمن  أولويات  بدما  اإلعليمية  والم ات  

 برامجهم ومشاريههم وساير أعمالهم  ايتحاد الدولي لالت ايت(؛ 
الولدة   • ته ف  التي  الرييسية  واألنشحة  والمشاريع  األلداث  اشجن  الداخلي  ال هيد  عل   التواصن 

م لنجازاا، ومن خالل نظم لدارة المهارف  المهنية االبلدان النامية غير الساللية عل  لنجازاا أو تهتز 
نظام   ود ع  SharePointالقايمة عل   لل   الوصول  لم انية  الم ت   لجميع موظفي  يتيا  الذي   ،

 للمهلومات المتهلقة ببرناما عمن تيينا  م ت  الممقن السامي(؛ 
ًا  األكقر قهفًا ، التي تسليِّف الضوء عل  ا  91  الفئات الاا  19-ل ال  لملة  كوتيد • لنحا  المحدود جدي

للتموين المتاح ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية خالل  
البلدان   الهمن ل الا اذه المجموعات من  المحتمن عل  تنفيذ براما  الوباء، والتجثير  انتشار  تترة 

  م ت  الممقن السامي(؛ 
البلدان النامية غير الساللية عل  تبادل المهلومات عن برناما عمن تيينا  مواظبة القسم المهني ا •

 والمشاريع ذات ال لة مع األعسام المنخر ة تي التهاون تي سيا  المشاريع المشتركة  األونكتاد(؛ 
َه  أو كيانات منظومة األمم المتحدة األخرل عند صياغة النقاد المحرولة   • التشاور مع مختلف الشُّ

لفايدة  للحوا الساللية  النامية غير  االبلدان  المت لة  المساين  اشجن  األساسية  المهلومات  ر وورعات 
 الجهات اإلدارية الهليا  لدارة الشؤون ايعت اد ة وايجتما ية(؛ 

اإلعليمية،   • والمراكز  اإلعليمية،  الم ات   نحا   تنسيد عل   داخلي  يتجلف من جهات  هي ن  لنشاء 
البراما، والم ت  التنفيذي( لتنسيد التهاون وايستجااة لحلبات البلدان النامية  وم ت  السياسات ودعم  

 غير الساللية  برناما األمم المتحدة اإلنمايي(؛ 
المواقيلية   • المجايت  مختلف  تي  الكيانات  خبرات  لشد  بهدف  للسياسات  عالمية  شب ة  لنشاء 

يلتياجا ايستجااات  تهزيز  أجن  من  الجغرافية،  عل   والمنا د  الساللية  غير  النامية  البلدان  ت 
 المستول الُقْحري  برناما األمم المتحدة اإلنمايي(؛ 
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كفالة التواصن المتبادل اشجن جميع المساين ذات ال لة االبلدان النامية غير الساللية  مقن المواد   •
المهنية االبلدان النامية  المتهلقة االفهاليات الهالمية وأنشحة اإلبال ( بين جهة التنسيد التااهة للكيان  
 غير الساللية والم ات  الُقْحرية وُشَه  التنسيد اإلعليمي األخرل  اليونيدو(؛ 

تنظيم دورة مخ   ة اشجن تنفيذ عرارات األمم المتحدة الخاصة ببرناما عمن تيينا خالل للقة الهمن   •
 اإلعليمية السنوية للم ات  الُقْحرية  اليونيدو(؛ 

ومناعشة التحد ات التي تواجهها البلدان النامية غير الساللية وسبن مهالجتها من خالل للول  تبيُّن   •
مها الكيان  م ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع(    البنية التحتية الجيدة التي  قديِّ

    ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان  الم در

واعترلت كيانات منظومة األمم المتحدة أ ضاااااًا عددًا من التدابير التي  م ن اتخاذاا عملييًا لزيادة   -202
 الوعي الهام ببرناما عمن تيينا وتهمم  وتشمن اذه التدابير 

مبادرات الكيانات التي تساااااااهم تي تهزيز تنفيذ برناما  عقد جلساااااااات للا ة تقنية اشاااااااجن   •
 عمن تيينا؛

لنشااااااااء ترعة عمن تقنية تتجلف من مختلف رؤسااااااااء األعساااااااام والولدات لمهالجة أولويات   •
 برناما عمن تيينا ذات ال لة االهمن المنود بهم احريقة منهجية؛ 

احية ايسااااااااااااااتفادة من   تنظيم لملة عل  نحا  الكيانات لزيادة الوعي ببرناما عمن تيينا، •
 أوجم التيزر وتقد م دعم أكقر تنسيقًا للبلدان النامية غير الساللية 

ومن مؤشاااااااارات النوا ا اإل جابية، أشااااااااار م ت  التنساااااااايد اإلنمايي لل  أنم عل  اسااااااااتهداد لتهميم   -203
قين الم يمين واألترعاة الُقحْ  رياة، ااالتهااون مع  المهلوماات المتهلقاة ببرنااما عمان تييناا عل  م ااتا  المنساااااااااااااايِّ

م ت  الممقن السااااااااااااااامي والكيانات األخرل المهنية  وأشااااااااااااااار برناما األمم المتحدة للبيئة لل  أن  شاااااااااااااالبة 
َه    دُّ للا ة لعالمية عن مجايت عمن برناما عمن تيينا، وسااتتقاساامها مع الشااُّ السااياسااات التااهة لم سااُتهِّ

 ا يتماش  مع برناما عمن الشلبة  والم ات  اإلعليمية المسؤولة عن ت ميم المشاريع ام

قين الم يمين تي البلدان النامية   -204 وباإلقااتة لل  ذلك، ذكر م ت  الممقن الساامي أن  شاب ة من المنسايِّ
2020غير الساااااللية أنشاااائت تي آذار/مارت  

ويتم من خالل الشااااب ة تبادل المهلومات عن برناما عمن     (34 
قون الم يمون للمشااركة تي  تيينا والفهاليات المساتقبلية المت ا لة االبلدان النامية غير السااللية  وعد دعي المنسايِّ

  غير أنم لم تنظ م  2020ايجتماع الوزاري السااااانوي المهني االبلدان النامية غير السااااااللية تي أيلول/سااااابتمبر  
   19- وتيد ، اسااااب  التجخيرات الناجمة عن جايحة ك2020أي أنشااااحة ملموسااااة داخن الشااااب ة لت  نها ة عام  

وذكر م ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع أن  نظام لدارة المشاريع الخا  ام  عيد التحوير( سيشمن م تبة  
عالمية للدروت  م ن البح  تيها لتساخير الدروت المساتفادة من تنفيذ األنشاحة المت الة االبلدان النامية غير  

 الساللية تي دعم وقع المشاريع وتنفيذاا 

  

ت ذكر م ت  الممقن الساااااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير السااااااللية والدول الجزرية ال اااااغيرة النامية أن  الشاااااب ة أنشااااائ (34 
قين الم يمين تي دعم تنفيذ برناما عمن تيينا واإلعالن السااياسااي المنبقد عن اسااتهراقاام لمنت اف   بهدف تهزيز التهاون مع المنساايِّ
قين الم يمين المجايت الرييساااااااية التي يتهين التركيز   المدة، عل  ال اااااااهيد الو ني  وتي اذا السااااااايا ، اعترح الم ت  عل  المنسااااااايِّ

يت ما يلي   أ( دعم لدما  برناما عمن تيينا تي براما التنمية الو نية والمساااعدة اإلنمايية المقد مة من  عليها، وتشاامن اذه المجا
؛ و  ( تقد م الدعم، ليقما أم ن ذلك، تي لعحاء البلدان األولوية  2030األمم المتحدة وتهزيز ايتساااااااااا  تي تنفيذه مع خحة عام  

نتها وبناء القدرات تي مجال لعداد مشاااااااااريع عابلة للتموين؛ و  ( دعم البلد تي تحسااااااااين لتحوير البنية التحتية للنقن الهابر وصاااااااايا
تيسااااير التجارة، اما تي ذلك تنفيذ اتفا  تيسااااير التجارة، وقاااامان لنشاااااء اللجنة الو نية لتيسااااير التجارة وأدايها لوظايفها، وتشااااجيع  

 دان المرور الهابر البلدان النامية غير الساللية عل  التهاون مع جيرانها من بل
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ويرل المفتش أن  تقاساام المهلومات والمنتجات المهرفية المت االة ببرناما عمن تيينا اانتظام عل    -205
ال ااهيد الداخلي شاارد أساااسااي إلذكاء الوعي ببرناما عمن تيينا  وتي اذا ال اادد، يدعو المفتش الرؤساااء  

اما عمن تيينا، اما تي التنفيذيين لمؤسااااااااااسااااااااااات منظومة األمم المتحدة لل  اتخاذ تدابير لتهزيز الوعي ببرن
ذلك قاااااااااامان تخزين جميع المنتجات المهرفية وايبتكارات والممارسااااااااااات الجيدة والدروت المسااااااااااتفادة ذات  

 ال لة عل  نحو منهجي وبحريقة تم يِّن جميع الم ات  المهنية داخن مؤسساتهم من الوصول لليها  

 تحيل  ف ص التدريب والتمبم بشأا ب نةمج ممل فلل ة -جغم 

 ف ص التدريب والتمبم المتة   -1 

تشاا يِّن تر  التدري  والتهلم اشااجن برناما عمن تيينا ومجايتم ذات األولوية سااباًل مفيدة لتحوير   -206
المهارف والمهارات والكفاءات اشاااااجن اذا الموقاااااوع  غْير أن  كيانات منظومة األمم المتحدة والشاااااركاء تي 

ص لم وظفيهم اشااجن برناما عمن تيينا  وعد وقااهت عدة كيانات تدريبًا  التنمية لم  ضااهوا أي تدري  مخ اا 
دة من برناما عمن تيينا، بْيد أنم غير م م م للبلدان النامية غير الساللية ل رًا   ذا صلة اجولويات محد 

واسااتفاد من اذا التدري  موظفو الكيانات الداخليون وأصااحا  الم االحة والمسااتفيدون تي البلدان   -207
م من خالل للقات عمن لضاااااااااورية لبناء القدرات، وللقات دراساااااااااية شاااااااااب ية،  النامية غير السااااااااااللية، وُعديِّ
لة غير  داا المساااتفيد، والمنشاااورات والدعم التقني  وترِّد عايمة مف ااا  وولدات للتهلم عل  اإلنترنت بوتيرة  حديِّ

  5شاملة لهذا التدري  تي اإل ار 

  5اإل ار 
أل م  كغةنةت  الميتة ل المتصتب  بةلم جةالت ذات األول ي  في ب نةمج ممل فلل ة المشتم ل  بةلتدريب المودا

 م   م  األمم المتحدة والش كةء في الت مغ  )ّة م  ال  شةمب (
قة   :1األول ي    • المنس  للبلدان األمري ية(؛ واإلدارة  للبضايع  م رف التنمية  الدولي  المرور الهابر 

للجنو  األتريقي(؛ وسالمة وأمن النقن البري والحيران المدني  ممر النقن    للحدود  الجماعة اإلنمايية
بين أوروبا والقوعاز وآسيا(؛ وسلسلة اإلمداد االتجزية وايستجااة اللوجستية  برناما األغذ ة الهالمي(؛  

 والمباد  التوجيهية للمرور الهابر والهبور الجمركي  منظمة الجمارظ الهالمية(؛ 
البنية التحتية لالت ايت السلكية والالسلكية واألمن السيبراني والتكنولوجيات المستجدة    :2األول ي    •

 ايتحاد الدولي لالت ايت(؛ والبنية التحتية للس ك الحديد ة  ممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآسيا(؛  
الرعمي  ب والتحول  وايجتما ية(؛  ايعت اد ة  الشؤون  المستدام  لدارة  المتحدة  والنقن  رناما األمم 
 اإلنمايي(؛ والحاعة المتجددة  منظمة التهاون ايعت ادي واليونس و واليونيدو(؛  

الدوليين    :3األول ي    • النقن والتجارة  األتريقي(؛ وسياسة  التنمية  التجارة والنقن  بنك  أدوات تيسير 
تيسي اتفا   تنفيذ  اشجن  والتوجيم  النقن(؛  لدبلوماسية  الدولي  الجمارظ   المركز  التجارة  منظمة  ر 

 الهالمية(؛ 
والتنمية    :5األول ي    • والس ان  والزراعة(؛  األغذ ة  والتغذ ة  منظمة  الجنس  ونوع  الغذايية  النظم 

 صندو  األمم المتحدة للس ان(؛ والمهارات ال نا ية الخضراء  اليونيدو(؛ وتقد م المساعدة الغذايية  
لية وتيسير وصول أصحا  األكشاظ لل  األسوا   برناما  فيما يتهلد ااألصول والمشتريات المح

 األغذ ة الهالمي(؛ 
رصد و،يات وتحسين األداء من أجن تحقيد التنمية المستدامة  مجمع الفكر الدولي    :6األول ي    •

 للبلدان النامية غير الساللية(؛ ورصد براما الشراكات الُقْحرية واإلبال  عنها  اليونيدو(  
 الم در  ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة والشركاء تي التنمية عل  ايستبيان  
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 ا تغةجةت إضةفغ  م   لث التدريب والتمبم -2 

أشاااااااارت غالبية الكيانات لل  أنها ترليِّ  بتدري  ذي صااااااالة ببرناما عمن تيينا سااااااايسااااااااعد تي تحقيد  - 208
يلي   أ( تذكير كيانات منظومة األمم المتحدة االوي ات الخاصااااااااااااة والتاريخية المنو ة بها لمساااااااااااااعدة البلدان   ما 

دة من   النامية غير السااااااللية؛ و  ( تو ية الموظفين الذين  قديِّمون دعمًا مباشااااارًا أو غير مباشااااار ألولويات محد 
برناما عمن تيينا؛ و  ( تهزيز تبادل المهلومات والدروت المساتفادة وأتضان الممارساات؛ و د( تبادل اآلراء عل   

نة التي أبرزتها    6ويورد اإل ار    نحا  أوسع اشجن كي ية جهن براما الهمن أكقر اتساعًا   الهناصر األساسية الم ويِّ
 كيانات منظومة األمم المتحدة والتي ينبغي أن تغحيها اذه الدورات التدريبية  

  6اإل ار 
 المجةالت/المية ل التي ي بغي أا يغطلهة التدريب المتصل بل نةمج ممل فلل ة

وأولوياتم  لت • ومقاصده  تيينا  عمن  برناما  غير  خل ية  النامية  البلدان  لدل  الضهف  موا ن  قييم 
 الساللية تحديدًا و دراجها تي جهود البرمجة(؛ 

 كي ية تنفيذ برناما عمن تيينا  لفهم اآلثار عل  وقع المشاريع وتنفيذاا(؛ •
التي تهمن عل  مهالجة أولويات محد دة من برناما   • الكيانات  المنظورات القحا ية  لكي تستفيد 

 ؛ عمن تيينا(
أوجم الترااف بين أولويات برناما عمن تيينا  لتيسير التيزر فيما بين الوكايت وداخلها، مقاًل عندما   •

دة من نفس األولوية(؛   تهالا كيانات/ولدات متهددة عناصر محد 
استهراض عام لخريحة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا  لتوقيا الكي ية التي  م ن أن   •

 كيان من كيانات منظومة األمم المتحدة تي الهملية عل  نحو أتضن(؛   سهم بها كن
ة وتهزيز الهمن المنجز اشجن   • لل اءات عن البلدان النامية غير الساللية  إلثراء التقارير المهد 

 برناما عمن تيينا من لي  الهمد والمضمون(  
 ايستبيان   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  الم در 

ًا لجميع الجهااات المهنيااة   -209 واعتبرت الكيااانااات أن  نجاااح اااذا التاادرياا   قتضااااااااااااااي أن   ون  للزاميااي
االبراما والمشااااريع ذات ال ااالة؛ وعملييًا من لي  ولدات التدري ؛ ومساااهمًا تي تحقيد اينخراد المتبادل؛  

منهجييًا؛ وشااماًل تي نحاعم؛ وموث قًا اقل ام احي  ُ ختتم ويحد د  ومنتظمًا  ي لادثًا لمرة والدة(؛ ومبرمجًا أو  
لم مساااااااااار الحريد لل  األمام  وأكدت الكيانات كذلك أنم ينبغي، اهد اعتماد برناما الهمن المقبن ل اااااااااالا  

، وقاع التدري  وتقد مم تي أعر  وعت مم ن  وسايم يِّن ذلك  2024البلدان النامية غير السااللية اهد عام  
 قم مختلف أصحا  الم لحة لفهم جوان  البرناما ذات ال لة اهملهم  من

كما ذكرت عدة كيانات من منظومة األمم المتحدة أنها عل  اسااتهداد لتقد م التدري  عند الحل ،   -210
لذ أشااار م ت  الشااؤون القانونية لل  أنم تي وقااع جيد يتيا لم توتير تدري  اشااجن أل ام واردة تي اتفا،ية  

المتحدة لقانون البحار تهود االفايدة عل  البلدان النامية غير الساللية، من أجن قمان التنفيذ الفهال    األمم
 لالتفا،ية من جان  البلدان النامية غير الساللية وبلدان المرور الهابر 

 تدريب كغةنةت م   م  األمم المتحدة والحك مةت ال ط غ  في اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  -3 

م م تا  الممقان الساااااااااااااااامي تادريباًا للح ومتين   -211 اهاد اعتمااد برنااما عمان تييناا بوعات ع ااااااااااااااير، عاد 
الو نيتين وموظفي منظومة األمم المتحدة تي منغوليا وبوتسااااااااوانا عل  كي ية تهميم برناما عمن تيينا عل   

عتبرتاه ذا ،يمة مضاااااااااااااتة ال ااااااااااااهيد الو ني  وعد  لبت الح ومتان اذا التدري  ونظ متاه ودتهتا تكاليفم، وا 
كبيرة تي تهزيز التو ية ببرناما عمن تيينا عل  ال ااهيد الو ني  بْيد أنم االنظر لل  نقص الموارد لتغحية  
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ي ًا   تكاليف السافر المرتبحة بتقد م التدري ، لم يتم ن الم ت  من توسايع نحا  اذا التدري  الم ام م خ ايِّ
 رل  احي   شمن بلدانًا نامية غير ساللية أخ

ونظرًا لمحدود ة موارده، أشااااااااااار م ت  الممقن السااااااااااامي لل  أن  ااإلم ان تقد م اذا التدري  عن  -212
 ريد اينترنت أو اايسااتهانة ااسااتشاااريين، مع المزاوجة بين ال اايغتين ايتتراقااية والحضااورية  ومن أجن  

ارد لقااافية ساايتيا لم أن   ون لد م  تقد م اذا التدري  ا ااورة مسااتمرة ومنهجية، ذكر الم ت  أن  توتير مو 
موظف  م ن أن   ريِّت وعتم وجهده االكامن لتقد م الدعم للتدري  عل  المساااااااااتول الو ني  ويم ن للم ت   
أ ضاااًا أن يدير برنامجًا لتدري  المدريِّبين، بتدري  أعضااااء األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااللية  

 ين الو نيين المهنيين اشجن المساين المت لة ببرناما عمن تيينا عل  تدري  نظرايهم الح ومي

وُيسااااتشااااف ا ن  ساااار من نتايا الدراسااااات ايسااااتق ااااايية اللتين أجرتهما ولدة التفتيش المشااااتركة   -213
قين   غيا  تام للتدري  رغم المحالبة ام عل  ال اااااااااااااهيد الُقْحري  لذ لم يتلد  أي مجي  من م ات  المنسااااااااااااايِّ

أي تدري  يتهلد ببرناما عمن تيينا    32  لااألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااااللية  الم يمين أو  
قين الم يمين و تي الماية من المجيبين من األترعة    75ومع ذلك، أشاااااااار جميع المجيبين من م ات  المنسااااااايِّ

 الُقْحرية لل  أن  التدري  المت ن ببرناما عمن تيينا سي ون مفيدًا لهم 

ويرل المفتش أن  عدم الوعي والتق يف ببرناما عمن تيينا عل  ال اهيد الُقْحري  ساهم مباشارة تي  -214
عدم أخذه تي الحساااابان تي وقااااع أ ر التهاون ووثايد البراما الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااللية   

ألساااسااية من برناما عمن تيينا ومن شااجن وقااع اسااتراتيجية للتدري  وخحة للتنفيذ، تركيِّزان عل  الهناصاار ا
وسابن تهميمم عل  ال اهيد الو ني، تساتهدتان الح ومات الو نية النظيرة وكيانات منظومة األمم المتحدة،  
وي ساايما األترعة الُقْحرية األعضاااء تي البلدان النامية غير الساااللية، أن  ساااعد عل  مهالجة اذا الق اور  

 لل  لد اهيد 

م ت  الممقن الساااامي، ا ااافتم جهة التنسااايد لمنظومة األمم المتحدة اشاااجن  وينبغي أن  ضاااحلع   -215
برناما عمن تيينا، بدور محوري تي اساااااااااااتحداث  وتقد م( اذا التدري ، االتنسااااااااااايد والتشااااااااااااور مع كيانات  
منظومة األمم المتحدة ذات ال اااااالة التي لديها مهارف وخبرات تنية تي المجايت ذات األولوية تي برناما  

 ينا، قمانًا يتسا  الفكر والهمن  عمن تي

(، الااذي  لباات فياام لل  األمين الهااام أن   فاان 13 الفقرة   45/206ووتقااًا لقرار الجمليااة الهااامااة  -216
التهبئة والتنسايد الكاملين لجميع األجهزة والمؤساساات والهيئات تي منظومة األمم المتحدة عند تنفيذ برناما  

أن يؤدي تنفياذ التوصااااااااااااااياة التاالياة لل  تهزيز تهاالياة األترعاة الُقْحرياة تي   عمان تييناا ومتاااهتام، من المتوعع
البلاادان الناااميااة غير الساااااااااااااااالليااة تي تنفيااذ برناااما عماان تيينااا، من خالل تزويااداااا اااالمهرتااة الالزمااة لربف  

 تدخالتها عل  المستول الُقْحري ببرناما عمن تيينا عل  نحو أتضن 

 
 2الت صغ   

مكتب الممثل اليةمي ألّل اللبداا نم ياا واللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ    يكبيِّف األمل  المةألي بغي أا  
والدول الجزري  الصغل ة ال ةمغ  بةلت يلق مع مؤسيةت م   م  األمم المتحدة المم غ  ل ضع است اتغجغ   

د وتولغم التدريب مبى تممغم  ، لتصمغم وت  ل  ورص 2022وخط  ت  ل  ُمْحَكَمتل  وشةمبتل ، بحب ل نهةي  مةأل  
 ب نةمج الممل لصةلح اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  مبى الصملد ال ط ي في ه ه اللبداا. 
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 تحيل  ممبغ  رصد ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة واإلبالغ م ه   -دال 

 المتحدةرصد ال تة ج واإلبالغ م هة مبى الصملد الُوْط ي وال صد مبى نطةق م   م  األمم  -1 

لن  وجود آليات ماليمة لرصااد برناما عمن تيينا واإلبال  عنم واسااتخداَمها عل  نحو سااليم أمران   -217
أسااااااسااااايان لتوتير مهلومات عن التقدم المحرز وعن أوجم الق اااااور التي تشاااااو  دعم تنفيذه  وأداة اإلبال   

م عل  نحا  منظومة األمم المتحدة لتنفي ذ برناما عمن تيينا اي التقرير السااااانوي  الرييساااااية عن الدعم المقد 
ه م تا  الممقان السااااااااااااااامي امادخالت من كيااناات منظوماة األمم المتحادة   دُّ لألمين الهاام عن تنفياذه، الاذي ُ هاِّ

م الممقن السامي اذا التقرير لل  اللجنة القانية للجملية الهامة   األخرل والشركاء تي التنمية  ويقديِّ

  وتركيِّز اذه التقارير  2020و  2015نوية لألمين الهام بين عامي وعد صااااااادرت ساااااااتة تقارير سااااااا -218
عل  تقييم التقدم الذي ألرزتم البلدان النامية غير السااااااااللية تي تحقيد النتايا اإلنمايية لبرناما عمن تيينا 

متحدة  والتحد ات القايمة التي تهترض تنفيذه  واي تهرض اإلجراءات التي ات خذتها كيانات منظومة األمم ال
دة ذات أولوية، والنتايا الرييساية المحق قة، وأي ع اور تي النتايا،   والشاركاء تي التنمية اشاجن مجايت محد 
م التقارير جداول لل اايية عن عدد مختار  وتساليِّف الضاوء عل  التوصايات المتهلقة بتساريع التنفيذ  كما تقديِّ

 البلد من مؤشرات التنمية المرتبحة ببرناما عمن تيينا لس  

وتتبااين النتاايا المحق قاة، لذ ألرزت اهض البلادان تقادماًا، تي لين لق قات أخرل تقادماًا محادودًا أو   -219
لم تحقيِّد أي تقدم  وي بد من بذل المزيد من الجهود، عل  وجم الخ اااو  من أجن  تحوير البنية التحتية  

(؛ ومهالجة التقدم المحدود تي مجال 2ولوية  للنقن احي  ترع  لل  مساااااااااااتول المهايير الهالمية المماثلة  األ
(؛ ومهالجة عدم كفا ة  5التحول ايعت ااااادي الهي لي والتنويع ايعت ااااادي قاااامانًا لفهالية التجارة  األولوية  

الدعم المالي أو عدم توازنم  المساااعدة اإلنمايية الرساامية، وايسااتقمار األجنبي المباشاار، والتهاون فيما بين 
والتهاااون القالثي(؛ ومهااالجااة محاادود ااة القاادرات والحاااجااة لل  المسااااااااااااااااعاادة التقنيااة وتكييف  بلاادان الجنو  

(؛ ومهالجة ايتتقار لل  بيانات موثوعة إلثراء السياسات والرصد والمتااهة، وي سيما 6التكنولوجيا  األولوية  
والمرور الهابر؛ وتهزيز نظم جمع  فيما يتهلد االبنية التحتية للنقن، وتكاليف التجارة، وتدابير تيساير التجارة  

البيانات والتحلين اإلل ااااااااااااايي  التنفيذ والمتااهة وايسااااااااااااتهراض(؛ ومهالجة افء التقدم نحو تحقيد أاداف  
(،  2التنمياة المسااااااااااااااتاداماة  وعموماًا، يتهين باذل المزياد من الجهود اشاااااااااااااااجن تحوير البنياة التحتياة  األولوياة  

 ( 6( ووساين التنفيذ  األولوية 5والتحول ايعت ادي الهي لي  األولوية 

دة وي   ييِّمها    -220 وي يركيِّز المفتش تي اذا ايسااتهراض عل  النتايا واإلنجازات الخاصااة ببلدان محد 
وبمااا أن  المفتش يركيِّز عل  التنفيااذ من جاااناا  منظومااة األمم المتحاادة، امااا تي ذلااك الاادروت المسااااااااااااااتفااادة  

منة خلفها وايعترالات المتهلقة االتحساااين أو البداين، تقن  ايساااتهراض يوتيِّر والتحد ات القايمة والهوامن الكا
أساااااااااسااااااااًا جيدًا لتهزيز اإلجراءات الرامية لل  الت اااااااادي للتحد ات والتغييرات الرامية لل  لدخال تحسااااااااينات 

م ايستهراض مهلومات عن  األسبا  والكي ية  فيما يتهلد اال ظروف المبي نة  وتحديد ايتجااات  وا ذا،  قديِّ
 تي التقرير السنوي لألمين الهام عن تنفيذ برناما عمن تيينا  

اساااااتهراض شاااااامن لمنت اااااف المدة اهد   2019وباإلقااااااتة لل  التقارير السااااانوية، أجري تي عام   -221
بلدًا من البلدان النامية غير   22مرور السااانوات الخمس األول ، تضااام ن تقارير عل  المساااتول الو ني من 

، وثالثة استهراقات لعليمية ألتري يا، وأوروبا وآسيا، وأمري ا الالتينية، لل  جان  استهراض  32  لاللية االس
 عالمي رفيع المستول 

د عل  نحو جيد   -222 ويل  أصاااحا  الم ااالحة أن  الوثايد الختامية يساااتهراض منت اااف المدة تجسااايِّ
دة التي يتهين اسااااااتقماراا تي لجراء ايسااااااتهراض  أولويات الدول األعضاااااااء  وفيما يتهلد االدروت المسااااااتفا
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، أبرز م ت  الممقن السااااااامي قاااااارورة لشااااااراظ شااااااركاء منظومة  2024النهايي لبرناما عمن تيينا تي عام  
األمم المتحدة تي مرللة مب رة، وتحساااااين التنسااااايد تي التخحيف للفهاليات المشاااااتركة عبن انهقاد المؤتمرات  

 ن أوجم التيزر، وتحسين تهبئة المشاركين من الهواصم واألنشحة الجانبية لالستفادة م

  ( 35  ، خلص م ت  خدمات الرعااة الداخلية 2020وتي تقييم لم ت  الممقن الساااااااااااااامي تي آذار/مارت   - 223
ماة من كيااناات منظوماة األمم المتحادة والمنظماات األخرل   لل  أن  ااذه التقاارير ي ته س جميع المادخالت المقاد 

 ه من مبادرات لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا، وذلك اسب  الحد األع   لهدد الكلمات   اشجن ما تت خذ 

ا   -224 وتي مقابالت يلقة مع ولدة التفتيش المشاااااتركة، لم  ساااااتحع م ت  الممقن الساااااامي أن يوقاااايِّ
د أنم  األسااااااااااااااات المنحقي المهتماد لتحادياد المادخالت التي يتهين أن يوردااا تقرير األمين الهاام، غير أنام أكا  

 حتف  اساااااجن لجميع اإلساااااهامات الواردة  وأشاااااار أ ضاااااًا لل  أنم االنظر لل  نقص الموارد، ي يوجد ل ار  
لرصااااااد تنفيذ التوصاااااايات المنبققة عن تقارير األمين الهام أو التوصاااااايات الواردة تي عرارات الجملية الهامة  

 اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا، واإلبال  عنها 

د م ت  الممقن السااااااااامي أ ضااااااااًا  وتي لين ل -225 دًا تت اااااااان   40مؤشاااااااارات عامة و 6د  مؤشاااااااارًا محدي
تقنم ي  سااتحيع اإلبال  عن جميع المؤشاارات كن عام،  ، (36 االمجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا

من   ألنم ي  جمع بياناتم الخاصاااااااة ام  تهو، بوصااااااافها مساااااااتخدمًا نهايييًا،  جمع ويهالا البيانات المساااااااتمدة
م اااااااادر موثوعة، اما تي ذلك الدول األعضااااااااء والمنظمات الدولية  وذكر أنم  ساااااااه  لل  جمع أكبر عدر 

 مم ن من البيانات المتالة وينشر جداول لل ايية ُترَتد بتقارير األمين الهام 

ع  وتجدر اإلشاااااارة تي األخير لل  أن  برناما الهمن ل اااااالا البلدان النامية غير السااااااللية  خضااااا -226
سااانوات من خالل تقييم شاااامن  شااامن دراساااات موقاااو ية واساااتهراقاااات لعليمية    10لالساااتهراض مرة كن 

واجتماعات مواقاااايلية ومؤتمر اسااااتهراض رييسااااييًا  واسااااتنادًا لل  ايسااااتهراض، يوقااااع برناما عمن جديد  
ذا القبين  ( أول برناما من ا2014-2004ويجري التفاوض اشاااااااااااجنم واعتماده  وكان برناما عمن ألماتي  
 ( 2024-2014ل الا البلدان النامية غير الساللية، أع بم برناما عمن تيينا  

 ال صد واإلبالغ الخةصةا بكل كغةا -2 

ص،   -227 يتسااااام رصاااااد أنشاااااحة منظومة األمم المتحدة ونواتجها ونتايجها واإلبال  عنها احااع مخ ااااا 
تقارير م ت  الممقن السااااااااااااامي أو اجتماعات وزارية  وكقيرًا ما يرتبحان بتلبية الحل  الخارجي الدوري عل   

متهددة  ويش يِّن الرصد واإلبال ، تي أتضن األلوال، جزءًا من التقارير المقد مة اانتظام لل  مجالس اإلدارة  
دة تهمان تيهاا الكيااناات، ولكنهاا غير محااَلباة   عن النتاايا التي تحق قات تي بلادان ناامياة غير ساااااااااااااااللياة محاد 

 ير عن البلدان النامية غير الساللية ا فتها مجموعة  بتقد م تقار 

م مزيدًا من التحلين والتقييم،   -228 وتي قاوء المحالبة اجن تتجاوز تقارير األمين الهام الوصاف وأن تقديِّ
ثمة لاجة لل  وقاااااع ل ار للرصاااااد والتقييم واإلبال  لتوجيم كيانات منظومة األمم المتحدة ومنظومة األمم  

تها  وينبغي أن  همن م ت  الممقن الساامي مع آلية التقييم المنشاجة لديقًا عل  نحا  المنظومة  المتحدة برمي 
 ومع كيانات منظومة األمم المتحدة، عل  المستويين المركزي والالمركزي، يستحداث اذا اإل ار 

  

 35) OIOS, “Evaluation of the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed 

Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (OHRLLS)”, 

assignment No. IED-20-003 (2020)  
 36) UN-OHRLLS, “Statistical annex on selected indicators to monitor the Vienna Programme of Action 

to accompany the report of the Secretary-General on the implementation of the Vienna Programme 

of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024 (A/73/297)”  
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ت ااالة ببرناما  تليس لدل كيانات منظومة األمم المتحدة آلية داخلية م ر ساااة لرصاااد المبادرات الم -229
م مهلومات لل  م ت  الممقن   ص لإلبال  عنها  بيد أنها تقديِّ عمن تيينا، مقلما ي يوجد منبر داخلي مخ اااااااا 

 السامي اشجن أنشحتها الرامية لل  دعم برناما عمن تيينا  

عل  أن  أربهة كيانات تضاااااااااحلع امساااااااااتول مهي ن من اإلبال  ال اااااااااريا عن البلدان النامية غير  -230
 اللية و/أو برناما عمن تيينا، ويشمن اإلبال  ما يلي الس

تقد م اللجنة ايعت اااااااد ة ألتري يا تقارير عن المشاااااااريع والبراما المت اااااالة ببرناما عمن  •
 تيينا خالل مؤتمر وزراء ايعت اد والمالية األتريقيين؛

ينا تقد م اللجنة ايعت اااااااااد ة ألوروبا للا ات لعالمية مخ اااااااا  ااااااااة عن برناما عمن تي •
لالجتماعات المهقودة بين رييساااااااها والممقلين الدايمين للبلدان النامية غير السااااااااللية تي 

 أوروبا وآسيا؛

لجراء اللجنة ايعت ااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي دراساااة ن اااف سااانوية  •
الساااااااااااااللية  لفايدة الدول األعضاااااااااااااء تيها لتحلين التقدم الذي ألرزتم البلدان النامية غير  

األعضااااء تيها، اما تي ذلك مؤشااارات اشاااجن التقدم المحرز وتوصااايات اشاااجن الساااياسااات  
 الهامة للت دي للتحد ات القايمة مع بلدان المرور الهابر؛

تقد م اللجنة ايعت ااااااااااااد ة وايجتما ية آلسااااااااااايا والمحيف الهاد  تقريرًا عن تنفيذ عراراتها   •
 نوية لليجنة؛اشجن برناما عمن تيينا لل  الدورة الس

لة من لدارة الشاااااااااااؤون ايعت ااااااااااااد ة وايجتما ية عن البلدان النامية غير  • تقارير مف ااااااااااا 
السااااااااااللية تتهلد بتقاريراا عن تموين التنمية المساااااااااتدامة والتقرير المقبن المشاااااااااترظ بين 

 الوكايت عن النقن المستدام؛

م لل  مجلس   • لدارتها عن الدعم  تقرير ن ااااااااف ساااااااانوي من منظمة ال ااااااااحة الهالمية مقد 
م اشجن المساين المت لة اال حة تي البلدان النامية غير الساللية   المقد 

م غالبية الكيانات -231 تقارير رسااااامية مخ ااااا  اااااة أو صاااااريحة عن برناما عمن تيينا  تقذا    (37 وي تقديِّ
النامية غير الساااااااااااللية التي  كانت تقاريراا المقد مة لل  مجالس لدارتها تورد ما تحق د من نتايا تي البلدان  

دة عن البلدان النامية غير السااللية ا افتها مجموعة  وبدًي   م تقارير محد  تهمن تيها تحديدًا، لي أنها ي تقديِّ
من ذلك، تتناول اذه التقارير مسااااااين  ذات صااااالة االهمن المنود االكيان( تساااااهم ا اااااورة مباشااااارة أو غير 

 تيينا، عمومًا دون ليراد أي لشارات صريحة لل  برناما عمن تيينا   مباشرة تي اهض أولويات برناما عمن

تهل  سااااااابين المقال، تبليِّ  منظمة الفاو عن اهض مؤشااااااارات أاداف التنمية المساااااااتدامة، يت ااااااان   -232
من برنااما عمان تييناا  وتتنااول التقاارير الساااااااااااااانوياة لألونكتااد عن التقادم المحرز تي  5اهضااااااااااااااهاا اااألولوياة  

ون التقني اهض أولويات برناما عمن تيينا  ومن ثم، تقن  السااااااايناريو الساااااااايد او أن  كيانات  مشااااااااريع التها
 منظومة األمم المتحدة تتناول أولويات برناما عمن تيينا تي تقاريراا، غير أنها ي تقديِّمها عل  اذا النحو 

ا عمن تيينا من آليات  وتي وسااع اهض الكيانات اسااتخال  بيانات عن المبادرات المت االة ببرنام -233
اإلبال  القايمة وتقد م تقارير عنها اشاجن البلدان النامية غير السااللية، لذ أشاار برناما األمم المتحدة اإلنمايي  

  

ايتحاد الدولي لالت اااااايت، واألونكتاد، وبرناما األغذ ة الهالمي، وبرناما األمم المتحدة المشاااااترظ المهني افيروت نقص المناعة   (37 
البشااااااااااارية/اإليدز، وبرناما األمم المتحدة للبيئة، وصاااااااااااندو  األمم المتحدة للسااااااااااا ان، والفاو، ومركز التجارة الدولية، وم ت  األمم  

دة لخدمات المشاريع، وم ت  التنسيد اإلنمايي، وم ت  الشؤون القانونية، وم ت  المستشار الخا  لشؤون أتري يا، ومنظمة  المتح
 ، واليونيدو واليونس والسيالة الهالمية، 
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لل  أن  من المم ن اساااااتخال  دعمم للبلدان النامية غير السااااااللية من نظام لدارة البراما الخا  ام  وذكر  
ن لس  البلدان النامية غير الساللية م ت  التنسيد اإلنمايي أنم سيس  تكشف جدول تقد م تحلين مف  

وعل  ال ااهيد الُقْحري تي البلدان النامية غير الساااللية، ُ هتبر رصااد األنشااحة المت االة ببرناما   -234
تقف من المجيبين عل  الدراساة    19عمن تيينا واإلبال  عنها قائياًل وغير كاف عل  لد ساواء  تقد أجا   

بلدًا ناميًا غير ساااااااللي ااإل جا     12 ااااااايية الذين  مقيِّلون البراما الُقحرية أو الم ات  الُقْحرية تي ايسااااااتق
اجن  عمن م تبهم/برنامجهم الُقْحري لدعم البلدان النامية غير الساااااللية تي تنفيذ برناما عمن تيينا  خضااااع  

قف من المجيبين عل  الدراساااااااااااااة  للرصااااااااااااااد واإلبال   وعالوة عل  ذلك، تقن  نساااااااااااااابة خمسااااااااااااااة تي الماية ت
ايساتق اايية من األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااللية تهتبر المساتول الحالي لرصاد عملهم تي 

 دعم برناما عمن تيينا ومراعبتم واإلبال  عنم كافيًا   

 ممبغةت م اجم  وتولغم ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة  -3 

منظومة األمم المتحدة أي عمليات مراجهة أو تقييم تركيِّز صاااااااااارالة عل   لم ُ ْجر أي من كيانات   -235
تنفيذ برناما عمن تيينا  وأشاااااااااااارت المنظمة الهالمية للملكية الفكرية لل  أن  ذلك عد  هزل، فيما يتهلد بها،  
   لل  عدم لدرا  البلدان النامية غير السااااااااااااللية صااااااااااارالًة تي تقاريراا ااعتباراا مجموعة منف ااااااااااالة  وعل 

ال هيد الُقْحري، لم يرد  لي مجي  والد عل  الدراسة ايستق ايية من تريد ُعْحري تي بلد نام غير ساللي  
ااإل جا  اجن  أعمال م تبم الُقْحري دعمًا للبلدان النامية غير الساللية تي تنفيذ برناما عمن تيينا خضهت  

 لهمليات مراجهة وتقييم  

جرت عملياااات مراجهاااة أو تقييم لمباااادراتهاااا تي البلااادان الناااامياااة غير عل  أن  كيااااناااات عاااديااادة أ -236
الساااااااللية ذات ال اااااالة االمجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا  تهل  ساااااابين المقال، أشااااااار اللجنة  
ايعت اااااد ة وايجتما ية آلساااايا والمحيف الهاد  وصااااندو  األمم المتحدة للساااا ان واليونيدو لل  أنها تجري 

م تقييماات لمشااااااااااااااااريههاا و/أو البراما الُقْحرياة المتهلقاة ببنااء القادرات تي ترادل البلادان الناامياة غير ااانتظاا
الساااااااللية  وأجرت ثالثة كيانات أخرل أ ضااااااًا تقييمات مواقاااااايلية تي البلدان النامية غير الساااااااللية ذات  

 صلة اجولويات برناما عمن تيينا  أو تهتزم لجراءاا( 

  :بادرات ما يليوتشمن اذه الم -237

تهزيز عدرة البلدان النامية وايعت اااااااادات التي تمر امرللة انتقالية عل  تيساااااااير عمليات   •
عبور الحاادود احريقااة مشااااااااااااااروعااة والتهاااون والتكاااماان عل  ال ااااااااااااااهيااد اإلعليمي  اللجناة  

 ايعت اد ة ألتري يا(؛

حريد عل  ت اااااااميم  تهزيز عدرة البلدان النامية غير السااااااااللية تي ل ار مبادرة الحزام وال •
وتنفيذ سااااياسااااات تسااااهم تي تهزيز ترااف شااااب ات النقن لتحقيد أاداف التنمية المسااااتدامة  

 ؛ م ت  الممقن السامي(

الري ية تي لثيوبيا  برناما األمم المتحدة  تي المنا د  تقييم تكنولوجيات الحاعة المستدامة   •
 اإلنمايي( 

 ايفة من التقييمات الُقْحرية   (38 المهني االتقييم  ويتضااااااااامن الموعع الشاااااااااب ي لفريد األمم المتحدة -238
التي أجرتها كيانات منظومة األمم المتحدة تي البلدان النامية غير السااللية، والتي يتهلد اهضاها اجولويات  

 برناما عمن تيينا 
  

  www.uneval.org/evaluation/reports :الشب ي الموععانظر  (38 

file:///D:/www.uneval.org/evaluation/reports
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 التحديةت الوة م  والحب ل التصحغحغ  في مجةل ال صد والتولغم واإلبالغ  -4 

ت منظومة األمم المتحدة عل  مساااااااااااتول المقار وعل  المساااااااااااتول الُقْحري  ايفة من  أبرزت كيانا -239
م للبلدان النامية غير الساااااااااااللية اشااااااااااجن تنفيذ برناما عمن تيينا،   التحد ات فيما يتهلد برصااااااااااد الدعم المقد 

 قار ما يلي وتقييمم وتقد م تقارير عنم  وتشمن التحد ات الرييسية التي ُسليِّف عليها الضوء عل  صهيد الم

د لتقييم لنجازات جميع وكايت األمم المتحدة تي سايا  برناما   • عدم وجود آلية/منبر مول 
 عمن تيينا؛

 عدم وجود خحة عمن خاصة ا ن كيان لتهميم برناما عمن تيينا وتنفيذه؛ •

عدم ت ااانيف البلدان النامية غير السااااللية واألنشاااحة المت ااالة بتنفيذ برناما عمن تيينا  •
 ااعتباراا تئة مستقلة تي ُنُظم لدارة البراما تي الكيانات؛

عدم وجود موارد مالية وبشااارية م ر ساااة إلجراء تقييمات موقاااو ية آلثار التدخالت عل    •
 المديين المتوسف والبهيد؛

نقص الموارد الالزمة لترجمة تقارير الرصاااااد من اللغات المحلية لل  لغات األمم المتحدة   •
 الرسمية؛

قدرة عل  رصااد المشاااريع، التي ت اابا آثاراا ملموسااة أو عابلة لل يات الكمي اهد  عدم ال •
 انتهاء المشروع، واإلبال  عنها؛

محدود ة صالة برناما عمن تيينا اهمن كيانات مهي نة، مما  جهن عملية الرصاد واإلبال    •
 تبدو عبئًا ي داعي لم 

 ضوء عل  ال هيد الُقْحري ما يلي وتشمن التحد ات الرييسية التي ُسليِّف عليها ال -240

عدم محالبة ل ومات البلدان النامية غير السااللية اقدرا  مؤشارات تت ان ببرناما عمن  •
 تيينا تي وثايد البراما الُقْحرية وتي أ ر التهاون؛

مااة من الم اااتاا  اإلل ااااااااااااااااييااة الو نيااة للبلاادان الناااميااة غير  • عاادم كفااا ااة البيااانااات المقااد 
مالءمتها وتدني جودتها فيما يتهلد االمؤشااااارات المت ااااالة ببرناما عمن السااااااللية وعدم  

تيينا، وذلك اسااب  الهوامن التالية  محدود ة عدرات الموظفين ومهاراتهم؛ ونقص األدوات  
الالزمة لجمع البيانات و،ياسااها؛ وعدم وجود نظم عوية لرصااد المؤشاارات وتحديقها ا اافة 

 ات جمع البيانات؛ وعدم وجود بيانات مرجلية؛منتظمة؛ ووجود تجوات اايلة بين عملي

التغييرات المتكررة تي جهاات التنساااااااااااااايد المهنياة ببرنااما عمان تييناا أو عادم وجودااا تي  •
 ل ومات البلدان النامية غير الساللية، مما  هو  التنسيد الفهال؛

اشاااجن تنفيذ عدم اإلبال  وعدم اتساااا  التقارير المقد مة من البلدان النامية غير السااااللية   •
د    بلدان   10برناما عمن تيينا اسب  محدود ة القدرات والموارد  عل  سبين المقال، لم ُتهِّ

 نامية غير ساللية تقارير منت ف المدة عن تنفيذ برناما عمن تيينا( 

وتشاااااااامن التدابير الت ااااااااحيحية التي اعترلتها كيانات منظومة األمم المتحدة للت اااااااادي للتحد ات   -241
 االرصد واإلبال  عل  مستول المقار ما يلي المت لة 

تي نظام الكيان الخا  ااإلبال  لتحديد أنشااااااحة الدعم المت اااااالة ببرناما   مؤشاااااار لدرا    •
 عمن تيينا احية تيسير اي الع الشامن عل  الدعم ذي ال لة عل  المستول المؤسسي؛
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غير السااااللية  للداث وظيفة مخ ااا  اااة تي م ت  الممقن الساااامي لدعم البلدان النامية   •
 تي رصد برناما عمن تيينا واإلبال  عنم عل  ال هيد الو ني؛

لنشاااااء صااااندو  تقييم من خالل جمع أموال لتقييم المشاااااريع بهدف تغحية أنشااااحة تقييم  •
 المشاريع وتقييم النتايا وتجثيراا عل  المدل الحوين 

مم المتحدة للت اااااااادي للتحد ات  وتشاااااااامن التدابير الت ااااااااحيحية التي اعترلتها كيانات منظومة األ -242
 المت لة االرصد واإلبال  عل  المستول الُقْحري ما يلي 

لدرا  أل ام خاصااااااااااة برصااااااااااد برناما عمن تيينا واإلبال  عنم تي أ ر التهاون الُقْحري   •
بدعم وتوجيم من م ت  الممقن الساااااااامي، وم ت  التنسااااااايد اإلنمايي، واللجان اإلعليمية،  

قين الم   يمين عل  نحو ي تترت  عليم أ باء لبال  لقافية؛وم ات  المنسيِّ

دعم م ات  اإلل ااءات الو نية للنهوض االقدرة اإلل اايية عل  رصاد وجمع البيانات   •
واإلبال  عن مؤشاااااارات أاداف التنمية المسااااااتدامة التي تتداخن مع أولويات برناما عمن 

ت برناما عمن تيينا،  تيينا، وربف مؤشاااااااااااارات وغا ات أاداف التنمية المسااااااااااااتدامة اجولويا
ودما اإلبال  عن برنااما عمان تييناا قاااااااااااااامن اإلبال  عن أااداف التنمياة المسااااااااااااااتادامة  

 لتبسيف عملية اإلبال  وخفض تكاليف الهمليات؛

دعم م ات  اإلل اااااااااااءات الو نية تي البلدان النامية غير الساااااااااااللية لتحديد المجايت   •
اجاداف التنمية المساااااتدامة، ووقاااااع    ذات األولوية تي برناما عمن تيينا غير المشااااامولة

مؤشارات تساترشاد بها الساياساات تي تلك المجايت ذات األولوية، وكفالة التكامن والتيزر  
 وتجن  ايزدواجية مع مؤشرات أاداف التنمية المستدامة؛

استخدام من ة مشتركة لإلبال  عن مؤشرات مختلف خحف التنمية الهالمية لكي يتسن   •
 ض تكاليف الهمليات؛تبسيف اإلبال  وخف

ااا نظاام • دُّ  نظاام األمم المتحادة المهني برصاااااااااااااااد    UN-Info تكييف المهلوماات التي ُ هاِّ
 تحقيد أاداف التنمية المستدامة( مع السيا  الو ني للبلدان النامية غير الساللية؛

زيادة وعي ل ومات البلدان النامية غير الساااااااللية االفوايد التي  م ن جنيها من اإلبال    •
ن المؤشااارات المت ااالة اجولويات برناما عمن تيينا وبالحاجة لل  لنشااااء جهات تنسااايد ع

 ل ومية و نية مهنية ببرناما عمن تيينا 

ةب  -5   م   رات  ك مةت اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  بشأا ال صد واإلبالغ والّ 

لألمين الهام عن تنفيذ برناما عمن تيينا اعتبر ممقلو البلدان النامية غير السااااللية أن  التقرير السااانوي   -243
م مهلومات عن كي ية   كاف عمومًا  بْيد أنم لول  أن  التقرير او لل  لد اهيد وثيقة ت اااااااااااف ما لدث  لذ ي  قديِّ

  ولول  أ ضاا  2030تهزيز تجانس منظومة األمم المتحدة والدروت المساتفادة من برناما عمن تيينا وخحة عام  
م تقييمًا شاماًل للنتايا الرييسية المحق قة، وي استهراقًا   أن  التقرير  فتقر  لل  نها يركيِّز عل  النتايا  كما أنم ي  قديِّ

 يستخدام الموارد عل  مستول المؤسسات  

تبادون ااذه المهلوماات،   ااااااااااااااها  تقييم ال يماة أو توجيام عملياة تحادياد اتجااااات الهمان وعملياات   -244
إلشارة لل  أن  التق ي النقدي والتفسيرات المتهمقة للكي ية واألسبا  والسيا   التحسين  عل  أن  من المهم ا

تتجاوز مجرد المحالبة برصاااااد األداء  تهذا األمر يتحل  تقييم مدل أامية التغييرات أو البداين المساااااتحدثة  
 وتهاليتها وتجثيراا 
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ظ ل ار موج م نحو تحقيد النتايا   وباإلقااااااتة لل  ذلك، يتهزز اذا التقييم كقيرًا عندما   ون انا -245
دُّ اإلدارة من  وكماا يلظات الادول األعضاااااااااااااااء، تفتقر تقاارير األمين الهاام لل  نها يركيِّز عل  النتاايا  وُتهاَ
أجن تحقيد النتايا عل  صاااهيدي المخرجات والنتايا شااار ًا لاسااامًا لجميع عمليات منظومة األمم المتحدة  

  (39 ركة عن اإلدارة القايمة عل  النتايا( انظر تقرير ولدة التفتيش المشت

ويؤكيِّد المفتش أن  وقااااع ل ار موج م نحو تحقيد النتايا، اما تي ذلك مبدأ التفكير النُُّظمي، أمر   -246
لاساااااااام تي المضااااااااي عدمًا تي شاااااااافافية األنشااااااااحة المت اااااااالة ببرناما عمن تيينا و،يمتها تي منظومة األمم  

اإلبال  واساتخدامم افهالية، اعترح ممقلو البلدان النامية غير السااللية لعادة هي لة التقرير  المتحدة  ولتهزيز  
السااااااااااااانوي لألمين الهام احي  يركيِّز عل  جوان  مواقااااااااااااايلية كن عام  تهذا الجان   مقيِّن ألد ايعتبارات  

  م ت  الممقن السااااااااااااااامي  الهامة تي التخحيف للتقييم واإلبال  عن النتايا احريقة  م ن التح م تيها  ويل
د من الدول األعضاء من خالل عرار بهذا الشجن   أن  لعادة الهي لة اذه تتحل  تقد م  ل  محد 

م المفتش تي اذا ايساتهراض مهلومات تتخح  نحا   بيهة التنفيذ ومساتواه، ويوتيِّر م ادرًا   -247 ويقديِّ
الرييساايين لتوجيم التحسااينات عل  مدل الساانوات  غنييًا لالعترالات والحلول المقد مة من أصااحا  الم االحة  

 القليلة القادمة  

ونظرًا للدور الرييساااااااااااي الذي تؤد م اللجان اإلعليمية تي تنفيذ برناما عمن تيينا، أوصااااااااااا  ممقلو   -248
م تقريراً  د اللجان اإلعليمية الهمن اشاجن لرسااء نها مواقايهي وأن تقديِّ   البلدان النامية غير السااللية اجن تنسايِّ
د  كيانات منظومة األمم المتحدة   عن اذه األنشااااحة لل  المجلس ايعت ااااادي وايجتماعي  كما اعُترح أن ُتهِّ
والبلدان النامية غير الساااللية تقارير ساانوية خاصااة بها عن برناما عمن تيينا لتشااجيع توليي زمام األمور،  

ة والشاركاء تي التنمية ساوييًا بوقاع ساجن أداء  وأن تقوم البلدان النامية غير السااللية ومنظومة األمم المتحد
 اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا  

م اعتراح آخر يتمقن تي لنشااااااء لجنة تقنية مهنية االرصاااااد عل  ال اااااهيدين الو ني واإلعليمي   -249 وُعديِّ
نسااااايد  لرصاااااد تنفيذ برناما عمن تيينا وتقد م تقارير عن التنفيذ  وينبغي لدما  اذه اللجان قااااامن هي ن الت

دت البلدان النامية غير الساااللية   اإلعليمي التااع لألمم المتحدة لتفادي ايزدواجية تي هياكن التنساايد  وشااد 
أ ضًا عل  قرورة تقد م الدعم لتهزيز عدراتها الو نية تي مجال اإلل اء واإلبال  والرصد والتقييم  وتمق ن 

شاااااات غير رسااااامية بين كيانات منظومة األمم المتحدة  ايعتراح األخير تي اساااااتكمال اإلبال  الرسااااامي امناع
والبلدان النامية غير الساااللية مرتين لل  ثالث مرات تي الساانة من أجن تبادل المهلومات وتقاساام المساااين  

 القايمة والتوجيم والممارسات الجيدة وتقييم لالة تنفيذ برناما عمن تيينا 

يع المقابالت التي أجرتها ولدة التفتيش المشااااااااااااتركة تي وتتمقن أبرز الهوايد التي تواترت تي جم -250
عدم كفا ة القدرات اإلل ااااايية الو نية  وينبغي اتخاذ تدابير لمهالجة اذا الق ااااور تمشاااايًا مع التوصاااايات  
الواردة تي تقارير األمين الهام والوثايد الختامية يساااااااتهراض منت اااااااف المدة لبرناما عمن تيينا، والقرارات  

  ادرة عن الجملية الهامة اشجن تنفيذ برناما عمن تيينا  ذات ال لة ال

وتكتساااااااااي اساااااااااتنتاجات وتوصااااااااايات التقييم المساااااااااتقن عل  نحا  المنظومة ا يادة ولدة التفتيش   -251
المشااااااااااااااتركااة لمسااااااااااااااااامااة منظومااة األمم المتحاادة اإلنماااييااة تي تهزيز القاادرات الو نيااة تي مجااال التحليان  

حقيد األااداف اإلنماايياة لألل ياة وغيرااا من األااداف اإلنماايياة المتفد  اإلل ااااااااااااااايي وجمع البيااناات لادعم ت
  (40 عليها دولييًا نفس القدر من األامية تي بلورة التدابير المتوخاة

  

 39) JIU/REP/2017/6  
 40) JIU/REP/2016/5  
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وباالنظر لل  المنظورات الماذكورة أعاله التي أعربات عنهاا كيااناات منظوماة األمم المتحادة والادول   -252
ثمة مجاًي واسهًا لزيادة تهزيز رصد برناما عمن تيينا واإلبال  عنم  ويم ن أن  األعضاء، يرل المفتش أن   

يؤديِّي تنفيذ التوصااااايات القالث التالية لل  تهزيز األداء والنتايا والتهلم المؤساااااساااااي بدرجة كبيرة فيما يتهلد  
 ل هيد الُقْحري امسؤولية كن كيان من كيانات منظومة األمم المتحدة، سواء عل  مستول المقار أو عل  ا

 3الت صغ    

لب تة ج    واضحةا  إطةراا  يلم ا  أا  المتحدة  األمم  م   م   لمؤسيةت  الت  ل يل   لب ؤسةء  ي بغي 
، بمة في ذلك أوجه الت ابط 2022يتمبق بدمم اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ ، وذلك بحب ل نهةي  مةأل   فغمة

 .واست اتغجغ  ال  اتج ال  غيغ  واألنشط  األسةسغ بل  ال تة ج الم اد تحقغوهة 
  

 4الت صغ    

ي بغي لألمل  المةأل أا يكبيِّف مجم م  األمم المتحدة لبت مغ  الميتدام ، بدمم م  مكتب الت يلق   
ال ةمغ  ال   ، ت جلهةت لألفّ   الُوْط ي  في اللبداا 2022اإلنمة ي، بأا يودأل بةنت ةأل، بحب ل نهةي  مةأل 

ُّْط ي    تحبلالت  إج اء  في  الية بغ   ال   ال ةمغ   اللبداا  لصةلح  الممل  ب نةمج  إدراج  بشأا  الية بغ  
 مشت ك  وفي وضع أط  لبتمةوا. 

  
 5الت صغ    

ي بغي لألمل  المةأل أا يكبيِّف مكتب التولغم مبى نطةق الم   م  التةبع لمجم م  األمم المتحدة   
، تولغمة مبى نطةق الم   م  لميةهم  م   م   2023الميتدام  بأا يج ي، بحب ل نهةي  مةأل  لبت مغ   

ب نةمج   و  إمداَد  ال تة ج المحوا ت فد  لل نةمج ممل فلل ة وضمةا أا  ال تة ج اإلنمة غ   المتحدة في  األمم 
 الممل الجديد لصةلح اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ . 

 

دت   -253 غالبية كيانات منظومة األمم المتحدة االفهن النتايا واألنشااااااااااحة ذات ال اااااااااالة  انظر  وعد لد 
المرتد الرااع(  ومن ثم، اناظ اسااتهداد لتفهين ل ار للنتايا خا  بت ااميم البراما ورصااد وتقييم مساااامة  

 كيانات منظومة األمم المتحدة تي تحقيد النتايا اإلنمايية لبرناما عمن تيينا 

م المفتش تي الف اااان التالي مدل رقااااا أصااااحا  الم اااالحة عن الدور الذي يؤد م م ت   وسااااي ييِّ  -254
الممقن الساامي تي ايقاحالع االهمن الذي ُكليِّف ام اشاجن برناما عمن تيينا، ومدل كفا ة موارده والتدابير  

 التي  م ن اتخاذاا لتم ينم من دعم تنفيذ برناما عمن تيينا عل  نحو أكقر تهالية  
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أداء مكتب الممثل اليتتتةمي ألّل اللبداا نم ياا واللبداا ال ةمغ  ال  اليتتتة بغ    -سةدسةا  
والدول الجزري  الصتتتتتتغل ة ال ةمغ  وتزويده بةلم ارد لالضتتتتتتطال  بةلدور ال ي  

 ُكبيِّف به في ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة
ممقن   هرض المفتش تي اذا الف اااااااان آراء أصااااااااحا  الم اااااااالحة المهنيين اشااااااااجن أداء م ت  ال -255

السااااامي تي ايقااااحالع االدور المنود ام  كما  هرض آراء أصااااحا  الم اااالحة اشااااجن ما يتهين أن  فهلم  
الم ت  من أجن أداء دوره افهالية  وتي اذا الساااااااااااااايا ،   ييِّم المفتش الهوامن التي تؤثيِّر عل  توتير الموارد  

 للبرناما الفرعي للم ت  اشجن البلدان النامية غير الساللية 

المفتش تقييَم م ت  خدمات الرعااة الداخلية لم ت  الممقن السااااااااامي  المهمة    وي ميِّن اسااااااااتهراُض  -256
(، الذي ي  قت ااااار عل  البلدان النامية غير السااااااللية، لذ   ييِّم  2020، شاااااباد/تبراير  IED-19-009رعم  

البلدان النامية غير السااااااااااااللية  تهالية وكفاءة الم ت  تي دعم مجموعاتم الُقْحرية القالث  أعن البلدان نمويًا و 
والدول الجزرية ال اااااااااااااغيرة النامية( تي تفهين براما عملها  وبحية تيساااااااااااااير اي الع عل  المهلومات ذات  

من الورعة التكميلية موجز للنتايا وايسااتنتاجات والتوصاايات التي خلص لليها تقييم  7ال االة، يرِّد تي البند  
نتايا اذا ايساااتهراض من نواح عديدة مع النتايا التي خلص لليها  م ت  خدمات الرعااة الداخلية  وتتساااد  

 م ت  خدمات الرعااة الداخلية 

 تولغم أداء مكتب الممثل اليةمي في االضطال  بدوره الم  ط به بشأا ب نةمج ممل فلل ة  - ألف  

اشاااجن تنفيذه،   واعتماد برناما عمن تيينا والقرارات الاللقة،  (41 لدل لنشااااء م ت  الممقن الساااامي -257
كل فت الجملية الهامة الم ت  اجربع وي ات رييسااااية اشااااجن برناما عمن تيينا  وتشاااامن اذه التدابير ما يلي   
 أ( تهبئاة وتنساااااااااااااايد الادعم الادولي والموارد الادولياة من أجان التنفياذ الفهاال لبرنااما عمان تييناا؛ و  ( كفاالة  

وتقد م تقارير عنم من جان  الدول األعضاء والمنظمات؛    تنسيد متااهة برناما عمن تيينا ورصده افهالية،
و  ( المناصااااارة وزيادة الوعي فيما يتهلد االبلدان النامية غير السااااااللية؛ و د( تهزيز ايتساااااا  مع متااهة 

 وتنفيذاا   2030خحة عام 

ألمم  ويساااااااااااتند القسااااااااااام التالي لل  تقييم أداء م ت  الممقن الساااااااااااامي من جان  كيانات منظومة ا -258
المتحادة عل  صااااااااااااااهياد المقاار وعل  المسااااااااااااااتول الُقْحري، وكاذلاك من جاانا  الشااااااااااااااركااء تي التنمياة والادول  
م مهلومات عن مسااااااااتويات الفهالية، ويسااااااااليِّف الضااااااااوء عل  النجالات المحرزة والتحد ات   األعضاااااااااء  ويقديِّ

 القايمة، تضاًل عن اعترالات تحسينات مستقبلية من جان  م ت  الممقن السامي 

 تمل   وت يلق الدمم الدولي والم ارد الدولغ  لت  ل  ب نةمج ممل فلل ة  -1 

ر كافيًا فيما يتهلد  ااعتُبر المسااااتول الهام لرقااااا كيانات منظومة األمم المتحدة عل  مسااااتول المق -259
بات غاالبياة الكيااناات بادعم الم تا  للفريد   بادور م تا  الممقان الساااااااااااااااامي تي تنساااااااااااااايد الادعم الادولي  ورل 

وبهملية اسااتهراض منت ااف المدة  غير الساااللية  ايسااتشاااري المشااترظ بين الوكايت المهني االدول النامية  
د كاانات أعان ل جاابياة، لذ اعتبر مهظم المجيبين أن   لبرنااما عمان تييناا  غير أن  اآلراء اشااااااااااااااجن تهبئاة الموار 

تي الماية من المجيبين عل     68أداءه غير كاف تي اذا ال اااااااادد  أما عل  ال ااااااااهيد الُقْحري، تلم يتم ن 
الدراسااة ايسااتق ااايية من األترعة الُقْحرية من تقييم مدل رقاااام عن أداء الم ت  تي مجال الهمن المنود  

تي   19تي الماية عن رقاااااام، مقابن   13عدم الوعي االم ت ، تي لين أعر    ام تي اذا الشااااجن اسااااب 
 الماية من غير الراقين عن أدايم 

  

  56/227 الهامةعرار الجملية  (41 
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وخالتًا لكيانات األمم المتحدة، كانت آراء الشااااااركاء تي التنمية أكقر ل جابية، لذ أثنوا اشاااااادة عل    -260
شاااااجن برناما عمن تيينا؛ وتيساااااير تبادل  دور الم ت  تي المجايت التالية  لدارة عمليات شااااااملة ومفتولة ا

الممارساااات الجيدة من خالل المنتد ات ذات ال ااالة؛ وتشاااجيع زيادة مشااااركة البلدان النامية غير السااااللية  
تي ايتفاعات والمبادرات المت ااااااااالة بتيساااااااااير التجارة والنقن والمرور الهابر؛ وتشاااااااااجيع زيادة التنسااااااااايد بين 

لنقن  وأعر  ممقلو البلدان النامية غير الساااااللية بدورام عن تقديرام  المانحين اشااااجن مساااااين مقن ممرات ا
 لدور الم ت  تي دعم بلورة خار ة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا 

ويل  م تااااااااااااا  خدمات الرعااة الداخلية او اآلخر، تي تقييمم ألداء الم ت  الممقن السامي، تباين   -261
تي الماية عن تقييم سااالبي لهذه    25الم ت  عل  تهبئة الموارد، لذ أعر     آراء أصاااحا  الم ااالحة اشاااجن عدرة

تي الماية رأ ًا محايدًا  وأشااااااار م ت  الممقن السااااااامي، من جانبم، لل  نجالم تي    43الجهود، تي لين أبدل  
عمن تيينا   الترتي  لتموين مشاركة ممقلي البلدان النامية غير الساللية تي ايجتماعات الهالمية اشجن برناما  
 وعزا التحد ات التي يواجهها تي تهبئة الموارد لل  اتتقاره لل  موارد مخ   ة لتنفيذ اذه المهمة 

وفيما يتهلد امجايت التحسااااااااااااااين، يلظت كيانات منظومة األمم المتحدة أن  الموارد غير كافية  -262
لتحقيد لنجازات اامة وعوية تي البلدان النامية غير الساااااااااللية، وساااااااال حت الضااااااااوء عل  قاااااااارورة أن  قوم  

ين اشاااااااااااااااجن  الم تا  اماا يلي  تحسااااااااااااااين التهااون مع وكاايت األمم المتحادة والشااااااااااااااركااء تي التنمياة اآلخر 
اسااتراتيجيات تهبئة الموارد والمساااعدة التقنية؛ واسااتكشاااف مقترلات مشاااريع مشااتركة وبراما عمن مشااتركة 
تي نحا  وييتم؛ و جراء تدخالت قااااامن نحا  وييتم تي كن منحقة االشاااااراكة مع اللجان اإلعليمية؛ وزيادة  

مجموعااة األمم المتحاادة للتنمياة    ااتمااام المااانحين عل  جميع المسااااااااااااااتويااات؛ وزيااادة درجااة المشااااااااااااااااركااة تي
 المستدامة لتحسين الجهود المبذولة عل  ال هيد اإلعليمي  

واعترلت اللجنة ايعت ااد ة وايجتما ية آلسايا والمحيف الهاد  تخ ايص نسابة مئوية مهي نة من   -263
مي عل  ايقاحالع  األموال تي كن لجنة لعليمية لتنفيذ برناما عمن تيينا، مما سايسااعد م ت  الممقن الساا

بدور أكقر استبا،ية تي ل جاد التيزر تي التنفيذ  ودعا األونكتاد لل  تخ يص الموارد عل  نحو أتضن من 
جان  الجملية الهامة بين كيانات األمانة الهامة لألمم المتحدة المشاااااااااركة تي تنفيذ برناما عمن تيينا، مع  

 اذا المجال األخذ تي الحسبان اينخراد الفهلي لكن كيان تي 

وأبرزت األترعة الُقْحرية قااااااارورة ،يام الم ت  اما يلي  بذل جهود إلدرا  برناما عمن تيينا تي خحف   - 264
وبراما المانحين والمؤسااسااات المالية الدولية؛ وتهبئة م ت  التنساايد اإلنمايي من أجن لشااد التزامات عل  نحا   

مام  المنظوماة بتنفياذ برنااما عمان تييناا؛ و عاداد عرض    د الاذي  م ن أن  قاديِّ ماذكرة للاا اة( اشااااااااااااااجن الادعم المحاد 
دة  م ن أن تساااااااتهين بها   الم ت  لألترعة الُقحرية اشاااااااجن تنفيذ برناما عمن تيينا؛ و عداد ورعات اساااااااتراتيجية محد 
جيم األترعة الُقْحرية تي تواصاااااالها مع ل ومات البلدان النامية غير الساااااااللية؛ و نشاااااااء جهات تنساااااايد لعليمية لتو 

 المشاركة بين األترعة الُقْحرية ول ومات البلدان النامية غير الساللية اشجن برناما عمن تيينا  

دة   -265 أما الشركاء تي التنمية تجبرزوا قرورة أن  قوم الم ت  اما يلي  التو،يع عل  مذكرة تفاام محد 
ص لبرناما عمن مع المنظمات اإلعليمية ذات ال االة يتخاذ لجراءات صااريحة ووقااع جدول   زمني مخ اا 

تيينا؛ واينخراد ا ورة منظمة عل  مستول عال مع مسؤولي الوكايت المهنية لزيادة الدعم والتجييد؛ وقم  
الهمن الذي  قوم ام خبراء من مختلف الوكايت و صاااااااادار تقارير مشااااااااتركة تسااااااااليِّف الضااااااااوء عل  مختلف 

ر ت ي المناعشاااااااات لول عضاااااااا ا الربف عبر الحدود؛  المنظورات لزاء نفس الموقاااااااوع؛ والهمن ا ااااااافة ميسااااااايِّ
ووقااااااع مجموعة أدوات لبرناما عمن تيينا تتضاااااامن تدابير تنظيمية عملية لتوجيم ل ومات البلدان النامية  
غير الساااااللية اشااااجن الخيارات المناساااابة تي مجال السااااياسااااات الهامة؛ وتحديد  أصااااحا  الم اااالحة غير 

نفيااذ برنااما عماان تيينااا؛ وتهزيز التهاااون من أجان جمع األموال  المرييين  الاذين  م ن أن  ساااااااااااااااااموا تي ت
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للبحوث والمنشاااورات  وأشاااار الم ت ، من جانبم، لل  أن  من الالزم لجراء تقييم لاللتياجات من أجن تقد م  
ن للموارد الالزمة ألداء األدوار المبي نة أعاله   تحلين مف  

و  لل نةمج ممل ف -2   لل ة ورصده واإلبالغ م ه ب مةلغ ضمةا المتةبم  الم يا

أبدت كيانات منظومة األمم المتحدة عل  مسااااااااتول المقار آراء متباينة اشااااااااجن أداء م ت  الممقن   -266
السااامي تي الرصااد واإلبال  والمتااهة  ومن الجوان  اإل جابية التي أشاايَر لليها تي اذا الشااجن عدرة الم ت   

لشاااركاء تي لعداد التقرير السااانوي لألمين الهام عن برناما عمن تيينا   عل  التنسااايد والمتااهة اانتظام مع ا
ورل   ممقلو البلدان النامية غير السااااااللية أ ضاااااًا بدور الم ت  تي لعداد اإلعالن الساااااياساااااي واإلعالنات  

 الوزارية اشجن برناما عمن تيينا و جراء استهراض منت ف المدة  

لزم التحساااين، أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة قااارورة أن  وفيما يتهلد االمجايت التي تسااات -267
 قوم الم ت  اما يلي  كفالة تجساايد جميع مدخالت الوكايت تي تقاريره عل  نحو أتضاان؛ وقاامان تفسااير  
أتضااااان للبيانات المقد مة وقااااامان لسااااان اساااااتخدامها؛ وقااااامان ايعتراف الساااااليم امدخالت الوكايت عند  

ر للوكاايت واإلدارات الفنياة أثنااء عرض تقرير األمين الهاام عل  اللجناة القاانياة  اسااااااااااااااتخادامهاا؛ وتوتير منب
اشاااااااااااجن تنفيذ برناما عمن تيينا؛ و  جاد عدرة التيا ية لعليمية عل  رصاااااااااااد التقدم المحرز تي تنفيذ برناما  

مؤشااااااارات  عمن تيينا واإلبال  عنم عل  نحو أتضااااااان؛ واساااااااتخدام المن اااااااات المتالة للجان اإلعليمية لتتبع  
 أاداف التنمية المستدامة التي  م ن أن تسهم تي رصد برناما عمن تيينا  

تي الماية من المجيبين عل  الدراسااااااة ايسااااااتق ااااااايية من   69وعل  ال ااااااهيد الُقْحري، لم يتم ن  -268
األترعاة الُقْحرياة من تقييم أداء الم تا  تي مجاال المتاااهاة والرصاااااااااااااااد واإلبال ، اساااااااااااااابا  عادم تهااملهم مع  

تي المااياة عادم   16تي المااياة عن رقااااااااااااااااام، فيماا أبادل  15الم تا   ومن بين المجيبين البااعين، أعر   
رقاااااااااام  ودعت األترعة الُقْحرية الم ت  لل  تزويداا اي وموظفي البراما التااهين لها اقلا ات لعالمية  

اء تحليالت ُعْحرية مشاتركة، اشاجن الهناصار الرييساية من برناما عمن تيينا التي يتهين النظر تيها عند لجر 
 وتي وقع أ ر التهاون وتي اإلبال  عن تنفيذاا  

وأبرز ممقلو البلدان النامية غير السااللية قارورة أن يدعم الم ت  أنشاحة الرصاد واإلبال  عل    -269
ا او  ال هيد الو ني، اسبن منها التنسيد مع جهات التنسيد الو نية تي البلدان النامية غير الساللية  كم

 مهمول بها لاليًا فيما يتهلد اجعن البلدان نمويًا والدول الجزرية ال غيرة النامية( 

 م ةص ة الولةية المتمبو  بةللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  وزيةدة الت عغ  بهة -3 

تباينت مواعف كيانات منظومة األمم المتحدة اشااجن مدل رقااااا عن أداء م ت  الممقن السااامي   -270
بات الكيااناات اجهود الم تا  تي تنظيم  تي مجا ال المنااصاااااااااااااارة والتو ياة  تفي شااااااااااااااد المواعف اإل جاابياة، رل 

للا ات لعالمية وأنشااااحة تو ية تي مواعع متهددة اشااااجن التحد ات اإلنمايية الخاصااااة التي تواجهها البلدان  
ثة التي  قديِّمها من خالل موعهم عل    شااااااب ة اإلنترنت، ومن اااااااتم  النامية غير الساااااااللية والمهلومات المحد 

 ومنشوراتم عل  وسايف التواصن ايجتماعي 

تي الماية من المجيبين عل  الدراساااة ايساااتق اااايية    63وعل  ال اااهيد الُقْحري، لم يتم ن ساااول  -271
من األترعة الُقْحرية من تقييم أداء م ت  الممقن الساااااااااااامي تي اذا المجال نظرًا لهدم مهرتتهم ام  أما ااعي  

تي الماية عدم رقااام  وتي مقابالت    20تي الماية منهم عن رقااام، فيما أبدل   17بين تقد أعر   المجي
يلقة، وباسااااااااااااتقناء تريد ُعْحري والد كان لم انخراد جواري مع م ت  الممقن السااااااااااااامي  مالوي(، كانت  

 ي تهامن مهم  األترعة األخرل لما غير وا ية بوجوده أو كان لديها تواصن قئين مهم أو لم   ن لها أ
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ومن بين الشااااااركاء تي التنمية، أعربت منظمة التجارة الهالمية عن تقديراا إلنشاااااااء م ت  الممقن   -272
الساااااااامي عناة تواصااااااان تهالة بين األعمال المضاااااااحلع بها تي جنيف ونيويورظ، مما أتاح لم تقد م للا ات  

 برناما عمن تيينا  لعالمية منتظمة للممقلين تي نيويورظ اشجن عملم المتهلد بتنفيذ

وفيما يتهلد االمجايت التي تتحل  التحساين، أشاارت كيانات منظومة األمم المتحدة لل  قارورة   -273
أن  قوم م ت  الممقن السااامي  اما يلي  ممارسااة صااالليتم تي لشااد أصااحا  الم االحة، وتوجيم التنفيذ،  

جاه؛ و ذكاء الوعي من خالل وقاااع مجموعات  و،يادة المناعشاااات الساااياساااية وتوليد ايت اااايت القنايية ايت
أنشااااااااااااااحة تدري  للموظفين عمومًا اشااااااااااااااجن التحد ات وموا ن الضااااااااااااااهف الهي لية تي البلدان النامية غير 
الساللية؛ وزيادة درجة األولوية الممنولة للبلدان النامية غير الساللية لل  مستول األولوية الممنولة للدول  

 البلدان نمويًا؛ وتهزيز المنتدل الهالمي المهني االبلدان النامية غير الساللية   الجزرية ال غيرة النامية وأعن

كما ُدعي م ت  الممقن الساااااااااامي لل  اينخراد ا اااااااااورة اساااااااااتبا،ية و ل  دعم عمن مجمع الفكر   -274
د من جاانا  البلادان الناام ياة غير الادولي للبلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة، الاذي يوتيِّر منبرًا للهمان المنساااااااااااااا 

الساااللية تي المحاتن الدولية، ويشاا يِّن أداة مفيدة إلدراظ ايلتياجات الخاصااة للبلدان النامية غير الساااللية  
 من خالل احوثم وتحليلم للسياسات 

رية قاااااااااااارورة أن  قوم م ت  الممقن السااااااااااااامي اما يلي  أن يبييِّن بوقااااااااااااوٍح   -275 وأبرزت األترعة الُقحِّ
من لدماا  برنااما عمان تييناا تي من تواياد ر السااااااااااااااااللياة ماا  م ن أن تجنيام  لح وماات البلادان الناامياة غي

قين الم يمين   خححها اإلنمايية الو نية؛ وتقد م مجموعات مهلومات موجزة عن برناما عمن تيينا لل  المنسيِّ
قين ا لم يمين تي المهي نين لديقًا تي البلدان النامية غير السااااااللية؛ وتقد م للا ات دورية اتتراقاااااية للمنسااااايِّ

البلدان النامية غير الساااااااااااللية عن لالة تنفيذ برناما عمن تيينا؛ والتواصاااااااااان مع أترعة التنساااااااااايد اإلعليمية  
 المهنية ااييتالتات المواقيلية ذات ال لة ببرناما عمن تيينا 

ن تيينا التنمية لل  زيادة التو ية من جان  م ت  الممقن الساااامي لشااارح برناما عم تي  ودعا الشاااركاء   - 276
وبياان التقادم المحرز تي تنفياذه للكيااناات من خاار  منظوماة األمم المتحادة التي تهمان تي مجاايت البرنااما ذات  
األولوية  وأشااار ممقلو البلدان النامية غير الساااللية لل  قاارورة أن يت خذ الم ت  اإلجراءات التالية  لاقاء اهقات  

التحورات المت ااااالة ببرناما عمن تيينا؛ وتحديد السااااافراء المنخر ين تي  البلدان النامية غير السااااااللية عل  علم ا 
الهمن اشاااااجن برناما عمن تيينا ودعوتهم لل  مناصااااارة عضااااايتم والمشااااااركة تي المناعشاااااات ذات ال ااااالة؛ وتنظيم  

ات ااااايت  اجتماعات لعليمية وأعاليمية لتم ين البلدان النامية غير الساااااللية من مناعشااااة التحد ات القايمة؛ و عامة  
اسااااااااتبا،ية عل  مسااااااااتول البهقات وعل  المسااااااااتول الُقْحري  وذكر الم ت ، من جانبم، أن  من الالزم لجراء تقييم  

ن للموارد الالزمة ألداء األدوار المبي نة أعاله    لاللتياجات من أجن تقد م تحلين مف  

 وت  ل هة 2030تمزيز االتيةق مع متةبم  خط  مةأل  -4 

ياح ألداء م ت  الممقن الساااامي أعن وقاااولًا تي اذا المجال، لذ لم ُيبرز أي كيان من  كان ايرت -277
تي   15كيانات منظومة األمم المتحدة أي لنجاز واقااا بهذا الشااجن  وعل  ال ااهيد الُقْحري، لم   ن سااول 
تي تهزيز الماية من المجيبين عل  الدراسااااااة ايسااااااتق ااااااايية من األترعة الُقْحرية راقااااااين عن أداء الم ت   

تي الماية   71تي الماية عن عدم رقااااام، ولم يتم ن   14، تي لين أعر   2030ايتساااا  مع خحة عام  
 من تقييم أداء الم ت  اسب  عدم للمامهم ام 

وفيما يتهلد االمجايت التي تستدعي التحسين، أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة قرورة أن   -278
ا   ساااااااتفيد الم ت  من اآلليات ال مشاااااااتركة بين الوكايت من أجن تهزيز أوجم الترااف البرنامجية وأن يوقااااااايِّ

ُهد الو ني واإلعليمي والهالمي     2030أكقر ال اااااااااالة القايمة بين برناما عمن تيينا وخحة عام   عل  ال ااااااااااُّ
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ويتهين عل  الم ت  أ ضااًا أن  سااتخدم عدرتم عل  لشااد مختلف الجهات تي تهبئة مجموعة البلدان النامية  
، احية التشاااااديد ا ااااافة جما ية عل  أن  البلدان النامية  77  لاير السااااااللية تي الجملية الهامة ومجموعة غ

 غير الساللية لن تتم ن من بلو  أاداف التنمية المستدامة دون مهالجة أولويات برناما عمن تيينا 

قن الساااااااااااامي ل ار  وأبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة أ ضاااااااااااًا قااااااااااارورة أن يوايم م ت  المم -279
اإلبال  عن برناما عمن تيينا مع غا ات ومؤشااااااارات أاداف التنمية المساااااااتدامة اشاااااااجن ما يت ااااااان بها من 
المجااايت ذات األولويااة، وأن ياادما اإلبال  عن برناااما عماان تيينااا تي عمليااات المتااااهااة وايسااااااااااااااتهراض  

جن ذلك أن يؤدي لل  تجن  للداث  الخاصااة ااإلبال  عن أاداف التنمية المسااتدامة وأ ر التهاون  ومن شاا
مسااااارات متوازية ويسااااهم تي تقلين ع ء اإلبال  عل  البلدان النامية غير الساااااللية واألترعة الُقْحرية، وتي  

 لدما  برناما عمن تيينا تي أ ر أوسع للسياسات والرصد عل  ال هيد الُقْحري 

 الم  ط به بشأا ب نةمج ممل فلل ةت فل  الم ارد لمكتب الممثل اليةمي ألداء دوره  -بةء 

 د مكتب الممثل اليةمي ار الميت ى الحةلي لم   -1 

اشجن  (، تلقي  البرناما الفرعي لم ت  الممقن السامي  5فيما يتهلد االموارد المالية  انظر الجدول   -280
دوير    1  250  000دوير و  750  000البلدان النامية غير الساااللية متوسااف مخ اا  ااات ساانوية يتراوح بين  

ن الميزانية عل  السواء   ، تشمن موارد عاد ة وموارد خارجة ع2014منذ اعتماد برناما عمن تيينا تي عام  
وأشاااااااار الم ت  لل  أن  الموارد الخارجة عن الميزانية شاااااااهدت زيادة كبيرة عندما كانت الولدة الفر ية عل   

ساانوات، ثم انخفض    10وشااك الخضااوع يسااتهراض رييسااي، مقن اسااتهراض منت ااف المدة أو اسااتهراض  
 لجم اذه األموال اهد ذلك 

بشاارية الالزمة ألداء الدور المنود ام، لدل البرناما الفرعي لم ت  الممقن  وفيما يتهلد االموارد ال -281
السااامي اشااجن البلدان النامية غير الساااللية ثالثة موظفين متفرغين تي الفئة الفنية  كما أنم  سااتهين اخبير 
قديِّم  اسااااتشاااااري لمدة شااااهر أو شااااهرين تي الساااانة ومتدربين داخليين لفترات ع اااايرة  وباإلقاااااتة لل  ذلك، ت

الولدات الفر ية التااهة للم ت ، ا افة جما ية، دعمًا   ان لل  أربهة أساابيع من الدعم المتفر  لشاخص  
والاد  وَيهتبر الم تا  أن  ماا يتلقااه من تمويان غيُر كااف لل  لاد اهياد ألداء دوره عل  النحو المنااساااااااااااااا ،  

  لة االوظايف وسل ف الضوء عل  الحاجة لل  توتير وظايف لقافية وموارد غير مت

  5الجدول 
ص  لبل نةمج ال  مي لمكتب الممثل اليةمي بشأا اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ    الم ارد المةلغ  المخصا

  بدويرات الوي ات المتحدة(

   ( 2021 2020 2019-2018 2017-2016 2015-2014 الموارد

 400 748 600 639 800 154 1 400 141 1 1 490 800  أ(لجمالي الميزانية الهاد ة

 000 280 408 232 833 927 756 355 300 055 1   (لجمالي الموارد الخارجة عن الميزانية

المتوسااااااااااااااف الساااااااااااااانوي  الميزانياة الهااد ة  
 وايعتمادات الخارجة عن الميزانية(

050 273 1 578 748 317 041 1 008 872 1 028 400 

 رد م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية عل  ايستبيان     الم در 
 اعتمادات مواَتد عليها   أ(
  2020، تمقيِّن المبال  نفقات تهلية، تي لين أن  المبل  تقديري لهام 2019-2014فيما يتهلد االفترة    (
 اعتمادات محلوبة/متههد بها    (
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وتي لين أشاااارت غالبية كيانات منظومة األمم المتحدة لل  أنها تفتقر لل  المهلومات الكافية لتقييم   -282
مدل كفا ة الموارد المتالة لم ت  الممقن السااااااااامي، اعتبر عدد علين منها الموارد المتالة للم ت  غير كافية   

ر الموارد ألغراض لجراء اح  وتحلين  وذكر ألد الكيانات أن  الم ت    ُينظر لليم ا اورة متزايدة عل  أنم  ساخيِّ
موقااااااوعيين، واو مجال ي يندر  قاااااامن نحا  وييتم  وبناء عل  ذلك، اعُترح أن  قوم الم ت  اقعادة توزيع  

ن جانبم،  الموارد من عملم تي مجال البح  والتهاون التقني لل  مجال المناصاارة والتنساايد  وأشااار الم ت ، م
لل  أنم ُيتوعع أن تساهم أنشاحة البح  التي  ضاحلع بها تي توجيم و ثراء الرصاد والمتااهة والمناصارة والتنسايد  
دعماًا لتنفياذ برناما عمان تييناا  ويلظات كياانات منظومة األمم المتحادة أ ضااااااااااااااًا أن  الم تا   فتقر لل  الموارد  

دة تتهلد االبلدان النامية غير السااااللية؛ والترويا  الالزمة إلنجاز األنشاااحة التالية  المشااااركة تي   تهاليات محد 
دة تتهلد االبلدان النامية غير الساااللية؛ وخدمة أولويات مهين ة من برناما عمن   يسااتراتيجيات وتوصاايات محد 

 تيينا  مقن تيسير النقن والتجارة(؛ وقمان تمقين كاٍف تي للقات الهمن  

ن النامية غير الساااااللية ا اااافة خاصااااة مسااااتول الموارد المتالة لم ت  الممقن  وانتقد ممقلو البلدا -283
الساااااااامي، مشااااااايرين لل  أنم غير عادر لاليًا عل  خدمة ثالث مجموعات من البلدان التي تواجم أوقااااااااعًا  

لممقلون  خاصاة  أعن البلدان نمويًا، والبلدان النامية غير السااللية، والدول الجزرية ال اغيرة النامية(  وأبرز ا
 وكيانات منظومة األمم المتحدة قرورة زيادة التنوع الققاتي والمهني تي تش يلة موظفي الم ت  

 ا تغةجةت مكتب الممثل اليةمي م  الم ارد ألداء دوره الم  ط به بشأا ب نةمج ممل فلل ة والدمم الموداأل  -2 

نامية غير الساااااللية تي لاجة لل  أربع  رأل م ت  الممقن السااااامي أن  برنامجم الفرعي للبلدان ال -284
وظايف لقااااااااااااااافية تي الفئة الفنية ألداء دوره المنود ام عل  النحو الماليم فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا  
كما ساااال ف الضااااوء عل  الحاجة لل  موارد غير مت اااالة االوظايف من أجن   أ( تنظيم اجتماعات لقااااافية  

لموظفين للمشااااااااااااااركة تي الهمليات اإلعليمية ودون اإلعليمية والو نية  ألترعة الخبراء؛ و  ( تموين سااااااااااااافر ا
؛ و  ( تموين مشاااااركة ممقلي البلدان  2030الرامية لل  تهزيز ايتسااااا  بين برناما عمن تيينا وخحة عام  

النامية غير الساللية والخبراء المهنيين بها تي ايجتماعات الهامة؛ و د( لجراء مشاورات سنوية مع جهات  
لتنساااااااااااايد الو نية اشااااااااااااجن تنفيذ برناما عمن تيينا؛ و ه( تغحية نفقات التشااااااااااااغين الهامة وخدمات الدعم  ا

م  لبات لتم ينم من وظايف لقاااااااااااااافية اهد اعتماد برناما عمن  لالجتماعات  وأشاااااااااااااار الم ت  لل  أنم عد 
 تيينا، غير أن  اذه الحلبات لم تل   اهُد 

غير سااااللية عن رأي مفاده أن  م ت  الممقن الساااامي  حتا  لل   وأعر  ممقلو عدة بلدان نامية  -285
موارد لقافية وأثاروا المسجلة من خالل منابر متهددة، اما تي ذلك اجتماعات مجموعة البلدان النامية غير 
(،  الساللية  المؤلفة من ممقلي البهقات الدايمة للبلدان النامية غير الساللية لدل األمم المتحدة تي نيويورظ 

وال ااااااااااااااين، وكاذلاك تي عرارات الجملياة الهااماة المتهلقاة بتنفياذ  77  لومجموعاة الادول األتري ياة ومجموعاة ا
 برناما عمن تيينا  

وأبرز عدد من كيانات منظومة األمم المتحدة والشااااااااركاء تي التنمية بدورام قاااااااارورة زيادة موارد   -286
لمت اااااااالة امجايت عملم اشااااااااجن برناما عمن الم ت  من أجن تهزيز عدرتم عل  مهالجة أوجم الق ااااااااور ا

تيينا، عل  النحو الذي أبرزه القساااام السااااابد  كما أبرزوا قاااارورة تحسااااين الم ت  عدرَتم عل  تهبئة الموارد،  
من خالل زيادة انخراد المانحين التقليديين  مقن الدول األعضاااااااااء( والمانحين غير التقليديين  مقن القحاع  

 ون فيما بين بلدان الجنو ، والمؤسسات الخيرية( عل  لد سواء  الخا ، والشركاء تي التها

وتي اذا السيا ، ذكر م ت  الممقن السامي أنم وقع وثايد مشاريع متهددة اشجن تهبئة الموارد   -287
( واستهراض  2016-2015مع مرور السنوات، اما تي ذلك فيما يتهلد االتهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا  

م من 2018-2017منت اااااااف المدة   (  ورأل ألد مندوبي بلد نام غير سااااااااللي أن  من شاااااااجن الدعم المقد 
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لدارة الشاااااؤون ايعت ااااااد ة وايجتما ية للبرناما الفرعي لم ت  الممقن الساااااامي اشاااااجن البلدان النامية غير 
ن نمويًا والدول الجزرية  الساللية، عل  غرار الدعم الذي تقديِّمم لل  البرنامجين الفرعيين المتهلقين اجعن البلدا

ز لل  لد اهيد عدرة الم ت  عل  اإلنجاز   ال غيرة النامية، أن  هزيِّ

وفيما يتهلد االدعم الذي تقديِّمم كيانات منظومة األمم المتحدة والشاااااااااركاء تي التنمية أو  هتزمون   -288
م  بارة عن مسااااامات  تقد مم لل  الم ت  لكي يتسااان  لم الوتاء بوييتم عل  نحو أتضااان، تهو تي مجموع

عينية تتمقن تي ما يلي  المشااااركة تي ايجتماعات المتهلقة ببرناما عمن تيينا وللقات الهمن والمناسااابات  
الجانبية وايشاتراظ تي تنظيمها أو اساتضااتتها؛ وتقد م مدخالت لتقارير األمين الهام عن تنفيذ برناما عمن 

ت والرؤل؛ وتقد م المساااااااااعدة التقنية التهاونية؛ و جراء دراساااااااات  تيينا؛ وتبادل المساااااااااامات التحليلية والخبرا
 مشتركة؛ و  ال  نداءات مشتركة؛ ودعم تواصلم مع م ات  الكيانات عل  ال هيد الُقْحري 

م المهحيات الواردة تي القساااااااااااام السااااااااااااابد عايمة واسااااااااااااهة من ايعترالات التي أبدتها كيانات   -289 وتقديِّ
ما يتهين أن  قوم ام الم ت  لتهزيز أدايم و،يمتم تي تنفيذ األاداف المنو ة   منظومة األمم المتحدة اشااااااااجن

ام فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا، لقاااااااااااتًة لل  ما  قوم ام االفهن  وي شااااااااااك تي أن  اذا األمر ُيبرز كذلك  
الشااساهة بين   الحاجة لل  موارد لقاافية من أجن قامان الفهالية تي األداء  ويساجيِّن المفتش اقلٍد الفجوات

ما يتوعهم الشااااركاء وأصااااحا  الم اااالحة من الم ت  وما  م ن أن  حقيِّقم عملييًا من خالل برنامجم الفرعي  
 المهني االبلدان النامية غير الساللية تي قوء الموارد المتالة 

   والمساااااجلة القايمة تي اذا ال ااااادد اي كي ية مهالجة ايعترالات الرامية لل  التحساااااين تي سااااايا  -290
الهمن الجاري والموارد المحدودة وما الذي  م ن أن يوجيِّم ايعتبارات المتهلقة االموارد اإلقااااافية  وتي اذا  
الساااااايا ، يرل المفتش أنم ينبغي، أوي وعبن كن شاااااايء، أن  ضااااااع الم ت  ل ارًا متكاماًل وواقااااااحًا للنتايا  

متحدة  ويشاامن ذلك نتايا الهمن األساااساي  والميزانية، عل  غرار ما تهلت عدة كيانات من منظومة األمم ال
 الذي  ضحلع ام الم ت ، تضاًل عن شراكتم مع وكايت أخرل وشركاء آخرين تي أداء اذا الهمن  

ويشامن ذلك أ ضاًا نظر م ت  الممقن الساامي تي جميع اعترالات أصاحا  الم الحة الواردة تي  -291
نوع التهاون والشااااراكات الالزمة مع كيانات منظومة    اذا الف اااان لتحديد الجهات األعدر عل  تنفيذاا وعل 

األمم المتحدة األخرل والشااااااااااااااركاء تي التنمية  كما  شاااااااااااااامن التقا لية تي الهمن مع أعن البلدان نمويًا وتي  
تحقيد أاداف التنمية المسااااااااااااااتدامة  ويتضاااااااااااااامن ذلك أ ضااااااااااااااًا تجمين موارد الميزانية الالزمة لتحقيد النتايا  

 ذلك أساسًا جيدًا لتبرير ميزانية الم ت ، ويتهين اتخاذ لجراء بهذا الشجن وتقًا لذلك  المسح رة  وسيوتيِّر 

ومن المتوعع أن يوتيِّر تنفيذ التوصية التالية، بوقع ل ار متكامن شامن ومتسد للنتايا، األسات   -292
 للنظر افهالية تي كن من مالظ الموظفين وموارد الميزانية 

 6الت صغ    

مكتب الممثل اليةمي ألّل اللبداا نم اا واللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ   ي بغي أا يكبيِّف األمل  المةأل   
والدول الجزري  الصغل ة ال ةمغ  ب ضع إطةر ُمْحكم ومتكةمل لب تة ج، وملزانغ  وخط  ب نةمجغ  دقغوتل   

مةت م  ش وط ال جةح، بمة في ذلك  لل نةمجه ال  مي بشأا اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ ، مش  م  بممب  
 إّةم  ش اكةت م  أجل تحولق أث  جمةمي، وبب رة خط  إلدارة المخةط ، وخط  لب صد والتولغم. 

 

وسااايهرض المفتش، تي الف ااان التالي، تقييمًا للتدابير التي  م ن اتخاذاا لتحساااين كي ية تنسااايد   -293
وممقلي ل ومات البلدان النامية غير السااللية فيما بينها اشاجن دعم  وتهاون كيانات منظومة األمم المتحدة  

 تنفيذ برناما عمن تيينا 
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 الت يلق والتمةوا بشأا ب نةمج ممل فلل ة -سةبمةا  
يتمقن مفتاح تقد م الدعم افهالية للبلدان النامية غير السااااااللية تي لعامة تنسااااايد وتهاون كاتيين بين   -294

متحادة ول وماات ااذه البلادان تي تحادياد التيااجااتهاا فيماا يتهلد ببرنااما عمان تييناا،  كيااناات منظوماة األمم ال
وسابن عملها ساوييًا عل  أتضان وجم لمهالجة تلك ايلتياجات  ومن المهم أ ضاًا التنسايد بين ل ومات البلدان  

اتن الهالمية، وأ ضاااًا  النامية غير السااااللية تي الوعوف عل  التياجاتها وال يام اجعمال الدعوة اشاااجنها تي المح
فيما بين كيانات منظومة األمم المتحدة لتحديد الموارد والقدرات الموجودة داخن منظومة األمم المتحدة، وساابن  

 استقماراا عل  أتضن وجم اح م مزا ااا النسبية تي تنفيذ برناما عمن تيينا  

جن برناما عمن تيينا، ومدل  وي ييِّم المفتش تي اذا الف اااااان ساااااابن لعامة لوار ل ومي دولي اشاااااا -295
وجود جهات تنسااااايد ل ومية و نية، ووسااااااين التنسااااايد والتهاون بين الوكايت عل  مساااااتول المقار وعل   
ال اااهيدين اإلعليمي والُقْحري  وتي جميع الحايت،  هرض المفتش التحد ات الرييساااية التي تواجم التنسااايد  

 ير التي  م ن اتخاذاا للت دي لها والتهاون من خالل اذه الوساين، والحلول والتداب

 م ةب  الت يلق والتمةوا الحك ملل  الدوللل  بشأا ب نةمج ممل فلل ة -ألف 

  م ةب  الح ار الحك مي الدولي بشأا ب نةمج ممل فلل ة -1 

أبرز ممقلو البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية وكيانات منظومة األمم المتحدة مجموعة متنوعة من   -296
التي تتيا لح ومات اذه البلدان التواصاااااااان فيما بينها ومع اذه الكيانات اشااااااااجن تنفيذ برناما الهمن    المنابر 

ل ااااالا البلدان النامية غير الساااااللية  تهل  ال ااااهيد الهالمي، يتمقن أبرز منبر من اذا القبين تي مؤتمر 
نوات، واسااتهراض منت ااف المدة  ساا  10األمم المتحدة المهني االبلدان النامية غير الساااللية الذي ُ هقد كن 

 لبرناما الهمن ل الا البلدان النامية غير الساللية الذي ُ جرل اهد خمس سنوات من اعتماده 

وُيهتبر ايجتماع الساااااااانوي لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساااااااااللية، الذي ُ هقد عل  اامش   -297
وي الرفيع المساااااااتول اشاااااااجن برناما عمن تيينا  وتكميِّن اتتتاح دورة الجملية الهامة، ايجتماَع الهالمي السااااااان

ايجتماَع مناعشاااااتن ساااانوية تي اللجنة القانية للجملية الهامة اشااااجن البند الدايم من جدول األعمال المهنون  
  متااهة مؤتمر األمم المتحدة القاني المهني االبلدان النامية غير الساللية  

ماااعااات دوريااة أخرل تهقااداااا مجموعااة البلاادان الناااميااة غير وُتسااااااااااااااتكماان اااذه ايجتماااعااات ااااجت -298
الساللية، التي تجتمع عل  مستول الممقلين الدايمين لدل األمم المتحدة تي نيويورظ  وباإلقاتة لل  ذلك،  
اناظ اجتماعان عحا يان رفيها المساااااااتول، اما ايجتماع الوزاري اشاااااااجن التجارة وايجتماع الوزاري اشاااااااجن 

دة تتهلد االبلدان النامية غير الساااااااللية تحضاااااايرًا يجتماعات ومفاوقااااااات  النقن  كما تن اَعش مساااااااين محد 
  (42 عالمية أخرل ومتااهًة لها

ويتول  م ت  الممقن الساامي تيساير ايجتماعات المذكورة أعاله أو دعمها أو  سااام تيها، ويهقد   -299
األامية للبلدان النامية غير السااااللية وبلدان    أ ضاااًا مهتكفات عل  مساااتول السااافراء لمناعشاااة المسااااين ذات

 الهبور لتهزيز تنفيذ برناما عمن تيينا 

  

رفيع المسااااااااااتول المهني االتنمية  منتدل المجلس ايعت ااااااااااادي وايجتماعي المهني امتااهة تموين التنمية؛ والمنتدل السااااااااااياسااااااااااي ال (42 
 جري كن أربع ساانوات لسااياسااة األنشااحة التنفيذ ة التي تضااحلع بها منظومة األمم المتحدة    الذي المسااتدامة؛ وايسااتهراض الشااامن  

ن لف   من أجن التنمية؛ والمؤتمر الح ومي الدولي لوقع صك دولي ملزم عانونًا تي ل ار اتفا،ية األمم المتحدة لقانون البحار اشج
التنوع البيولوجي البحري تي المنا د الواعهة خار  نحا  الوي ة الو نية واساااااااااااتغاللم عل  نحو مساااااااااااتدام؛ وايجتماعات الح ومية  

 الدولية التي ينظمها مجمع الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساللية 
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م اللجاان اإلعليمياة والمنظماات اإلعليمياة  مقان مفوقااااااااااااااياة ايتحاد   -300 وعل  ال ااااااااااااااهياد اإلعليمي، تنظيِّ
تي اذا  تجدر اإلشااااارة  دوراتها  و األتريقي( منابر للبلدان النامية غير الساااااللية وبلدان المرور الهابر خالل 

لل  أن  اللجنة ايعت اااد ة وايجتما ية آلساايا والمحيف الهاد  لديها ايئة خاصااة عل  الخ ااو   ال اادد  
مهنية اجعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير السااااااااااااااللية والدول الجزرية النامية تي المحيف الهاد ، تناعش  

متهلقة امجموعات البلدان اذه  وباإلقاااتة لل  ذلك، ُ هن  مجلس لدارة  المساااين ذات ال االة االسااياسااات ال
ره اللجنة ايعت ااااد ة وايجتما ية   برناما األمم المتحدة الخا  المهني ااعت اااادات وساااف آسااايا، الذي تيسااايِّ

 آلسيا والمحيف الهاد  واللجنة ايعت اد ة ألوروبا، االبلدان النامية غير الساللية ل رًا 

ارت عادة كيااناات من منظوماة األمم المتحادة لل  أن  اجتمااعاات مجاالس لدارتهاا تتيا للبلادان  وأشاااااااااااااا -301
النامية غير الساااللية ترصااة إلثارة مساااين تهمُّها، وي ساايما من خالل دورات عحا ية  أي دورات مواقاايلية(  

ليس لدل أي منها بند  ،  (44  عل  أنم ااساااااتقناء اللجنة ايعت ااااااد ة ألتري يا   (43 ذات صااااالة ببرناما عمن تيينا
دة من جدول األعمال مخ اااا  ااااان ل اااارًا للبلدان النامية غير الساااااللية أو لبرناما عمن   د أو دورة محد  محد 
ليِّف الضاااوء عل  المنابر الح ومية الدولية للبنك الدولي وصاااندو  النقد   تيينا  وخار  منظومة األمم المتحدة، ساااُ

ة  مقن رصاد واساتهراض المهونة ل االا التجارة واللجان المهنية بتيساير التجارة  الدولي ومنظمة التجارة الهالمي
 والتجارة والتنمية( بوصفها منابر مفيدة لمناعشة دعم الشركاء لتنفيذ برناما عمن تيينا 

 تمزيز فمةلغ  الح ار الحك مي الدولي بشأا ب نةمج ممل فلل ة -2 

الليااة وكيااانااات منظومااة األمم المتحاادة أن  تلااك المنااابر  أبرز ممقلو البلاادان الناااميااة غير السااااااااااااااا -302
الح ومية الدولية عد أسااااهمت تي زيادة تواتد اآلراء، والوعي، والفهم المشااااترظ، والدعم السااااياسااااي، وتقاساااام  
الدروت المساااااااتفادة وأتضااااااان الممارساااااااات اشاااااااجن برناما عمن تيينا  وتتجساااااااد نتايا مداويتها، بدوراا، تي 

 لحريد واإلعالنات والتوصيات والتقارير القرارات وخرايف ا

وأعر  الممقلون عن تقديرام للدعم الذي  قديِّمم عدد من كيانات منظومة األمم المتحدة، وي سيما   -303
م ت  الممقن السااامي، لتهزيز مشاااركتهم تي المنابر الح ومية الدولية اشااجن برناما عمن تيينا، واو الدعم  

  :التالية التي ات خذ األش ال الخمسة

الدعم الفني  دعم البلدان النامية غير السااااااااااللية تي صاااااااااو  مواعف مشاااااااااتركة؛ و عداد    أ( 
 ورعات تحليلية وتوجيهية؛ وتوتير تدري  عحاعي وخدمات استشارية  اشجن المفاوقات التجارية مقاًل(؛

شااااااركة تي الدعم المالي  تموين تكاليف سااااافر ممقلي البلدان النامية غير السااااااللية للم   ( 
 ايجتماعات الرييسية؛ 

الدعم التقني  تقد م الدعم أثناء لجراء المفاوقااااات؛ وصااااو  ن ااااو  الوثايد الختامية     ( 
 والقرارات؛ واستحداث من ات اتتراقية لتبادل الوثايد؛ و عداد ملخ ات ايجتماعات وتقاريراا؛

و عداد مواد لعالمية  مقن  دعم جهود المناصاارة  لنشاااء شااب ات وتنظيم تهاليات جانبية  د( 
 الكتييبات( لزيادة الوعي؛

  

يئات الح ومية الدولية  الفر ية( األخرل تساتهرض اانتظام أنشاحة  عل  سابين المقال، ذكر األونكتاد أن  مجلس التجارة والتنمية واله (43 
 أمانتم الرامية لل  تنفيذ برناما عمن تيينا 

بند عانوني تي جدول األعمال اشجن برناما عمن تيينا خالل دورات مؤتمر وزراء المالية والتخحيف    ألتري يالدل اللجنة ايعت اد ة   (44 
ص عن التقدم المحرز تي تنفيذه والتنمية ايعت اد ة األتريقيي  ن،  قد م خاللها تقرير مخ  
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الدعم اللوجساتي  الترتي  لالجتماعات وتوتير خدمات الترجمة الشافوية؛ والترتي  للب     اا( 
 الشب ي وخدمات المشاركة عن اهد 

قين الم يمين عل  الدراساااة ايساااتق اااايية   -304 وعل  ال اااهيد الُقْحري، يتضاااا من ردود م ات  المنسااايِّ
م الدعم لنظرايها الح وميين  7 انظر الشاااااااااااااا ن   ( أن  األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية تقديِّ

  5 التكامن اإلعليمي( و   4تين  الو نيين للمشااااااااااركة تي المنابر الح ومية الدولية، تي الغال  اشاااااااااجن األولوي
 أ(  البنية التحتية للنقن( من برناما عمن  2 التحول ايعت اااااااااااادي الهي لي( وبدرجة أعن اشاااااااااااجن األولوية  

تي الماية من المجيبين عل  الدراساة ايساتق اايية أشااروا لل  أن  أترعتهم الُقْحرية تواجم   59تيينا  غير أن   
 تي الماية تقف أنم ي  ش يِّن تحد ًا  9ما اعتبر صهوبة تي تقد م اذا الدعم، في

 

قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية الم در    ردود م ات  المنسيِّ

م، سااااال ف ممقلو البلدان النامية غير السااااااللية وكيانات منظومة األمم   -305 وعل  الرغم من الدعم المقد 
من أوجم الق ااور تي اذه المنابر الح ومية الدولية، من لي  الهي لة والمشاااركة    12الضااوء عل   المتحدة  

والتموين ودعم منظومة األمم المتحدة، مما يؤثيِّر ساااالبًا عل  تهاليتها  وترد مجايت أوجم الق ااااور اذه تي 
  7اإل ار 

 
  7اإل ار 

لحك مغ  الدولغ  لبت يتتتتلق والتمةوا بشتتتتأا ب نةمج أوجه الوصتتتت ر التي تؤثيِّ  ستتتتببةا مبى فمةلغ  الم ةب  ا
 ممل فلل ة

 أوجه ّص ر الهغكبغ 
عادم لدرا  برنااما عمان تييناا أو البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة اااعتبااره بنادًا عاايماًا باذاتام تي جادول  •

 األعمال تي ايجتماعات والمقررات ذات ال لة؛
 عدم القدرة عل  تقد م لرشادات خاصة ا ن بلد اح م الحااع الهالمي أو اإلعليمي للمنابر المهنية  •

 المشةرك أوجه الوص ر في 
 مشاركة جزيية لممقلي جميع البلدان النامية غير الساللية تي ايجتماعات؛ •
ن  • التغييرات المتكررة تي ممقلي البلدان النامية غير الساااااااللية المشاااااااركين تي ايجتماعات، مما  هحيِّ

 ايستمرارية؛
رة الخاصاااااااة االبلدان النامية   • غير السااااااااللية وبرناما عمن عدم وجود ممقلين ملميين ااألنشاااااااحة المقر 

 تيينا؛
 التوترات السياسية بين البلدان، مما  حد من الحوار اشجن المبادرات دون اإلعليمية؛ •
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المجايت ذات دعم أترعة األمم المتحدة الُقْحرية لمندوبي البلدان النامية غير الساللية تي  7الش ن 
األولوية من برناما عمن تيينا لتهزيز مشاركتهم تي المنتد ات الح ومية الدولية
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 قهف مشاركة ممقلي بلدان المرور الهابر؛  •
عيود ايت اااااال وايختالتات تي التوعيت بين المنا د الزمنية، مما  هو  المشااااااركة تي ايجتماعات   •

 ايتتراقية 
 المجز المةلي

القيود المالية التي يواجهها الممقلون وموظفو منظومة األمم المتحدة فيما يتهلد االمشااركة الشاخ اية  •
 تي ايجتماعات 

 ّص ر دمم م   م  األمم المتحدة
لعداد كيانات منظومة األمم المتحدة تقارير مخ اااااااا  ااااااااة وغير اسااااااااتراتيجية لكي تنظر تيها الهيئات   •

لة عدم وجود الح ومية الد ولية اشاااجن المسااااين المت ااالة ببرناما عمن تيينا، لذ تبييِّن األنشاااحة المف ااا 
دة لدعم أولويات برناما عمن تيينا ا ورة منهجية؛  د وتكاليف محد   تخحيف محد 

قهف التهاون والتواصن بين كيانات منظومة األمم المتحدة ومع الشركاء تي التنمية الذين ينشحون  •
 مجايت تي تنظيم ايجتماعات ودعمها؛ تي نفس ال

البفء والتجخر تي ردود كيانات منظومة األمم المتحدة عل  ايساااااااااااااتفساااااااااااااارات والحلبات المقد مة من  •
 الممقلين 

و/أو المقابالت وردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش   ردود ممقلي البلدان النامية غير الساللية عل  ايستبيان  الم در
  المشتركة عل  ايستبيان 

وتي لين أعر ممقلو البلدان النامية غير الساااللية وكيانات منظومة األمم المتحدة اضاارورة تولي   -306
كان بلاد لزماام برنااما عمان تييناا وتهمام وتنفياذه لكي   ون للمناابر الح ومياة الادولياة أي أثر، تقاد ساااااااااااااال حوا  

هالجة أوجم الق اااااااااااور المذكورة  ( لم8التالية  المبي نة تي اإل ار    13  لالضاااااااااااوء عل  الحاجة لل  التدابير ا
 أعاله وتهزيز اذه المنابر لتحقيد مزيد من النتايا البنياءة 

 
  8اإل ار 

 التدابل  ال امغ  إلى تمزيز فمةلغ  الم ةب  الحك مغ  الدولغ  لبت يلق والتمةوا بشأا ب نةمج ممل فلل ة
 التدابل  الهغكبغ 

 لنشاء مجموعات تر ية داخن المنابر القايمة تهن  ل رًا االتياجات البلدان النامية غير الساللية؛  •
التنمية   • وأاداف  تيينا  عمن  برناما  غا ات  تحقيِّد  أي  ُ حتمن  التي  البلدان  عل   المناعشات  تركيز 

 المستدامة؛ 
اا • المهنية  القايمة  اإلعليمية  المنابر  تي  تيينا  عمن  برناما  وتكنولوجيا  دما  الهابر  والمرور  لتجارة 

 المهلومات وايت ايت؛ 
لعادة هي لة ايجتماعات الوزارية السنوية للبلدان النامية غير الساللية لالستهاقة عن للقاء البيانات   •

 المهد ة سلفًا اقجراء لوار عمليي المنح ؛ 
مؤتمرات الوزارية لألونكتاد ومنظمة التجارة  تنظيم اجتماع وزاري للبلدان النامية غير الساللية عل  اامش ال  •

 الهالمية من أجن لشراظ السلحات الو نية والمنظمات والوكايت الدولية المهنية عل  نحو أتضن 
 التدابل  الخةص  بةلمشةرك  

 لشراظ بلدان المرور الهابر احي  تشارظ اانتظام ونشاد تي المنابر ذات ال لة؛  •
 زيادة التفاعن والتنسيد بين مجموعة البلدان النامية غير الساللية تي نيويورظ وجنيف؛   •
 اإلاقاء عل  خيار المشاركة ايتتراقية تي المنابر المهنية لت  اهد زوال الجايحة   •
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 التدابل  المةلغ 
قمان تموين مشاركة جميع جهات التنسيد اشجن برناما عمن تيينا من البلدان النامية غير الساللية   •

 تي المنابر ذات ال لة   
 تدابل  دمم م   م  األمم المتحدة 

والمفاوقات تي   • المشاورات  المشاركة تي  الساللية عل   النامية غير  البلدان  عدرة مجموعة  تهزيز 
 اشجن تيسير التجارة والنفاذ لل  األسوا  والتجارة اإللكترونية؛ منظمة التجارة الهالمية

 زيادة مشاركة كيانات منظومة األمم المتحدة تي المنابر اإلعليمية ودون اإلعليمية؛ •
 لعداد تقارير تحليلية لعليمية عن برناما عمن تيينا من خالل اللجان اإلعليمية؛ •
رة  تحسين تواصن كيانات منظومة األمم الم • تحدة مع الممقلين تي نيويورظ وجنيف اشجن األنشحة المقر 

 الرامية لل  تنفيذ برناما عمن تيينا من جان  البلدان النامية غير الساللية 
و/أو المقابالت وردود المنظمات المشااركة تي ولدة التفتيش   ردود ممقلي البلدان النامية غير السااللية عل  ايساتبيان  الم در

  المشتركة عل  ايستبيان 

تكتسااااااااااي أامية االغة، ويدعو رييَس مجموعة البلدان النامية    13  لاويرل المفتش أن  اذه التدابير   -307
غير الساااللية لل  التشاااور مع أصااحا  الم االحة المهنيين اشااجن ساابن ووساااين تنفيذ التدابير ذات ال الة  

 االمجموعة وبايجتماعات السنوية لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساللية  

لة للمشاااااركة القنايية المباشاااارة بين ويسااااليِّم المفتش اجن  تهدد  -308 ة األ راف ي  م ن لي أن تكون م ميِّ
بلد نام غير ساللي وجاره من بلدان المرور الهابر، ولكن ي  م ن أن تكون بدياًل لها، وي سيما فيما يتهلد  

فتش مجموعة االمسااين الحسااساة من النالية الساياساية  ولتهزيز الدور التكميلي لتهدد ة األ راف، يدعو الم
البلدان النامية غير الساللية لل  تهيين مناصرين منها يرغبون تي ايقحالع بدور ،يادي عوي للدتع عدمًا  
ببرناما الهمن ل اااالا البلدان النامية غير السااااللية تي المنتد ات الهالمية  وعد نجحت بنغالد ش تي ذلك  

 ت لفايدة مجموعة الدول الجزرية ال غيرة النامية  تي الماقي ل الا مجموعة أعن البلدان نمويًا وموريشيو 

و قاااااااتة لل  ذلك،  هرض المفتش التوصااااااية التالية التي  م ن أن تسااااااهم، تي لال تنفيذاا، تي  -309
تهزيز تهاالياة المناابر الح ومياة الادولياة تي النظر عل  نحو أتضااااااااااااااان تي التحاد اات التي تواجههاا البلادان  

 ذ برناما عمن تيينا، ااعتباراا ذات صلة بوي ة كن كيان النامية غير الساللية تي تنفي

 7الت صغ    

ي بغي لبهل ةت التش ياغ  والهل ةت اإلداري  في مؤسيةت م   م  األمم المتحدة أا ُت مز إلى   
، إا لم تك  ّد فمبت ذلك بةل مل، بأا تو أل بتممغم أول يةت ب نةمج 2022مؤسيةتهة، بحب ل نهةي  مةأل 

الممل لصةلح اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  ذات الصب  بةلممل الم  ط بهة، وأا تطبب إلى مؤسيةتهة أا  
أل توةري  دوري  م  ت  ل ه.   توديِّ

 

جهةت الت يتتتتتتتتلق المم غ  بل نةمج ممل فلل ة في الحك مةت ال ط غ  لبلبداا ال ةمغ  ال    -بةء 
 الية بغ  

يتحل  دعم البلدان النامية غير الساااااااللية افهالية لتنفيذ برناما عمن تيينا تنساااااايد الهمن والتهاون،   -310
ليس تقف من جان  كيانات منظومة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية، بن أ ضًا من جان  ل ومات البلدان  

من اذه    20أشاار الممقلون لل  أن  لدل  ،  32  لاالنامية غير السااللية  ومن بين البلدان النامية غير السااللية  
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ليساااات لديها جهة  (  45  بلدان  5البلدان جهة تنساااايد ل ومية و نية مهي نة رساااامييًا اشااااجن برناما عمن تيينا، وأن   
م من ولدة التفتيش المشتركة   7تنسيد من اذا القبين، تي لين لم  ستج    بلدان لحل  المهلومات المقد 

من البلدان النامية    17ي توجد تيها جهة تنسااايد، تضاااحلع بهذا الدور وزارة والدة تي وتي الحايت الت  - 311
غير الساااللية، ووزارتان تي لثيوبيا ورواندا والنيجر  وباسااتقناء بوتان، ُ ههد بدور جهة التنساايد لل  وزارة أو أكقر  

   ( 46  تنسااااااااااااايد األخرل التي توجد تيها جهة    19  لامن الوزارات األربع التالية تي البلدان النامية غير السااااااااااااااللية 
تي الماية(؛ و  ( ايعت اااااد    29تي الماية(؛ و  ( التجارة وايسااااتقمار وال ااااناعة     38الشااااؤون الخارجية     أ( 

 تي الماية(    14تي الماية(؛ و د( النقن وايت ايت     19والمالية والتخحيف والتنمية   

الساااااااااااااااللياة عاددًا من اإلنجاازات التي لق قتهاا جهاات التنساااااااااااااايد    وأبرز ممقلو البلادان الناامياة غير  -312
الح ومية الو نية تيها من لي  لشاااااااااراظ الشاااااااااركاء افهالية تي دعم تنفيذ برناما عمن تيينا  وتشااااااااامن اذه  
اإلنجازات ما يلي  لجراء اسااتهراقااات و نية شاااملة لسااهامًا تي اسااتهراض منت ااف المدة الرفيع المسااتول  

ا  بلدان متهددة(؛ ووقااع م اافوتة تنفيذ لتوجيم الوزارات المهنية اشااجن دما برناما عمن لبرناما عمن تيين
تيينا تي السااااياسااااات وبراما الهمن  بوتسااااوانا(؛ وتوزيع أولويات برناما عمن تيينا لل  أاداف عحا ية عابلة  

 لساااااااااواتيني ونيبال(؛    للتحقيد  بوتان(؛ ودعم عمن اللجان الو نية المهنية بتيساااااااااير التجارة والمرور الهابر 
 وبلورة تدخالت برنامجية لتهزيز تنفيذ برناما عمن تيينا عن  ريد لشراظ القحاعات ذات ال لة  مالوي(   

وفيما يتهلد االتحد ات التي تواجهها جهات التنسااااااااااااايد الو نية تي تهزيز التواصااااااااااااان الفهال مع   -313
  :برز ممقلو البلدان النامية غير الساللية ما يليكيانات منظومة األمم المتحدة اشجن برناما عمن تيينا، أ

نقص الموارد البشاااااااارية والمالية الالزمة لحضااااااااور الفهاليات المتهلقة ببرناما عمن تيينا،   •
 وتهم جوار أولويات برناما عمن تيينا تهمًا جوارييًا؛

قين الم يمين واألترعة الُقْحرية اشجن برناما عمن تيينا •  ؛ غيا  التواصن مع المنسيِّ

د بوقااوٍح مسااؤوليات الوزارات المهنية لتنفيذ أنشااحة   • عدم وجود ل ار للرصااد والتقييم  حديِّ
 بهدف توتير مهلومات عن نتايا مؤشرات برناما عمن تيينا؛

 التجخر تي اإلبال  وع ور اإلبال  من جان  الوزارات المهنية بتنفيذ برناما عمن تيينا؛ •

والشاااركاء تي التنمية خدمات وأدوات متشاااابهة،  اساااتحداث كيانات منظومة األمم المتحدة   •
مما يؤدي لل  عدم الوقااااااوح اشااااااجن أيها أنساااااا  لمهالجة التياجات البلدان النامية غير 

 الساللية  

وتشاااااير البيانات المساااااتقاة من ايساااااتهراض لل  أن  وجود جهات التنسااااايد اذه ي يبل   عل  نحو  -314
حدة عل  ال اااااهيد الهالمي أو اإلعليمي أو الُقْحري  تهل  ال اااااهيد  كاف لل  النظراء تي منظومة األمم المت

تي الماية من المجيبين عل  الدراساااااااااة ايساااااااااتق اااااااااايية من األترعة الُقْحرية تي البلدان    87الُقْحري، أجا   
النامية غير الساااااااااااللية اجن  جهة التنساااااااااايد لما غير موجودة أو أنهم ي  هلمون بوجوداا  وعل  ال ااااااااااهيد  

ي، لم ُتشاااااااار أي من اللجان اإلعليمية لل  وجود جهات تنساااااااايد ل ومية و نية اشااااااااجن برناما عمن اإلعليم
تيينا  أما عل  ال اااااهيد الهالمي، تقد أشاااااار م ت  الممقن الساااااامي لل  عدم وجود جهات تنسااااايد ل ومية 

  

 ي توجد جهات تنسيد ل ومية تي أذربيجان وبوروندي و اجي ستان وجمهورية مولدوتا ومقدونيا الشمالية  (45 
  -وأتغانساااتان وباراغواي وبولي يا  دولة  الوزارات المهي نة لالقاااحالع بدور جهة تنسااايد اي   أ( الشاااؤون الخارجية  لثيوبيا وأرمينيا   (46 

متهددة القوميات( وجمهورية يو الد مقرا ية الشاااهبية وجنو  الساااودان ومنغوليا(؛ و  ( التجارة وايساااتقمار وال اااناعة  لساااواتيني  
رواندا وكازاخستان ومالوي(؛  وبوتسوانا وبوركينا تاسو ورواندا ونيبال والنيجر(؛ و  ( ايعت اد والمالية والتخحيف والتنمية  لثيوبيا و 

 و د( النقن وايت ايت  زامبيا ومالي والنيجر(  وتي بوتان، تضحلع لجنة السهادة الو نية بدور جهة التنسيد 
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د الم ت  مع البلدان ال نامية غير السااللية  و نية مهي نة بوقاوح اشاجن برناما عمن تيينا  وتبهًا لذلك، ينسايِّ
 اخ و  المساين المت لة ببرناما عمن تيينا من خالل اهقاتها الدايمة لدل األمم المتحدة تي نيويورظ 

وعد اتفد جميع ممقلي البلدان النامية غير الساااااللية الخمسااااة، الذين أشاااااروا لل  عدم وجود جهة  -315
ن  اناظ لاجة لل  جهة تنساايد لتنساايد الرؤل  تنساايد، عل  قاارورة لنشاااء اذا الكيان  ويلظت بوروندي أ

اشااااااجن األنشااااااحة المنجزة عل  ال ااااااهيد الو ني ومتااهتها، نظرًا لوجود الهديد من الوزارات المهنية ببرناما  
عمن تيينا  وأشاارت جمهورية مولدوتا لل  أن  لنشااء جهة تنسايد أمر قاروري لتيساير التواصان مع المنيِّسد  

 ي  الم يم والفريد الُقْحر 

تي الماية    39وتي الحايت التي ي توجد تيها جهة تنساااااااااايد أو ي   ون وجوداا مهروتًا، أجا    -316
تي الماية من المجيبين من م ات    60من المجيبين عل  الدراساااااااااة ايساااااااااتق اااااااااايية من األترعة الُقْحرية و

قين الم يمين تي البلدان النامية غير السااااااللية ااإل جا  اجن  لنشااااا اء الح ومة الو نية لجهة تنسااااايد المنسااااايِّ
ساااااي ون مفيدًا لتهزيز التهاون اشاااااجن برناما عمن تيينا  وتي البلدان النامية غير السااااااللية التي   ون تيها  
لدل كن من الح ومة الو نية والفريد الُقْحري جهة تنساااايد اشااااجن برناما عمن تيينا،  م ن للجانبين الهمن  

 سوييًا احريقة تهالة 

المفتش أن  عادم الهلم بوجود جهاات تنساااااااااااااايد ل ومياة و نياة مهنياة ببرنااما عمان تييناا عد  ويرل  -317
  ون أسااااااهم تي قااااااياع الفر  والتجخر تي التهاون الفهال بين كيانات منظومة األمم المتحدة والح ومات  

ية ال ااغيرة  الو نية  ويبييِّن لنشاااء م ت  الممقن السااامي جهات تنساايد من اذا القبين لكن من الدول الجزر 
النامية وأعن البلدان نمويًا أن  لنشاء جهات تنسيد للبلدان النامية غير الساللية أ ضًا او أمر عملي ومم ن   

اي أ ضااااااااااااًا من أعن البلدان نمويًا، تمن   32  لابلدًا من البلدان النامية غير الساااااااااااااللية   17وبالنظر لل  أن   
المجموعتين  ومن المتوعع أن  ساااهم تنفيذ التوصاااية التالية  المت اااور أن  ساااتهان بنفس جهة التنسااايد لكلتا  

فيما اهد تي تهزيز التنسااايد والتهاون بين كيانات منظومة األمم المتحدة عل  صاااهيد المقار وعل  ال اااهيد  
 اإلعليمي والُقْحري وبين الح ومات الو نية للبلدان النامية غير الساللية اشجن برناما عمن تيينا 

 8الت صغ    

ال     ال ةمغ   واللبداا  نم ياا  اللبداا  ألّل  اليةمي  الممثل  مكتب  يكبيِّف  أا  المةأل  لألمل   ي بغي 
الية بغ  والدول الجزري  الصغل ة ال ةمغ  بأا يممد، بةلتمةوا مع مكتب الت يلق اإلنمة ي، إلى الممل  

ول  المقغمل  في اللبداا ال ةمغ  ال    الية بغ  وببداا الم ور المةب  ال ةمغ  م  أجل  مع مكةتب الم ييِّ
ال    ال ةمغ   اللبداا  لصةلح  الممل  بل نةمج  مم غ   ت يلق  جهةت  تملل   إلى  ال ط غ   الحك مةت  دم ة 

د أدوارهة وميؤولغةتهة ب ض ح.   الية بغ  تحدا
 

 

 

ال كةالت بشأا ب نةمج ممل  التحديةت األسةسغ  الوة م  في مجةل الت يلق والتمةوا بل    -جغم 
 فلل ة

دت كيانات منظومة األمم المتحدة سااااتة تحد ات أساااااسااااية تهو  مسااااه  لعامة تنساااايد وتهاون   -318 لد 
ُهد الهالمي واإلعليمي والُقْحري    م لتنفيذ برناما عمن تيينا عل  ال اُّ متساقين بين الوكايت اشاجن الدعم المقد 

 قال ي الح ر( وتشمن اذه التحد ات  عل  سبين الم

تباااين الحوكمااة الااداخليااة وهياااكاان الموارد والخحف التنفيااذ ااة ودورات التخحيف فيمااا بين  •
 الوكايت عل  جميع المستويات  الهالمي واإلعليمي ودون اإلعليمي والو ني(؛

 عدم كفا ة دما برناما عمن تيينا تي خحف عمن الكيانات؛ •
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للبلادان الناامياة غير  يم ن التنبؤ بهااو عادم تواتر التمويان وموارد مخ اااااااااااااا  اااااااااااااااة ومرناة  •
 الساللية؛

عدم وجود تحلين مشااترظ لألوقاااع القايمة، وغيا  رؤية مشااتركة وأولويات واسااتراتيجية  •
متكاملة عل  ال اااااهيد الُقْحري، واو وقاااااع يزيد من تفاعمم ايتتقار المت اااااور لل  منا 

 األامية لألاهاد اإلعليمية للقضا ا المحرولة؛ 

دة  توصااايات اشاااجن أتضاان  اساااتخدام لل • ول مفك كة ومخ ااا  اااة وم لفة لزاء صااا وظ مول 
 الممارسات، والقواعد القانونية، وغير ذلك(؛

، مما أدل لل  لعادة ترتي  األولويات و عادة  19-الت ااااااادي اشااااااا ن توري لجايحة كوتيد •
برمجااة الموارد امااا ي  شااااااااااااااماان األااداف المراد بلوغهااا عل  الماادل البهيااد، مقاان أااداف  

 برناما عمن تيينا  

التنسااايد والتهاون بين الوكايت اشاااجن البلدان  ايتساااا  تي ولمهالجة اذه التحد ات وزيادة تهزيز   -319
النامية غير السااااااللية، سااااال حت كيانات منظومة األمم المتحدة الضاااااوء عل  خمساااااة تدابير رييساااااية يتهين 

 اتخاذاا عل  نحا  المنظومة، تتمقن فيما يلي 

ة امجموعة األمم المتحدة للتنمية المساااتدامة ا ااافتها مهنية بتحقيد التكامن تي ايساااتهان •
 دعم البلدان النامية غير الساللية؛

تهيين وكالة رايدة تهن  ا ن أولوية من أولويات برناما عمن تيينا لتبساااااااااااايف األنشااااااااااااحة   •
 وتحقيد تضاتر جهود منظومة األمم المتحدة، مما  قلن من ايزدواجية؛

عل  مجموعات بيانات مشااااااااتركة  مقن مؤشاااااااارات برناما عمن تيينا التي اتفد عليها    ايتفا   •
الفريد ايسااتشاااري المشااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساااللية( لكن أولوية  

دة بوقوح(؛   لدمجها تي جميع المشاريع ذات ال لة  لل  جان  استقناءات محد 

الهابرة للحدود تي التحليالت الُقْحرية المشاااااااااتركة وأ ر  ايساااااااااتفادة من لدرا  الهناصااااااااار   •
التهاون لتهزيز لم انية الوصااااول لل  األصااااول اإلعليمية وخدمات لدارة المهارف وتحفيز 

 تخحيف البراما اإلعليمية وصوغها وتنفيذاا؛

قون الم يمون وعالعات الهمن الوثيقة   • ز الذي  ضاحلع ام المنسايِّ ايساتفادة من الدور المهز 
مع الح ومات والجهات المهنية عل  ال ااااااااهيد الو ني لترساااااااايص التهاون عل  ال ااااااااهيد  

 الُقْحري فيما بين الكيانات 

ويرل المفتش أن  اذه التدابير الخمسة جميهًا تكتسي أامية كبيرة، ويدعو الجهات الفاعلة المهنية   -320
التداول اشااجن الساابن والوساااين الالزمة لتنفيذ اذه التدابير  تي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااتدامة لل   

 تي الوعت المناس  

الت يلق والتمةوا بشأا ب نةمج ممل فلل ة مبى ميت ى الموةر فغمة بل  كغةنةت م   م    -دال 
 األمم المتحدة ومع الش كةء في الت مغ 

التحد ات األسااااااساااااية التي تواجم يتمقن المنبر الرسااااامي الرييساااااي عل  ال اااااهيد الهالمي لمهالجة   -321
التنسايد والتهاون بين الوكايت اشاجن دعم البلدان النامية غير السااللية لتنفيذ برناما عمن تيينا تي الفريد  
ايساتشااري المشاترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااللية  وتشامن المنابر األخرل المشاتركة  
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ًا لبهض البلدان النامية غير السااااااااااااللية أو جميهها األترعَة الهاملة التااهة  بين الوكايت الم ر ساااااااااااة ل ااااااااااار 
لبرناما األمم المتحدة الخا  المهني ااعت ااااااااااادات وسااااااااااف آساااااااااايا  االنظر لل  أن  جميع البلدان الساااااااااابهة  

ي  اي بلدان نامية غير ساااااللية( والفريد المشااااترظ بين اإلدارات المهني االت ااااد  (47 المسااااتفيدة من خدماتم
عل  البلدان النامية غير الساااااااااللية  وتوتيِّر شااااااااب ة األمم المتحدة للمحيحات منبرًا   19-لتجثير جايحة كوتيد

لتبادل المهلومات عن المسااااااااااااين المت ااااااااااالة ااتفا،ية األمم المتحدة لقانون البحار، اما تي ذلك الفوايد التي  
تضاااااااااان الممارسااااااااااات  وين اااااااااا ُّ تركيز اذا   م ن أن تجنيها البلدان النامية غير الساااااااااااللية منها وتحديد أ

 ايستهراض عل  الفريد ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية 

اما تي ذلك كيانات منظومة األمم المتحدة،  ،  (48 عضاااااااااااااواً  55ويضااااااااااااام الفريد ايساااااااااااااتشااااااااااااااري   -322
راا من المنظمات الدولية واإلعليمية ودون اإلعليمية  والمؤساااااااااساااااااااات المالية واإلنمايية الدولية واإلعليمية، وغي

التي يرتبف عملها بتنفيذ برناما عمن تيينا  وفيما يتهلد بهذا ايساااتهراض، أدرجت ولدة التفتيش المشاااتركة  
من كيانات منظومة األمم المتحدة    32من    25، اما تي ذلك  55من أعضاء الفريد ايستشاري الاا    41آراء  
 ًا تي التنمية شري  23من  16و

مرة تي نيويورظ ومرة تي جنيف     - وتجتمع البلدان األعضااء تي الفريد ايساتشااري مرتين تي السانة  - 323
م م ت  الممقن السااااااااامي اذه ايجتماعات ويهقداا ويرأسااااااااها، مع دعوة رييس مجموعة البلدان النامية غير  وينظيِّ

شاااارع الم ت  تي نشاااار التقارير الموجزة يجتماعات الفريد  ،  2020الساااااللية لل  اتتتاح الدورة  وتي أواخر عام  
ن التدخالت الفرد ة وسااااابن المضاااااي عدمًا  وتشاااااارظ  ،  ( 49  ايساااااتشااااااري عل  اإلنترنت للجمهور  واي تقارير تف ااااايِّ

غالبية كيانات منظومة األمم المتحدة تي الفريد ايسااااااتشاااااااري عل  مسااااااتول المهنيين من الرت  المتوسااااااحة لل   
شااااركة اهض الكيانات  ايتحاد الدولي لالت اااايت وبرناما األغذ ة الهالمي والفاو وم ت  الشاااؤون  الهليا، مع م 

 القانونية والمنظمة الهالمية للملكية الفكرية( من لين آلخر عل  مستول أعل    

عق  اعتماد برناما عمن ألماتي، لم ُتهتمد    2004وتي لين أنشاااام الفريد ايسااااتشاااااري تي عام   -324
، اسااااااتنادًا لل  مشاااااااورات مع جميع األعضاااااااء،  2020اتم لي مؤخرًا تي تشاااااارين القاني/نوتمبر  اخت اااااااصاااااا

  

 وتركمانستان و اجي ستان وعيرغيزستان وكازاخستان  أوزب ستانأذربيجان وأتغانستان  (47 
للنقن عل  الحر ، و دارة الشاااااااااااؤون ايعت ااااااااااااد ة وايجتما ية، وأمانة اتفا،ية األمم  ايتحاد الدولي لالت اااااااااااايت، وايتحاد الدولي   (48 

المتحدة اإل ارية اشااااااااجن تغير المنات، وأمانة اتفا،ية األمم المتحدة لم اتحة الت ااااااااحر تي البلدان التي تهاني من الجفاف الشااااااااديد  
لمتحادة اإلنماايي، وبرنااما األمم المتحادة للبيئاة، والبناك  ، وبرنااما األمم اواألونكتاادو/أو من الت ااااااااااااااحر، وبخااصااااااااااااااة تي أتري ياا، 

اإلساااااالمي للتنمية، والبنك األوروبي لالساااااتقمار، والبنك األوروبي لإلنشااااااء والتهمير، وبنك التنمية األتريقي، والسااااالحة الدولية لقاع  
لسلع األساسية، وصندو  النقد الدولي،  البحار، وال ندو  األخضر للمنات، وصندو  األمم المتحدة للس ان، وال ندو  المشترظ ل

تينية  وغرتة التجارة الدولية، والفاو، واللجان اإلعليمية  م ت  نيويورظ(، واللجنة ايعت اد ة ألتري يا، واللجنة ايعت اد ة ألمري ا الال
لمحيف الهاد ، ومجمع الفكر الدولي  ومنحقة البحر الكاريبي، واللجنة ايعت اااد ة ألوروبا، واللجنة ايعت اااد ة ايجتما ية آلساايا وا

للبلدان النامية غير الساااااااااااااااللية، ومجموعة البنك الدولي، ومرتد البيئة الهالمية، ومركز التجارة الدولية، والم اااااااااااااارف اآلساااااااااااااايوي  
لتنمية  لالسااااااااتقمار تي البنية التحتية، والم اااااااارف اإلنمايي ألمري ا الالتينية، وم اااااااارف التكنولوجيا ألعن البلدان نموا، وم اااااااارف ا

للبلدان األمري ية، وم ااااااارف التنمية اآلسااااااايوي، وم ت  األمم المتحدة للتهاون فيما بين بلدان الجنو ، وم ت  األمم المتحدة للحد  
من مخا ر الكوارث، وم ت  التنساااااايد اإلنمايي، وم ت  الشااااااؤون القانونية، وم ت  المبهوث الخا  لألمين الهام المهني بتموين  

، وم ت  المساااتشاااار الخا  لشاااؤون أتري يا، وم ت  المساااتشاااار الخا  لألمين الهام المهني  2030امة لهام  خحة التنمية المساااتد
االتهاون الرعمي، وم ت  الممقن السااامي ألعن البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساااللية والدول الجزرية ال ااغيرة النامية، وم ت   

من والتهااون تي أوروباا، ومنظماة التجاارة الهاالمياة، ومنظماة التهااون والتنمياة تي األمم المتحادة لخادماات المشااااااااااااااااريع، ومنظماة األ
الميدان ايعت اااااااااادي، ومنظمة الجمارظ الهالمية، والمنظمة الدولية لقانون التنمية، ومنظمة السااااااااايالة الهالمية، ومنظمة ال اااااااااحة  

الفكرياة، وايئاة األمم المتحادة للمرأة، والوكاالاة الادولياة للحااعاة    الهاالمياة، ومنظماة الحيران المادني الادولي، والمنظماة الهاالمياة للملكياة
 الذرية، والوكالة الدولية للحاعة المتجددة، واليونيدو 

   www.un.org/ohrlls/content/un-inter-agency-work-lldcsانظر  (49 
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ومتاااهاًة لتوصااااااااااااااياة وردت تي تقييم أجراه م تا  خادماات الرعااااة الاداخلياة لم تا  الممقان السااااااااااااااامي  وتحديِّد  
 وخمس  رايد عمن للفريد ايستشاري  (50 ايخت اصات ست وظايف رييسية

ويرليِّ  المفتش ااعتماد ايخت اااااااااااصااااااااااات ويهر  عن تقديره للتحديد الواقااااااااااا لوظايف الفريد   -325
ايساتشااري، التي تشامن الهناصار الالزمة لزيادة الدعم المتساد المشاترظ بين الوكايت  بْيد أنم االنظر لل   

تي أداء وظايفم   اعتماد ايخت اااااصااااات تي اآلونة األخيرة، ي ُ هرف اهد مدل تهالية الفريد ايسااااتشاااااري  
وبالنظر لل  أن  الفريد ايسااتشاااري ليساات لد م خحة عمن خاصااة ام، تقد يل  م ت  الممقن السااامي أن   

، سايم يِّن من زيادة رصاد ايلتزامات  2020اعتماد خريحة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا، تي عام  
 ة واإلبال  عنها ا ورة أكقر منهجية  الفرد ة المبي نة تي خريحة الحريد لكن وكالة عل  لد

وأشاااااار عدد من كيانات منظومة األمم المتحدة والشاااااركاء تي التنمية لل  أن  الفريد ايساااااتشااااااري   -326
يتيا منبرًا مفيدًا لتبادل المهلومات وتقاسام الخبرات واآلراء اشاجن التقدم المحرز تي تنفيذ برناما عمن تيينا،  

  ايزدواجية  كما أنم يتيا ترصة لهرض مبادرات مفيدة وتسليف الضوء عليها   مما  ساعد أ ضًا عل  تجن
ويلظت أن  اعتماد اخت اصاتم سيتيا لجراء تدخالت أكقر تركيزًا، ورل بت بزيادة عدد الكيانات المشاركة،  
ويهزل ذلك بدرجة كبيرة لل  تحول ايجتماعات من الحضاااااور الشاااااخ اااااي لل  المشااااااركة عن اهد اساااااب  

   19-فشي جايحة كوتيدت

عل  أن  عدة كيانات أعربت عن أساافها ألن  الفريد ايسااتشاااري او لل  لد اهيد منبر لإلديء ببيانات   - 327
ة سااااالفًا تهرض لنجازات ألد األعضااااااء  ومن ثم، ليس اناظ مجال كبير إلجراء مناعشاااااات جوارية  لة مهد  مف ااااا 

تواجهها تلك التدخالت ولدوداا  كما أن  اناظ اتتقارًا لل  تبادل  اشاااااااااااااجن آثار تدخالت كن كيان والتحد ات التي  
زة وتفاعلية لتحديد مجايت تضااااااااتر الجهود والتهاون والتنسااااااايد المتهمد  ولول  كذلك أن    األتكار ا اااااااورة مرك 

ًا أتراد  فتقرون لل  المهارف الفنية  وأعربت عدة كيانا  ت عن أسفها  اهض المنظمات  مقيِّلها عل  مستول عال جدي
 لكون القيود المالية تمنهها من السفر للمشاركة تي ايجتماعات التي ُتهقد لضورييًا  

ولزيادة تو يد دور الفريد ايستشاري، أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية   -328
ة التيزر والمتااهة، واي  تدابير رييساااااية لتهزيز المحتول وتوسااااايع نحا  المشااااااركة وزياد 10قااااارورة اتخاذ  

  9التدابير التي يورداا اإل ار 
 

  9اإل ار 
التدابل  ال امغ  إلى تمزيز فمةلغ  دور ال  يق االستتشتةري المشتت ك بل  ال كةالت المم ي بةللبداا ال ةمغ  

 ال  الية بغ 
 ّة م مبى إيجةد الحب ل وم اضغمي وفمةل –المحت ى 

دة؛ و  ( لجراء   • تركيز ايجتماعات عل  لجراء مناعشات تفاعلية من أجن   أ( توتير للول لتحد ات محد 
د؛   تقييم موقوعي لهمن الوكايت؛ و  ( التركيز عل  موقوع محد 

  

موجز االمهام الرييساية   أ( لتالة منتدل لتبادل المهلومات عن الهمن المتهلد االبلدان النامية غير السااللية، اما تي ذلك القضاا ا   (50 
الحاساامة والتحد ات القايمة والقغرات والفر  وأتضاان الممارسااات تي تنفيذ برناما عمن تيينا؛ و  ( تحديد المجايت التي تتحل   

رة وخحف الهمن وتنفيذ ورصااااد وتحدي   تهزيز   التنساااايد والتكامن والتيزر للحد من ازدواجية األنشااااحة؛ و  ( تقاساااام األنشااااحة المقر 
خريحة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا؛ و د( تهزيز التهاون والتيزر وتهميم أتضااان الممارساااات وتوسااايع نحاعها من خالل  

بهقات، والتدري ، وبناء القدرات، والدراسات، والتقارير، وأنشحة المناصرة، اما تي ذلك ما يتهلد  مشاريع مشتركة بين الوكايت، وال
د والشااااامن للوثايد ذات ال اااالة  مقن تقرير   االمجايت المواقاااايلية والمساااااين الخاصااااة ا ن منحقة؛ و ه( تيسااااير اإلعداد المنساااا 

قات األعضاااء ومسااااماتهم؛  و( تهزيز التواصاان إل الع الدول األعضااء  األمين الهام عن تنفيذ برناما عمن تيينا( من خالل تهلي
وأصاااحا  الم ااالحة اآلخرين عل  األنشاااحة التي  ضاااحلع بها أعضااااء الفريد ايساااتشااااري المشاااترظ بين الوكايت المهني االبلدان  

 النامية غير الساللية لتنفيذ برناما عمن تيينا 
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لنشاء مجموعات تر ية لس  كن أولوية من أولويات برناما عمن تيينا و جراء مناعشات مواقيلية   •
 ان النامية غير الساللية لتحديد ووقع مبادرات ومشاريع وأنشحة ملموسة؛ مع ل ومات البلد

 تبادل المهلومات عن أنشحة الوكايت كتااة تقف  وليس من خالل مداخالت شفوية(   •
 المشةرك  واإلدمةج وتبةدل الممب مةت 

 عقد جميع ايجتماعات المستقبلية تي ش ن مختلف امشاركة عبر اإلنترنت ولضورييًا عل  لد سواء؛ •
جهن ايجتماعات مفتولة إلتالة الفرصة لجميع المهتمين من ممقيِّلي البلدان النامية غير الساللية   •

قين الم يمين تي اذه البلدان لل  لضور ايجتماعات عن ا  هد؛ للمشاركة ودعوُة المنسيِّ
لنشاء من ة للتواصن عبر اإلنترنت لجميع األعضاء لتبادل بيانات ايت ال والروااف والتقارير التي   •

 تناَعش وُتهَرض أثناء ايجتماعات  
 التآزر والمتةبم  

قمان تضاتر جهود الفريد ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية   •
لتنسيد القايمة ذات ال لة  مقن اللجنة الرفيهة المستول المهنية االبراما، وشب ة  مع جهود آليات ا 

المتحدة   ومبادرة األمم  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم  االحاعة، ومجموعة  المهنية  المتحدة  األمم 
 للموارد المايية، وشب ة األمم المتحدة للمحيحات(؛ 

جميع أصحا  الم لحة اهد كن اجتماع يعتراح أوجم التيزر    تقييم المدخالت والتقارير الواردة من •
 واألنشحة المشتركة؛ 

الفريد   • التي  هتزم  تيينا  عمن  ببرناما  المت لة  االمبادرات  منتظمة  ا ورة  اإلعليمية  اللجان  لبال  
 ايستشاري تنفيذاا احية لدما  الخبرات اإلعليمية أثناء وقع ت ور للمشاريع؛ 

جتماعات من خالل المن ات اإللكترونية مع الوكايت ول ومات البلدان النامية غير  تبادل تقارير اي •
 الساللية وتهميمها عل  األترعة الُقْحرية تي اذه البلدان من خالل م ت  التنسيد اإلنمايي  

  الم در  ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة والشركاء تي التنمية عل  ايستبيان  

ويرل المفتش أن  الفريد ايسااااااااااااااتشاااااااااااااااري المشااااااااااااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير  -329
الساااااااااللية، بوصاااااااافم المنبر الوليد المشااااااااترظ بين الوكايت المهني ببرناما عمن تيينا، لد م مجال واسااااااااع  

تم، والتواصان ا اورة أتضان مع الشاركاء المهنيين،  لمهالجة ايعترالات المذكورة أعاله ولتهزيز جوار مداوي
والمساااااامة تي تحقيد نتايا ملموسااااة تي تنفيذ برناما عمن تيينا  وتي اذا الساااايا ، من المتوعع أن يؤدي  
تنفيذ التوصااااية التالية لل  تهزيز التنساااايد والتهاون بين كيانات منظومة األمم المتحدة والشااااركاء تي التنمية  

 النامية غير الساللية تي تنفيذ برناما عمن تيينا وممقلي البلدان 
 

 9الت صغ   
ي بغي لألمل  المةأل أا يكبيِّف مكتب الممثل اليةمي ألّل اللبداا نم ياا واللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ    

بةللبداا  والدول الجزري  الصغل ة ال ةمغ ، بص ته ر غس ال  يق االستشةري المشت ك بل  ال كةالت المم ي  
، مشةرك   2022ال ةمغ  ال  الية بغ ، بةستم ال ط ا ق ممل ال  يق،  تى تتي ى، بحب ل نهةي  مةأل  

ول  المقغمل  في جمغع ب  د االجتمةمةت، المو رة بةلتمةوا مع مكتب الت يلق اإلنمة ي، وت جغه  الم ييِّ
الم ور المةب  ال ةمغ  لبمشةرك  في  الدم ات، م د االّتلةء، إلى اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  وببداا  

 م ةّشةت ت ةمبغ  بشأا المية ل الم اضغاغ . 
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 الت يلق والتمةوا بشأا ب نةمج ممل فلل ة فغمة بل  البجةا اإلّبغمغ  واألفّ   الُوْط ي  -هةء 

 البجةا اإلّبغمغ  -1 

يتباين مساااااتول التنسااااايد والتهاون بين اللجان اإلعليمية اشاااااجن دعم البلدان النامية غير السااااااللية   -330
تباينًا كبيرًا  تفي لين لم تتم ن اللجنة ايعت اااااااااااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي من لبراز أي  

ص م ن خالل التنفيذ المشااااااااااترظ  انخراد ملموت، انخر ت اللجنة ايعت اااااااااااد ة ألتري يا عل  نحو مخ اااااااااا 
للمشااااااااااااااريع مع اللجنة ايعت ااااااااااااااد ة وايجتما ية آلسااااااااااااايا والمحيف الهاد   مقن دعم بناء القدرات للبلدان  
األتري ية النامية غير الساااااااااللية اشااااااااجن التجارة وتيسااااااااير التجارة والتكامن اإلعليمي(، وايشااااااااتراظ تي تنظيم  

منتد ات الشااااراكة بين القحاعين الهام والخا  اشااااجن تحوير  منتد ات مع اللجنة ايعت اااااد ة ألوروبا  مقن 
البن  التحتية وصااايانتها، مع التركيز بوجم خا  عل  تهزيز الشاااراكات بين القحاعين الهام والخا  التي  
تهحي األولوياة للناات عل  النحو المبي ن تي المبااد  التوجيهياة للجناة ايعت اااااااااااااااد اة ألوروباا اشااااااااااااااجن ااذه  

م مدخالت لل  للقات الهمن التي تهقداا اللجنة ايعت ااااااد ة ألوروبا  مقن تحديد تكاليف  الشاااااراكات( وتقد 
 النقن للبلدان النامية غير الساللية(  

وعل  الن يض من ذلك، ثمة تهاون رساااااااااااااامي راسااااااااااااااص بين اللجنة ايعت اااااااااااااااد ة ألوروبا واللجنة   -331
لبلدان النامية غير السااااااللية، وي سااااايما من ايعت ااااااد ة وايجتما ية آلسااااايا والمحيف الهاد  اشاااااجن دعم ا

  (51 خالل برناما األمم المتحدة الخا  المهني ااعت اااااااادات وساااااااف آسااااااايا، الذي يدار ا اااااااورة مشاااااااتركة
َه  اشاااااجن الحاعة وتيساااااير التجارة والبيئة والتنمية  مقن المي نة   ويتهاون الجانبان أ ضاااااًا عل  مساااااتول الشاااااُّ

 الزرا ية المستدامة( 

أثمر اذا التهاون مجموعة من النواتا الفنية، تشااااامن التنفيذ المشاااااترظ للمشااااااريع  مقن تهزيز   وعد -332
الربف بين البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية من أجن ايرتباد اشااااااااااااااب ات النقن والتجارة(، و جراء دراساااااااااااااات  

غير الساااللية تي آساايا   اسااتق ااايية مشااتركة  اشااجن تيسااير التجارة الرعمية والمسااتدامة لفايدة البلدان النامية
الوساااااح (، ولوارات مشاااااتركة  مع مقرري الساااااياساااااات من البلدان النامية غير السااااااللية اشاااااجن التحد ات  
القاايماة والتقادم المحرز تي مجاال البنياة التحتياة للحااعاة وتكنولوجياا المهلوماات وايت اااااااااااااااايت( ووقااااااااااااااع  

لتحد ات المشاتركة تي مجال الحاعة تي ايخت ااصاات ا اورة مشاتركة  لتحقيد أاداف من عبين الت ادي ل
 آسيا الوسح ( 

بْيد أن  التهاون بين اللجان اإلعليمية يواجم صاااااااااهوبات اساااااااااب  البهد الجغراتي الهاين بين البلدان   -333
النامية غير الساااااااللية وعدم تجانس التياجاتها التجارية واإلنمايية  ويسااااااتتبع ذلك أنم يتهين عل  كن لجنة 

ي ااااًا لفرادل البلدان النامية غير الساااااللية تي لعليمية تي كق ير من األليان أن تضااااع للوًي م اااام مة خ اااايِّ
 منحقتها، ومن ثم   ه  التنسيد مع اللجان اإلعليمية األخرل اشجن اذا الموقوع 

وتي اذا السيا ، أبرزت اللجان اإلعليمية الحاجة لل  اتخاذ تدابير لضمان اتباع نها متسد فيما   -334
ا تي دعم البلدان النامية غير الساااااللية  كما دعت لل  تيسااااير لجراء مقارنات بين التجار  والتحد ات  بينه

والساااياساااات المنف ذة تي مختلف القارات، ااعتبار أن  البلدان النامية غير السااااللية تي آسااايا وأتري يا تشاااترظ 
 تي اهض الخ ايص 

  

السااتة لبرناما األمم المتحدة الخا  المهني ااعت ااادات وسااف آساايا مع أولويات برناما عمن   تتواتد أربهة من المجايت الرييسااية (51 
؛ و  ( التجارة؛ و د( تسااااااااخير  ترااف شااااااااب ات النقنتيينا، واي   أ( المياه والحاعة والبيئة؛ و  ( النقن المسااااااااتدام والمرور الهابر و 

ن  لدل البرناما أترعة عاملة مهنية االمياه والحاعة والبيئة والنقن والتجارة  ايبتكار والتكنولوجيا ألغراض التنمية المسااااااااااااااتدامة  كما أ
 التنمية المستدامة، واألاهاد الجنسانية وأاداف التنمية المستدامة  ألغراضواإلل اءات وايبتكار والتكنولوجيا 
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 األفّ   الُوْط ي  -2 

قين    30لم َ هتبر سااااااول  -335 تي الماية من المجيبين عل  الدراسااااااة ايسااااااتق ااااااايية من م ات  المنساااااايِّ
تي المااياة من األترعاة الُقْحرياة التهااون بين الوكاايت اشااااااااااااااجن برنااما عمان تييناا تهااًي عل    25الم يمين و

 ال هيد الُقْحري  

ما عمن تيينا عل   وتي لين ي توجد منابر مخ   ة للتنسيد والتهاون بين الوكايت اشجن برنا -336
تي الماية من المجيبين عل  الدراساااة ايساااتق اااايية   19ال اااهيد الُقْحري تي أي بلد نام غير سااااللي، أك د  

قين الم يمين وجود وساين تم يِّن أعضاء األترعة الُقْحرية من تبادل المهلومات والممارسات   من م ات  المنسيِّ
من تيينا  ويجري اذا التبادل من خالل البراما المشاااااااااتركة،  الجيدة والدروت المساااااااااتفادة تي تنفيذ برناما ع

تهل  سابين المقال،     (52 واجتماعات األترعة الُقْحرية، واألترعة الهاملة المواقايلية، واييتالتات المواقايلية
سااااخ رت كن وكالة ما لديها من ميزات نساااابية، فيما يتهلد ببرناما مشااااترظ بين الفاو ومنظمة الهمن الدولية  

اليونيدو تي لثيوبيا لتحوير سااالساان ،يمة زيت الحهام، لمهالجة ساالساالة ال يمة اجكملها  وا ذا دعمت الفاو  و 
جهود تنميااة القاادرات التقنيااة تي مجااال اإلنتااا ، فيمااا دعماات اليونياادو جهود لقااااااااااااااااتاة ال يمااة تي المرالان  

 يد الوسح ، ودعمت منظمة الهمن الدولية جهود السالمة تي م ان الهمن والتسو 

عل  أن  أعضااااااااااء األترعة الُقْحرية سااااااااال حوا الضاااااااااوء عل  عدة تحد ات تهو  التهاون الفهال بين  -337
الوكايت اشااجن برناما عمن تيينا  وتشاامن اذه التحد ات ما يلي  اتباع نها لعليمي تي الهمن؛ والمين لل   

تاداخان الوي اات والتنااتس عل   الهمان اينفرادي مع التركيز ل اااااااااااااارًا عل  ماا ينجزه كان كياان عل  لادة؛ و 
التموين، مما يؤدي لل  للجام الكيانات عن تقاسااام خححها وأتكاراا اساااب  المخاوف من انتحالها؛ والوعت  
ًا الذي  سااااتغرعم وقااااع خحف عمن مشااااتركة ذات ل ار نتايا اادف؛ ومحدود ة تركيز الم ات    الحوين جدي

 مة األمم المتحدة عل  تقد م الدعم عل  ال هيد الُقْحري  اإلعليمية ودون اإلعليمية التااهة لكيانات منظو 

وأبرزت كيانات األمم المتحدة التي ليس لها لضاور مادي تحد ات متهددة تي مجال التهاون مع   -338
األترعة الُقْحرية، تتمقن فيما يلي  عدم لشاااااااراكها ا اااااااورة منهجية تي مناعشاااااااات األترعة الُقْحرية ومداويتها؛  

لل  الدخول تي شاااااااراكات مشاااااااتركة مع الوكايت الم يمة وعدم كفا ة المهلومات المتالة عن   وعدم دعوتها
تر  الدخول تي اذه الشاااراكات؛ وعدم لدرا  مسااااامات الكيانات تي تقارير األترعة الُقْحرية وتي عمليات  

السااااااااااااااااللياة؛    التحليان الُقْحرياة المشااااااااااااااتركاة؛ وعادم منا ايعتمااد من جاانا  ل وماات البلادان الناامياة غير 
 ومحدود ة القدرة عل  اينخراد اهمد تي أي بلد اهينم 

ولمهالجة اذا الق اااااااااور وزيادة التنسااااااااايد والتهاون بين الوكايت اشاااااااااجن برناما عمن تيينا عل    -339
قين الم يمين الضوء عل  خمسة تدابير رييسية يلزم   ال هيد الُقْحري، سل حت األترعة الُقْحرية وم ات  المنسيِّ

(  ويرل المفتش أن  اذه التدابير تنحوي عل  توايد جمة، ويدعو م تَ  التنسااايد  10اتخاذاا  انظر اإل ار  
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساااااللية لل  التداول اشااااجن الساااابن والوساااااين الكفيلة   اإلنمايي والمنساااايِّ

 بتنفيذ اذه التدابير تي الوعت المناس  

  

ذ برناما عمن تيينا  ويشاااامن ذلك ما يلي  تريد عامن  أبرز أعضاااااء األترعة الُقْحرية عدة أمقلة لتهاونهم وتنساااايقهم بنجاح لدعم تنفي (52 
مشاااترظ بين الوكايت مهني بترااف شاااب ات النقن والتحول الرعمي تي  اجي ساااتان؛ وايقاااحالع اهمن مشاااترظ بين منظمة الهمن  

ما مشاااترظ بين اليونسااا و  الدولية وصاااندو  األمم المتحدة للمشااااريع اإلنتاجية تي نيبال لتهزيز آليات التموين المبتكرة؛ و نجاز برنا
لزيادة تر  الوصااااول لل  تكنولوجيا المهلومات وايت ااااايت تي مجال    منغولياوصااااندو  األمم المتحدة للساااا ان واليونيساااايف تي 

التهليم؛ و نجاز برناما مشاترظ بين ساتة كيانات  صاندو  األمم المتحدة للسا ان، والفاو، ومفوقاية األمم المتحدة لشاؤون الالجئين،  
  األمم المتحدة المهني االمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وايئة األمم المتحدة للمرأة( تي النيجر لتيسااااااااااير لعادة  وم ت

 لدما  المهاجرين 
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  10اإل ار 
 تمزيز الت يلق والتمةوا بل  ال كةالت مبى الصملد الُوْط ي تدابل  ل

الساللية، اما تي ذلك   • النامية غير  البلدان  التهاون تي  لدرا  برناما عمن تيينا صرالًة تي أ ر 
 مجموعات النتايا والمجموعات المواقيلية وخحف الهمن؛  

ييتالتات المواقيلية عل  ال هيد  تبادل المهلومات عن أولويات برناما عمن تيينا إلثراء عمن ا •
 اإلعليمي؛ 

لدما  أولويات برناما عمن تيينا، ليقما أم ن، تي النداءات من أجن تموين لعامة مشاريع من خالل   •
ال ندو  المشترظ ألاداف التنمية المستدامة، وصندو  األمم المتحدة ايستئماني لألمن البشري،  

 متهدد الشركاء؛ وصندو  األمم المتحدة ايستئماني ال
لذكاء وعي أعضاء األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية االخبرة التقنية لكيانات األمم   •

المتحدة التي ليس لها لضور مادي، و شراكهم ا ورة استبا،ية تي عمليات التخحيف، وتم ينهم من  
 المشاركة عن اهد تي جميع ايجتماعات ذات ال لة؛ 

ع لبناء الققة والدعوة لل  اتخاذ لجراءات مشتركة بين أعضاء  ايستهان • د الم يم الموس  ة ام ت  المنسيِّ
األترعة الُقْحرية اشجن أولويات برناما عمن تيينا وقمان التواصن المنتظم مع كيانات األمم المتحدة  

 التي ليس لها لضور مادي  
قين الالم در  م يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  المقابالت    ردود األترعة الُقحرية وم ات  المنسيِّ

وساايركيِّز المفتش تي الف اان التالي عل  ال ااهيد الُقْحري، وي ييِّم الساابن والوساااين الكفيلة بتحسااين  -340
 الدعم الذي تقديِّمم األترعة الُقْحرية لح ومات البلدان النامية غير الساللية اشجن برناما عمن تيينا 
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مه األفّ   الُوْط ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  اليتتتتة بغ  بشتتتتأا  لا -ثةم ةا   دمم ال ي توديِّ
 ب نةمج ممل فلل ة

تي اذا الف ان،   ييِّم المفتش منظورات الح ومات الو نية للبلدان النامية غير السااللية وأعضاء   -341
م الترااف بين برناااما عماان تيينااا األترعااة الُقْحريااة المنخر ين تي تقااد م الاادعم لهااا اشااااااااااااااااجن مااا يلي  أوجاا

وايلتياجات اإلنمايية الو نية للبلدان النامية غير الساااااااللية وعمن األترعة الُقْحرية؛ والمجايت التي تواجم 
تيها ل ومات البلدان النامية غير السااللية لاجة شاديدة لل  الدعم؛ وسابن لشاراظ الجهات الفاعلة الرييساية  

ترعة الُقْحرية؛ ومدل كفا ة التهاون بين الح ومات الو نية واألترعة الُقْحرية؛  عل  نحو أتضااااااان تي عمن األ
وتر  تهزيز الدعم المنبقد عن لصااالح مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااتدامة؛ والدعم اإلقاااتي الذي  

 تيينا  تحتاجم األترعة الُقْحرية من مقاراا وم اتبها اإلعليمية لتقد م أداء أتضن اشجن برناما عمن

أوجته الت ابط بل  ب نتةمج ممتل فلل تة واال تغتةجتةت اإلنمتة غت  ال ط غت  لبلبتداا ال تةمغت  ال    -ألف 
 الية بغ 

بلااادًا من البلااادان الناااامياااة غير   26اسااااااااااااااتناااادًا لل  المقاااابالت والردود الخحياااة الواردة من ممقلي   -342
(، والبنية  5يعت اااااادي الهي لي  األولوية  ، سااااال حت غالبية الممقلين الضاااااوء عل  التحول ا32  لاالسااااااللية  

  ((،  2 أ((، والبنية التحتية للنقن  األولوية    2التحتية للحاعة وتكنولوجيا المهلومات وايت ايت  األولوية  
  6  (( ااعتباراا أام األولويات لاللتياجات اإلنمايية الو نية  ويبييِّن الجدول   3وتيسااااير التجارة  األولوية  

دة لنوع الدعم    درجة عالية من ايتساااااااااااا  تي األولويات تي مختلف المنا د  ومع ذلك، تقن  الحبيهة المحد 
د ايلتياجات واألولويات اإلنمايية الو نية    الالزم تختلف لس  البلدان، مما  جسيِّ

   ردود ممقلي البلدان النامية غير الساللية عل  ايستبيان و/أو المقابالت الم در

 6الجدول 
 ة بغ أول يةت ب نةمج ممل فلل ة األوثق صب  بةال تغةجةت اإلنمة غ  لبلبداا ال ةمغ  ال  الي

  الج  م األف يوي ا م أف يقغة ش ق ووسط أف يقغة 

أم يكة 
 وسط آسغة  الالتل غ  

ج  م آسغة، وش ق 
 آسغة، وج  م  

 ش ق آسغة 
الو ّةز وأوروبة  

  الش قغ 

 األولوية 

بوروندي
 
لثيوبيا
مالوي  
رواندا  
 

جنو  السودان 
 
بوركينا تاسو
 

مالي 
النيجر  
بوتسوانا 
لسواتيني  
 
ليسوتو
زامبيا  
زمبابوي  
 

 
بولي يا
 

 دولة 
- 

المتهددة
 

القوميات
ااراغواي  ( 
أتغانستان  
كازاخستان  
 اجي ستان  
 

بوتان
 

جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية 
 

منغوليا 
 
نيبال
أرمينيا  
أذربيجان 
 

مقدونيا الشمالية 
جمهورية مولدوتا  
 

مجموع البلدان 
 

1     X X   X  X    X X X X   X   X    10 
 X X  X  X X X   X X X   X X X   X X X X  X X 18  أ( 2
2 )   X X X X  X X X   X X X   X X    X X X    X 16 

 X     X X   X X    X X X X X  X   X    12  أ( 3
3 )      X  X X X  X X  X  X X X X   X X  X    14 

4  X   X X  X  X  X X     X X   X X X    12 
5 X X X X X X X X   X X X  X   X  X   X X X  X 18 
6 X     X    X  X   X   X  X   X    X 9 

  4 1 1 6 5 4 5 2 2 7 5 5 5  5 5 6 4 1 5 5 8 3 4 2 4 5 المجم   
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م اإل اار   -343 أدنااه أمقلاة توقاااااااااااااايحياة عل  أوجام الترااف الرييسااااااااااااااياة بين برنااما عمان تييناا   11ويقاديِّ
 وايلتياجات اإلنمايية للبلدان النامية غير الساللية ا فتها مجموعة 

  11اإل ار 
أمثبت  مبى أوجته الت ابط بل  أول يتةت ب نتةمج ممتل فلل تة واال تغتةجتةت اإلنمتة غت  ال ط غت  لبلبتداا ال تةمغت  

 الية بغ ال  
سياسة عبور تهالة أمر اال  األامية  ألرمينيا وأتغانستان اسب  لواجز المرور الهابر    -1األول ي    •

والتجارة مع جيرانهما؛ ولجنو  السودان الذي  هتمد اعت اده االكامن عل  صادرات النفف ويحتا   
 لل  َمْنفذ موثو  لل  البحر للوصول لل  األسوا  الهالمية؛ 

لرؤيتها    -2   األول ي  • نظرًا  ونيبال  وكازاخستان  لزمبابوي  األامية   اال   أمر  للنقن  التحتية  البنية 
لتحوين نفسها من بلدان غير ساللية لل  بلدان موصولة بريًا؛ ولمالي التي تهو  البنيُة   المحد دة 

و الد مقرا ية  التحتية المتهالكة تيها تنويع صادراتها ووصولها لل  األسوا  الدولية؛ ولجمهورية ي
تحوير   لل  قمان  الحاجة  ال يضانات، من  مقن  الحبيلية،  للكوارث  يزيد تهرقها  التي  الشهبية 

 شب ات النقن وصيانتها صيانة جيدة؛ 
ال ادرات عن    -3األول ي    • لتنويع  لليسوتو  األامية   االغا  أمران  التجارة  الدولية وتيسير  التجارة 

جارة؛ ولجمهورية يو الد مقرا ية الشهبية لتتموعع ا فتها للقة   ريد لزالة الحواجز التي تهترض الت
وصن للتجارة وايت ال بين بلدان المنحقة؛ ولبوركينا تاسو لتهزيز صادرات المنتجات المحلية من  
خالل سياسات لصدار شهادات المنتجات وتتبُّهها وعواعد المناتسة السليمة؛ ولرواندا للت دي لبحالة  

 تنمية التجارة وتوسيع نحاعها؛ الشبا  من خالل 
التكامن والتهاون عل  ال هيد اإلعليمي أمران االغا األامية  ألرمينيا لت با جسرًا    -4األول ي    •

بين أوروبا وآسيا؛ وإلسواتيني وبوركينا تاسو وجنو  السودان وزامبيا للنفاذ لل  األسوا  اإلعليمية؛  
ال الد مقرا ية  يو  وجمهورية  البلدان  وألتغانستان  تي  الموانم  لل   النقن  تكاليف  لتخ يض  شهبية 

 المجاورة، واي تكاليف أعل  من تكاليف النقن من اذه الموانم لل  عارات أخرل؛ 
عدرتهما    -5األول ي    • لتهزيز  ومالي  لبوروندي  األامية   اال   أمر  الهي لي  ايعت ادي  التحول 

ال  ال ادرات ذات  المتدنية؛ ولبوتان ورواندا لبناء  اإلنتاجية والتسوي ية عل  تجاوز  يمة المضاتة 
اعتماداما عل  صادرات غير متنوعة؛   الخارجية اسب   ال دمات  ال مود تي وجم  القدرة عل  

 ولزامبيا وكازاخستان لتحفيز خلد تر  الهمن وزيادة ايستقمار األجنبي المباشر؛ 
قيي دعم  م ن التنبؤ ام ينتقالها من وقع  وساين التنفيذ تكتسي أامية االغة  لبوتان لتل  -6األول ي    •

المتهددة   بولي يا  ولدولة  تاسو  ولبوركينا  نام؛  بلد  وقع  لل   نمويًا  البلدان  أعن  م ن ف قمن  بلد 
القوميات، اللتين تكاتحان من أجن تهبئة الموارد لتنفيذ لصاللات وتحقيد التحول؛ ولمهظم البلدان  

دراتها اإلل ايية الو نية ل يات التقدم المحرز تي تنفيذ برناما  النامية غير الساللية التي ي تكفي ع 
 عمن تيينا 

   ردود ممقلي البلدان النامية غير الساللية عل  ايستبيان و/أو خالل المقابالت الم در
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المجةالت ذات األول ي  في ب نةمج ممل فلل ة التي تحتةج اللبداا ال ةمغ  ال  اليتتتتة بغ   -بةء 
 مةجل فلهة م  كغةنةت م   م  األمم المتحدة والش كةء في الت مغ  اآلخ ي إلى دمم 

فيما يتهلد اايلتياجات اإلنمايية األكقر للحالًا للبلدان النامية غير الساااللية التي تحتا  اشااجنها   -344
من البلدان النامية غير   26لل  دعم من منظومة األمم المتحدة والشااركاء تي التنمية اآلخرين، ساال ف ممقلو  
الهامة اشااااااااااجن برناما عمن تيينا الساااااااااااللية الضااااااااااوء عل  عدد من التوجيهات الواردة تي عرارات الجملية  

التي اعتبروا أنم ينبغي لمنظومة األمم المتحدة  المنبقد عنم، واسااتهراض منت ااف المدة واإلعالن السااياسااي  
 (  12 انظر اإل ار  2024و 2020أن تهالجها عل  سبين األولوية بين عامي 

التالية من جميع األولويات السات  دعم  وتشامن التوجيهات التي كقيرًا ما ترِّد اإلشاارة لليها الهناصار   -345
 أ((؛ أ ر تحوير تكنولوجياا   2(؛ مشااااااااااااااااريع البنياة التحتياة والنقان  األولوياة  1تحوير ممرات النقان  األولوياة  

(؛  3  ((؛ السااااااااياسااااااااات التجارية واسااااااااتراتيجيات الت اااااااادير  األولوية    2المهلومات وايت ااااااااايت  األولوية  
(؛  5(؛ دعم تنويع المنتجات و قاااااتة ال يمة والت اااانيع  األولوية  4مية  األولوية  ايسااااتفادة من المبادرات اإلعلي

تهزيز القدرات اإلل ااايية الو نية، و شااراظ القحاع الخا ، وتهزيز التهاون فيما بين بلدان الجنو  والتهاون  
 ( 6القالثي  األولوية 

 
  12اإل ار 

  في ب نةمج ممل فلل ة التي تحتةج إلى دمم  م   رات الدول األملتتتتتتتتةء بشتتتتتتتتأا المجةالت ذات األول ي 
 مةجل

تيسير تحوير ممرات التجارة والنقن و دارة الحدود  لثيوبيا وأذربيجان وبوتسوانا وبوركينا    :1األول ي    •
متهددة القوميات( وزمبابوي ومالي ومنغوليا ونيبال( والتهاون تي مجال النقن    - تاسو وبولي يا  دولة  

الد   - الهابر والجمارظ  أرمينيا وبولي يا  دولة   الشهبية(،  متهددة القوميات( وجمهورية يو  مقرا ية 
الحدود  بوركينا تاسو وبولي يا  دولة   القوميات(( والت ديد    - وخفض تكاليف التجارة عبن  متهددة 

 عل  اتفاعات المرور الهابر وتنفيذاا  بوتسوانا(؛ 
صياغة وتنفيذ مشاريع تحوير البنية التحتية ومشاريع النهوض االنقن المقبولة لدل    )أ(:  2األول ي    •

 لثيوبيا وبوتسوانا وبوركينا تاسو وبوروندي وجمهورية يو الد مقرا ية الشهبية وجمهورية  الم ارف  
مولدوتا ورواندا وزامبيا و اجي ستان وليسوتو ومالي ومقدونيا الشمالية(، وسدي الحلقات المفقودة من  

لمنات وال مود تي  البنية التحتية  أذربيجان وبوتان( وتحوير بنية تحتية للنقن عادرة عل  التكيف مع ا
 وجم الكوارث  أرمينيا وبوركينا تاسو(؛ 

المهلومات    )م(:  2األول ي    • تكنولوجيا  تحوير  لدعم  وتنظيمية  عانونية  وأ ر  سياسات  وقع 
للتجارة   وايت ايت  أذربيجان وبوتان وبوركينا تاسو وبوروندي ورواندا وزامبيا ونيبال(، والجاازية 

كينا تاسو ونيبال(، وتحسين البنية التحتية لتوليد الكهرباء واإلمداد بها ونقلها  اإللكترونية  لسواتيني وبور 
 وتوزيهها  مالي ونيبال(؛ 

تيسير وقع السياسات التجارية واستراتيجيات الت دير  بوتسوانا وبوركينا تاسو ورواندا   :3األول ي   •
متهددة   -وركينا تاسو وبولي يا  دولة و اجي ستان وليسوتو(، وتنفيذ اتفا  تيسير التجارة  بوتسوانا وب

القوميات(، وجمهورية يو الد مقرا ية الشهبية(، وتحسين لم انية نفاذ ال ادرات لل  األسوا   بوركينا  
تاسو وجنو  السودان ومالي(، واستهراض التدابير غير الجمركية  جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية(  

  جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية(؛ وتحسين لدارة ورصد تيسير التجارة  
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ايستفادة من المبادرات اإلعليمية  بوركينا تاسو وجمهورية مولدوتا وزمبابوي و اجي ستان    :4األول ي    •
وليسوتو(، وايندما  تي سالسن ال يمة اإلعليمية والهالمية  بوركينا تاسو ونيبال(، والنهوض االتنمية 

 ان(؛ ال نا ية اإلعليمية  كازاخست
دعم تنويع المنتجات و قاتة ال يمة والت نيع  لسواتيني وبوتان وبوتسوانا وبوركينا تاسو    :5األول ي    •

وبوروندي وجنو  السودان وزامبيا وزمبابوي وكازاخستان(، والتكيف مع تغير المنات  أرمينيا وبوتان  
ليا(، وايستقمار تي مجال البح   وبوتسوانا وبوركينا تاسو وجنو  السودان وزامبيا وكازاخستان ومنغو 

والتحوير  أرمينيا وبوركينا تاسو(، و نشاء منا د اعت اد ة خاصة  بوروندي وزمبابوي(، والمنشيت  
وايبتكار   والتكنولوجيا  والهلم  مولدوتا(،  وجمهورية  تاسو  والمتوسحة  بوركينا  وال غيرة  ال غرل 

والبحوث  التكنولوجيا  ونيبال(، وصناديد  الضريبي     لسواتيني  النظام  مولدوتا(، و صالح   جمهورية 
 وخفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية  بوركينا تاسو(؛  

تهزيز القدرات اإلل ايية الو نية  لسواتيني وبوتسوانا وبوركينا تاسو وجمهورية مولدوتا    :6األول ي    •
ا تاسااااو وبوروندي وبولي يا  وزمبابوي وكازاخسااااتان( وزيادة مشاااااركة القحاع الخا   بوتسااااوانا وبوركين

متهاااددة القومياااات( وكاااازاخسااااااااااااااتاااان(، والتهااااون فيماااا بين بلااادان الجنو  والتهااااون القالثي    - دولاااة 
متهددة القوميات((، والمهونة ل ااااااااااالا التجارة   - لسااااااااااواتيني وبوتان وبوركينا تاسااااااااااو وبولي يا  دولة  

مباشاار  لسااواتيني وبوركينا تاسااو وبولي يا   لسااواتيني وبوركينا تاسااو وليسااوتو(، وايسااتقمار األجنبي ال
متهاددة القومياات((، والشااااااااااااااراكاات بين القحااعين الهاام والخاا   لسااااااااااااااواتيني وزمباابوي(،   - دولاة  

ومساااااااااعدة البلدان النامية غير الساااااااااللية عل  ايرتقاء من مركز أعن البلدان نمويًا  بوتان وجمهورية 
 يو الد مقرا ية الشهبية( 

  مقلي البلدان النامية غير الساللية عل  ايستبيان و/أو خالل المقابالت   ردود مالم در

وأك دت كيانات منظومة األمم المتحدة الهاملة تي البلدان النامية غير الساااااااااللية اذه ايلتياجات   -346
قين    90لل     80من جديد، لي  اعتبر  تي الماية من المجيبين عل  الدراسة ايستق ايية من م ات  المنسيِّ

ألترعة الُقْحرية أن  جميع تي الماية من المجيبين عل  الدراسااااااة ايسااااااتق ااااااايية من ا 64لل     57الم يمين و
 أولويات برناما عمن تيينا الست اي مجايت تحتا  الح ومات الو نية لل  دعم عاجن تيها 

 صب  ب نةمج ممل فلل ة بممل األفّ   الُوط ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  -جغم 

وايلتياجات اإلنمايية   أوقاااااااااا المفتش تي القسااااااااام الساااااااااابد أوجم الترااف بين برناما عمن تيينا -347
الو نية للبلدان النامية غير السااااااااللية، ومن المهم أ ضاااااااًا تقييم ما لذا كانت أوجم الترااف اذه تتجساااااااد تي 

تي الماية من المجيبين عل     94عمن األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية  تقد اعتبر نحو 
قالدراسة   تي الماية من المجيبين عل  الدراسة ايستق ايية    69ين الم يمين وايستق ايية من م ات  المنسيِّ

من األترعة الُقْحرية أن  برناما عمن تيينا وثيد ال اااااالة اايلتياجات اإلنمايية الو نية تي البلد النامي غير 
 الساللي الذي  هملون فيم 

ا الجدول   -348 ايستق ايية من م ات   راسة  الدتي الماية من المجيبين عل    82، اعتبر  7وكما يوقيِّ
قين الم يمين أ ضااًا أن  برناما عمن تيينا وثيد ال االة اهمن أترعتهم الُقْحرية، تي لين اعتبر  تي   73المنساايِّ

ايساااتق اااايية من األترعة الُقْحرية أن  البرناما وثيد ال ااالة اهمن م تبهم الدراساااة  الماية من المجيبين عل   
تي الماية من   69ري  وعند تقييم برناما الهمن لسااااااااا  ترادل األولويات، اعتبر الُقْحري أو برنامجهم الُقحْ 

 المجيبين عل  الدراسة ايستق ايية أو أكقر أن  جميع أولويات برناما عمن تيينا ذات صلة اهملهم 
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 7الجدول 
 صب  ب نةمج ممل فلل ة بممل األفّ   الُوط ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ 

 لمئوية( النسبة ا
قين الم يمين  فيما   األولوية  م ات  المنسيِّ

 يتهلد اهمن الفريد الُقْحري عموماً 
أعضاء األترعة الُقْحرية  فيما يتهلد  
 االم ت  الُقْحري/البرناما الُقْحري 

 غير ذي صلة  ذو صلة  غير ذي صلة  ذو صلة 
 15 73 10 82 عموماً 

 18 69 13 82  سياسة المرور الهابر(  1
 18 72 23 72  أ(  البنية التحتية للنقن( 2
  (  البنية التحتية للحاعة وتكنولوجيا    2

 المهلومات وايت ايت(
87 10 69 21 

 19 70 10 85  أ(  التجارة الدولية(  3
 20 69 13 85   (  تيسير التجارة( 3
 12 78 13 85  التكامن اإلعليمي(  4
 15 74 15 82 الهي لي(  التحول ايعت ادي   5
 17 70 11 74  وساين التنفيذ(  6

قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية الم در    ردود م ات  المنسيِّ

ورغم تسااليم األترعة الُقْحرية ا االة جميع األولويات اهملها، تقن  اذا األمر  ظن أساااسااًا عل  المسااتول   - 349
  31المفاهيمي، لذ لم  ضاع أي من األترعة الُقْحرية التي أجريت مهها مقابالت تي البلدان النامية غير السااللية   

تيينا عل  ال ااااااهيد الو ني  و قاااااااتة لل   ( أي خحف عمن أو اسااااااتراتيجيات لتنفيذ برناما عمن 32من أصاااااان  
د أو يدما سول عدد علين منها جميع األولويات تي أ ر التهاون الخاصة بها     ذلك، لم  جسيِّ

 

قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية الم در    ردود م ات  المنسيِّ

المجيبين عل  الدراسااااااااة ايسااااااااتق ااااااااايية من م ات     ، ذكرت غالبية8وكما يتضااااااااا من الشاااااااا ن   -350
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية أن  مجايت البنية التحتية للحاعة وتكنولوجيا المهلومات   المنسيِّ

( والتحول ايعت اادي  4  (( والتكامن والتهاون عل  ال ااهيد اإلعليمي  األولوية   2وايت ااايت  األولوية  
 ( ولداا التي ترِّد  اش ن مباشر أو غير مباشر( تي أ ر التهاون الخاصة بها 5األولوية الهي لي  
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دة تي أ ر التهاون   8الش ن  ان النامية لبلدالخاصة ااأولويات برناما عمن تيينا المجس 
غير الساللية
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الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااااااللية، لم   واساااااااااااتنادًا لل  المقابالت التي أجريت مع األترعة -351
ي أ ر تهاونها، االنظر  أن  أولويات برناما عمن تيينا مدمجة تمامًا ت (53 َتهتبر ساااااااول خمساااااااة أترعة ُعْحرية

لل  أن  اهض   (54 تريقًا ُعْحريياً   13لل  صاااااااااااااالتها المباشاااااااااااااارة اايلتياجات اإلنمايية الو نية  وأشااااااااااااااار نحو 
د ا ااااااااورة غير مباشاااااااارة تي أ ر التهاون الخاصااااااااة بها قاااااااامن أ ر النتايا وتي النواتا   األولويات تتجساااااااا 

عادم كفاا اة أو محادود اَة تجسااااااااااااااياد األولوياات تي أ ر   (55 والمخرجاات  وذكرت ساااااااااااااابهاة أترعاة ُعْحرياة أخرل 
 التهاون الخاصة بها أو عدم تجسيداا عل  اإل ال  

وعد أعر  مهظم أعضااء األترعة الُقْحرية اجن  برناما عمن تيينا ي ُيؤخذ تي الحسابان صارالًة، ساواء تي   - 352
ك لل  ايتتقار لل  المهرتة الكافية ببرناما  لجراء تحليالت ُعْحرية مشاااااتركة أو تي وقاااااع أ ر للتهاون  وعزوا ذل 

عمن تيينا والوعي ام، تضاًل عن عدم وجود توجيهات صريحة من ل ومات البلدان المضيفة ألخذه تي الحسبان  
لدل وقااااع أ ر التهاون  وايسااااتقناء الملحوي تي اذه ال اااادد او ااراغواي، لي  ذكر الفريد الُقْحري أنم تلقي   

 ح ومة للنظر تي برناما عمن تيينا عند وقع ل ار التهاون   لبات صريحة من ال 

قين الم يمين أن  اسااااااااااااااتهراض ولدة التفتيش   -353 ويل  عدد من أعضاااااااااااااااء األترعة الُقْحرية والمنساااااااااااااايِّ
المشااااتركة، من خالل مقابالت ودراسااااات اسااااتق ااااايية للكترونية،  مقن أول مقال جدي لتوجيم انتبااهم لل   

ينظروا مسااااااتقباًل تي    من المحتمن أنأن    (56 تريقًا ُعْحريياً   11نا  وا ذا ذكر أعضاااااااء  أامية برناما عمن تيي
 برناما عمن تيينا عند لجراء تحليالت ُعْحرية مشتركة لوقع أ ر تهاون جديدة وتحدي  األ ر القايمة 

لل  قارورة  ومن أجن تناول برناما عمن تيينا تي عملها ا اورة أتضان، أشاارت األترعة الُقْحرية   -354
  :تقد م الدعم من أجن تحقيد ما يلي

 تهم مضمون برناما عمن تيينا وآثاره تهمًا أتضن؛  •
 تحلين اآلثار المترتبة عل  ت نيف البلد قمن البلدان النامية غير الساللية؛  •
تحديد المداخن المناساااااابة لبرناما عمن تيينا قاااااامن ايلتياجات اإلنمايية الهامة للبلدان   •

 الساللية؛ النامية غير 
 لدما  ل ار التهاون الُقْحري تي برناما عمن تيينا وربحم ام؛  •
 لدرا  خحف الهمن الهالمية تي أولويات التنمية الو نية؛  •
 التركيز عل  الجوان  اإلعليمية من برناما عمن تيينا قمن دورات البرمجة؛ •
 لزيادة التهريف ام و برازه؛   تحديد المنتد ات اإلعليمية والهالمية ذات ال لة ببرناما عمن تيينا  •
 تسخير عملية لصالح األمم المتحدة لزيادة المنتجات المشتركة والتهريف ببرناما عمن تيينا   •

 مدى ك ةي  التمةوا بل  الحك مةت ال ط غ  واألفّ   الُوْط ي  بشأا ب نةمج ممل فلل ة -دال 

مية غير السااااااااااااااللية تهاونها تي تنفيذ خحف  اعتبرت غالبية األترعة الُقْحرية ول ومات البلدان النا -355
التنمية الهالمية، اما تي ذلك برناما عمن تيينا، ل جابييًا وبنياء، عوامم عالعات عريقة ولوار رسااااااااااااامي وغير 

  

 ومالوي  وكازاخستانلثيوبيا ورواندا وعيرغيزستان  (53 
ة القوميات( وتركمانساااااتان وجمهورية أتري يا الوساااااح  وزامبيا  المتهدد  -أرمينيا وبوتساااااوانا وبوركينا تاساااااو وبوروندي وبولي يا  دولة   (54 

 ونيبال  الشماليةوزمبابوي و اجي ستان ومالي ومقدونيا 
 الشهبية وجمهورية مولدوتا وجنو  السودان وليسوتو ومنغوليا  الد مقرا يةأذربيجان و سواتيني وجمهورية يو  (55 
متهددة القوميات( وجمهورية مولدوتا ورواندا وزامبيا وزمبابوي و اجي سااااااتان وكازاخسااااااتان    -أتغانسااااااتان وبوتسااااااوانا وبولي يا  دولة   (56 

 ونيبال والنيجر 
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دت   دة  وتي اذا السااايا ، لد  ممارساااات    10رسااامي منتظم واساااتهداد تام للمشااااركة تي تلبية التياجات محد 
  13تها البنياءة  وترد اذه الممارسات تي اإل ار جيدة أسهمت تي بناء عالعا

 
  13اإل ار 

الممةرستتتةت الجلدة التي تيتتتهم في إّةم  تمةوا ب يةء بل  األفّ   الُوْط ي  و ك مةت اللبداا ال ةمغ  ال  
 الية بغ 

 ت لي الحك مةت زمةأل القغةدة والمطةلب 
 تولي الح ومات زمام ،يادة البراما  سهم تي الجمع بين الشركاء؛  •
 محالبة الح ومة تهلييًا االدعم من الفريد الُقْحري تدتع اهملم عدمًا   •

 سه ل  ال ص ل إلى الحك م  واستجةبُتهة
وانتظام   • بيسر  الح ومة  مستويات  أعل   لل   الوكايت  ورؤساء  الم يمين  قين  المنسيِّ وصول  ز   هزيِّ

 خرا هم وتهمهم لهمن منظومة األمم المتحدة؛ ان
تساعد استجااة الح ومات التي تهتبر منظومة األمم المتحدة م درًا للمشورة والمساعدة التقنيتين  بدًي   •

 من أن تكون جهات مانحة( تي صو  التوعهات واستقمار نقاد القوة لدل الوكايت  
   التشةور المشت ك 

 ساعد التشاور الذي تجريم األترعة الُقْحرية مع  ايفة واسهة من الكيانات الح ومية لدل وقع أ ر   •
 التهاون تي قمان أاميتها وزيادة دعمها؛  

وكبار   • الم يمين  قين  المنسيِّ جان   من  الو نية  اإلنمايي  التنسيد  لهياكن  المشتركة  الرياسة  تساعد 
 التحد ات واألدوار ا ورة متبادلة  المسؤولين الح وميين تي زيادة لدراظ  

 الممل المشت ك 
تيينا   • عمن  برناما  عن  الو ني  ال هيد  عل   المدة  منت ف  لتقارير  المشترظ  اإلعداد  ر  ييسيِّ

 واستراتيجيات التنمية الو نية ربف خحف التنمية الهالمية اجولويات التنمية الو نية؛ 
ا • وايلتياجات  النحا   تقييم  عمليات  لجراء  مشاركة   ضمن  المشاريع  استهالل  عبن  مشتركة   ورة 

 المستخدمين والمستفيدين وتوليهم زمام األمور  
 توةسم التكةلغف والم ارد 

ر لدما  موظفي منظومة األمم المتحدة تي الوزارات المخت ة الققة المتبادلة والتهاون؛  •  ييسيِّ
الخحف   • الح ومات تي تنفيذ  التكاليف مع  ز تقاسم  اإلنمايية تولي زمام األمور ا ورة   هزيِّ والبراما 

 مشتركة، وي ريِّت المساءلة  
ردود األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية خالل المقابالت وردود ممقلي البلدان النامية غير الساللية عل      الم در

  ايستبيانات و/أو المقابالت  

تي الماية تقف من المجيبين عل  الدراساااااة ايساااااتق اااااايية من    22وعل  الرغم من اإل جابيات، أشاااااار   - 356
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساااااااااللية لل  أن  أترعتهم الُقْحرية دعمت الح ومات الو نية   م ات  المنساااااااايِّ

ناما عمن تيينا  ومن بين المنخر ين  تي وقاااااااع خحف عمن وبراما واساااااااتراتيجيات و نية أو عحا ية تنفيذًا لبر 
 تي الماية انخراد الح ومات الو نية مع األترعة الُقْحرية تي اذا ال دد كافيًا    50تي عملية تقد م الدعم، اعتبر 

تحاد اًا رييسااااااااااااااياًا لاد ت من عادرتهاا عل  التهااون ا ااااااااااااااورة بناياءة مع   15وأبرزت األترعاة الُقْحرياة   -357
غير السااااااااااللية اشاااااااااجن تنفيذ برناما عمن تيينا  وتتهلد اذه التحد ات االهديد من ل ومات البلدان النامية  

أوجم الق اااااااور  فيما يتهلد مقاًل االسااااااالوظ والتخحيف والتنظيم والقدرة والوصاااااااول وايساااااااتجااة( عل  النحو  
 أدناه  14المبي ن تي اإل ار 
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  14اإل ار 

 الُوْط ي  و ك مةت اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ التحديةت التي ت اجه التمةوا بل  األفّ   
 األزمةت

تحدُّ األزمات المتهددة األاهاد  ال راعات المسلحة والجفاف والكوارث الحبيلية واإلراا  وغير ذلك(   •
 من عدرة الح ومات عل  التركيز عل  أاداف برناما عمن تيينا عل  المديين المتوسف والحوين  

 الم اقف 
 تردد الح ومات تي المشاركة تي خحف التنمية الهالمية؛  •
اشجن   • منف ن  نحو  عل   المتحدة  األمم  وكايت  الح ومات  تخا    لذ  جهة،  أتضن  اختيار  مبدأ 

دة؛   التياجات محد 
 عدم الشهور االرالة بين أعضاء الح ومة لمحاسبة اهضهم البهض اسب  الهالعات الشخ ية؛  •
اإلنسان والمساواة بين الجنسين(  تفاعم الحساسية تجاه ا • المتحدة  لقو   هض خحف منظومة األمم 

 اسب  تق ير الفريد الُقْحري تي التواصن اشجن عملم عل  نحو سليم  
 التخطغط والت  غم 

 غيا  خحف أو براما لنمايية و نية تضع تي ايعتبار صرالًة برناما عمن تيينا؛ •
 عدم تنفيذ الح ومات لخححها، مما يؤدي لل  قهف استخدام الموارد؛  •
 اتباع مختلف اإلدارات الح ومية نهجًا مجزأ وانفراد يًا تي عملها اشان برناما عمن تيينا  •

 الودرة 
 محدود ة ايخت ا  تي الوزارات الح ومية تي لدارة المهونة، مما  هو  اإلنفا  الفهال؛  •
 الشخ ية تي الح ومات المنتقلة من هياكن مركزية للغا ة؛ محدود ة المهارات  •
الذاكرة المؤسسية اشجن برناما عمن   • لل  تقدان  الح ومات، مما يؤدي  الدوران داخن  ارتفاع مهدل 

 تيينا 
 ال ص ل واالستجةب 

 عدم الوصول لل  البيانات والمهلومات اسب  النظم الو نية المبهمة وغير المنفتحة؛  •
 الوصول لل  الح ومات اسب  الهياكن الهرمية؛   محدود ة •
عدم رغبة الح ومات تي لشراظ منظومة األمم المتحدة تي المناعشات المتهلقة اقضا ا البنية التحتية  •

 الرييسية؛ 
 البفء تي استجااات الح ومات اسب  تجذير ثقاتة التشاور؛  •
 المتحدة اسب  األاداف السياسية الفورية  تهميش المشورة التقنية السديدة من منظومة األمم   •

    ردود األترعة الُقحرية تي البلدان النامية غير الساللية خالل المقابالت  الم در

ومن أجان تحسااااااااااااااين التايزر والتهااون عل  ال ااااااااااااااهياد الُقْحري، أبرز ممقلو البلادان الناامياة غير  -358
 ل ومات البلدان النامية غير الساللية التدابير التالية الساللية واألترعة الُقْحرية قرورة أن تت خذ 

زيادة تولي زمام األمور عل  ال اااااااهيد الو ني اشاااااااجن برناما عمن تيينا و شاااااااراظ بلدان   •
 المرور الهابر تي الحوار المت ن ام؛

قااااااااااااااماان أن تكون لوكاايت األمم المتحادة لرياة الهمان تي المجاايت الرييسااااااااااااااياة ذات   •
 الُقْحري؛األولوية عل  ال هيد 
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تنظيم مناسابات سانوية لتبادل األتكار بين المساؤولين ذوي الرت  المتوساحة من الوزارات   •
المخت اة وبين األترعة الُقْحرية لمناعشاة التحد ات المساتجدة المت الة ببرناما عمن تيينا 

 وتقييم الدعم المتاح من منظومة األمم المتحدة؛

 حين والشركاء تي التنمية لل  المستفيدين قمان نقن المهارات عل  نحو كاف من المان •

وعالوة عل  ذلك، يوصااا  اجن تت خذ األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااللية اإلجراءات   -359
 التالية، من بين أخرل، لتحسين التهاون عل  ال هيد الُقْحري 

التشااااور مع الح ومات لمهرتة أوجم ارتباد برناما عمن تيينا اجاداف التنمية المساااتدامة   •
 وأولويات التنمية الو نية ومساعدتها عل  تهميمم؛ 

 تحسين التواصن اشجن عملها وأوجم التكامن وال يمة المضاتة ا فتها أترعة ُعْحرية؛ •

أتضاااااااان ألوجم ارتباد الميزانيات    الهمن سااااااااوييًا مع م ات  الميزانية الو نية من أجن تهم •
 ببرناما عمن تيينا ومع وزارات المالية لتهبئة الموارد لبرناما عمن تيينا؛

 الهمن ا فة مؤسسات استشارية للح ومات  بدًي من مؤسسات محاقرة(؛ •
التركيز عل  عدد علين من المبادرات الرييسااااااية وتد نها شااااااامن بدًي من مهالجة الهديد   •

 ل غرل من المبادرات ا

إشتتتتتتتتت اك الجهتةت ال تةمبت  ال  غيتتتتتتتتتغت  في ممتل األف ّت  الُوْط يت  في اللبتداا ال تةمغت  ال    -هةء 
 الية بغ 

قين الم يمين تي كن بلد من البلدان النامية غير  -360 اساااااااااتنادًا لل  البيانات الواردة من م ات  المنسااااااااايِّ
كيانًا أو أكقر من كيانات منظومة األمم المتحدة والشااااااااركاء تي التنمية تي   20،  شااااااااارظ  32  لالساااااااااللية ا

  5  لا م األترعاة الُقْحرياة  ، تي لين تضاااااااااااااا32  لامن البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة   27الفريد الُقْحري تي 
عضااوًا أو أكقر  ويم ن اي الع تي المرتد التاسااع عل  جرد كامن ألعضاااء كن تريد ُعْحري    13المتب ية  

  32تي البلدان النامية غير الساللية الاا 

وتي لين تشاااااااااااااير األرعاام لل  لضاااااااااااااور عوي لمنظوماة األمم المتحادة تي مهظم البلادان الناامياة غير   - 361
بلدًا ناميًا غير ساااااااااااللي  جميهها ااسااااااااااتقناء لثيوبيا( أعن    31، تقن  الهدد الفهلي للوكايت الم يمة تي  الساااااااااااللية 

ا قير، نظرًا للهادد الكبير من الكيااناات التي ليس لهاا وجود ماادي تي األترعاة الُقْحرياة  وكماا لول  تي الف ااااااااااااان  
دودًا لل  لد اهيد، نظرًا لمحدود ة لضاااااااااااااوراا  الساااااااااااااااع، ي يزال انخراد الكيانات التي ليس لها وجود مادي مح 

 الميداني وعلية عدد موظفي المشاريع لديها، ولضهف لشراكها ا ورة منهجية تي عمن األترعة الُقْحرية  

وتجدر اإلشاااااااارة لل  غيا  أو محدود ة لضاااااااور ثمانية كيانات رييساااااااية تي األترعة الُقْحرية تي  -362
، عل  الرغم من الدور الحاسم الذي  م نها ايقحالع ام وتضحلع ام 32ا  البلدان النامية غير الساللية الا

ااالفهان  انظر المرتقين الرااع والخاامس( تي دعم البلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة لتلبياة اهض التيااجااتهاا  
م كن كيان دعماً 8اإلنمايية األشااااااد للحالًا فيما يت اااااان ببرناما عمن تيينا  وكما ُيبرز الجدول   ألكقر   ،  قديِّ

من ن اااااف البلدان النامية غير السااااااللية، غير أن  ساااااتة منها موجودة تي أعن من ُربع األترعة الُقْحرية تي 
 البلدان النامية غير الساللية 
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 8الجدول  
   ل ر الكغةنةت ال  غيغ  في األفّ   الُوْط ي 

 

لدارة الشؤون  
ايعت اد ة  
 وايجتما ية 

مركز  
التجارة  
 الدولية 

ايتحاد الدولي  
 لالت ايت 

م رف  
التكنولوجيا ألعن  
 األونكتاد  البلدان نموا 

م ت  األمم المتحدة  
للتهاون فيما بين  
 بلدان الجنو  

م ت  الممقن السامي ألعن  
والبلدان النامية    اً البلدان نمو 

غير الساللية والدول الجزرية  
 ال غيرة النامية

المنظمة الهالمية  
 للملكية الفكرية

البلاااادان الناااااميااااة غير  
الساااااااااللية المسااااااااتفيدة  

 من الدعم 

21 31 23 17 25 17 32 18 

األولويات المساااااااااااتفيدة  
 من الدعم 

3 5 3 2 6 2 6 1 

الحضااااااااور تي األترعة  
 الُقْحرية 

0 11 4 0 12 0 1 0 

قين الم يمين    ردود المنظمات المشاااركة تي ولدة التفتيش المشااتركة عل  ايسااتبيان  الم در والبيانات المقد مة من م ات  المنساايِّ
   32من البلدان النامية غير الساللية الاا 

ويرل المفتش أن  لشاااااااااااااراظ ااذه الكيااناات الرييساااااااااااااياة تي عمان األترعاة الُقْحرياة تي البلادان الناامياة غير  - 363
ع نحا  ل ااااول األترعة الُقْحرية عل  الخبرة الفنية الت  ي تكون الحاجة لليها ماسااااة لتلبية اهض  الساااااللية ساااايوساااايِّ

م الدعم   ايلتياجات الملحة التي أبرزتها ل ومات البلدان النامية غير الساااااااااللية  كما ساااااااايم يِّن الكيانات التي تقديِّ
االفهن للبلدان النامية غير الساااااللية، ولكنها غير ممق لة لت  اآلن تي األترعة الُقْحرية، من التهريف أكقر اهملها  

 ايستفادة من أوجم التيزر المحتملة من خالل مبادرات مشتركة مع أعضاء األترعة الُقْحرية     ومن 

وتي اذا السايا ، يدعو المفتش الرؤسااء التنفيذيين لمؤساساات منظومة األمم المتحدة لل  قامان   -364
م لها الدعم، وأن تكون    عضااااوية مؤسااااساااااتهم تي األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااااللية التي تقديِّ

 مشاركة تيها اانتظام ونشاد 

ف ص تمزيز الدمم مبى الصتتتتتملد الُوط ي، الم لثو  م  إصتتتتتالح م   م  األمم المتحدة  -واو 
 اإلنمة غ 

من خالل عرار   2018يتيا لصااااااااااااااالح منظومااة األمم المتحاادة اإلنماااييااة، الااذي انحلد تي عااام  -365
ز لتنفيذ برناما عمن تيينا  ومن  72/279الجملية الهامة   ، مجاًي واسااااااااااااهًا لألترعة الُقْحرية لتقد م دعم مهز 

د الم ي  م  أام الفر  التي أبرزتها كيانات منظومة األمم المتحدة تهزيز دور المنسيِّ

زة أن  حشاادوا   -366 قين الم يمين المهز  قين الم يمين المتفرغين وم ات  المنساايِّ وعد أتاح اإلصااالح للمنساايِّ
كامن موارد منظومة األمم المتحدة لمهالجة ايلتياجات الو نية  ويشاامن ذلك تهبئة أتضاان لألترعة الُقْحرية  

لتقليص من ايزدواجية، وبلورة اساااااااتجااات  تي التخحيف المتكامن، وتبادل المهلومات عل  نحو أتضااااااان، وا
 أكقر مالءمة لاللتياجات الو نية، وُلسن تجميع الموارد من أجن تحقيد أثر أكبر 

تهل  ساااااابين المقال،  م يِّن لنشاااااااء وظيفة خبير اعت ااااااادي تي كن م ت  من لجراء تقييم للفر    -367
ز أ ضااااااااااااًا ترصااااااااااااة لضاااااااااااام المزيد من المتالة لربف برناما عمن تيينا اق ار التهاون  ويتيا الم ت   المهز 

الجهات الفاعلة تي منظومة األمم المتحدة والشااااااركاء تي التنمية لمهالجة القضااااااا ا المت اااااالة ببرناما عمن 
 تيينا واستخدامم إلثراء التفكير تي التحلين الُقْحري المشترظ 
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تحدة التي ليس لها لضااور وأتضاا  اإلصااالح أ ضااًا لل  زيادة مشاااركة كيانات منظومة األمم الم -368
ماادي تي عمان األترعاة الُقْحرياة، من ليا  لنام يوتيِّر لهاا مادخاًل أتضاااااااااااااان لهرض آليااتهاا وأدواتهاا ومهااييراا  
عل  البلدان النامية غير الساللية  كما م  ن اإلصالح من انبقا  جين جديد من البرمجة عبر الحدود، من 

تحليالت الُقْحرية المشااااتركة وتي أ ر التهاون  واذا األمر  حمن خالل لدما  الجوان  الهابرة للحدود تي ال
اشااااااااير تي دعم البلدان النامية غير السااااااااللية تي الت ااااااادي لتحد ات المرور الهابر المهق دة التي تساااااااتلزم  

 انخراد البلدان المجاورة 

إلصااااللات ااعتباراا سااابياًل وعد رل بت اللجان اإلعليمية االمنابر التهاونية اإلعليمية المنبققة عن ا -369
دة لدعم تنفيذ برناما عمن تيينا، وتهزيز التنسااااايد   لتحسااااااين ت ااااااميم وتنفيذ األنشااااااحة الخاصااااااة ببلدان محد 
 اإلعليمي بين أعضاء مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وزيادة تبادل الخبرات بين اللجان اإلعليمية  

قين الم يمين تي وقاااااع جيد لتحقيد ايساااااتفادة  ويرل المفتش أن  عملية اإلصاااااال -370 ح تضاااااع المنسااااايِّ
زة وعادرتهم عل  لشاااااااااااااااد مختلف الجهاات المهنياة لتنفياذ التادابير المبي ناة تي ااذا   الكااملاة من عادراتهم المهز 

 ايستهراض عل  المستول الُقْحري دعمًا لتنفيذ برناما عمن تيينا عل  نحو أتضن 

ةء األف ّت  الُوط يت  م  موتةرهم ومكتةتلهم اإلّبغمغت  في ت  لت   التدمم الت ي يحتتةجته أملتتتتتتتتت -زاي 
 ب نةمج ممل فلل ة 

تي ل ار عملية اإلصاااااااااالح، أشاااااااااادت األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااااللية االدعم   -371
قين  م من م ت  التنسااايد اإلنمايي، وي سااايما لنشااااء شاااب ة لدعم م ات  المنسااايِّ الم يمين و لداث مئات  المقد 

الوظايف الجديدة لهذه الم ات   ورل بت أ ضاااًا بتوتير م ت  التنسااايد اإلنمايي للخبرات والتوجيم التقني تي 
جميع مرالن لعداد التحليالت الُقْحرية المشاااااتركة وأ ر التهاون، تضااااااًل عن دعمم لنشااااااء صاااااناديد محلية 

 مشتركة للتنمية المستدامة 

االدعم اإلقااتي المحلو  من كيانات منظومة األمم المتحدة وم اتبها عل  ال اهيد    وفيما يتهلد -372
اإلعليمي اشاااجن تنفيذ برناما عمن تيينا، أبرزت األترعة الُقْحرية قااارورة تساااخير المنابر اإلعليمية عل  نحو 

نبر لعليمي  أتضاااااااان لتوتير الدعم التقني تي المساااااااااين المت اااااااالة ببرناما عمن تيينا، اما تي ذلك لنشاااااااااء م
ص لدعم البلدان النامية غير السااااااااللية من أجن تحقيد انتقالها من مركز بلدان غير سااااااااللية لل    مخ ااااااا 
مركز بلدان موصااااااااااااولة بريًا  ودعت أ ضااااااااااااًا لل  تبادل المهارف والخبرات عل  نحو أتضاااااااااااان بين الم ات   

يت اخت اااااااااصااااااااها  وُدعيت اللجان  اإلعليمية والم ات  الُقْحرية اشااااااااجن أولويات برناما عمن تيينا تي مجا
اإلعليمية، االتنساااااايد مع م ت  الممقن السااااااامي، لل  تقاساااااام نتايا مناعشاااااااتها اشااااااجن الفر  القايمة لتنفيذ  

 برناما عمن تيينا 

م من   -373 كما أبرزت األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية الحاجة لل  تحسين الدعم المقد 
تدابير رييساااااية لتيساااااير الدعم عل     10تول المقار، اسااااابن منها عل  الخ اااااو  اتخاذ  نظيراتها عل  مسااااا

  15المستول الُقْحري لتنفيذ برناما عمن تيينا  وترد اذه التدابير تي اإل ار 
 

  15اإل ار 
 الدمم ال ي تحتةجه األفّ   الُوْط ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  م  موةرهة

 التخطغط والت جلهةت
قااااااامان ليراد لشاااااااارات صاااااااريحة لل  برناما عمن تيينا تي التوجيم ال اااااااادر عن ناي  األمين الهام   •

 ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لل  األترعة الُقْحرية؛
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 قمان زيادة تهم و دراظ الم ات  اإلعليمية ألامية برناما عمن تيينا؛ •
 عمن تيينا من خالل لدراجم تي دورات التخحيف وأدواتم  تم ين األترعة الُقْحرية من مهالجة برناما •

 الدمم ال  ي والتحبلبي
تجميع القوانين واللوايا المتهلقة ببرناما عمن تيينا لت  يتسااااان  لألترعة القحرية أن تساااااتبين القغرات   •

 تي القوانين الو نية وأن تهالجها مع ل ومات البلدان النامية غير الساللية؛
تهزيز التهاون الهمودي من خالل دعم األترعة الُقْحرية لضااااامان اساااااتحضاااااار برناما عمن تيينا عل    •

 نحو كاف عند لجراء التحلين الُقْحري المشترظ؛ 
 تقد م المشورة والتوجيم اشجن عمليات اإلعداد واإلجراءات المتهلقة بتنفيذ برناما عمن تيينا  •

 الت اصل وتبةدل الممب مةت
كفاالاة أن تقوم ولادات المقاار التي تهن  ااجولوياات برنااما عمان تييناا ااقبال  الم ااتا  الُقْحرياة ااج اة  •

 رمجة ذات صلة ببرناما عمن تيينا؛ب
لنشاء مستودع للكتروني لكي يتسن  تبادل الدروت المستفادة بين األترعة الُقْحرية اشجن سبن مهالجة  •

 المساين المت لة بتموين خحف الهمن الهالمية مقن برناما عمن تيينا 
 تمل   الم ارد وإّةم  الش اكةت

الجنو  اشااااااجن تنفيذ برناما عمن تيينا، تضاااااااًل عن مناصاااااارين تحديد تر  التهاون فيما بين بلدان   •
 لتوتير التموين األولي للمبادرات المت لة ببرناما عمن تيينا؛

لنشااااااء آلية تموين صاااااغيرة متالة لألترعة الُقْحرية التي تهالا عضاااااا ا البلدان النامية غير السااااااللية،   •
 الشركاء تدار عبر صندو  األمم المتحدة ايستئماني المتهدد 

    ردود األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية عل  المقابالت الم در

ويرل المفتش أن  جميع التدابير والمقترلات المذكورة أعاله تكتسي أامية ع ول، ويدعو الجهات   -374
التداول اشااااااجن الساااااابن والوساااااااين الكفيلة  الفاعلة المهنية تي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااااااتدامة لل   

 بتنفيذ اذه التدابير تي الوعت المناس  

وبالنظر لل  تركيز برناما عمن تيينا اشااادة عل  الدور الذي  م ن أن يؤد م الشاااركاء تي التنمية   -375
تي   من خار  منظومة األمم المتحدة، بن ويج  أن  ضاااااااااحلهوا ام، تي سااااااااابين نجاح تنفيذه، يركيِّز المفتيِّش

الف ان التاساع عل  السابن والوسااين التي تم يِّن منظومة األمم المتحدة من لشاراظ اؤيء الشاركاء عل  نحو 
أتضااااااااااان تي مهالجة أولويات برناما عمن تيينا التي يتمتهون تيها اميزة نسااااااااااابية، اما   ميِّن جهود منظومة  

زاا   األمم المتحدة ويهزيِّ
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 مغ  الخةرجلل  في ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة تمزيز مشةرك  الش كةء في الت  -تةسمةا  
تكررت الناداءات تي برنااما عمان تييناا وتي الهادياد من القرارات ال ااااااااااااااادرة عن الجملياة الهاامة   -376

وتي اسااتهراقااات منت ااف المدة وتي اإلعالن السااياسااي المهتمد متااهًة للبرناما، وتواَتَر التشااديد عل  أن   
تحتا  لل  الدعم، سااااااواء من كيانات منظومة األمم المتحدة أو مجموعة من   البلدان النامية غير الساااااااللية

 الشركاء تي التنمية اآلخرين، لكي تتاح لها ترصة وافية للنجاح تي تنفيذه 

ويشاامن اؤيء الشااركاء تي التنمية  المنظمات الدولية  مقن البنك الدولي ومنظمة التجارة الهالمية   -377
الهالمية وال اااااندو  المشاااااترظ للسااااالع األسااااااساااااية( وم اااااارف التنمية اإلعليمية ومنظمات  ومنظمة الجمارظ  

التكامن ايعت ااااااادي اإلعليمية والمنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية والقحاع الخا   مقن رااحات شااااااركات  
انخراد   النقن وشااااااركات تكنولوجيا المهلومات وايت ااااااايت( والجهات المانحة  ويسااااااتلزم برناما عمن تيينا

اؤيء الشااااركاء من خالل ترتيبات للتنفيذ تشاااامن التهاون التقني والدعم التمويلي، والشااااراكات بين القحاعين  
الهام والخا ، وايساااااتقمار األجنبي المباشااااار، والمهونة ل اااااالا التجارة عل  ال اااااهيد اإلعليمي، والتهاون  

 بين جهات أخرل فيما بين بلدان الجنو ، والتهاون بين الشمال والجنو ، من 

من الشاااااركاء تي التنمية من خار    37وتي اذا السااااايا ، تواصااااالت ولدة التفتيش المشاااااتركة مع   -378
م   منهم ردودًا، لما خحييًا أو من خالل مقابالت  انظر الف اااااااااان األول(  وعد    25منظومة األمم المتحدة، عد 

ميع ااذه الكيااناات منخر اة تي دعم مجاال أو  ذكرت تقاارير األمين الهاام عن تنفياذ برنااما عمان تييناا أن  ج
 أكقر من المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا 

د المفتش تي اذا الف ااااااااان الشاااااااااركاء تي التنمية الرييسااااااااايين فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا  -379 ويحديِّ
م تقييمًا متبادًي من جان  كيانات منظومة األ مم المتحدة والشاااااااااركاء تي ومجايت خبرتهم اشاااااااااجنم  كما  قديِّ

التنمية لموا ن القوة لدل كن منهما فيما يت ااااان ببرناما عمن تيينا، والتحد ات التي تواجم التيزر والتهاون  
 فيما بينهما، والتدابير التي يلزم اتخاذاا لتحقيد مشاركة أكقر تهالية 

 ةمج ممل فلل ةالش كةء ال  غيل ا في الت مغ  ومجةالت الخل ة فغمة يتمبق بل ن -ألف 

دت كيااانااات منظومااة األمم المتحاادة  -380 33لااد 
من المنظمااات الاادوليااة واإلعليميااة ودون اإلعليميااة   (57 

تهاونت مهها اشاجن أولويات    (58 بلداً  16والكيانات الو نية  وكايت لنمايية ومؤساساات ل ومية أخرل( تي  
منظومة األمم المتحدة، رغم عدم ذكر اساااااام    برناما عمن تيينا  و قاااااااتًة لل  ذلك، أشااااااار عدد من كيانات

المؤسسة الشري ة تحديدًا، لل  أنها تهاونت أ ضًا مع المؤسسات األكاد مية، ومجموعات الهمن المجتملية،  

  

الحبيلية، وايتحاد الدولي لرااحات وكالء الشااحن، وايتحاد الدولي للنقن  ايتحاد األوروبي، وايتحاد الدولي لحف  الحبيهة والموارد   (57 
عل  الحر ، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبنك  التنمية األتريقي، والتحالف الهالمي لتيسير التجارة، والتحالف الهالمي من أجن مواعد  

بية، ورااحة جنو  آسااااااااايا للتهاون اإلعليمي، وال اااااااااندو    هي نظيفة، والجماعة ايعت ااااااااااد ة لدول غر  أتري يا، والجماعة الكاري
المشاااااترظ للسااااالع األسااااااساااااية، وصاااااندو  النقد الدولي، وغرتة التجارة الدولية، ومجمع الفكر الدولي للبلدان النامية غير السااااااللية،  

كوارث، ومركز جنو  آسااااااااايا  ومجموعة البنك الدولي، ومرتد البيئة الهالمية، ومركز آسااااااااايان للحاعة، والمركز اآلسااااااااايوي للتجا  لل
األخضر، ومفوقية ايتحاد األتريقي، ومنتدل الغااات    للنمولدراسات السياسة الهامة، وم رف التنمية اآلسيوي، والمههد الهالمي  

مية تي األتري ية، ومنظمة األمن والتهاون تي أوروبا، ومنظمة التجارة الهالمية، ومنظمة التهاون ايعت اادي، ومنظمة التهاون والتن
الميدان ايعت ااادي، ومنظمة الجمارظ الهالمية، ومؤسااسااة نيبون، ووكالة ايتحاد األتريقي للتنمية، والوكالة الدولية للحاعة، والوكالة  

 الدولية للحاعة المتجددة 
ا والساااااويد وساااااويسااااارا وال اااااين  ايتحاد الروساااااي وألمانيا و  حاليا وتايلند وجمهورية كوريا وجمهورية يو الد مقرا ية الشاااااهبية ورواند (58 

 وتنلندا وكازاخستان والنرويا والنمسا واولندا واليااان 
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وأربا  الهمن ورااحات الهمال، والمؤساااااااااااساااااااااااات المالية الدولية، والم اااااااااااارف اإلنمايية المتهددة األ راف،  
 قحاع الخا  والمنظمات غير الح ومية، وال

وعل  ال ااهيد الُقْحري، كان تهاون األترعة الُقْحرية مع الشااركاء تي التنمية، كما او مبي ن تي ردود   -381
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية  انظر الش ن   (، أكقر  9م ات  المنسيِّ

 التحول ايعت اادي الهي لي(، وأعن    5اون عل  ال اهيد اإلعليمي( و التكامن والته  4انتظامًا اشاجن األولويتين  
  أ(  البنية التحتية للنقن(  2 سياسة المرور الهابر( و 1انتظامًا اشجن األولويتين 

 
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية الم در    ردود م ات  المنسيِّ

د الشااااااااااااااركاااء تي التنميااة   -382 الااذين عااد موا ردودًا لل  ولاادة    25 لاوفيمااا يتهلد امجااايت الخبرة، لااد 
عل  أنهااا األولوياات التي  هتبرون   9التفتيش المشااااااااااااااتركاة أولوياات برنااما عماان تيينااا الواردة تي الجاادول  

  25  لادت أغلبية الكيانات  أنفسااهم تي وقااع جيد لتقد م دعم تهال اشااجنها اح م الوي ات المنو ة بهم  ولد  
كيانًا( عل  أنهما مجاين تتمتع تيهما االخبرة، تي   13كيانًا( وسااااياسااااة المرور الهابر    15تيسااااير التجارة  

  3كيانات( ووساااين التنفيذ     5لين لد دت خمسااة كيانات تقف أو أعن مجالي التحول ايعت ااادي الهي لي  
 كيانات( ااعتباراما مجالي عوتها 

دون األولويات الواردة تي  -383 ولال الع عل  تف ااااين لألساااابا  التي جهلت الشااااركاء تي التنمية  حديِّ
من الورعة التكميلية اشاااااااااااااجن المبادرات المت اااااااااااالة    5و 4عل  أنها مجايت خبرة، انظر البندين    9الجدول  

تخااذواااا لمهااالجااة  ببرناااما عماان تيينااا الماادعومااة بنجاااح من اؤيء الشااااااااااااااركاااء تي التنميااة، والتاادابير التي ا
 توجيهات الجملية الهامة اشجن برناما عمن تيينا  

 9الجدول  
دهة    خل ةيتمتم ا فلهة بةل ش كةء في الت مغ  مبى أنهة مجةالت ال أول يةت ب نةمج ممل فلل ة التي  دا

 الكغةا 
 األول ي 

 6 5 4 )م(3 )أ(3 )م(2 )أ(2 1
  X   X X   م رف التنمية اآلسيوي 

   X X X X X X بنك التنمية األتريقي 

      X X X مفوقية ايتحاد األتريقي 

      X X  الم رف اآلسيوي لالستقمار تي البنية التحتية 

        X أمانة رااحة أمم جنو  شر  آسيا 

      X  X منظمة التهاون ايعت ادي لمنحقة البحر األسود 

   X      الالتينية الم رف اإلنمايي ألمري ا  

  X       ال ندو  المشترظ للسلع األساسية 

17٪ 19٪
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أولويات برناما عمن تيينا التي تتهاون األترعة الُقْحرية اشجنها  9الش ن 
مع الشركاء تي التنمية
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 9الجدول  
دهة    خل ةيتمتم ا فلهة بةل ش كةء في الت مغ  مبى أنهة مجةالت ال أول يةت ب نةمج ممل فلل ة التي  دا

 الكغةا 
 األول ي 

 6 5 4 )م(3 )أ(3 )م(2 )أ(2 1
    X X    الم رف األوروبي لإلنشاء والتهمير 

   X  X  X X منظمة التهاون ايعت ادي 

         م رف التنمية للبلدان األمري ية 

    X     غرتة التجارة الدولية 

 X X  X X X  X المركز الدولي لدبلوماسية النقن 
  X X  X    صندو  النقد الدولي 

   X  X    مجلس التنسيد الدولي للنقن الهابر للمنحقة األوروبية اآلسيوية 

    X    X ايتحاد الدولي للنقن عل  الحر  

 X X X X X X X X مجمع الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساللية 
   X X   X X الشمالي ايئة تنسيد النقن الهابر االممر  

  X  X     منظمة التهاون والتنمية تي الميدان ايعت ادي 

    X    X منظمة األمن والتهاون تي أوروبا 

    X X X X  الجماعة اإلنمايية للجنو  األتريقي 

      X   مبادرة الحاعة المستدامة للجميع 

    X X X  X ممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآسيا 

    X   X X منظمة الجمارظ الهالمية 

 X   X X   X منظمة التجارة الهالمية 
 الم در  ردود الشركاء تي التنمية عل  ايستبيان ومقابالت مههم 

األمم المتحاادة أن  مجمع الفكر الاادولي للبلاادان الناااميااة غير   منظومااةمن  وأبرزت عاادة كيااانااات   -384
الساااااللية كيان رييسااااي  م نم أن ينخرد عل  نحو أتضاااان مسااااتقباًل االنظر لل  تركيزه عل  البلدان النامية  
غير الساللية ل رًا وعدرتم عل  ايقحالع اهمن تحليلي اشجن جميع المجايت ذات األولوية تي برناما  

تم تكمن   عمن تيينا  ومع أنها أشااااارت لل  محدود ة القدرة الداخلية لمجمع الفكر عل  لجراء احوث، تقن  عوي
تي عدرتم عل  ايقااحالع بدورِّ وساايف لتهبئة شااب تم البحقية الواسااهة احية لعداد تحلين للتحد ات الرييسااية  

 المت لة ببرناما عمن تيينا 

شتتت كةء في الت مغ  بصتتت   متبةدل  لبمجةالت التي تولغم كغةنةت م   م  األمم المتحدة وال -بةء 
 يتمتع فلهة كل م همة بخل ة واسم  فغمة يتمبق بل نةمج ممل فلل ة

من    ًّ أبرزت كيانات منظومة األمم المتحدة، وكذلك ممقلو البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية، عددا -385
منظومة األمم المتحدة الرامية لل   تي وقااااااااااع جيد لتكمين جهود   تي التنميةالهوامن التي تجهن الشااااااااااركاء  

 تنفيذ برناما عمن تيينا  وتشمن اذه الهوامن ما يلي 

 سااااااااياسااااااااة المرور الهابر(  الخبرة تي لدارة ممرات النقن الهابر، اما تي ذلك    1األولوية   •
الحوار تي مجال السااااااااااااياسااااااااااااات الهامة وجهود التنفيذ تي مجال اللوجسااااااااااااتيات والتكامن  

اد الادولي للنقان عل  الحر ، والمركز الادولي لادبلومااسااااااااااااااياة النقان،  اإلعليمي  مقان ايتحا
 ومنظمة الجمارظ الهالمية(؛
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 تحوير البنية التحتية وصاااااايانتها(  القدرة عل  تهبئة الموارد لتموين مشاااااااريع    2األولوية   •
البنياااة التحتياااة المااااد اااة وغير المااااد اااة كقيفاااة رأت الماااال تي عحااااعاااات النقااان والحااااعاااة  

المهلومات وايت ااااايت من خالل القروض وايسااااتقمارات لتكمين المساااااعدة  وتكنولوجيا  
تي وقاااااااااااع الساااااااااااياساااااااااااات والمسااااااااااااعدة التقنية المقد مة من منظومة األمم المتحدة  مقن 

 المؤسسات المالية الدولية والم ارف اإلنمايية المتهددة األ راف(؛

الخبرة تي التهاامان مع عواعاد التجاارة بين  التجاارة الادولياة وتيسااااااااااااااير التجاارة(    3األولوياة   •
 الدول ووساين تحوير أدوات التجارة  مقن منظمة التجارة الهالمية(؛

 التكامن والتهاون عل  ال ااااهيد اإلعليمي(  القدرة عل  الهمن وساااايحًا محايدًا    4األولوية   •
 مقن  وموثوعًا ام للت اااااااادي للتحد ات الحساااااااااسااااااااة عبر الحدود وتهزيز التكامن اإلعليمي  

 المنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية(؛ 
 التحول ايعت اااااادي الهي لي(  القدرة عل  ايقاااااحالع بدور محرظ رييسااااي    5األولوية   •

تحاد اات التي تواجام التنمياة  للتولياد تر  الهمان وتوتير التمويان المبتكر لحلول متحورة ل
  مقن القحاع الخا (؛

تهبئة الموارد المالية والتقنية والتكنولوجية لساااااااد     وساااااااااين التنفيذ(  القدرة عل   6األولوية   •
القغرات التي تشااااااااو  لنفا  القحاع الهام  مقن المؤسااااااااسااااااااات المالية الدولية وم ااااااااارف  
التنمياة المتهاددة األ راف والقحااع الخاا ( وأداء وظيفاة الرعااااة من منظور المسااااااااااااااتفياد  

  مقن المنظمات المجتملية( 

 

قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية عل  الدراسة ايستق ايية   ردود م ات  الم در  المنسيِّ

تي الماية من المجيبين عل  الدراساااااااة ايساااااااتق اااااااايية من م ات     47وعل  ال اااااااهيد الُقْحري، اعتبر   - 386
قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساااااللية أن  البنية التحتية للنقن اي المجال   الذي يتمتع الشااااركاء تي  المنساااايِّ

د   تي    39لل     36التنمية بوقاااااع أتضااااان لتقد م الدعم فيم  مقارنة ا يانات منظومة األمم المتحدة(، تي لين لد 
الماية أ ضاااًا مجايت ساااياساااة المرور الهابر، والبنية التحتية للحاعة وتكنولوجيا المهلومات وايت اااايت، والتجارة  

 (   10هي لي  انظر الش ن  الدولية والتحول ايعت ادي ال 
وأبرز الشااركاء تي التنمية، من جانبهم، الهوامن التالية التي تجهن كيانات منظومة األمم المتحدة   -387

 تي وقع جيد لالقحالع بدور شركاء تي التهاون تي تنفيذ برناما عمن تيينا 

االنظر لل  خبرتها  أنها تي وقاع أتضان لتقد م الدعم الذي يتحل  تنسايقًا ل ومييًا دولييًا،   •
تي لعامة لوار اشااجن السااياسااات فيما بين الوي ات الو نية والمهايير والمباد  التوجيهية 

 الدولية تي مجايت مقن الهبور والتجارة الدولية وتيسير التجارة؛

قين الم يمين لمسااعدة البلدان النامية غير  • أنها تي وقاع أتضان من خالل م ات  المنسايِّ
 حسين الظروف التنظيمية وظروف ايستقمار و تالة تر  ايستقمار؛الساللية عل  ت

 أنها تي وقع  م يِّنها من تهزيز تبادل المهلومات عبر المنا د  •
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أولويات برناما عمن تيينا التي يوجد الشركاء تي التنمية   10الش ن 
تي وقع جيد لتقد م الدعم اشجنها
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 التحديةت التي ت اجه الت يلق والتمةوا وسلُل التحيل  -جغم 

االمزا ا النسبية  عل  الرغم من اعتراف كيانات منظومة األمم المتحدة الواقا عل  ال هيد الُقْحري   -388
تحد ًا رييسااااايًا تهو  تنسااااايقها وتهاونها    11ومجايت خبرة كن منها فيما يتهلد ببرناما عمن تيينا، تقد أبرزت  

  16الفهالين مع الشركاء تي التنمية اشجن دعم برناما عمن تيينا  وترِّد اذه التحد ات تي اإل ار 

  16اإل ار 
 الُوْط ي  في التمةوا مع الش كةء في الت مغ  بشأا ب نةمج ممل فلل ةالتحديةت التي ت اجههة األفّ   

  المشةرك  ال  الم  ام  وال  الكةفغ 
 تهاون غير ذي صلة ببرناما عمن تيينا وعدم وجود منتدل لتنسيد الهمن اشجن اذا الموقوع؛  •
 عدم وجود سياسات لتنسيد المهونة و/أو التنمية لفايدة اهض البلدان النامية غير الساللية؛  •
عدم لشراظ الشركاء الرييسيين تي التنمية القادرين عل  دعم تنفيذ برناما عمن تيينا تي صو  أ ر   •

 التهاون تي اهض البلدان النامية غير الساللية؛ 
لمتهددة األ راف لألترعة الُقْحرية تي اهض البلدان النامية غير  اعت ار لشراظ الم ارف اإلنمايية ا  •

 الساللية عل  اإلعالن عن مبادرات مت لة ببرناما عمن تيينا بدًي من التشاور اشجنها بنشاد  
 مجم م  محدودة م  الش كةء في الت مغ  أو في ت ةّص 

السال • البلدان النامية غير  أعن  انسحا  اهض الشركاء تي التنمية من  ارتقايها من مركز  لية اهد 
 البلدان نمويًا، عل  الرغم من عدم مهالجة أولويات برناما عمن تيينا عل  نحو جيد؛  

 مجموعة محدودة من الشركاء تي التنمية الهاملين تي البلدان النامية غير الساللية القليلة الس ان؛  •
غير الساللية ال غيرة الحجم، وعدم    عدم وجود منظمات غير ل ومية مهنية تي البلدان النامية •

وجود منظمات ل ي ية من المجتمع المدني تي البلدان النامية غير الساللية ذات هياكن سياسية 
 مركزية للغا ة  م ن أن تؤدي دور شريك   

 االختالفةت في األول يةت والمبةدئ واالمتبةرات اليغةسغ 
 راف شرو ًا مسبقة لضمان اإلن اف واإلدما ،  ي تضع جميع الم ارف اإلنمايية المتهددة األ  •

وي سيما فيما يتهلد بنوع الجنس ولقو  اإلنسان، عند المواتقة عل  التموين، مما  جهن كيانات  
 منظومة األمم المتحدة مترددة تي التهامن مع اهض الم ارف اشجن مساين لساسة؛  

وبهض المنظمات دون اإلعليمية وبلدان المرور  تباين وجهات النظر بين المانحين الغربيين التقليديين   •
 الهابر اشجن أامية مهالجة اهض أولويات برناما عمن تيينا؛ 

الخالتات اشجن أ ر التموين المتكاملة وتخ يف ع ء الديون بين األترعة الُقْحرية والمؤسسات المالية   •
 الدولية تي اهض البلدان النامية غير الساللية؛ 

غيا  لاتظات لعراض من جان  المؤسسات المالية الدولية تي اهض البلدان النامية غير الساللية   •
 عات المتوترة والديون  اسب  األاهاد السياسية والهال

   ردود األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية عل  المقابالت  الم در

ومع أن  الشاااااااااركاء تي التنمية كانوا لري اااااااااين عمومًا عل  توسااااااااايع نحا  انخرا هم مع كيانات   -389
منظومة األمم المتحدة اشااااجن المساااااين المت اااالة ببرناما عمن تيينا، تقد ساااال حوا الضااااوء أ ضااااًا عل  ثمانية 

  17اإل ار  تحد ات رييسية تهو  التيزر والتهاون الفهالين  ويرِّد بيان اذه التحد ات بتف ين تي
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  17اإل ار 
التحديةت التي ي اجههة الشت كةء في الت مغ  في التمةوا مع كغةنةت م   م  األمم المتحدة بشتأا ب نةمج 

 ممل فلل ة
 مدأل ك ةي  المشةرك  والت اصل ومدأل ت يغوهمة

 قت اااااااااااار التهاون لل  لد اهيد عل  ايجتماعات والبيانات والتقارير الرساااااااااااامية، بدًي من لجراء لوار  •
 ل يقي، لذ يبق  عدد المبادرات التي يتم ت ميمها وتنفيذاا ورصداا ا ورة مشتركة قئياًل؛

حدة مع اتباع نها انفرادي تي الهمن، مما يؤدي لل  تواصاااااااااااااان كيانات مختلفة تي منظومة األمم المت •
 الشركاء تي التنمية عل  لدة إلجراء محادثات اشجن نفس الموقوع؛ 

تدخين منظومة األمم المتحدة تي عضااااااااا ا تُت خذ اشااااااااجنها عرارات تي م ان آخر، مما يؤدي لل  للداث   •
 عمليات موازية 

 التبةي ةت في ال ُُّهج وفي هغةكل اإلبالغ المةلي
ز الم ااااااارف اإلنمايية المتهددة األ راف والمؤسااااااسااااااات المالية  تضااااااار  تي مجايت التركيز، لذ تركيِّ  •

الادولياة عل  ماا او لااقاااااااااااااار وعملي، بينماا تتنااول كيااناات منظوماة األمم المتحادة الجوانا  التحللية  
 بدرجة أكبر؛

نظرة ونها عاالمياان واسااااااااااااااهاان لادل كيااناات منظوماة األمم المتحادة ي يتمااشااااااااااااااياان دايماًا مع تركيز  •
 المنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية عل  البهد الُقْحري أو اإلعليمي تحديدًا؛

عادم التزامن بين متحلباات اإلبال  الماالي لكيااناات منظوماة األمم المتحادة والمنظماات اإلعليمياة ودون   •
 عليمية اإل

 التحديةت في مجةل اإلبالغ وتبةدل الممب مةت
 ارتفاع مهدل الدوران تي األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية، مما يؤدي لل  تقدان المهرتة؛  •
عدم وجود نظام مركزي للوصاااول لل  البيانات والمهلومات المتهلقة االمبادرات المت ااالة ببرناما عمن  •

 تي تضحلع بها األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية تيينا ال
 الم در  ردود الشركاء تي التنمية عل  ايستبيان ومقابالت مههم 

اسااااتبين من تحد ات، َتهتبر كيانات منظومة األمم المتحدة والشااااركاء تي التنمية    وكما او مبي ن تي ما  - 390
عل  السواء أن  القيود المفروقة عل   رايد مشاركتهم والتباينات تي ما يت بهون من ُنها تش يِّن تحد ات رييسية   

تنمياة وممقلو البلادان الناامياة  ولمهاالجاة التحاد اات القاايماة، أبرزت كيااناات منظوماة األمم المتحادة والشاااااااااااااركااء تي ال 
لة تي اإل ار    15غير الساللية قرورة اتخاذ       18تدبيرًا تي المجايت الخمسة التالية المف  

 
  18اإل ار 

تدابل  لتحيتل  الت يتلق والتمةوا بل  كغةنةت م   م  األمم المتحدة والشت كةء في الت مغ  بشتأا ب نةمج 
 ممل فلل ة

 الو ة لدى كل م همة واالست ةدة م هةاالمت اف بم اط  
 ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية 

لشااااااراظ الشااااااركاء تي التنمية الذين ُ  ِّيمون لوارًا سااااااياسااااااييًا من مسااااااتول أرتع مع الح ومات لمهالجة   •
 القضا ا المتهلقة اسالسن ال يمة والمساين الهابرة للحدود؛
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الهمن مع الجماعات ايعت ااااااااااد ة اإلعليمية للمسااااااااااعدة تي تهزيز تولي زمام برناما الهمن ل اااااااااالا   •
ساااااااااااللية عل  ال ااااااااااهيدين الو ني واإلعليمي وتهزيز تبادل الخبرات بين الدول  البلدان النامية غير ال

 وتولي زمام الهمليات واإلجراءات عل  المستول المحلي؛
لشاااراظ القحاع الخا  ااعتباره شاااري ًا، ي ا ااافتم جهة مالية مانحة، لتهزيز تنفيذ برناما عمن تيينا  •

 عل  المستول الُقْحري 
  :التنمية أن يت خذوا التدابير التاليةوينبغي للشركاء تي 

تحبيد منظور ملياري ومتهدد األ راف عند تقييم ساااااااااااااابن الهمن مع منظومة األمم المتحدة اشااااااااااااااجن  •
 المساين البرنامجية 

 إض ةء الطةبع ال سمي مبى سلل التمةوا 
 ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية 

اتفا  للتهاون مع الشااركاء تي التنمية ذوي الخبرة تي المساااين المت االة ببرناما عمن وقااع مذكرات   •
 تيينا؛

توسااااايع عضاااااوية الفريد ايساااااتشااااااري المشاااااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااااااللية   •
 ينا لتشمن جميع الشركاء تي التنمية ذوي الخبرة تي المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تي

 وينبغي للشركاء تي التنمية أن يت خذوا التدابير التالية 
قين الم يمين عل  ال ااااااااهيد   • الهمن مع م ت  التنساااااااايد اإلنمايي عل  ال ااااااااهيد الهالمي ومع المنساااااااايِّ

الُقْحري لتقييم سابن تهميد الشاراكات مع األترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااللية وتقد م دعم  
قين الم يمين واألترعة الُقْحرية من أجن تحساااين ايساااتفادة من تر  المشااااركة المباشااارة  لقدرات ال منسااايِّ

 عل  ال هيد الُقْحري 
 زيةدة الت اصل وتبةدل الممب مةت

 ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية 
تي التنمية اشاجن برناما عمن تيينا من   اإللا ة االمسااامات المتوعهة أو المهلنة من جان  الشاركاء •

 خالل خرايف  ريد مخ   ة عل  ال هيدين الهالمي والو ني؛
زيادة تنظيم تبادل األتكار والرؤل مع الشاااااااااااااركاء تي التنمية من خالل من اااااااااااااات موج هة نحو ل جاد   •

ة، والمن ااااااااااااااات  الحلول، مقان المنتاد اات الهاالمياة، والمواياد المسااااااااااااااتاديرة التي تهقادااا الجهاات الماانحا
 اإللكترونية، وشب ات المهرتة 

 تمزيز الدراسةت و بوةت الممل والميةمدة التو غ  المشت ك  والتم يل المشت ك
  :ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية اتخاذ التدابير التالية

تنفيذي، اساااااااااااتنادًا لل  تموين أن  ساااااااااااتند تهاونهما لل  لم انية تحقيد تكامن كبير عل  المساااااااااااتول ال •
 لقاتي و ل  المهرتة والخبرة والموارد المؤسسية؛

 لجراء دراسات جدول مشتركة اشجن المشاريع المحتملة المت لة ببرناما عمن تيينا إلثارة ااتمام المانحين؛  •
 عقد للقات عمن تقنية مشتركة اشجن مجايت الخبرة المشتركة واستحداث منتجات مهرفية جما ية؛  •
 تهزيز التموين المشترظ لبراما وأنشحة المساعدة التقنية  •

 زيةدة أنشط  الم ةص ة
 ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية 
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لم ااااااارف اإلنمايية المتهددة األ راف والمؤسااااااسااااااات المالية الدولية  تكقيف جهود المناصاااااارة إلعناع ا •
د للبلدان النامية غير الساااااللية، ألن  الكقير منها ي ُيدر  البلدان النامية غير   بتخ اااايص تموين محد 

 الساللية تي نفقاتها؛
لقايمة بين تهزيز الوعي اما تحق د من لنجازات مت ااااااااااااالة ببرناما عمن تيينا من خالل الشاااااااااااااراكات ا •

 القحاعين الهام والخا  تي سبين تحفيز استخدام اذه اآلليات التهاونية 
ردود الشااركاء تي التنمية واألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساااللية وممقلي البلدان النامية غير الساااللية عل     الم در

  ايستبيان أو خالل المقابالت 

الماذكورة أعاله تكتسااااااااااااااي أامياة ااالغاة، ويادعو الجهاات الفااعلاة   15 لاويرل المفتش أن  التادابير   -391
األمم المتحدة للتنمية المساااتدامة لل  التداول اشاااجن السااابن والوسااااين الالزمة للهمن مع   المهنية تي مجموعة

 الشركاء تي التنمية المهنيين من أجن تنفيذ اذه التدابير تي الوعت المناس  
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 الم فق األول

 م هجغ  االستم ال  

 االستم ال الميت دي  -ألف 

أجري اساااااااتهراض مساااااااتندي للوي ات والقرارات وايساااااااتهراقاااااااات والتقارير والمنشاااااااورات المتهلقة   -1
واساااُتخدمت المهلومات المساااتمدة من ايساااتهراض المساااتندي تي وقاااع ورعة    (1 ببرناما عمن تيينا وتنفيذه

لة عن ت ميم وتخحيف جمع البيانات وتحليلها ووقع الميزانية   مهلومات أساسية مف  

 استلغةا مؤسيي واستلغةنةت متةبم  لبم  مةت المشةرك  في و دة الت تغش المشت ك  -ءبة 

ُعميِّم اسااتبيان مؤسااسااي  حل  مهلومات عل  مسااتول المؤسااسااات عل  جميع المنظمات المشاااركة تي   -2
  ، محيف الهاد  ، وعل  أربع لجان لعليمية  اللجنة ايعت ااد ة وايجتما ية آلسايا وال 28  ل ا ولدة التفتيش المشاتركة 

واللجنة ايعت اااااااد ة ألتري يا، واللجنة ايعت اااااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي، واللجنة ايعت اااااااد ة  
ألوروبا(، تضاااااًل عن م ت  الممقن السااااامي  وعد سااااهت ايسااااتبيانات لل  اسااااتقاء مهلومات وعايلية وآراء اشااااجن  

 لتي تهاَلا عل  المستول التنظيمي  المساين الرييسية من برناما عمن تيينا ا 

وتي جميع الحايت، وردت ردود من جهات التنسااااايد التي أنشاااااجتها ولدة التفتيش المشاااااتركة تي  -3
كن كيان، والتي جمهت ردوداا من الم ات  التي اعتبرتها األنسااااااااا  لتقد م نظرة شااااااااااملة عل  عمن كيانها  

انات والمهلومات الواردة مرآة ته س عمن الكيانات اشاجن اشاجن برناما عمن تيينا  ومن ثم  م ن اعتبار البي
 برناما عمن تيينا 

واألمانة الهامة لألمم المتحدة   (2 من المنظمات المشاااركة تي ولدة التفتيش المشااتركة  17وعد مت   -4
لة عل  ايساااتبيان المؤساااساااي  ووردت ردود من أمانة أربع لجان لعليمية ت   وم ، (3 ردودًا موقاااو ية مف ااا 

  

شااااااملت الوثايد الرييسااااااية لالسااااااتهراض المسااااااتندي ما يلي   أ( مؤتمر األمم المتحدة األول المهني االبلدان النامية غير الساااااااللية   (1 
متحدة القاني المهني االبلدان النامية غير الساااااااللية ووثيقتم الختامية  ووثيقتم الختامية  برناما عمن ألماتي(؛ و  ( مؤتمر األمم ال

 برنااما عمان تييناا(؛ و  ( ناداء ليفينغسااااااااااااااتون للهمان من أجان التهجيان بتنفياذ برنااما عمان تييناا للبلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللية؛  
ات الجملية الهامة اشااااااااااااجن متااهة مؤتمر األمم  (؛ و ه( عرار 2020-2015تقارير األمين الهام عن تنفيذ برناما عمن تيينا   و د(

(؛ و و( اساااتهراقاااات منت اااف المدة عل  ال اااهيد اإلعليمي  2020-2015المتحدة القاني المهني االبلدان النامية غير السااااللية  
شجن تنفيذ برناما  الرفيع المستول لمنت ف المدة ا  لالستهراضوالتقارير الخاصة بتنفيذ برناما عمن تيينا؛ و ز( اإلعالن السياسي  

؛ و ح( خريحة  ريد التهجين بتنفيذ برناما عمن تيينا تي 2024-2014عمن تيينا ل اااااااالا البلدان النامية غير السااااااااللية للهقد  
الساانوات الخمس المتب ية؛ و د( تقارير الرعااة ذات ال االة ال ااادرة عن ولدة التفتيش المشااتركة وم ت  خدمات الرعااة الداخلية؛  

رات ووثايد م ت  الممقن السااااااامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساااااااللية والدول الجزرية ال ااااااغيرة النامية  و ي( منشااااااو 
المتهلقة االبلدان النامية غير السااااااااااللية؛ و ظ( القرارات والمنشاااااااااورات والوثايد ذات ال ااااااااالة ال اااااااااادرة عن كيانات منظومة األمم  

 نامية غير الساللية المتحدة األخرل اشجن البلدان ال
ايتحااد الادولي لالت اااااااااااااااايت، واألونكتااد، وبرنااما األغاذ اة الهاالمي، وبرنااما األمم المتحادة اإلنماايي  اماا تي ذلاك م تا  األمم   (2 

قص  المتحادة للتهااون فيماا بين بلادان الجنو (، وبرنااما األمم المتحادة للبيئاة، وبرنااما األمم المتحادة المشااااااااااااااترظ المهني افيروت ن
المناعة البشاارية/اإليدز، وصااندو  األمم المتحدة للساا ان، والفاو، ومركز التجارة الدولية، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاااريع،  
ومنظمة السااااااااااااايالة الهالمية، ومنظمة ال اااااااااااااحة الهالمية، ومنظمة الحيران المدني الدولي، والمنظمة الهالمية لألرصااااااااااااااد الجوية،  

 ملكية الفكرية، واليونس و، واليونيدو والمنظمة الهالمية لل
اللجنة ايعت ااااد ة وايجتما ية آلسااايا والمحيف الهاد ، واللجنة ايعت ااااد ة ألتري يا، واللجنة ايعت ااااد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة   (3 

 البحر الكاريبي، واللجنة ايعت اد ة ألوروبا 
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وم ت  الممقن الساااامي،  ، (4 التنسااايد اإلنمايي، وساااتة م ات  داخن لدارة الشاااؤون ايعت ااااد ة وايجتما ية
وم ت  الشؤون القانونية/شلبة شؤون المحيحات وعانون البحار، وم ت  المستشار الخا  لشؤون أتري يا،  

 وم رف التكنولوجيا ألعن البلدان نمويًا 

وساااااليًا لل  الح اااااول عل  توقااااايا أو عل  مزيد من التفاصاااااين اشاااااجن الردود عل  ايساااااتبيان   -5
المؤسااسااي من المنظمات المشاااركة تي ولدة التفتيش المشااتركة التي عد مت ردودًا، أُعد ت اسااتبيانات متااهة 

ي ااااًا لكن منها، وأجريت مهها مقابالت  وُأرساااالت اسااااتبيانات المتااهة فيما من   29اهد لل     م اااام مة خ اااايِّ
الكيانات التي وردت منها ردود، وُعديِّمت الردود لما خحييًا أو شاااااااااااافوييًا  من خالل مقابالت اتتراقااااااااااااية( من 

 جميع الكيانات ااستقناء كيان والد 

تي ايسااااتهراض، بينما عد مت    (5 ولم تشااااارظ ساااابع منظمات مشاااااركة تي ولدة التفتيش المشااااتركة -6
ًا( عل  ايساااتبيان المؤساااساااي  وأشاااار عدد منها لل    (6 ثالث منظمات أخرل  ردودًا موقاااو ية محدودة  جدي

م الدعم للهديد من البلدان النامية غير السااللية، بْيد أن  اذا الدعم  شامن مجايت ي تت ان مباشارة   أنها تقديِّ
م دعم لل  البلدان النامية غير السااللية    ببرناما عمن تيينا  وفيما يتهلد اهدد علين من منظمات أخرل،  قد 

يتنااول جوانا  مهي ناة من برنااما عمان تييناا، غير أن  ذلاك يتم من دون أي اعتباار واع أو منهجي لبرنااما  
غير الساااللية    عمن تيينا  وتشاامن األساابا  األخرل المقد مة ما يلي  أن  المنظمات ي تهتبر البلدان النامية

مجموعااة متميزة تي عملهااا  مقاان منظمااة الهماان الاادوليااة(؛ أو أن  المنظمااات َتهتبر أن  برناااما عماان تيينااا 
محدود ال اااالة المباشاااارة االهمن المنود بها، و ن كانت صاااالتم اهملها تي تزايد  مقن اليونيساااايف(؛ أو عدم  

ن تيها المنظمات وتقًا للوي ات المنو ة بها  وجود أ ة بلدان نامية غير ساااااااااااااللية قاااااااااااامن البلدان التي تهم
  مقن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغين الالجئين الفلسحينيين تي الشر  األدن   األونروا(( 

ه إلى الش كةء في الت مغ  م  خةرج م   م  األمم المتحدة -جغم   استلغةا مؤسيي م جا

م استبيان لل    -7 دام م ت  الممقن   -خار  منظومة األمم المتحدة   شري ًا تي التنمية من  37ُوجيِّ لد 
السااااااااامي وتقارير األمين الهام عل  أنهم منخر ون تي تنفيذ برناما عمن تيينا  و،ي م ايسااااااااتبيان التحد ات  
والممارسات الجيدة والدروت المستفادة فيما يتهلد اانخرا هم مع كيانات منظومة األمم المتحدة والح ومات  

 البلدان النامية غير الساللية تي دعم تنفيذ برناما عمن تيينا الو نية تي 

من الشاااااركاء تي التنمية عل  ايساااااتبيان، لما كتااة أو شااااافوييًا من خالل مقابالت   25وعد أجا    -8
، (8 وتسااع منظمات لعليمية ودون لعليمية،  (7 اتتراقااية  ومن بين اؤيء أربع منظمات ل ومية دولية عالمية

  

ات، وشاااااااالبة اإلل اااااااااءات، وشاااااااالبة أاداف التنمية المسااااااااتدامة، وشاااااااالبة التحليالت  الدولي المهني االغاا  الح وميأمانة المنتدل   (4 
 والسياسات ايعت اد ة، ومركز األمم المتحدة للتنمية اإلعليمية، وم ت  تموين التنمية المستدامة 

ين األمم المتحدة، وايئة األمم  ايتحاد البريدي الهالمي، ومفوقاااااية األمم المتحدة لشاااااؤون الالجئين، والمنظمة البحرية الدولية، ومو  (5 
 المتحدة للمرأة، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغين الالجئين الفلسحينيين تي الشر  األدن ، والوكالة الدولية للحاعة الذرية 

 االمخدرات والجريمة ومنظمة الهمن الدولية واليونيسف  المهنيم ت  األمم المتحدة  (6 
بلدان النامية غير السااااااااااااللية، ومنظمة التجارة الهالمية، ومنظمة الجمارظ الهالمية، ومنظمة التهاون والتنمية  مجمع الفكر الدولي لل (7 

 تي الميدان ايعت ادي 
الجماعة اإلنمايية للجنو  األتريقي، ورااحة أمم جنو  شاااااااااااار  آساااااااااااايا، والمجلس الدولي لتنساااااااااااايد النقن الهابر للمنحقة األوروبية   (8 

، وممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآسايا، ومنظمة األمن والتهاون تي أوروبا، ومنظمة التهاون  األتريقياآلسايوية، ومفوقاية ايتحاد  
 تهاون ايعت ادي لمنحقة البحر األسود، وايئة تنسيد النقن الهابر االممر الشمالي  ايعت ادي، ومنظمة ال
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ومنظمة غير ل ومية دولية  ،  (10 وايئتان تمقيِّالن كيانات القحاع الخا ،  (9 ؤساااساااات مالية دوليةوثماني م
ووردت ردود تلاك المنظماات من جهاات التنساااااااااااااايد التي أتااد م تا    (12 ومباادرة عاالمياة والادة، (11 والادة

تباارااا تمقايِّن عمومًا  الممقان السااااااااااااااامي ااجنهاا انخر ات مهام فيماا يتهلد ببرنااما عمان تييناا  ومن ثم  م ن اع
 عمن الكيانات اشجن اذا الموقوع 

ول  المقغمل  واألفّ   الُوْط ي  في جمغع اللبداا ال ةمغ   -دال  دراس  استوصة غ  لمكةتب الم ييِّ
 32ال  الية بغ  التت 

قين الم يمين ورؤساااء    لُأجريت دراساااتان اساااتق ااااييتان منف ااالتان عل  اإلنترنت   -9  أ( جميع المنسااايِّ
قين الم يمين تي جميع البلدان النامية غير السااااااااااااللية ا ؛ و  ( جميع 32  لاألترعة التااهة لم ات  المنسااااااااااايِّ

 أي الفرد الذي  مقيِّن الم ت     32  لاأعضاااااااااااااااء األترعة الُقْحرية األخرل تي البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية  
مجها ااعتباره عضااااااااوًا تي الفريد الُقْحري(  و،ي مت الدراسااااااااات ايسااااااااتق ااااااااايية آراء  الُقْحري للوكالة أو برنا

األعضااء اشاجن الهمن ا اورة مباشارة أو غير مباشارة مع ل ومات البلدان النامية غير السااللية لدعم تنفيذ 
قين الم يمين تي   برناما عمن تيينا  وعد تم الح اااول عل  عايمة أعضااااء األترعة الُقْحرية من م ات  المنسااايِّ

 البلدان النامية غير الساللية 

قين الم يمين ورؤسااء األترعة   -10 وفيما يتهلد االدراساة ايساتق اايية التي أجريت عل  اإلنترنت للمنسايِّ
متل يًا للدراسة، امهدل استجااة   64مما مجموعم   42، أجا   32تي جميع البلدان النامية غير الساللية الاا  

ومع أن  لجم الهينة ساااي ون كافيًا لو ُأخذ عشاااوايييًا، تقن  الهينة المساااتخدمة     (13 المايةتي   66لجمالي عدره 
 انا ليست نتيجة يختيار عشوايي، بن اي نتيجة للردود الفهلية الواردة 

وعد أجا  جميع متلقي الدراسااة ايسااتق ااايية تي أوروبا وأمري ا الالتينية، تي لين أجابت أ ضااًا   -11
تي الماية(  وكانت مهديت ايسااااااااتجااة أعل  لدل    53تي الماية( وأتري يا    58تلقين تي آساااااااايا  أغلبية الم

  78متلقي الدراسااة ايسااتق ااايية تي البلدان النامية غير الساااللية من الشااريحة الهليا من الدخن المتوسااف  
  68لدنيا من الدخن المتوسااف  تي الماية(، مقارنة االمتلقين تي البلدان النامية غير الساااللية من الشااريحة ا

 تي الماية(  57تي الماية( والبلدان النامية غير الساللية المنخفضة الدخن  

تي جميع   (14 وفيما يتهلد االدراسااااااة ايسااااااتق ااااااايية التي أجريت لجميع أعضاااااااء األترعة الُقْحرية -12
عضاااااااوًا من  246اية، لذ أجا   تي الم  36البلدان النامية غير السااااااااللية، بل  مهدل ايساااااااتجااة اإلجمالي  

ومع أن  لجم    (15 التي رد ت عل  الدراسااااااة ايسااااااتق ااااااايية  32  لاعضااااااوًا تي األترعة الُقْحرية    680أصاااااان  
الهينة سااااي ون كافيًا لو ُأخذ عشااااوايييًا، تقن  الهينة المسااااتخدمة انا ليساااات نتيجة يختيار عشااااوايي، بن اي  

 نتيجة للردود الفهلية المتلقاة 

  

  البنك األوروبي لإلنشااء والتهمير، وبنك التنمية األتريقي، وال اندو  المشاترظ للسالع األسااساية، وصاندو  النقد الدولي، والم ارف اآلسايوي  ( 9 
 مري ا الالتينية، وم رف التنمية اآلسيوي، وم رف التنمية للبلدان األمري ية   التحتية، والم رف اإلنمايي أل  البنية لالستقمار تي  

 الهالمي لتيسير التجارة والمركز الدولي لدبلوماسية النقن  التحالفغرتة التجارة الدولية/ (10 
 ايتحاد الدولي للنقن عل  الحر   (11 
 للجميع  المستدامةمبادرة الحاعة  (12 
 تي الماية   9تي الماية، تقن  اامش الخحج او  95والس ان ومستول الققة البال   لهينةااالنظر لل  لجم  (13 
قون الم يمون تي الدراساااة ايساااتق اااايية الخاصاااة اجعضااااء األترعة الُقْحرية، لي  أجريت عليهم دراساااة اساااتق اااايية   (14  لم يدَر  المنسااايِّ

الذي  ضاااحلهون ام لزاء كيانات منظومة األمم المتحدة الهاملة تي   دور التنسااايد الرييساااي  ايعتبارمخ ااا  اااة منف ااالة، أخذًا تي 
 البلدان التي انُتدبوا للهمن تيها 

 تي الماية   5تي الماية، تقن  اامش الخحج او  95ومستول الققة البال   والس اناالنظر لل  لجم الهينة  (15 
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من كيانات متميزة، اما تي    42جا  عل  الدراساااااااااة ايساااااااااتق اااااااااايية أعضااااااااااء أترعة ُعْحرية  مقيِّلون  وأ  - 13
تي   10ولم  شاااا يِّن أي كيان والد أكقر من    ( 16  شااااركاء تي التنمية   5كيانًا من منظومة األمم المتحدة و   37 ذلك 
من جميع المجيبين عل  الدراساة ايساتق اايية  وَتراوح الهدد اإلجمالي للمجيبين عل  الدراساة ايساتق اايية   الماية 

من ترادل المجيبين من   8و   1وبين    ( 17  كياااناااً   13من ترادل المجيبين لاادل   22و   10من كيااان والااد مااا بين  
ة تي جميع البلدان النامية غير السااااااااااللية ووردت ردود من أعضااااااااااء األترعة الُقْحري   ( 18  األخرل   29  ل ا الكيانات  

   ( 19  من تركمانستان   2مجيبًا من ااراغواي و   14، و ن كانت اناظ اختالتات كبيرة، تتراوح بين  32 ل ا 

وا عل  الدراساااة ايساااتق اااايية    تي الماية  78وكان نحو   -14 من جميع أعضااااء األترعة الُقْحرية الذين ردي
تي    90تي المااياة( من كيااناات ليس لهاا وجود ماادي  وكاان نحو    22من وكاالاة م يماة، تي لين كاان البااعي  

لماية(  تي ا  46الماية من المجيبين عل  الدراسااااة ايسااااتق ااااايية من البلدان النامية غير الساااااللية تي أتري يا  
تي    43تي الماية( من أمري ا الالتينية  وكان نحو    9تي الماية(، تي لين كان الباعون    45وأوروبا وآسااااااااايا  

تي الماية من البلدان النامية    36الماية من المجيبين من البلدان النامية غير الساااااااااللية المنخفضااااااااة الدخن، و
تي الماية من البلدان النامية غير السااااللية من    21غير السااااللية من الشاااريحة الدنيا من الدخن المتوساااف، و

 الشريحة الهليا من الدخن المتوسف 

 موةبالت مع األفّ   الُوْط ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  -هةء 

قين الم يمين وأعضاااء األترعة   -15 عق  لجراء الدراسااة ايسااتق ااايية، ُ ل  لجراء مقابالت مع المنساايِّ
اشاااجن ما يلي  صااالة برناما عمن تيينا اهمن الفريد    32  لاع البلدان النامية غير السااااللية  الُقْحرية تي جمي

الُقْحري؛ وأوجم ايسااااتفادة من ال يمة المضاااااتة النساااابية لمنظومة األمم المتحدة؛ والجهات الفاعلة الرييسااااية 
؛  19-تاجثير جاايحاة كوتيادالمشااااااااااااااااركاة تي تنفياذه؛ والفر  المتاالاة والتحاد اات التي تواجههاا، اماا تي ذلاك  

والتهاون مع الح ومات الو نية؛ والقدرة الداخلية؛ والرصااااد واإلبال ؛ والتنساااايد بين الوكايت؛ ودور م ت   
الممقن الساامي؛ والتواصان مع الشاركاء تي التنمية  وعد ساهت المقابالت لل  تهم الردود المقد مة من خالل  

اإلنترنت اشااجن التحد ات الخاصااة القايمة والفر  المتالة عل     الدراسااات ايسااتق ااايية اللتين أجريتا عل 
 ال هيد الُقْحري فيما يتهلد بدعم الح ومات تي تنفيذ برناما عمن تيينا، تهمًا أتضن 

  

 تنمية أعضاء أ ضًا تي الفريد الُقْحري غير الساللية،   ون الشركاء تي ال الناميةتي اهض البلدان  (16 
  13 المنظمة الدولية للهجرة(، و 14 صاااندو  األمم المتحدة للسااا ان(، و 16 الفاو(، و  20 اليونيسااايف(، و 22  :يتوزعون كما يلي (17 

 مفوقااااااية األمم المتحدة لشااااااؤون الالجئين وم ت  األمم المتحدة المهني االمخدرات    12(، وواليونساااااا و منظمة ال ااااااحة الهالمية  
 برناما األغذ ة الهالمي، وبرناما األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نقص المناعة البشرية/اإليدز، ومنظمة    10والجريمة(، و

 الهمن الدولية، وايئة األمم المتحدة للمرأة، واليونيدو( 
 برناما األمم    5 لدارة شااااااؤون السااااااالمة واألمن وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي(، و  7 مجموعة البنك الدولي(، و  8  :زعون كما يلييتو  (18 

 مفوقااااية األمم المتحدة لحقو  اإلنسااااان، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاااااريع، وم ت     4المتحدة(، و  األمم المتحدة للبيئة وموين  
 ايتحاد الدولي    2 دايرة اإلجراءات المتهلقة ااأللغام والم اااااااارف األوروبي لإلنشاااااااااء والتهمير(، و  3سااااااااانية،(، وتنساااااااايد الشااااااااؤون اإلن

 لدارة التواصان الهالمي،    1لالت ااايت، واألونكتاد، ومؤسااسااة التموين الدولية، ومركز التجارة الدولية، والوكالة الدولية للحاعة الذرية(، و
تحدة، وال ااااااااااندو  الدولي للتنمية الزرا ية، وصااااااااااندو  النقد الدولي، واللجنة ايعت اااااااااااد ة ألوروبا، واللجنة  وبرناما متحوعي األمم الم

ايعت اااااااااااااااد اة وايجتمااا يااة آلسااااااااااااايااا والمحيف الهاااد ، ولجنااة األمم المتحاادة للقااانون التجاااري الاادولي، ومركز األمم المتحاادة اإلعليمي  
رف التنمية اآلسااايوي، ومههد األمم المتحدة األعاليمي ألاحاث الجريمة والهدالة، ومههد  للدبلوماساااية الوعايية لمنحقة وساااف آسااايا، وم ااا 

 األمم المتحدة للتدري  والبح ، وم ت  األمم المتحدة للحد من مخا ر الكوارث، والمنظمة الهالمية لألرصاد الجوية، وغيراا( 
ًا من اااراغواي؛ و 14 :يتوزعون كماا يلي (19  ًا من جمه 12ردي ًا من    11ورياة يو الاد مقرا ياة الشااااااااااااااهبياة وعيرغيزسااااااااااااااتاان ومالوي؛  ردي ردي

ردود من أرمينيااا   9متهااددة القوميااات( ورواناادا وزمبااابوي ومااالي ومنغوليااا؛ و  -ردود من لثيوبيااا وبولي يااا  دولااة   10لسااااااااااااااواتيني؛ و
تان وجمهورية أتري يا الوسااح  وجنو   ردود من أوزب ساا  7و اجي سااتان؛ و  أذربيجانردود من   8وأتغانسااتان وكازاخسااتان ونيبال؛ و
ردود من أوغندا وزامبيا وليساوتو   4ردود من بوتان وبوروندي وتشااد؛ و  5ردود من بوركينا تاساو؛ و 6الساودان ومقدونيا الشامالية؛ و

ان من تركمانستان  3والنيجر؛ و   ردود من بوتسوانا وجمهورية مولدوتا؛ وردي
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واساااااتجابت األترعة الُقْحرية تي جميع البلدان النامية غير السااااااللية ااساااااتقناء بلد والد عل  نحو  -16
د الم يم ومع أعضاااااااااء األترعة الُقْحرية  وُوجيِّهت الدعوات من خالل    ل جابي لحل  لجراء مقابلة مع المنساااااااايِّ

قين الم يمين لل  جميع أعضاااااء األترعة الُقْحرية، مما أتاح الفرصااااة ألي من أعضاااااء األترعة   م ات  المنساااايِّ
قين الم ي مين وأعضاااااااء  الُقْحرية المهتمين للمشاااااااركة تي المقابالت  وأجريت مقابالت اتتراقااااااية مع المنساااااايِّ

م تريقاان ُعْحريان آخران ردودًا خحياة عل     29األترعة الُقْحرية تي  من البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة، وعد 
 دلين المقابالت 

 موةبالت مع ممثبي اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  في نل ي رك وج غف -واو 

ن خالل اهقاتها الدايمة تي نيويورظ  أجريت مقابالت مع ل ومات البلدان النامية غير السااااااااااااللية م -17
أو جنيف اشاجن ما يلي  أوجم الترااف بين برناما عمن تيينا والتياجات التنمية الو نية وايلتياجات الهاجلة؛  
ومادل اتسااااااااااااااا  برنااما عمان تييناا مع ساااااااااااااااير خحف التنمياة؛ ومناابر الماداويت اشااااااااااااااجن برنااما عمان تيينا؛  

اخاان تي الاادعم المقااد م من كيااانااات منظومااة األمم المتحاادة، وم تاا  الممقاان  واإلنجااازات المحق قااة وأوجاام التااد
 السامي والشركاء تي التنمية اشجن برناما عمن تيينا؛ ووساين رصد تنفيذ برناما عمن تيينا واإلبال  عنم 

د عدد من ممقلي البهقات الدايمة لجميع البلدان النامية غير السااااااااااللية   -18 را هم  ، اح م انخ32  لاوُلديِّ
المباشااااااااااار تي تنفيذ برناما عمن تيينا، امسااااااااااااعدة م ت  الممقن الساااااااااااامي  للممقلين تي نيويورظ( واألونكتاد  

تي المااياة من البلادان    81  ل للممقلين تي جنيف( إلجراء مقاابالت مههم  وعاد تفااعان ممقلو البهقاات الادايماة  
موا ردودًا عل  أسااائلة المقابالت لما شااافوييًا  ا اااورة ل جابية وعد    (20 (32من أصااان    26النامية غير السااااللية  

 من خالل مقابالت اتتراقاية( أو كتابييًا أو ا لتا الوسايلتين  وألن  الردود وردت من ممقلين لمواعف بلدانهم تي  
المحاتن الح ومية الدولية اشاااااجن برناما عمن تيينا، ومن الوزارات المنخر ة أسااااااساااااًا تي تنفيذه عل  ال ااااهيد  

 أم ن اعتبار اآلراء المهب ر عنها ممقيِّلة عمومًا لموعف كن بلد لزاء اذا الموقوع  الو ني،

  

من ل ومات جميع البلدان النامية غير السااللية ااساتقناء أوزب ساتان وأوغندا وتركمانساتان وتشاد    وردت ردود عل  أسائلة المقابالت (20 
 وجمهورية أتري يا الوسح  وعيرغيزستان 
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  الم فق الثةني

مجتتةالت دمم كغتتةنتتةت م   متت  األمم المتحتتدة لل نتتةمج ممتتل فلل تتة: ال  اتج    
 وال تة ج المت ّم 

 مجةالت الدمم ال  غيغ : ال  اتج وال تة ج  الكغةا 

الشؤون ايعت اد ة  لدارة  
 وايجتما ية 

 الناتا  دعم مشاريع النقن المستدام بيئييًا 

 النتيجة   أ( تهزيز النظم الو نية للمهلومات اإلل ايية والجغرافية الم انية؛ و  ( الح ول عل  تموين لإلدارة المستدامة للغااات  

 م ت  التنسيد اإلنمايي
قين الم يمين عل  دعم البلدان الناتا والنتيجة   أ( تيسير  الهمليات المشتركة بين الوكايت لوقع توجيهات بهدف مساعدة المنسيِّ

النامية غير الساللية؛ و  ( الدعوة لل  أن  شمن عمن األترعة الُقْحرية لجراءات لتحفيز زيادة التموين الهام والخا  ألاداف 
 التنمية المستدامة  

 الناتا  دعم جميع المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا  انظر المرتد الرااع لال الع عل  التفاصين(  ألتري يااللجنة ايعت اد ة  

األولوية   اللجنة ايعت اد ة ألوروبا  تيينا  ااستقناء  برناما عمن  األولوية تي  المجايت ذات  الرااع لال الع عل  6الناتا  دعم جميع  المرتد  (  انظر 
 التفاصين( 

اللجنة ايعت اد ة ألمري ا  
الالتينية ومنحقة البحر 

 الكاريبي 

الناتا   أ( لجراء لوار متهدد األ راف؛ و  ( صو  السياسة الهامة؛ و  ( تبادل المهارف و عامة الشب ات؛ و د( تهزيز التهاون  
 األعاليمي  

ر لبناء تواتد تي اآلراء    الناتا والنتيجة  ايقحالع بدور محفن لعليمي وميسيِّ

اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية  
 آلسيا والمحيف الهاد  

الناتا   أ( دعم أولويات برناما عمن تيينا التي تتحل  تهاونا لعليمييًا ودون لعليمي وعبر الحدود؛ و  ( أولويات برناما عمن تيينا 
التي تقع قمن نحا  عمن أعسام مهي نة  النقن؛ الحاعة؛ تكنولوجيا المهلومات وايت ايت؛ الحد من مخا ر الكوارث؛ التجارة 

 كار؛ سياسة ايعت اد الكلي وتموين التنمية؛ البيئة والتنمية( وايستقمار وايبت 

الناتا  بناء القدرات تي مجال المحيحات وعانون البحار، اما تي ذلك فيما يتهلد بتنفيذ الجزء الهاشر من اتفا،ية األمم المتحدة  م ت  الشؤون القانونية
 لقانون البحار 

م ت  المستشار الخا   
 أتري يالشؤون  

الناتا والنتيجة  تهزيز ايتسا  بين كيانات منظومة األمم المتحدة اشجن أولويات برناما عمن تيينا التي تتداخن مع األ ر اإلنمايية  
 الهالمية واإلعليمية، من خالل تحلين السياسات والرصد والمناصرة 

 منظمة األغذ ة والزراعة 

ة والمهارف الهلمية والمهارات التقنية وأتضن الممارسات؛ و  ( صو  سياسات مناسبة تتهلد الناتا   أ( تبادل التكنولوجيات المبتكر 
تهبئة  ااألسوا  وتنمية التجارة؛ و  ( دما تحوير نظم األغذ ة الزرا ية والحراجة الزرا ية تي ايستراتيجيات اإلنمايية الو نية؛ و د(

تي تحوير سلسلة ال يمة؛ و ه( الت دي لتحد ات تغير المنات، وتداور    التموين المناخي استقمار  ايستقمار الهام والخا  و 
األراقي، والت حر، و زالة الغااات، وال يضانات، اما تي ذلك ال يضانات الناجمة عن تفجير البحيرات الجليد ة وموجات الجفاف؛ 

 و و( تهزيز األمن الغذايي والتغذوي 

مهارات التفاوض لجل  ايستقمارات المسؤولة؛ و  ( السهي لل  لعامة شراكات متنوعة بين أصحا   الناتا والنتيجة   أ( تهزيز 
الم لحة المتهددين من أجن بناء القدرات، وتحسين الجودة، وايستدامة، والتنمية القحا ية، والنفاذ لل  أسوا  جديدة، وبناء القدرة 

انات والمن ات واألدوات التحليلية لتحسين ايستقمارات وزيادة المشاركة الفهالة  عل  ال مود، والسيالة الزرا ية؛ و  ( تحوير البي 
 تي النظام التجاري المتهدد األ راف 

النتيجة   أ( تحسين القدرات اإلنتاجية تي مجال الزراعة والحراجة الزرا ية و لداث تنويع اعت ادي لألغذ ة الزرا ية؛ و  ( زيادة 
للناتا الزراعي؛ و  ( بناء القدرات المؤسسية والبشرية يجتذا  ايستقمار األجنبي المباشر تي عحاعي الزراعة  ال يمة المضاتة  

واألغذ ة؛ و د( بناء القدرة عل  ال مود للت دي لل دمات الخارجية والقيود الزرا ية تي مجال الهرض؛ و ه( تهزيز استراتيجيات 
 الحد من الفقر  
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 مجةالت الدمم ال  غيغ : ال  اتج وال تة ج  الكغةا 

 المدني الدولي منظمة الحيران  
 الناتا  تهزيز وقع المهايير والرعااة والتهاون التقني/المساعدة التقنية تي مجال النقن الجوي وترااف شب ات النقن  

النتيجة   أ( تيسير لجراءات التخليص الجمركي عل  الحدود مع تحقيد درجة عالية من األمن والمحاتظة عليم؛ و  ( تحرير 
 الدولي؛ و  ( وقع براما إلدارة البنية التحتية لتهزيز وتو يد التحوير المستدام للبنية التحتية للحيران النقن الجوي  

 منظمة الهمن الدولية 

الناتا والنتيجة   أ( تقد م الدعم تي مجال بناء القدرات لتهزيز النُّظم اإلل ايية الو نية بهدف النهوض االقدرة عل  جمع البيانات 
 وتوليداا و جراء التحلين اإلل ايي؛ و  ( تيسير ايستقمار األجنبي المباشر ألغراض الهمن الاليد  

النتيجة   أ( لقاتة ال يمة تي عحاعي ال ناعة التحويلية والزراعة؛ و  ( زيادة التنويع ايعت ادي وتنويع ال ادرات؛ و د( تشجيع 
تدتد ايستقمارات األجنبية المباشرة تي القحاعات ذات ال يمة المضاتة الهالية؛ و د( تقد م الدعم تي مجال بناء القدرات لتهزيز 

 لبيانات وتوليداا و جراء التحلين اإلل ايي  القدرة عل  جمع ا 

 مركز التجارة الدولية 

عتماد الناتا والنتيجة   أ( تهزيز التجارة الدولية وتيسير التجارة، اما تي ذلك المساعدة التقنية تي بناء القدرات اإلنتاجية، والحد من اي 
والشبا  تي سالسن ال يمة، وتهزيز التجارة الخضراء؛ و  ( تهزيز المن ات  عل  السلع األساسية، وتهزيز التجارة، و دما  النساء  

 الخاصة ااألعمال التجارية فيما بين بلدان الجنو  وداخن بلدان المنحقة المهنية وشب ات منظمات دعم األعمال التجارية 

المنشيت ال غرل وال غيرة والمتوسحة لالستفادة النتيجة   أ( تهزيز التكامن والتهاون عل  ال هيد اإلعليمي، اما تي ذلك دعم  
من الحر  التجارية الجديدة؛ و  ( مهالجة الحواجز المتهلقة االسياسات والحواجز ذات الجوان  التنظيمية والحواجز غير الجمركية 

 لتهزيز التجارة عل  ال هيد اإلعليمي وما بين بلدان الجنو  

الناتا   أ( دعم تحوير تكنولوجيا المهلومات وايت ايت من خالل بناء القدرات، واألدوات، والمباد  التوجيهية، واأل ر السياساتية  ايتحاد الدولي لالت ايت 
 والتنظيمية، وال ياسات واإلل اءات 

م رف التكنولوجيا ألعن 
 البلدان نموياً 

 والتكنولوجيا وايبتكار ووقع السياسات تي أعن البلدان نمويًا الناتا  دعم تهزيز القدرات تي مجال الهلم  

برناما األمم المتحدة المشترظ 
المهني افيروت نقص المناعة 

 البشرية/اإليدز

المنتد ات   من خالل  الساللية  غير  النامية  البلدان  تي  األساسية  للسلع  الهادل  التسهير  اشجن  التهاون  تيسير  والنتيجة   الناتا 
 ايعت اد ة الهالمية واإلعليمية، واتحادات ايتالتات األعمال التجارية، وتهبئة الوزارات الح ومية   

التقني والدعم تي مجال السياسات من خالل بناء تواتد آراء ل ومي دولي، و جراء البحوث والتحلين، الناتا والنتيجة  توتير الدعم   األونكتاد 
 والتهاون التقني  

 برناما األمم المتحدة اإلنمايي 

دعم جميع أولويات برناما عمن تيينا، مع التركيز االخ و  عل  الحاعة وتنمية القدرات من خالل عمن مركز القحاع المالي  
ز اش ن كبير من عدرتم ودعمم للبلدان الشري ة تي تموين أاداف التنمية المستدامة ببراما 2019أنشم تي عام   الذي   (، والذي عز 

تشمن تهبئة التموين الهام والخا  واستخدامم افهالية  تهل  سبين المقال،  همن البرناما اإلنمايي مع عدة شركاء مقن لدارة الشؤون 
 وايتحاد األوروبي عل  تيسير صو  أ ر تموين و نية متكاملة تي عدة بلدان نامية غير ساللية   ايعت اد ة وايجتما ية 

النتيجة   أ( تهزيز ايستقمار المستدام بيئييًا؛ و  ( المساعدة تي اينتقال لل  اعت اد أخضر؛ و  ( زيادة تر  الوصول لل   برناما األمم المتحدة للبيئة 
  د( تهزيز نقن التكنولوجيا السليمة بيئييًا؛ و ه( بناء القدرة عل  ال مود تي وجم ال دمات  البيئية( للول الحاعة المتجددة؛ و

 اليونس و

الناتا   أ( لذكاء الوعي وتوتير منابر للمناعشة اشجن تغير المنات؛ و  ( تهزيز القدرات تي نظم تقييم األخحار والمخا ر واإلنذار  
 ن والتهاون عل  ال هيد اإلعليمي اشجن المحميات الحيوية الهابرة للحدود  المب يِّر؛ و  ( تهزيز التكام 

 الناتا والنتيجة  تهزيز القدرة عل  وقع ورصد نظم شاملة للسياسات والمهارف تي مجايت الهلوم والتكنولوجيا وايبتكار  

النتيجة   أ( تهزيز عالمية اإلنترنت والقدرة عل  تحمن تكاليف النحا  الهريض؛ و  ( لفز استخدام م ادر الحاعة المتجددة 
 والتكنولوجيات الفهالة من لي  الحاعة  
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 مجةالت الدمم ال  غيغ : ال  اتج وال تة ج  الكغةا 

 صندو  األمم المتحدة للس ان 
 الد موغرافية الناتا والنتيجة  ايستقمار تي الشبا  لتسخير الهوايد  

النتيجة   أ( كفالة المساواة بين الجنسين والت دي للهنف الجنساني؛ و  ( تحسين تر  ايستفادة من خدمات ال حة الجنسية  
 واإلنجابية؛ و  ( تهزيز النظم اإلل ايية الو نية  

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 ال نا ية 

النتيجة   أ( توسيع/تنويع ال يمة المضاتة لل ناعة التحويلية؛ و  ( تحسين تر  الح ول عل  وظايف ييقة؛ و  ( تهزيز  
 القدرات تي مجال تنظيم المشاريع المحلية والقدرات التكنولوجية من أجن تهزيز القدرة التناتسية  

م ت  الممقن السامي ألعن 
والبلدان النامية  البلدان نمويًا  

غير الساللية والدول الجزرية 
 ال غيرة النامية 

الناتا   أ( ايقحالع اجعمال تنية وتحليلية لدعم المناصرة القايمة عل  األدلة والهمليات الح ومية الدولية؛ و  ( تنسيد وتهبئة 
 ذ برناما عمن تيينا واإلبال  عنم منظومة األمم المتحدة والدعم الدولي اشجن برناما عمن تيينا؛ و  ( متااهة تنفي 

م ت  األمم المتحدة لخدمات  
 المشاريع 

 النتيجة  دعم أولويات برناما عمن تيينا التي تستفيد من البنية التحتية الجيدة 

 ة الناتا والنتيجة  دعم عحاع السيالة لتو يد التحول ايعت ادي الهي لي وتهزيز التجارة الدولي  منظمة السيالة الهالمية 

 برناما األغذ ة الهالمي 

 الناتا  تهزيز التهاون بين بلدان الجنو  والتهاون القالثي 

الناتا والنتيجة  تيسير وصول أصحا  األكشاظ لل  األسوا   التجارة اإللكترونية وتيسير التجارة والمساعدة التقنية تي مجال النقن 
 الهابر(   

المضاتة تي   ال يمة  زيادة  الحر (؛ و  (  الري ية  تهزيز جودة  المنا د  التحتية تي  البنية  ايستقمار تي تحوير  النتيجة   أ( 
 القحاعات الزرا ية   

 منظمة ال حة الهالمية 
 الناتا  تهبئة الموارد لتقد م المساعدة اإلنمايية تي عحاع ال حة  

 النتيجة   أ( بلورة للول صحية رعمية؛ و  ( تهزيز التهاون اإلعليمي ومبادرات التكامن تي مجال ال حة  

المنظمة الهالمية للملكية  
 الفكرية 

ه    والقحاعات  الناتا والنتيجة   أ( تقد م المساعدة التقنية وتوتير الخدمات التقنية  من خالل شلبة أعن البلدان نمويًا، تضاًل عن الشُّ
األخرل تبهًا يلتياجات البلدان المستفيدة( اشجن الملكية الفكرية وايبتكار وبناء القدرات التكنولوجية؛ و  ( توتير عاعدة موارد 

 للوصول لل  المهلومات الهلمية والتكنولوجية من أجن تهزيز التحول ايعت ادي الهي لي  

المنظمة الهالمية لألرصاد  
 الجوية 

 من برناما عمن تيينا  انظر المرتد الرااع لال الع عل  التفاصين(   6و   5و   4و   2و   1دعم األولويات  

   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي واستبيان المتااهةالم در
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 الم فق الثةلث

وواليتةت كغتةنتةت م   مت  األمم  أوجته الت ابط بل  أول يتةت ب نتةمج ممتل فلل تة    
 المتحدة وإدراجهة )ص ا  ا أو ضم ةا( في األط  االست اتغجغ  وب امج الممل

 الكغةا 

أوجه التداخل  أول يةت ب نةمج ممل فلل ة
)والي  مع إطةر  
است اتغجي أو 
 6 5 4 )م(   3 )أ(  3 )م(   2 )أ(  2 1 ب نةمج ممل( 

الاااماااماااقاااااان   مااا اااتااااااا  
ألعن البلدان  السامي  

نمويًا والبلادان الناامياة  
غير السااااااااااااااااااالليااااااة  
الاااجااازريااااااة   والااااااادول 
 ال غيرة النامية 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

8 

م ت  المساااااااتشاااااااار  
الخاااااا  لشاااااااااااااؤون  

 أتري يا 

وي ة، ل ار  
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

8 

اللجنة ايعت اااااااااد ة  
 ألتري يا 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

  وي ة، ل ار 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

8 

اللجنة ايعت اااااااااد ة  
الالتياناياااااااة   ألمري اااااااا 
الاااباااحااار   وماااناااحاااقاااااااة 

 الكاريبي 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

8 

اللجنة ايعت اااااااااد ة  
وايجتما ية آلساااااايا  
 والمحيف الهاد  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

8 

وي ة، ل ار   األونكتاد 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

8 

اللجنة ايعت اااااااااد ة  
 ألوروبا 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 7 

وي ة، ل ار   مركز التجارة الدولية 
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار   
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
 استراتيجي

7 

األمااااااام   بااااااارنااااااااماااااااا 
 اإلنمايي المتحدة  

وي ة، ل ار    
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

6 
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 الكغةا 

أوجه التداخل  أول يةت ب نةمج ممل فلل ة
)والي  مع إطةر  
است اتغجي أو 
 6 5 4 )م(   3 )أ(  3 )م(   2 )أ(  2 1 ب نةمج ممل( 

األمااااام   ماااااناااااظاااااماااااااة 
لالاتاناماياااااااة الاماتاحااااااادة  
 ال نا ية 

وي ة، ل ار    
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

6 

الااحاايااران   ماانااظااماااااااة 
 المدني الدولي 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار    
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

  4 

وي ة، ل ار     اليونس و 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار    
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 3 

األمام   صاااااااااااااانااااااادو  
 المتحدة للس ان 

وي ة، ل ار       
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

3 

م ت  األمم المتحدة  
 لخدمات المشاريع 

وي ة، ل ار   
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
 استراتيجي

وي ة، ل ار   وي ة  وي ة   
 استراتيجي

3 

منظمااة السااااااااااااايااالااة  
 الهالمية 

وي ة، ل ار     
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار   
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 3 

األغااااااذ ااااااة   برناااااااما 
 الهالمي 

وي ة، ل ار   
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

وي ة، ل ار      
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

3 

الشاااااااااااااااااااااااؤون   لدارة 
ايعاااااااات اااااااااااااااااااااد ااااااااة  

 وايجتما ية 

برناما  
 عمن 

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
برناما  
 عمن  

ل ار    وي ة  
 استراتيجي

وي ة، ل ار   وي ة 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

2 

التنساااااااااااااياد   م تااااااا  
 اإلنمايي 

وي ة، برناما       
 عمن 

وي ة، برناما 
 عمن 

2 

الااااااادولااااي   ايتااااحااااااااد 
 لالت ايت 

برناما  
 عمن 

وي ة، ل ار   
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار    
استراتيجي، 
 برناما عمن 

  2 

الشاااااااااااااؤون   ما اتااااااا  
 القانونية 

وي ة، 
برناما  
 عمن 

وي ة، برناما     
 عمن 

  2 

األمااااااام   بااااااارنااااااااماااااااا 
المتحدة المشاااااااااااااترظ  
ااافاااياااروت   الااماااهاااناااي 
الااامااانااااااااعاااااااة   ناااقاااص 

 البشرية/اإليدز 

وي ة، ل ار      
 استراتيجي

وي ة، ل ار  
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 2 وي ة  

األمااااااام   بااااااارنااااااااماااااااا 
 المتحدة للبيئة 

وي ة، ل ار    
استراتيجي، 
 برناما عمن 

وي ة، ل ار     وي ة 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 2 
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 الكغةا 

أوجه التداخل  أول يةت ب نةمج ممل فلل ة
)والي  مع إطةر  
است اتغجي أو 
 6 5 4 )م(   3 )أ(  3 )م(   2 )أ(  2 1 ب نةمج ممل( 

منظماااة ال اااااااااااااحاااة 
 الهالمية 

وي ة، برناما  وي ة      
 عمن 

وي ة، برناما 
 عمن 

2 

وي ة، ل ار    وي ة  وي ة     الفاو 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 1 

م اارف التكنولوجيا  
 ألعن البلدان نموياً 

وي ة، ل ار        
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 1 

الهاااااالميااااة   المنظماااااة 
 للملكية الفكرية 

وي ة، ل ار        
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 1 

الاااهاااماااااان   ماااناااظاااماااااااة 
 الدولية 

 0 وي ة  وي ة       

ل ار         اليونيسيف 
استراتيجي، 
 برناما عمن 

 0 

م ت  األمم المتحدة  
المهني ااااالمخااادرات  

 والجريمة 

 0  وي ة  وي ة  وي ة     

الهاااااالميااااة   المنظماااااة 
 لألرصاد الجوية 

 0 وي ة  وي ة  وي ة    وي ة  وي ة  وي ة 

مجم   الكغتتتتةنتتتتةت  
 )والي ( 

11 12 15 14 15 19 25 18  

الكغتتتتةنتتتتةت  مجم    
 )إطةر است اتغجي( 

9 10 14 11 13 15 19 13  

مجم   الكغتتتتةنتتتتةت  
 )ب نةمج ممل( 

11 9 11 11 12 15 21 13  

   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي واستبيان المتااهة الم در
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 الم فق ال ابع

األمم المتحدة واستتتتتتتتت اتغجغةتهة وأهدافهة  أوجه ارتبةط واليةت كغةنةت م   م     
 بأول يةت ب نةمج ممل فلل ة

   واليةت الكغةنةت ذات الصب  بأول يةت متمددة م  ب نةمج ممل فلل ة

 م ت  التنسيد اإلنمايي 
ترتبف وي ة م ت  التنسيد اإلنمايي  ا فتم أمانة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة( ببرناما عمن تيينا من خالل 
قين الم يمين واألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية بناء عل  توجيهات مجموعة   مم من دعم تني للمنسيِّ ما  قديِّ

 تدامة المت لة االتحول ايعت ادي ووساين التنفيذ  األمم المتحدة للتنمية المس

 اللجنة ايعت اد ة ألتري يا
ترتبف وي ة اللجنة ايعت اد ة ألتري يا  تهزيز التنمية ايجتما ية وايعت اد ة تي القارة األتري ية( ببرناما عمن تيينا من 

الساللية تي التنفيذ الناجا لالتفا  المؤسس لمنحقة التجارة الحرة  من البلدان األتري ية النامية غير    16خالل دعمها لاا  
   2030، وخحة التنمية المستدامة لهام 2063القارية األتري ية، وخحة عام 

 اللجنة ايعت اد ة ألوروبا 

ضاء تيها( تم يِّنها من  الوي ة الموكلة لل جنة ايعت اد ة ألوروبا  تهزيز التكامن والتهاون ايعت اديين فيما بين الدول األع
دعم سبهة بلدان نامية غير ساللية من خالل التدابير التالية   أ( وقع المهايير، وايقحالع اهمن ملياري وتنظيمي  
اشجن المرور الهابر  ايتفا،ية الجمركية اشجن النقن الدولي للبضايع امقتض  دتاتر النقن الدولي الحرعي، وايتفا،ية الدولية  

عااة عل  البضايع عند الحدود(؛ و  ( البنية التحتية للنقن  مقن المشروع المشترظ لتحوير  ر  النقن الرااحة  لتنسيد الر 
بين أوروبا وآسيا(؛ و  ( الحاعة  مقن ت نيف األمم المتحدة اإل اري للموارد(؛ و د( التجارة وتيسير التجارة  مقن مركز  

ارية اإللكترونية(؛ و ه( التكامن والتهاون عل  ال هيد اإلعليمي  مقن برناما  األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التج
األمم المتحدة الخا  المهني ااعت ادات وسف آسيا(؛ و و( التحول ايعت ادي الهي لي  مقن استهراض تسخير ايبتكار  

ر اعتماد وتنفيذ   تفاعات المتهددة األ راف اشجن النقن  من ايتفا،يات واي  64ألغراض التنمية المستدامة(  كما أنها تيسيِّ
و الزرا ية،   590والبيئة  الجودة  ومهايير  اإللكترونية،  والتجارة  التجارة،  بتيسير  المتهلقة  والتوصيات  المهايير  من 

 واإلل اءات، والحاعة المستدامة، والشراكات بين القحاعين الهام والخا   

اللجنة ايعت اد ة ألمري ا  
لبحر الالتينية ومنحقة ا
 الكاريبي 

الوي ة الموكلة لليجنة ايعت اد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي  تهزيز التنمية ايعت اد ة وايجتما ية والمستدامة  
بيئييًا تي أمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي( تم يِّنها من دعم بلدين ناميين غير سالليين من خالل التدابير التالية   

جراء احوث تحبي ية وتحلين مقارن لهمليات التنمية؛ وتنمية القدرة عل  وقع المهايير والتهاون التقني؛ والدعم ايستشاري  ل
 لجهود التنمية اإلعليمية  

اللجنة ايعت اد ة  
وايجتما ية آلسيا والمحيف 

 الهاد  

( 75/1و  73/2و  71/3  ثالثة عرارات مخ   ة  اعتمد مجلس لدارة اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد
  16تي منحقة آسيا والمحيف الهاد ، تضاًل عن   12اشجن تهميم وتنفيذ برناما عمن تيينا للبلدان النامية غير الساللية الاا  

وشب ة الس ك (؛  60/4عرارًا تتناول أولويات محد دة من برناما عمن تيينا، اما تي ذلك  شب ة الحر  اآلسيوية السريهة  
الهابرة آلسيا   النقن   71/7و  62/4الحديد ة  النقن وترااف شب ات    72/5و  70/8و  68/4و  66/4و  63/9(؛ وتحوير 

التحتية  73/4و البنية  الجاتة  69/6(؛ وتحوير  الحدود  74/2و  69/7(؛ والموانم  الالور،ية عبر  (؛ 72/4(؛ والتجارة 
(؛ والتهاون اإلعليمي  73/6ومات الفايد السرعة تي آسيا والمحيف الهاد   (؛ و ريد المهل75/6والتحبيقات الفضايية  

 (  74/10  2030اشجن خحة عام 

 مركز التجارة الدولية 

وي ة مركز التجارة الدولية  تقد م المساعدة التقنية المت لة االتجارة لدعم تدوين المنشيت ال غرل وال غيرة والمتوسحة( 
البلدان النامية غير الساللية من خالل التدابير التالية  توتير المهلومات التجارية وايستهالمات عن السو ؛ تم يِّنم من دعم  

وبناء بيئة أعمال مواتية؛ وتهزيز مؤسسات دعم التجارة وايستقمار؛ وتهزيز الربف اسالسن ال يمة الدولية؛ وتهزيز/دما  
 ت ادي اإلعليمي والروااف بين بلدان الجنو  التجارة الشاملة والخضراء؛ ودعم التكامن ايع

م ت  المستشار الخا   
 لشؤون أتري يا

بلدًا أتري ييًا   16( تم يِّنم من دعم  57/7وي ة م ت  المستشار الخا  المهني بوي ة أتري يا  تمشيًا مع عرار الجملية الهامة  
 تسا  تي دعم منظومة األمم المتحدة ألتري يا ناميًا غير ساللي من خالل تحلين السياسات والمناصرة وتهزيز اي
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 األونكتاد 

( ااألونكتاد المهام التالية   أ( تلبية  2016( المهتمد تي دورتم الرااهة عشرة  TD/519/Add.2أناد مافي يانو نيروبي  
برناما عمن تيينا؛ و  ( ليالء ااتمام  التياجات التجارة وايستقمار والتنمية الخاصة للبلدان النامية غير الساللية لتنفيذ  

خا  للبلدان النامية غير الساللية احية زيادة الكفاءة تي عحاع النقن وخفض تكاليف النقن مع زيادة عدرتم عل  التكيف، 
ين وتحسين كفاءة التجارة والموانم، وتحسين المرور الهابر، وتيسير التجارة والربف اشب ات النقن؛ و  ( تقوية التهاون ب

البلدان النامية غير الساللية وبلدان المرور الهابر، عن  ريد تيسير تنسيد السياسات تي مجال تحوير البنية التحتية 
اإلعليمية والبنية التحتية للمرور الهابر وتبسيف اإلجراءات الجمركية و جراءات عبور الحدود؛ و د( مساعدة البلدان النامية  

د ات واستغالل الفر  فيما يتهلد ااستخدام اإلنترنت والتجارة اإللكترونية من أجن تحوير غير الساللية عل  الت دي للتح
السياسات وايستراتيجيات   تنفيذ  الساللية تي  النامية غير  البلدان  ايستجااة يلتياجات  الدولية؛ و ه(  التجارية  عدراتها 

ي؛ و و( تزويد البلدان النامية غير الساللية امنهجية عملية  الرامية لل  تهزيز القدرات اإلنتاجية والتحول ايعت ادي الهي ل
 ومباد  توجيهية سياساتية من أجن لدرا  القدرات اإلنتاجية تي سياسات واستراتيجيات التنمية الو نية 

 برناما األمم المتحدة للبيئة 

البلدان النامية غير الساللية تي المجايت ُأسندت لل  برناما األمم المتحدة للبيئة من جملية البيئة التااهة لم مهمة دعم 
التالية  التحول ايعت ادي األخضر، وايستقمار األخضر، والكفاءة تي استخدام الموارد، اما تي ذلك الكفاءة تي استخدام  

ليمة بيئييًا  (؛ وتهميم التكنولوجيات الس 4/5(؛ والبنية التحتية المستدامة  القرار  4/18و 4/1و 2/13و 2/8الحاعة  القرارات 
 ( 3/5واستيهابها  القرار 

 اليونس و 

وي ة اليونس و اشجن اإلعالم وايت ال تم يِّنها من دعم البلدان النامية غير الساللية تي بناء مجتمهات المهرتة من خالل  
تكنولوجيا المهلومات وايت ايت بتم ين الجميع من الوصول لل  اإلنترنت ودعم الحاعة المتجددة  وتم يِّنها وييتها تي مجال  

لدان النامية غير الساللية من أجن تحقيد الغا ات التالية   أ( تسخير الهلم والتكنولوجيا وايبتكار  الهلوم الحبيلية من دعم الب 
ألغراض اإلدارة المستدامة للموارد الحبيلية والحد من مخا ر الكوارث والهمن تي مجال تغير المنات؛ و  ( تهزيز المحميات  

هاون عل  ال هيد اإلعليمي، استنادًا لل  اإلدارة المشتركة والمتفد عليها  الحيوية الهابرة للحدود التي تسهم تي التكامن والت 
 للموارد الحبيلية المشتركة  

منظمة األمم المتحدة للتنمية  
 ال نا ية 

أنيحت االيونيدو وي ة من مؤتمراا الهام  من خالل لعالن وخحة عمن ليما اشجن التنمية والتهاون تي الميدان ال ناعي  
للجميع ومستدامة  (  1975  ليما  نحو تنمية صنا ية شاملة  البلدان النامية غير الساللية عن  2013و عالن  لدعم   ))

 ريد   أ( المساعدة التقنية والمالية يستغالل الموارد الحبيلية؛ و  ( لنشاء وتموين مجم هات صنا ية؛ و  ( لنشاء 
َرف وال ناعات المنزلية؛ و و( لجراء دراسات ولدات لنتا  متكاملة؛ و د( تنفيذ سياسة زرا ية مناسب ة؛ و ه( تحوير الحِّ

التفضيلية   المهاملة  المايية واستغاللها؛ و ح(  الموارد  تتيا تسخير  بنية تحتية  لنشاء  الت نيع؛ و ز(  منهجية إلم انات 
 ي( زيادة عدرات أعن  للمنتجات ال نا ية والسلع األساسية المجه زة؛ و د( استحداث وساين نقن وات ايت ماليمة؛ و

البلدان نمويًا تي مجال ايستيراد والت دير وتهويض األثر السلبي للموعع الجغراتي للبلدان النامية غير الساللية، وي سيما  
 فيما يتهلد بتكاليف النقن والمرور الهابر اإلقافية؛ و ظ( استحداث عنوات ثنايية ومتهددة األ راف لتسريع وتيرة الت نيع 

األمم المتحدة المهني   م ت 
 االمخدرات والجريمة 

أن يدعم  للحدود،  المتهلقة ااإلدارة المتكاملة  االمخدرات والجريمة، من خالل وييتم  المتحدة المهني  األمم  لم ت    م ن 
متهلقة  البلدان النامية غير الساللية تي تيسير التجارة والتهاون اإلعليمي، تي لين  ستحيع الم ت ، من خالل وييتم ال 

 االتنمية البديلة، أن يدعم البلدان النامية غير الساللية تي تحقيد التحول ايعت ادي الهي لي  

م ت  الممقن السامي ألعن 
البلدان نمويًا والبلدان النامية  
غير الساللية والدول 
 الجزرية ال غيرة النامية 

ُأسندت لل  م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية  وتقًا 
تنفيذ برناما عمن تيينا ودعمم وتهبئتم    من أجن( مسؤولية ال يام اجعمال الدعوة  69/137و  56/227لقراري الجملية الهامة  

 فيذه   وتنسيقم وتقد م تقارير عن تن

م ت  األمم المتحدة  
 لخدمات المشاريع 

الوي ة المسندة لل  م ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع  تهزيز عدرة الشركاء عل  التنفيذ( تم يِّنم من دعم البلدان النامية غير 
التحتية الجيدة؛ و  ( تشجيع   الساللية من خالل الخحوات التالية   أ( تشجيع اتباع نها شامن وعايم عل  األدلة تي مجال البنية 

الشراء ا ورة  ال حية؛ و  (  التحتية  المتجددة والبنية  التكلفة والحاعة  الميسور  الس ن  المؤثيِّر وايبتكار تي مجال  ايستقمار 
اري مستدامة من المنشيت ال غرل وال غيرة والمتوسحة المحلية والشركات المملوكة للنساء والشبا ؛ و د( تقد م خدمات دعم لد 

 تهالة للشركاء تي مجال وقع السياسات الهامة/اإل ار التنظيمي، واإلصالح، وايستراتيجية، وبناء المؤسسات 
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المنظمة الهالمية لألرصاد 
 الجوية 

المنات   وعلم  الجوية  ااألرصاد  النهوض  أجن  من  الدولي  للتهاون  ل ار  الجوية  توتير  لألرصاد  الهالمية  المنظمة  وي ة 
ا التحبي ية( تم يِّنها من دعم البلدان النامية غير الساللية عن  ريد   أ( سن سياسات لتكييف نظم النقن مع والهيدرولوجي

آثار تغير المنات؛ و  ( لدرا  البيانات الخاصة االر وبة الجوية تي ت ميم البنية التحتية للنقن؛ و  ( تحسين تكنولوجيا  
ا تبادل  التكامن والتهاون عل   المهلومات وايت ايت تي سبين تحسين  الجوية؛ و د( تهزيز  االر وبة  لبيانات الخاصة 

ال هيد اإلعليمي من خالل منتد ات متهددة  مقن المنتد ات اإلعليمية المهنية االمنات(؛ و ه( تهزيز التحول ايعت ادي  
 إلنذار المب ر  الهي لي من خالل الزراعة المتكيفة مع تقلبات المنات ومبادرة المخا ر المناخية وُنظم ا

 1ال اليةت الم تبط  بةألول ي  

منظمة الحيران المدني  
 الدولي 

اشجن مساامة الحيران تي خحة األمم   A40-21أنيحت امنظمة الحيران المدني الدولي من جمهيتها الهمومية  من خالل القرار  
اشجن مبادرة عدم ترظ أي بلد وراء الرك ( مهمة دعم البلدان النامية غير    A39-23  والقرار   2030المتحدة للتنمية المستدامة لهام  

من المهايير    12  000الساللية تي ايستفادة من المناتع ايجتما ية وايعت اد ة للنقن الجوي عن  ريد   أ( التنفيذ الفهال لاا  
 الدولية والممارسات الموص  بها؛ و  ( مهالجة الشواغن الهامة المتهلقة االسالمة واألمن  

م ت  الشؤون القانونية 
 شلبة شؤون المحيحات 

 وعانون البحار( 

مجال شؤون  أنيحت اشلبة شؤون المحيحات وعانون البحار مهمة تقد م المساعدة تي بناء القدرات لل  البلدان النامية تي
المحيحات وعانون البحار، وي سيما فيما يتهلد االجزء الهاشر من اتفا،ية األمم المتحدة لقانون البحار، الذي يتضمن أل امًا  
 تنص عل  لقو  اامة للدول غير الساللية تي الوصول لل  البحر ومنم، ولرية المرور الهابر عبر أراقي دول الهبور  

 )أ(  2ول ي  ال اليةت الم تبط  بةأل 

لدارة الشؤون ايعت اد ة 
وايجتما ية/شلبة أاداف  
 التنمية المستدامة 

تتمقن وي ة لدارة الشؤون ايعت اد ة وايجتما ية/شلبة أاداف التنمية المستدامة  بوصفها أمانة أاداف التنمية المستدامة  
  2030ااعتباراا موقوعًا شاماًل لتنفيذ خحة عام عل  ال هيد الهالمي( تي صو  سياسات النقن الهالمية 

 )م(  2ال اليةت الم تبط  بةألول ي  

 ايتحاد الدولي لالت ايت 
للقرار   لالت ايت  وتقًا  الدولي  ايتحاد  لهام   16تتمقن وي ة  السلكية والالسلكية  ايت ايت  لتحوير  الهالمي   المؤتمر 

والقرار  2017 لهام   مؤتمر    30(  المفوقين  خدمات  2018المندوبين  لتحسين  خاصة  وتدابير  لجراءات  تنفيذ  تي   ))
 ايت ايت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المهلومات وايت ايت تي البلدان النامية غير الساللية  

 5ال اليةت الم تبط  بةألول ي  

 الفاو 

كفاءة لنتا  وتوزيع جميع المنتجات الغذايية والزرا ية؛ وتحسين الوقع المليشي  وي ة الفاو  رتع مستويات التغذ ة؛ وتحسين  
غير   النامية  البلدان  دعم  من  تم يِّنها  الجوع(  عل   والقضاء  الهالمي  ايعت اد  توسيع  ثم  ومن  الري ية؛  المنا د  لس ان 

والمساعدة   والتحلين  الهامة  السياسات  مجال  تي  المشورة  تقد م  من خالل  والقروة الساللية  الزراعة  مجايت  تي  التقنية 
الحيوانية والحراجة وم ايد األسماظ واألسوا  والتجارة واإلدارة المستدامة للموارد الحبيلية واألمن الغذايي لدعم سبن الليش  

 القادرة عل  ال مود وتهزيز األمن الغذايي  

تقد م الدعم تي مجال السياسات الهامة والمساعدة التقنية لل  البلدان النامية غير  وي ة منظمة الهمن الدولية تم يِّنها من   منظمة الهمن الدولية 
 الساللية من أجن تحقيد الهمن الاليد والهمالة المنتجة والمشاريع المستدامة  

م رف التكنولوجيا ألعن 
 البلدان نموياً 

من البلدان النامية غير الساللية( لبناء عدراتها    17ذلك وي ة م رف التكنولوجيا تم يِّنم من دعم أعن البلدان نمويًا  اما تي 
 تي مجايت الهلم والتكنولوجيا وايبتكار تي سبين تهزيز التحول ايعت ادي الهي لي  

برناما األمم المتحدة 
المشترظ المهني افيروت 
 نقص المناعة البشرية/اإليدز 

المناعة البشرية/اإليدز  توتير الخدمات ال حية وايجتما ية    وي ة برناما األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نقص
للجميع( تم يِّنم من دعم البلدان النامية غير الساللية تي الح ول الميسور عل  التكنولوجيات ال حية، واختيار المنتجات  

 ال حية ذات األولوية والناجهة من لي  التكلفة، واستحداث ُنظم تهالة للشراء/التوزيع  

 ة السيالة الهالمية منظم
النامية غير   البلدان  للنمو ايعت ادي( تم يِّنها من دعم  السيالة بوصفها محركًا  الهالمية  تهزيز  مهمة منظمة السيالة 
الساللية تي تنفيذ المدونة الهالمية ألخال،يات السيالة، وتهظيم المساامة ايجتما ية وايعت اد ة لقحاع السيالة، مع  

 لد مم ن من آثاراا السلبية المحتملة   التقلين لل  أدن 
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 منظمة ال حة الهالمية 
الوي ة الشاملة لمنظمة ال حة الهالمية اشجن ال حة تم يِّنها من دعم البلدان النامية غير الساللية عن  ريد   أ( توتير التموين 

والمنتجات ال حية األساسية؛ و  ( تحسين الرصد والبيانات المستدام والحما ة المالية؛ و  ( تحسين تر  الح ول عل  األدوية  
دات ايجتما ية؛ و ه( تهزيز النُّها المشتركة بين القحاعات تي مجال ال حة    والمهلومات؛ و د( مهالجة المحديِّ

المنظمة الهالمية للملكية  
 الفكرية 

ال للملكية الفكرية( تم يِّنها من دعم البلدان النامية غير  مهمة المنظمة الهالمية للملكية الفكرية  تهزيز نظام دولي متوازن وته 
الساللية من خالل التدابير التالية   أ( تحوير نظم ايبتكار الو نية؛ و  ( بناء القدرات من أجن ايستخدام الفهال لُنظم  

لهلمية ومهلومات براءات ايختراع،  الملكية الفكرية ألغراض التنمية والنمو ايعت ادي؛ و  ( الح ول عل  المهلومات التقنية وا 
واستخدامها تي بناء القدرات التكنولوجية؛ و د( بناء القدرات لنقن التكنولوجيات المناسبة ألغراض التنمية؛ و ه( لنشاء م ات   

 نقن التكنولوجيا وتشغيلها   

 6ال اليةت الم تبط  بةألول ي  

لدارة الشؤون ايعت اد ة 
وايجتما ية/شلبة  
 اإلل اءات  

( تم يِّن شلبة اإلل اءات من دعم البلدان النامية غير الساللية عن  71/313وي ة اللجنة اإلل ايية  الجملية الهامة  
و ثراء السياسات   ريد تهزيز عدرتها عل  لنتا  واستخدام البيانات واإلل اءات الو نية والمهلومات الجغرافية الم انية،  

 واستهراض التقدم المحرز عل  ال هيدين الو ني والدولي   2030وصنع القرارات لخحة عام 

   أهداف الكغةنةت وأط هة االست اتغجغ  الم تبط  بأول يةت ب نةمج ممل فلل ة

برناما األمم المتحدة 
 اإلنمايي 

( تم يِّنم من   أ( الهمن عل  أولويات  2021-2018و 2017-2014الخحة ايستراتيجية لبرناما األمم المتحدة اإلنمايي  
برناما عمن تيينا المتهلقة االتجارة الدولية والتكامن اإلعليمي والتحول الهي لي وتيسير التجارة ااعتباراا أدوات لدعم الجهود  

اء القدرة عل  ال مود؛ و  ( مساعدة البلدان عل  التحول لل  ُنظم الحاعة المستدامة، اسبن الرامية لل  الحد من الفقر وبن
منها تيسير الوصول لل  للول الحاعة المتجددة وغير الشب ية؛ و  ( توسيع نحا  مشاركتم مع القحاع الخا  وتقد م 

   الم لحة عرض اشجن تموين التنمية، االشراكة مع منظومة األمم المتحدة وساير أصحا 

صندو  األمم المتحدة  
 للس ان 

ايستراتيجية المؤسسية ل ندو  األمم المتحدة للس ان تم يِّنم من دعم البلدان النامية غير الساللية من أجن تحقيد األاداف  
واإلل اءات لالستفادة من البيانات التالية  تهزيز ايستقمارات تي الشبا  لتسخير الهايد الد مغراتي؛ وتهزيز نظم البيانات  

الس انية تي تخحيف التدخالت اإلنمايية ورصداا وتقييمها؛ وتهزيز النظم ال حية؛ وتبادل الخبرات والدروت المستفادة من  
 خالل التهاون بين بلدان الجنو  والتهاون القالثي  

 برناما األغذ ة الهالمي 

(، التي تتضمن خمسة أاداف استراتيجية  القضاء  2021-2017 ة الهالمي  الخحة ايستراتيجية الحالية لبرناما األغذ
عل  الجوع، وتحسين التغذ ة، وتحقيد األمن الغذايي، ودعم تنفيذ أاداف التنمية المستدامة، و عامة شراكات لتحقيد النتايا 

ترونية والوصول لل  األسوا  وتحوير  المتهلقة بها(؛ و  ( الشراء من صغار المزارعين المحليين ودعمهم تي التجارة اإللك
التهاونيات؛ و  ( تحوير ممرات للنقن والروااف التجارية؛ و د( تهزيز عدرة البنية التحتية تي المنا د الري ية عل  ال مود 
سالسن  تهزيز  عل   الح ومات  مساعدة  و ه(  األراقي(؛  واست الح  المياه،  ومضخات  المياه  خزانات  لنشاء   مقن 

 يمة وُنظم اإلنذار المب يِّر وسياسات الحد من مخا ر الكوارث/تغير المنات  التوريد/ال  

   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي واستبيان المتااهة الم در
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 الم فق الخةمس

دممةا  جدول تجمغمي لبل امج والمشتتةريع واألنشتتط  التي اضتتطبمت بهة كغةنةت م   م  األمم المتحدة أو تمتزأل االضتتطال  بهة    
 (2024–2014لت  ل  ب نةمج ممل فلل ة )

  ألف( الكيان 

 ااء( األنشحة 
المت لة ببرناما 
عمن تيينا 
  المجموع(

  ( أولويات برناما  
عمن تيينا التي  
 استفادت من الدعم 

  دال( البلدان النامية غير الساللية 
 التي تلقيت الدعم 

 ااء( أنواع  
 التدخالت الرييسية 

ة   واو( أاداف التنمي
المستدامة المدعومة  

 اجنشحة

 زاي( خحف  
التنمية األخرل  
التي تلقيت  
 الدعم 

 لاء( أنواع 
الكيانات  
 المتهاونة 

لدارة الشؤون  
ايعت اد ة  
 وايجتما ية 

 6، 5  (،  2 أ(،  2 10

 لثيوبيا، أتغانستان، أوغندا، ااراغواي، بوتان، بوتسوانا،  21
متهددة القوميات(،  - دولةبوركينا تاسو، بوروندي، بولي يا 

جمهورية أتري يا الوسح ، جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية،  
زامبيا، زمبابوي،  اجي ستان، عيرغيزستان، كازاخستان، 
 ليسوتو، مالي، مالوي، منغوليا، نيبال( وغيراا

 5، 4، 3، 2 ( 4، 1  2 17جميع األاداف الاا  ( 9، 2  2

اللجنة ايعت اد ة  
 جميهها    25 ألتري يا

 لثيوبيا، لسواتيني، أوغندا، بوتسوانا، بوركينا تاسو،   16
بوروندي، تشاد، جمهورية أتري يا الوسح ، رواندا، زامبيا، 

 زمبابوي، ليسوتو، مالي، مالوي، النيجر(

4 
 2 ،8 ،9  ،

10) 

9  1 ،3 ،4 ،6 ،7  ،
8 ،9 ،11 ،17 ) 1  1) 1 ،2 ،3 

ايعت اد ة  اللجنة 
 جميهها   25 ألوروبا 

 أذربيجان، أرمينيا، أتغانستان، أوزب ستان، ااراغواي،   11
تركمانستان، جمهورية مولدوتا،  اجي ستان، عرغيزستان،  

 كازاخستان، مقدونيا الشمالية( وغيراا 

6  
 2 ،3 ،4 ،5  ،

6 ،9) 

5 
 2 ،7 ،9 ،12 ،17 ) 1  1) 2 

اللجنة ايعت اد ة  
الالتينية ألمري ا  

ومنحقة البحر  
 الكاريبي 

 3، 2 غير محد دة  (9  1 ( 9، 2  2 متهددة القوميات((  - ااراغواي، بولي يا  دولة  2  أ( 2 2

اللجنة ايعت اد ة  
وايجتما ية آلسيا  
 والمحيف الهاد  

 جميهها  74
 أذربيجان وأرمينيا وأتغانستان وأوزب ستان وبوتان   12

وجمهورية يو الد مقرا ية الشهبية و اجي ستان وتركمانستان 
 وعيرغيزستان وكازاخستان ومنغوليا ونيبال( وغيراا

9  1 ،2 ،3  ،
4 ،5 ،6 ،9  ،

10 ،11) 

16  1 ،2 ،3 ،4 ،5  ،
6 ،7 ،8 ،9 ،10  ،

11 ،12 ،13 ،15  ،
16 ،17) 

4  
 1 ،2 ،4 ،5 ) 1 ،2 ،3 ،5 
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  ألف( الكيان 

 ااء( األنشحة 
المت لة ببرناما 
عمن تيينا 
  المجموع(

  ( أولويات برناما  
عمن تيينا التي  
 استفادت من الدعم 

  دال( البلدان النامية غير الساللية 
 التي تلقيت الدعم 

 ااء( أنواع  
 التدخالت الرييسية 

ة   واو( أاداف التنمي
المستدامة المدعومة  

 اجنشحة

 زاي( خحف  
التنمية األخرل  
التي تلقيت  
 الدعم 

 لاء( أنواع 
الكيانات  
 المتهاونة 

 5، 4  (،  3 أ(،  3 29 الفاو 

 لثيوبيا وأذربيجان وأرمينيا و سواتيني وأوزب ستان وأوغندا   20
وباراغواي وبوركينا تاسو وبوروندي وجمهورية يو الد مقرا ية  
الشهبية وجمهورية مولدوتا ورواندا وزامبيا وزمبابوي 
 و اجي ستان وعيرغيزستان وليسوتو ومالي ومالوي  

    أ(ونيبال( وغيراا

 9  1 ،2 ،3  ،
4 ،5 ،6 ،9،  

10 ،11   ) 

12   
  1 ،2 ،3 ،5 ،8  ،

9 ،10 ،12 ،13  ،
14 ،15 ،17   ) 

4  
 1 ،2 ،5 ،6 ) 

1 ،2 ،3 ،4  ،
5  

  3 أ(،   3  (،  2، 1 53 مركز التجارة الدولية 
 ،)  4 ،5 

 لثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، لسواتيني، أتغانستان،  31
بوروندي،  أوزب ستان، أوغندا، ااراغواي، بوتان، بوركينا تاسو، 

متهددة القوميات(، تركمانستان، تشاد،  -بولي يا  دولة 
جمهورية أتري يا الوسح ، جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية،  
جمهورية مولدوتا، جنو  السودان، رواندا، زامبيا، زمبابوي،  
 اجي ستان، عيرغيزستان، كازاخستان، ليسوتو، مالي، مقدونيا  

 نيبال، النيجر(الشمالية، مالوي، منغوليا، 

4  
 1 ،6 ،7  ،

10) 

10  1 ،2 ،4 ،5 ،8  ،
9 ،10 ،12 ،16  ،

17) 
1  2) 1 ،2 ،3 ،4 

ايتحاد الدولي  
 5، 4  (،  2 44 لالت ايت 

 لسواتيني، أتغانستان، أوزب ستان، أوغندا، ااراغواي،  23
متهددة  -بوتان، بوتسوانا، بوركينا تاسو، بولي يا  دولة 

جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية، جمهورية القوميات(، 
مولدوتا، جنو  السودان، رواندا، زامبيا، زمبابوي، 

عيرغيزستان، كازاخستان، ليسوتو، مالي، مقدونيا الشمالية،  
 مالوي، نيبال، النيجر( 

4  
 2 ،5 ،10  ،

11) 

7  
 3 ،4 ،6 ،8 ،9  ،

11 ،16) 
 5، 3، 2، 1 غير محد دة 

م ت  الشؤون 
،  5، 3، 2  6  32جميع البلدان النامية غير الساللية الاا  4 أ(،  3، 1 16 القانونية 

8 ،10 ،11) 
9  1 ،4 ،5 ،8 ،9  ،

10 ،12 ،14 ،16) 2  1 ،2 ) 1 ،2 ،3 ،4 

م ت  المستشار  
الخا  لشؤون 
 أتري يا

،  5، 4  (،  2 أ(،  2 35
6 

بوركينا تاسو،   لثيوبيا، لسواتيني، أوغندا، بوتسوانا،  16
بوروندي، تشاد، جمهورية أتري يا الوسح ، جنو  السودان، 
 رواندا، زامبيا، زمبابوي، ليسوتو، مالي، مالوي، النيجر(

 5، 3، 2 غير محد دة  ( وغيراا17، 9  2 ( 8، 1  2

م رف التكنولوجيا 
 5  (،  2 7 ألعن البلدان نموياً 

بوتان، بوركينا تاسو،  لثيوبيا، أتغانستان، أوغندا،  17
بوروندي، تشاد، جمهورية أتري يا الوسح ، جمهورية يو 
الد مقرا ية الشهبية، جنو  السودان، رواندا، زامبيا، ليسوتو،  

 مالي، مالوي، نيبال، النيجر( 

 4  
 2 ،5 ،6 ،9 ) 3  9 ،10 ،17 ) 1  2) 2 ،5 
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  ألف( الكيان 

 ااء( األنشحة 
المت لة ببرناما 
عمن تيينا 
  المجموع(

  ( أولويات برناما  
عمن تيينا التي  
 استفادت من الدعم 

  دال( البلدان النامية غير الساللية 
 التي تلقيت الدعم 

 ااء( أنواع  
 التدخالت الرييسية 

ة   واو( أاداف التنمي
المستدامة المدعومة  

 اجنشحة

 زاي( خحف  
التنمية األخرل  
التي تلقيت  
 الدعم 

 لاء( أنواع 
الكيانات  
 المتهاونة 

برناما األمم المتحدة 
المشترظ المهني 
افيروت نقص 
المناعة  
 البشرية/اإليدز 

 2 (5  1 (3  1 (1  1 غير محد دة    ( 3 1

 جميهها  99 األونكتاد 

 لثيوبيا، أرمينيا، لسواتيني، أتغانستان، أوزب ستان،   25
ااراغواي، بوتان، بوتسوانا، بوركينا تاسو، بوروندي،  أوغندا، 

متهددة القوميات(، تركمانستان، جمهورية   -بولي يا  دولة 
أتري يا الوسح ، جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية، جمهورية  
مولدوتا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، كازاخستان، ليسوتو، مالي،  

 مالوي، نيبال، النيجر( وغيراا  

 غير محد دة 

 14  1 ،2 ،3 ،4  ،
5 ،8 ،9 ،10 ،12  ،

13 ،14 ،15 ،16  ،
17) 

 غير محد دة  غير محد دة 

المتحدة برناما األمم 
 غير محد دة  غير محد دة  17جميع األاداف الاا  غير محد دة  32جميع البلدان النامية غير الساللية الاا  جميهها  14 559 اإلنمايي 

برناما األمم المتحدة 
 لثيوبيا، أتغانستان، أوغندا، بوركينا تاسو، تشاد، جمهورية  9 5 أ(،  3  (،  2 4 للبيئة 

 الوسح ، جنو  السودان، ليسوتو، النيجر(أتري يا 

4  
 2 ،6 ،9  ،

10) 

 9  6 ،7 ،8 ،9  ،
10 ،11 ،12 ،13  ،

17) 

2  
 1 ،4 ) 1 ،2 ،5 

 6، 5، 4  (،  2 25 اليونس و 

 أتغانستان، أوزب ستان، أوغندا، ااراغواي، بوركينا تاسو،  20
متهددة القوميات(، تركمانستان، تشاد،  -بولي يا  دولة 

جمهورية أتري يا الوسح ، جنو  السودان، رواندا، زامبيا،  
زمبابوي،  اجي ستان، عيرغيزستان، كازاخستان، ليسوتو، 

 مالي، مالوي، النيجر( 

 9  1 ،2 ،3  ،
4 ،6 ،7 ،9  ،

10 ،11) 

11  1 ،4 ،5 ،6 ،7  ،
9 ،11 ،13 ،15  ،

16 ،17) 

4  
 1 ،3 ،4 ،5 ) 2 ،3 

صندو  األمم المتحدة  
،  9، 2، 1  5 32جميع البلدان النامية غير الساللية الاا  6، 5، 4   ( 33 للس ان 

10 ،11) 

6  
 3 ،4 ،5 ،8 ،10  ،

11) 

5  
  1 ،2 ،3  ،

4 ،5) 
2 

منظمة األمم المتحدة  
  3 أ(،  3  (،  2 424 للتنمية ال نا ية 

جميع األنواع الاا   32جميع البلدان النامية غير الساللية الااا  6، 5، 4  (، 
11 

14  1 ،2 ،3 ،4 ،5  ،
7 ،8 ،9 ،10 ،11  ،

12 ،13 ،16 ،17) 
3  1 ,2 ،4) 1 ،2 ،3 ،4  ،
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المت لة ببرناما 
عمن تيينا 
  المجموع(

  ( أولويات برناما  
عمن تيينا التي  
 استفادت من الدعم 

  دال( البلدان النامية غير الساللية 
 التي تلقيت الدعم 

 ااء( أنواع  
 التدخالت الرييسية 

ة   واو( أاداف التنمي
المستدامة المدعومة  

 اجنشحة

 زاي( خحف  
التنمية األخرل  
التي تلقيت  
 الدعم 

 لاء( أنواع 
الكيانات  
 المتهاونة 

م ت  األمم المتحدة  
المهني االمخدرات 

 والجريمة 
متهددة القوميات(،  - أتغانستان، أوزب ستان، بولي يا  دولة  7 5، 4  (،  3 6

 تركمانستان،  اجي ستان، عيرغيزستان، كازاخستان( 
5  2 ،3 ،4  ،

10 ،11) 

5  
 2 ،8 ،12 ،15  ،

16) 
 3 غير محد دة 

م ت  الممقن السامي 
ألعن البلدان نمويًا  
والبلدان النامية غير  
الساللية والدول  
الجزرية ال غيرة  

 النامية 

 32جميع البلدان النامية غير الساللية الاا  جميهها   84
5  

 1 ،2 ،8 ،9  ،
11) 

 3، 2، 1 ( 4، 1  2 17جميع األاداف الاا 

م ت  األمم المتحدة  
 أ(،   3  (،  2 أ(،  2 71 لخدمات المشاريع 

3 )   
 لثيوبيا، أتغانستان، أوغندا، بوروندي، جمهورية أتري يا  7

 غير محد دة  غير محد دة  ( 17، 9، 8، 7  4 (12  1 الوسح ، جنو  السودان، مالي( وغيراا 

م ت  األمم المتحدة  
للتهاون فيما بين 

 الجنو  بلدان 
11 5 ،6 

 لثيوبيا، لسواتيني، أوغندا، ااراغواي، بوتان، بوركينا   17
متهددة القوميات(، تشاد، جمهورية   -تاسو، بولي يا  دولة 

مولدوتا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، عيرغيزستان، كازاخستان،  
 مالي، مالوي، نيبال(

 2 غير محد دة  ( 9، 8، 5، 2، 1  5 ( 9، 5، 2  3

منظمة السيالة  
 6، 5 18 الهالمية 

 لثيوبيا، أذربيجان، أوزب ستان، بوتسوانا، جمهورية يو   14
الد مقرا ية الشهبية، زامبيا، زمبابوي،  اجي ستان،  
 عيرغيزستان، ليسوتو، مالي، مالوي، منغوليا، نيبال(

 غير محد دة  غير محد دة  غير محد دة  غير محد دة 

برناما األغذ ة  
 6  (،  2 أ(،  2 13 الهالمي 

 لثيوبيا، أرمينيا، لسواتيني، أتغانستان، أوغندا، بوتان،  23
متهددة القوميات(،   -بوركينا تاسو، بوروندي، بولي يا  دولة 

تشاد، جمهورية أتري يا الوسح ، جمهورية يو الد مقرا ية  
الشهبية، جنو  السودان، رواندا، زامبيا، زمبابوي، 
 وي،  اجي ستان، عيرغيزستان، ليسوتو، مالي، مال 

 نيبال، النيجر(

 5  2 ،4 ،5  ،
 غير محد دة  (5  1 ( 17، 2  2 (10، 7
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المت لة ببرناما 
عمن تيينا 
  المجموع(

  ( أولويات برناما  
عمن تيينا التي  
 استفادت من الدعم 

  دال( البلدان النامية غير الساللية 
 التي تلقيت الدعم 

 ااء( أنواع  
 التدخالت الرييسية 

ة   واو( أاداف التنمي
المستدامة المدعومة  

 اجنشحة

 زاي( خحف  
التنمية األخرل  
التي تلقيت  
 الدعم 

 لاء( أنواع 
الكيانات  
 المتهاونة 

المنظمة الهالمية 
 5 6 للملكية الفكرية 

 لثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، أوغندا، بوتان، بوتسوانا، بوركينا   18
متهددة القوميات(، جمهورية يو   -تاسو، بوروندي، بولي يا  دولة 

الشهبية، رواندا، زامبيا،  اجي ستان، عيرغيزستان،  الد مقرا ية 
 ليسوتو، منغوليا، نيبال، النيجر( وغيراا 

2  2 ،10 ) 1  9) 1  2) 1 ،2 ،3 

المنظمة الهالمية 
 لثيوبيا، أتغانستان، أوغندا، بوركينا تاسو، بوروندي،   12 5، 4 12 لألرصاد الجوية 

،  11، 8، 6، 3, 2  8 غير محد دة  مالوي، النيجر( تشاد، رواندا، زامبيا، زمبابوي، مالي، 
 5، 4، 3، 2 غير محد دة  (17، 14، 13

 ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي واستبيان المتااهة   الم در
 ساللي أن  ستفيد منها فيما يتهلد ببهض المبادرات، أشيَر لل  أن  اقم ان أي بلد نام غير   أ(
 جميع األنشحة التي أورداا ال ندو  اي براما ُعْحرية    (
  (  تيساااير  3 أ(  التجارة الدولية( و 3  (  البنية التحتية للحاعة وتكنولوجيا المهلومات وايت اااايت(؛ و 2 أ(  البنية التحتية للنقن( و 2 المسااااين األسااااساااية المت ااالة اساااياساااات المرور الهابر(؛ و 1 :جيم

  وساين التنفيذ(  6 التحول ايعت ادي الهي لي( و 5 التكامن والتهاون عل  ال هيد اإلعليمي(؛ و 4التجارة( 
 البحوث   9 التو ية(؛ و 8 ايسااااتقمار(؛ و 7 لعامة شااااب ات بين المؤسااااسااااات(؛ و 6 ايبتكار والتحوير(؛ و 5 المباد  التوجيهية والمنهجيات(؛ و 4 الحوكمة(؛ و 3 بناء القدرات(؛ و 2 المناصاااارة(؛ و 1 :ااء

  لنجاز المشروع(   12 التدري (؛ و 11 المساعدة التقنية(؛ و 10و دارة البيانات(؛ و
 8  اعة نظيفة وبجساااهار مهقولة(؛    7 المياه النظيفة والنظاتة ال اااحية(؛   6 المسااااواة بين الجنساااين(؛  5 التهليم الجيد(؛    4 ال اااحة والرتاه(؛   3لجوع(؛   القضااااء التام عل  ا  2 القضااااء عل  الفقر(؛   1 :واو

 الهمن    13 ايساتهالظ واإلنتا  المهقوين(؛   12هات محلية مساتدامة(؛   مدن ومجتم  11 الحد من أوجم عدم المسااواة(؛    10 ال اناعة، ايبتكار، الهياكن األسااساية(؛  9 الهمن الاليد ونمو ايعت ااد(؛  
  عقد الشراكات لتحقيد األاداف(  17 السالم والهدل والمؤسسات القوية(؛  16 الحياة تي البر(؛  15 الحياة تحت الماء(؛  14المناخي(؛ 

نداي للحد من مخا ر الكوارث(؛   5 اتفا  ااريس(؛   4رية الجديدة(؛   الخحة الحضااا  3 برناما عمن اساااحنبول(؛   2 خحة عمن أد س أاااا(؛   1 :زاي   لعالن مايبو اشاااجن التهجين االنمو والتحول   6 ل ار ساااِّ
 الزراعيين من أجن الرخاء المشترظ وتحسين سبن المليشة(  

 المنظمات الدولية غير التااهة لألمم المتحدة  المؤساااااساااااات المالية   3انات أخرل من منظومة األمم المتحدة(؛   كي  2 الكيانات الح ومية تي البلدان النامية غير السااااااللية  مقن الوزارات المخت اااااة((؛   1 :لاء
 مهااد التدري (( جهات أخرل  منظمات غير ل ومية، والقحاع الخا ، واألوساد األكاد مية، و  5 وكايت المهونة تي البلدان المانحة(؛  4الهالمية واإلعليمية ودون اإلعليمية والدولية((؛ 
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 الم فق اليةدس 

أجتتل تحولق نتتتة ج مثم ة في   ه م متتة ي بغي لبكغتتةنتتةت أا ت مبتته وأا تتج بتت  
 ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة

  مة ي بغي لبكغةنةت أا ت مبه م  أجل تحولق نتة ج مثم ة في ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة

دة الهدف - ألف  اتبة  ُنهج شةمب  وم لغ  إلى التح ل ومدف م  بةلطبب ومحدا

الهمن عل  نحو وثيد مع المانحين/الح ومات إلذكاء الوعي اجامية اتباع نها شامن  لمجموع القحاعات الح ومية ولجميع م ونات   •
 المجتمع(؛  

تقييم البراما الُقحرية التي ته ف منظومة األمم المتحدة عل  تنفيذاا، وتهيئة أسبا  بلورة للول منهجية ذات أتد للتخحيف والهمن   •
 يتجاوز مدة برناما عمن محد د؛  

 ستبانة؛ لجراء تقييمات لاللتياجات من خالل اينخراد مع أصحا  الم لحة المحليين وتقد م الدعم تي قوء ايلتياجات الم •
 تحبيد نها عايم عل  الحل  تي الهمن؛  •
ثة للتحول من خالل اتخاذ لجراءات ملموسة لتحقيد تغييرات منهجية؛  •  التركيز عل  نتايا التنمية المْحدِّ
 مواءمة األولويات الو نية وم ونات ايستدامة مع المشاريع؛  •
 اإلعرار اجوجم الق ور المؤسسية والتنظيمية واله بات القايمة عند وقع السياسات؛  •
 تكييف األ ر التنظيمية والسياساتية القايمة مع التياجات البلدان تي تنفيذ المشاريع والبراما؛  •
 اختيار القضا ا عن وعي ومتااهتها االنسبة لل  الموارد المحلوبة لتحقيد نتايا مجد ة؛ •
 اء األولوية لنها من ف تي تقد م الخدمات؛ لعح •
 ت ميم وتنفيذ براما لتهظيم األثر الشامن لهدة عحاعات احريقة تتسم االكفاءة والفهالية من لي  التكلفة؛  •
دة عند وقع المشاريع تي البدا ة ثم البناء عل  النجالات األولية   •  ة(  مشاريع اإلصالح الواسهة والحمول مقابنرسم أاداف محد 

 اتخةذ ّ ارات ّة م  مبى األدل   - بةء

سد الفجوات تي المهارف والموارد عن  ريد لعامة شراكات وشب ات مع كيانات منظومة األمم المتحدة المتخ  ة والشركاء تي   •
 التنمية وأترعة الخبراء والجامهات ومجامع الفكر ومؤسسات البحوث؛ 

 تسخير المساعدة التقنية ودراسات الجدول للمساامة تي صنع عرارات عايمة عل  األدلة؛  •
السياسات   • السياسات والخبراء والخبراء اإلل اييين من أجن وقع مزيد من  لجراء تدري  عل  بناء عدرات الممارسين تي مجال 

 القايمة عل  األدلة؛ 
دة من خالل مشاريع تساعد ل ومات البلدان النامية غير الساللية عل  مهالجة  المساامة تي جمع البيانات الخاصة اقحاعات مح • د 

 أوجم عدم ايتسا  ونقص المهلومات؛ 
استخدام تقنيات لديقة وقمان تكييف المهايير الدولية المتهلقة ااستدامة األصول وعدرتها عل  ال مود مع السيا  الخا  للبلد   •

 تمرار؛ النامي غير الساللي وتحبيقها ااس
دة الهدف إلثبات جدول المشاريع وتحفيز اينخراد لتوسيع نحا  المشاريع وتكراراا؛  •  لنجاز مشاريع ل ضالية محد 
 لجراء التهلم التجريبي من خالل الزيارات والدراسات الُقْحرية؛  •
 لجراء تحليالت التكلفة واإلنفا  فيما يتهلد االسلع األساسية   •
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 االنخ اط وت لي زمةأل األم ر والتمكل  مبى الميت ى المحبي  -جغم

ايستفادة من عدرة السلحات الو نية عل  لشد األ راف المهنية من أجن الجمع بين الجهات الفاعلة ذات ال لة الهاملة تي البلدان   •
 النامية غير الساللية؛ 

 لشراظ السلحات المحلية عل  أعل  مستول وقمان دعم رفيع المستول من أصحا  الم لحة داخن البلد منذ مرللة البدا ة؛   •
 لعامة شراكات مع الح ومات المحلية والترام توليها زمام األمور  وال دورة لياة المشروع؛  •
أولوياتها و دارتها لضمان مساامة ايستقمارات الحالية تي  بناء عدرات أصحا  الم لحة المحليين عل  تخحيف المشاريع وتحديد   •

 التنمية عل  المدل البهيد وتي تجثير المشاريع المستدامة  

 الت يلق والتمةوا مع أصحةم مصبح  متمددي   - دال

ليات ومن ات لتحديد  قمان لجراء لوار عحاعي مستمر ومنظ م مع الدول األعضاء والكيانات اإلعليمية ودون اإلعليمية من خالل آ •
 مجايت التدخن وتجن  ايزدواجية؛

الهمن بتهاون وثيد مع أصحا  الم لحة المهنيين لتشجيع تبادل أتضن الممارسات وبناء القدرات والمساعدة التقنية لضمان استدامة   •
 نواتا المشاريع؛ 

الجهات   • التهاون مع  لتوسيع  زة  المهز  الم يمين  قين  المنسيِّ المستدامة ومنظومة  المتحدة للتنمية  األمم  ايستفادة من لصالح مجموعة 
 الفاعلة تي الميدان وزيادة اينخراد عل  ال هيد الُقحري؛ 

د، ي سيما خالل تترات األزمات والجوايا الهالمية، من أجن تلبية   • التياجات الفئات الس انية الضليفة عل  نحو  اعتماد نها منس 
 أتضن؛  

   زيادة التهاون فيما بين بلدان الجنو  والتهاون القالثي الذي  م ن أن  فيد البلدان النامية غير الساللية تي تنفيذ برناما عمن تيينا •

  شد الم ارد والت اصل مع الوطة  الخةص  - هةء 

 كافية للتنفيذ من خالل التموين المشترظ، وي سيما مع البلدان النامية غير الساللية المستفيدة؛ تهبئة الموارد المالية والبشرية ال •
ايقحالع اجنشحة مناصرة من أجن اجتذا  ايستقمارات وتهبئة الموارد لتلبية ايلتياجات المخ   ة والحويلة األجن للبلدان النامية   •

 غير الساللية؛ 
 بناء الققة بين القحاعين الهام والخا  من خالل مشاريع تضم كال الجانبين؛ •
 قمان مواءمة أولويات الح ومة والقحاع الخا  تي مبادرات عملية تحديد النحا ؛  •
اإلجر  • رعمنة  المت بهة  مقن  النُّها  تجاوز  تتحل   التي  اإلصاللات  تفهين  تي  والخا   الهام  القحاعين  بين  التهاون  اءات  قمان 

 الجمركية(؛ 
 لدرا  منظورات القحاع الخا  تي ت ميم المشاريع وتنفيذاا لضمان استدامة آثار المشاريع؛  •
التهاون و عامة شراكات مع القحاع الخا  لخلد روااف سو،ية وتيزر وتر  عمن وتر  اعت اد ة، مع بناء القدرات والخبرات   •

 المحلية التي تسهم تي تقوية المؤسسات؛ 
القحاع الخا  تي تموين المشاريع والتكنولوجيات وتي توتير استخ • القحاعين الهام والخا  لحشد خبرات  للشراكة بين  دام ل ار 

 خدمات بناء القدرات والخدمات ايستشارية للمنشيت ال غيرة والمتوسحة؛ 
 مساعدة الشركات عل  اختيار المشاريع المجد ة اعت اد يًا وبيئييًا؛  •
 صن بين المستقمرين ورواد األعمال ومحويري المشاريع  مد جسور التوا •
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 الت اصل مع ببداا المل ر والش كةء اإلّبغملل  - واو

 لنشاء أترعة عاملة مشتركة بين الوزارات داخن كن بلد لزيادة الربف عبر الحدود؛   •
ل ال  مناعشات بين البلدان النامية غير الساللية وبلدان المرور الهابر اشجن القضا ا والتحد ات المشتركة  مقن ايستقمار تي البنية   •

ع عل  ايندما  عل    التحتية وتهزيز التنمية والتحول اإلنتاجي تي المنحقة من خالل سالسن ،يمة تهميِّد األسوا  اإلعليمية وتشجيِّ
 ايعت اد الهالمي(؛   نحو أتضن تي

قة لعليمييًا؛  •  استخدام المنابر دون اإلعليمية لتحسين التنسيد والتحرظ صو  لرساء سياسات منس 
 مساعدة البلدان النامية غير الساللية والبلدان المجاورة عل  مهالجة المساين التقنية أوًي عبن اينتقال لل  المجال الدبلوماسي؛   •
فاوقية للتكتالت اإلعليمية لضمان ل ول البلدان النامية غير الساللية  عل  امتيازات لم   ن من المم ن تح يقها  استخدام القوة الت •

 لو أن  البلد النامي غير الساللي أجرل مفاوقات ثنايية مع جار أكبر، من جيرانم من بلدان المرور الهابر  

 ال صد واإلبالغ  -زاي

 وقع خحف عمن مشفوعة اج ر زمنية وبالموارد المحلوبة؛  •
 وقع واستخدام ُنظم للرصد ومؤشرات مناسبة عند تنفيذ المشاريع والبراما تي البلدان النامية غير الساللية؛  •
 لجراء رصد وتقييم مشتركين لألنشحة والمشاريع المنف ذة تي البلدان المستفيدة؛  •
النحا  لألنشحة تي ت ميم خحف عمن التنفيذ التي تستوع  التجخيرات غير المتوعهة اسب   ول    استخدام جداول زمنية واسهة •

 تترات اإلنجاز وارتفاع التكاليف المحلية المرتبحة االبلدان النامية غير الساللية؛
 لجراء مراجهة ومتااهة يستدامة النتايا تي مرللة ما اهد التنفيذ    •
 

  الكغةنةت م  أجل تحولق نتة ج مثم ة في ت  ل  ب نةمج ممل فلل ةمة ي بغي أا تتج به 

اا م  ت لي زمةأل األم ر مبى الصملد ال ط ي -ألف  االستغمةم واالستبمةد يحدي

 ينبغي تجن  ما يلي 
 استبهاد الدول األعضاء أو الجهات الفاعلة الرييسية من المشاركة أو عدم تقاسم المهلومات؛  •
 اتباع خحف و نية أو مؤسسية تتسم ااألنانية؛ •
 تخحيف المشاريع واألنشحة دون لجراء تقييم أولي لاللتياجات الُقْحرية؛ •
 ون لعامة شراكات محلية؛الهمن اش ن انفرادي أو لنجاز مشاريع وأنشحة من جان  والد د •
عدم تشجيع لشراظ أصحا  الم لحة وبناء عدراتهم االنظر لل  أن  اذا األمر سيؤدي لل  تفاعم صيانة ُنظم البنية التحتية التي تتسم   •

 أصاًل اهدم الكفاءة  

  مدأل وج د نهج ُن مي في اإلدارة لتحولق ال تة ج المت خةة -بةء

 ينبغي تجن  ما يلي 
 اتباع نها انفرادي أو التركيز عل  عحاع والد تقف من عحاعات الح ومة عند دعم البلدان النامية غير الساللية؛ •
 تنفيذ أنشحة صغيرة مجز أة وعدم اعتماد نها شامن لتحوير البنية التحتية ألن  ذلك سيضر اايستقمارات ويؤديِّي لل  تفويت الفر ؛  •
قة  •  التناتس عل  التموين التقليدي تي مجايت التنمية التي تتيا مجاًي لالستجااات المنس 
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   ضاف اإلدارة والقغةدة  -جغم

 يلي  ينبغي تجن  ما 
 تنفيذ نها من القمة لل  القاعدة للمشاريع/األنشحة واتباع نها اإلدارة الجزيية؛ •
 تجخير لنجاز األنشحة المقررة تي ل ار المشاريع أو تغيير المشاريع تي منت ف الحريد؛  •
ها ألن  ذلك سيؤدي لل  خساير اجتما ية  عدم مراعاة عدرة البنية التحتية عل  ال مود أثناء تخحيف ُنظم البنية التحتية وتنفيذاا و دارت •

 واعت اد ة كبيرة؛ 
 ايعتماد تقف عل  الوكايت الهامة المحلية النظيرة ألنها عد تواجم نق ًا تي عدد الموظفين وكقرَة األ باء  •

   ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة عل  ايستبيان المؤسسي واستبيان المتااهة الم در
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 الم فق اليةبع

 الثغ ات وأوجه التداخل/التكةمل في دمم أول يةت ب نةمج ممل فلل ة  

 الثغ ات  لممةلج  الدمم توديم مبى  األّدر والكغةنةت الممك   والحب ل فلل ة، ممل ب نةمج  أول يةت دمم تش م التي الثغ ات -ألف األول ي 

1 
 القغرات 

 الهابر؛ المرور اشجن تيينا عمن برناما من محد دة  أاداف لرصد البيانات محدود ة •
مة  والمؤسسية  القانونية  األ ر  تنفيذأجن    منتي دعم القدرات المالية والتقنية للبلدان النامية غير الساللية    القغرات •   للمرور   المنظيِّ

 البحار؛  وعانون  المحيحات وشؤون  النقن وتيسير الهابر
 الدولي؛  البري  النقن اتفا،ية لتنفيذ التهاوني الدعم تي القغرات •
د التنفيذ لل  الدعوة أنشحةتي  القغرات •    اإلعليمي االتكامن المتهلقة المجتملية للقواعد المنس 

1 
 الحلول 

 التهجين ااينضمام لل  نظام النقن البري الدولي/النظام اإللكتروني للنقن البري الدولي وتنفيذه تي البلدان النامية غير الساللية؛ •
 تحديد أدوار ومسؤوليات الشركاء تي تنفيذ اتفا،ية النقن البري الدولي تحديدًا أتضن؛   •
 لهاملة المهنية االمرور الهابر والنقن؛ زيادة مشاركة الح ومة عل  نحا  أوسع تي األترعة ا •
ن تيسير التموين لبناء  من أجزيادة التهاون بين كيانات منظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والم ارف اإلنمايية  •

مها األمم المتحدة القدرات وتشييد البنية التحتية، عل  نحو   ميِّن المساعدة التقنية والمشورة تي مجال السياسات الهامة ا  لتي تقديِّ

  الكيانات المهنية ااتخاذ اإلجراءات  ايتحاد الدولي لالت ايت، واألونكتاد، واللجان اإلعليمية، وم ت  الشؤون القانونية، واليونيدو

  أ( 2
 القغرات 

 عدم وجود كيان ذي وي ة ودور تنسيقي اشجن وسايف نقن متهددة، مما يؤدي لل  تقد م دعم مجز أ؛ •
 القغرات تي البيانات المتهلقة برصد شب ات الحر  وتحسينها؛ •
 القغرات تي المساعدة التقنية لدعم البلدان النامية غير الساللية تي وقع مشاريع البنية التحتية للنقن المقبولة م رفييًا؛  •
 القغرات تي دعم البنية التحتية للحر   مقن كقرة الحر  غير المهب دة والسيئة ال يانة(؛  •
 تحدي  ُنظم البنية التحتية و دارتها وتشغيلها القغرات تي الدعم المقد م لتهزيز عدرة الح ومات عل   •

  أ( 2
 الحلول 

 لنشاء كيان يركيِّز عل  النقن؛ •
جهن اتفاعات البنية التحتية التي أبرمتها الكيانات  مقن اللجنة ايعت اد ة ألوروبا( مفتولة لكي تنضم لليها بلدان نامية غير  •

 ساللية من خار  المنحقة المهنية؛  
 ف؛ توجيم الموارد والمشاريع لل  البلدان النامية غير الساللية االتهاون مع الم ارف اإلنمايية المتهددة األ را •
تهزيز لنشاء بنية تحتية جيدة، مع مراعاة عدرة ل ومة البلد النامي غير الساللي عل  تخحيف ُنظم البنية التحتية للنقن وتنفيذاا   •

 و دارتها  مقن التشغين وال يانة ووعف التشغين(؛
رة الشرود للمساعدة تي تخحيف وت ميم وتدبُّر خيارات ال • تموين للبنية التحتية الماد ة للنقن وترااف تقد م المساعدة التقنية الميس 

 شب ات النقن، اما تي ذلك عل  المستول اإلعليمي؛ 
التهاون مع المنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية والبلدان النامية غير الساللية وبلدان المرور الهابر للح ول عل  البيانات   •

 لة م رفييًا  الالزمة ودعمها تي وقع مشاريع البنية التحتية المقبو 

ة األ راف  بنك التنمية  الكيانات المهنية ااتخاذ اإلجراءات  لدارة الشااؤون ايعت اااد ة وايجتما ية، واألونكتاد، واللجان اإلعليمية، وم ااارف التنمية المتهدد
 الهالمية، ومنظمة الحيران المدني الدولي األتريقي، ومجموعة البنك الدولي، وغيراما(، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة التجارة 

2 )   
 القغرات 

القغرات القايمة تي كيانات منظومة األمم المتحدة تي أنشحة بناء القدرات لدعم البلدان النامية غير الساللية تي استخدام   •
 الموارد الحا،ية استخدامًا تهاًي؛ 

 القغرات تي دعم البلدان النامية غير الساللية لتوسيع نحا  مشاريع الحاعة المتجددة؛ •
 تحوير البنية التحتية تي عحاع الحاعة؛ القغرات تي تموين مشاريع  •
قة الرامية لل  مهالجة ارتفاع تكلفة تكنولوجيا المهلومات وايت ايت تي البلدان النامية غير السا  •  للية؛ القغرات التي تشو  الجهود المنس 
 كنولوجيا المهلومات وايت ايت  انهدام اإلرادة السياسية وعدم اتفا  مجالس اإلدارة اشجن عضا ا البنية التحتية للحاعة وت •
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2 )   
 الحلول 

 زيادة التركيز عل  الحاعة المتجددة المتالة مجانًا للبلدان النامية غير الساللية؛  •
التسر ، وعدم  • المت لة امهديت  المساين  منع  أجن   أ(  القايمة من  الحا،ية  الموارد  المشترظ ألداء واستخدام  الفهم  زيادة 

موثو،ية الشب ة وتكاليف الربف االخدمة؛ و  ( تهيئة أسبا  اتخاذ عرارات مستنيرة اشجن تحوير البن  التحتية لضمان تخ يص  
 د أعل ؛  ايستقمارات افهالية لتحقيد عواي

 دعم التخحيف المسبد لتحديد البنية التحتية الحيوية المهر قة للمخا ر وتقد م توصيات؛  •
قة لتحوير البنية التحتية، مع مراعاة أداء ُنظم البنية التحتية القايمة والمستقبلية لتهظيم الهايدات المتجتي • ة من  تشجيع النُّها المنس 

 ايستقمارات تي البنية التحتية؛
ايستهانة اشب ة األمم المتحدة المهنية االحاعة ااعتباراا من ة لجمع منظومة األمم المتحدة من أجن تبادل المهارف وتهزيز   •

 أنشحة بناء القدرات اشجن أولوية الحاعة تي برناما عمن تيينا؛ 
 كنولوجيا المهلومات وايت ايت؛زيادة اتفا  مجالس اإلدارة عل  تخ يص المزيد من الموارد للهمن تي مجال الحاعة وت •
 تقييم أتضن الممارسات ووقع ال  وظ المليارية المناسبة ذات ال لة للبلدان النامية غير الساللية   •

األمم المتحدة للبيئة،  الكيانات المهنية ااتخاذ اإلجراءات  ايتحاد الدولي لالت ايت، و دارة التواصن الهالمي، وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي، وبرناما  
نظمة الهمن الدولية، واليونيدو، والفاو، واللجان اإلعليمية، وم ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وم ت  األمم المتحدة للحد من مخا ر الكوارث، وم

 واليونيسف 

3 
 القغرات 

 القغرات تي مهالجة مين الدول لل  اعتماد سياسات لمايية بدًي من الوتاء اايتفاعات التجارية اإلعليمية؛  •
الم الا المؤسسية والو نية الم تسبة تهو  استخدام المهايير والتوصيات المتهلقة اجتضن الممارسات التي ت وغها الكيانات   •

  مقن اللجنة ايعت اد ة ألوروبا( تي مجالي تيسير التجارة وتبادل البيانات للكترونييًا؛
 ونشراا واستخدامها؛  القغرات تي الموارد الالزمة لدعم جهود وقع ال  وظ المليارية •
 القغرات تي المساعدة تي مجال تيسير التجارة   •

3 
 الحلول 

تحبيد مهايير اللجنة ايعت اد ة ألوروبا ذات ال لة وتوصيات أتضن الممارسات من جان  األمم المتحدة والمنظمات اإلعليمية   •
 والدولية وزيادة التهاون مع الجهات الفاعلة يستخدامها؛  

بناء التيزر لتنفيذ مشاريع مشتركة دعمًا لتيسير التجارة والتنمية المستدامة للتجارة والتحلين والتوصيات لت  ي ت ير الحواجز   •
 غير الجمركية لواجز أمام التجارة 

حدة اإلنمايي، وبرناما األمم المتحدة للبيئة، والفاو،  الكيانات المهنية ااتخاذ اإلجراءات  لدارة الشؤون ايعت اد ة وايجتما ية، واألونكتاد، وبرناما األمم المت
سامي ألعن البلدان نمويًا  واللجان اإلعليمية، ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومركز التجارة الدولية، وم ت  الشؤون القانونية، وم ت  الممقن ال

قون الم يمون، ومنظمة التجارة الهالمية  والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة ا  لنامية، والمنسيِّ

4 
 الحلول 

 بناء التيزر اشجن عضا ا السياسات الهامة دعمًا للتهاون والتكامن عل  ال هيد دون اإلعليمي؛ •
 دعم آليات اإلدارة المستدامة للموارد الحبيلية الهابرة للحدود؛ •
 دعم آليات التهاون دون اإلعليمي تي مجال األمن الغذايي وتجارة المواد الغذايية، اما تي ذلك اجرة اليد الهاملة  •

اإلعليمية، ومركز األمم المتحدة اإلعليمي للدبلوماسية الوعايية لمنحقة وسف آسيا،  الكيانات المهنية ااتخاذ اإلجراءات  برناما األمم المتحدة اإلنمايي، واللجان  
قون الم يمون    وم ت  الشؤون القانونية، والمنسيِّ

5 
 القغرات 

 القغرات تي دعم البلدان النامية غير الساللية لتحوير بيئة األعمال التجارية وجذ  ايستقمارات المباشرة المحلية واألجنبية؛   •
القغرات تي تموين أنشحة بناء القدرات من أجن  التو ية بدور الهلم والتكنولوجيا وايبتكار تي السياسات اإلنمايية الو نية   •

للبلدان النامية غير الساللية؛ وبناء القدرة لدل صناع السياسات تي البلدان النامية غير الساللية عل  ت ميم سياسات اشجن  
للحوكمة اشجن  الهلم والتكنولوجيا وايبت متكاملة  أ ر  المبتكرة؛ ووقع وتنفيذ  األعمال  للنهوض بريادة  التموين  كار؛ وجذ  
 المحيحات وعانون البحار؛ 

 القغرات تي تهزيز ايبتكار وتكييف التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية غير الساللية تي تحقيد التحول ايعت ادي الهي لي؛ •
     19- يانات منظومة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية تي تنفيذ جهود التهاتي من آثار جايحة كوتيد القغرات تي التنسيد بين ك  •

5 
 الحلول 

 بناء عدرات صناع السياسات تي البلدان النامية غير الساللية من خالل للقات عمن ومنتجات مهرفية مخ   ة الغرض؛  •
 زيادة توثيد التهاون مع البلدان النامية غير الساللية لدعمها فيما يتهلد اقضا ا لقاتة ال يمة وسلسلة ال يمة؛  •
قة للنهوض االهلوم والتكنولوجيا وايبتكار   •  لعامة شراكات جديدة واتخاذ مبادرات مشتركة واستحداث أنشحة منس 
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األونكتاد، اإلجراءات   ااتخاذ  المهنية  الشؤون   الكيانات  للتجارة، وم ت   األساسية، والفاو، واللجان اإلعليمية، والمركز الدولي  للسلع  المشترظ  وال ندو  
 المية للملكية الفكرية، اليونيدو القانونية، وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية، والمنظمة اله

6 
 القغرات 

 القغرات تي تموين التنمية وبناء القدرات تي مجال البيانات المتهلقة االتنمية والمساواة بين الجنسين وايستقمار تي الشبا ؛ •
 القغرات تي مشاركة منظومة األمم المتحدة تي المبادرات المت خذة عل  صهيد القارة األتري ية ذات ال لة ببرناما عمن تيينا؛  •
 وجود نماذ  لتنفيذ القرارات السياسية المهتمدة عل  أعل  مستويات كيانات منظومة األمم المتحدة؛   عدم •
 القغرات تي الوعي واإلرادة السياسية والوساين المالية لتنفيذ برناما عمن تيينا؛ •
 كاء تي التنمية؛ القغرات تي تقاسم األولويات المحد دة وخحف الهمن المتهلقة ببرناما عمن تيينا مع الشر  •
  19- القغرات تي التنسيد بين كيانات منظومة األمم المتحدة والشركاء تي التنمية تي تنفيذ جهود التهاتي من آثار جايحة كوتيد  •

6 
 الحلول 

التنمية   • خحف  عن  وموثوعة  قة  منس  لل ايية  مهلومات  لتوتير  المتحدة  األمم  لمنظومة  اإلل ايية  البراما  وتحسين  تبسيف 
الهالمية، والتقلين لل  أدن  لد من ع ء اإلبال ، ودعم تولي زمام األمور عل  ال هيد الو ني، وتحسين تنسيد بناء القدرات 

نسيد عل  ال هيدين اإلعليمي والو ني، والتنسيد تي المجايت المواقيلية، والتنسيد من خالل تحسين التنسيد الوظيفي، والت
 مع الشب ات المهنية األخرل؛ 

مواصلة جمع البيانات  الجغرافية الم انية واإلل ايية( وتحليلها و دارتها لتبيُّن القضا ا والحلول الرييسية وتوتير خدمات بناء   •
 جغرافية الم انية واإلل ايية؛القدرات يستخدام البيانات ال

 بذل جهود أكبر تي الدعوة لل  زيادة وساين التنفيذ؛  •
 ايستهانة االرؤساء التنفيذيين لمناصرة عضا ا البلدان النامية غير الساللية من أجن تهبئة الموارد لتنفيذ برناما عمن تيينا؛  •
استكشاف آليات تموين مبتكرة لتلبية ايلتياجات المحد دة، اما تي ذلك استخدام الشراكات بين القحاعين الهام والخا  والبداين  •

 ايستقمارية  مقن ايستقمارات ذات الوْعع ايجتماعي(؛ 
 تقماري؛  زيادة لدارة األصول والتخحيف المسبد لضمان توجيم وساين التنفيذ نحو تحقيد أتضن عايد اس •
 زيادة الوعي تي بلدان الهبور اجدواراا وانخرا ها تي تنفيذ برناما عمن تيينا  •

  األمم المتحدة  الكيااناات المهنياة اااتخااذ اإلجراءات  لدارة الشااااااااااااااؤون ايعت اااااااااااااااد اة وايجتماا ياة، والفااو، واللجاان اإلعليمياة، ومجموعاة البناك الادولي، وم تا 
 التجارة الهالمية لخدمات المشاريع، ومنظمة 

 

 تداخل بل  ال اليةت /تكةملالكغةنةت التي أفةدت ب ج د  -بةء األول ي 

جميع 
 األولويات 

   أ( اللجنة ايعت اد ة ألتري يا  األونكتاد(؛ و  ( برناما األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نقص المناعة البشرية/اإليدز  منظمة 
ر  ية غيالتجارة الهالمية(؛ و  ( مجمع الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساللية  م ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النام

 الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(  

1 

ص   أ( اللجنة ايعت اد ة ألمري ا الالتينية ومنحقة البحر الكاريبي  األونكتاد(؛ و  ( برناما األمم المتحدة المشترظ المهني افيروت نق
نة  أ ضًا(؛ و  ( المركز الدولي لدبلوماسية النقن  اللج  5  ( و   3المناعة البشرية/اإليدز  األونكتاد ومنظمة التجارة الهالمية(  األولويتان  

 ة  ايعت اد ة ألوروبا واللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛ و د( ايتحاد الدولي للنقن عل  الحر   اللجنة ايعت اد
روبا  ألوروبا(؛ و ه( ممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآسيا  اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد  واللجنة ايعت اد ة ألو 

  (   3 أ( و  2وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(  وأ ضًا األولويات  
البلدان النامية  (؛ و و( ايئة تنسيد النقن الهابر االممر الشمالي  اللجنة ايعت اد ة ألتري يا وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا و 4و

  أ( و  ((   3غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية(؛ و ز( منظمة التجارة الهالمية  األونكتاد(  وأ ضًا األولويتان 

  أ( 2
 

اآلسيوي  م ت  األمم المتحدة  أ( اللجنة ايعت اد ة ألوروبا  اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛ و  ( م رف التنمية  
   ((   3لخدمات المشاريع(؛ و  ( ايئة تنسيد النقن الهابر االممر الشمالي  األونكتاد(  وأ ضًا األولوية  

2 )   

األمم   اليونيدو  برناما  لالت ايت(؛ و  (  الدولي  الكاريبي  ايتحاد  البحر  الالتينية ومنحقة  ايعت اد ة ألمري ا  اللجنة  المتحدة  أ( 
للبيئة(؛ و  ( م رف التنمية اآلسيوي  م ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع(؛ و د( ممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآسيا  اللجنة 
ية ر ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد  وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا والبلدان النامية غير الساللية والدول الجز 

 ال غيرة النامية( 
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  أ( 3

البلدان   أ( اللجنة ايعت اد ة ألوروبا  األونكتاد، واللجان اإلعليمية، ومركز التجارة الدولية، وم ت  الممقن السامي ألعن البلدان نمويًا و 
الجمارظ الهالمية(؛ و  ( برناما األمم المتحدة  النامية غير الساللية والدول الجزرية ال غيرة النامية، ومنظمة التجارة الهالمية، ومنظمة  

  ((؛ و  ( اليونيدو  األونكتاد ومجموعة البنك الدولي    3اإلنمايي  األونكتاد، والفاو، ومركز التجارة الدولية، واليونيدو(  وأ ضًا األولوية  
 ومركز التجارة الدولية(  

األوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وم رف التنمية اآلسيوي، وممر النقن بين أوروبا والقوعاز   أ( اللجنة ايعت اد ة ألوروبا  ايتحاد     ( 3
 وآسيا، ومنظمة التهاون ايعت ادي(؛ و  ( غرتة التجارة الدولية  مركز التجارة الدولية(  

4 
حقة وسف آسيا(؛ و  ( م رف التنمية اآلسيوي   أ( اللجنة ايعت اد ة ألوروبا  مركز األمم المتحدة اإلعليمي للدبلوماسية الوعايية لمن

ايي   اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد (؛ و  ( ايئة تنسيد النقن الهابر االممر الشمالي  برناما األمم المتحدة اإلنم 
 واللجنة ايعت اد ة ألتري يا( 

5 

س و  برناما األمم المتحدة اإلنمايي(؛ و  ( اليونيدو  برناما األغذ ة الهالمي،  أ( اللجنة ايعت اد ة ألتري يا  اليونيدو(؛ و  ( اليون
مانة  وبرناما األمم المتحدة اإلنمايي، وال ندو  الدولي للتنمية الزرا ية، والفاو، ومنظمة الهمن الدولية(؛ و د( منظمة ال حة الهالمية  أ

م ت  األمم المتحدة للتهاون فيما بين بلدان الجنو ، وم ت  األمم المتحدة للحد من  اتفا،ية األمم المتحدة اإل ارية اشجن تغير المنات، و 
 مخا ر الكوارث(؛ و ه( م رف التنمية اآلسيوي  برناما األمم المتحدة اإلنمايي(؛ و و( غرتة التجارة الدولية  األونكتاد(  

والمنظمة الدولية لألخشا  المدارية(؛ و  ( برناما األمم المتحدة اإلنمايي  األونكتاد   أ( لدارة الشؤون ايعت اد ة وايجتما ية  الفاو   6
 وصندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية(  

ردود المنظمات المشااااااركة تي ولدة التفتيش المشاااااتركة والشاااااركاء تي التنمية عل  ايساااااتبيان المؤساااااساااااي واساااااتبيان  الم در 
 المتااهة 

ترِّد الكيانات التي أتادت بوجود أوجم تداخن خار  األعوات، بينما ترِّد داخن األعوات الكيانات التي ُلديِّدت عل  أنها   ماللظة
  ذات وي ات متداخلة
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 الم فق الثةم 

ال  دات ال  غيتتغ  التي تت لى داخل كل كغةا توديم الدمم لبلبداا ال ةمغ  ال  اليتتة بغ    
 ُتهةوأدواُرهة وميؤولغة

 ال  دة ودورهة  الكغةا 

 ال ندو  المشترظ للسلع األساسية 
   م ت  استراتيجيات األثر  ال  دة 
  تقد م تقرير لل  الفريد ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية عن لاتظات ال ندو  دورهة

 البلدان النامية غير الساللية المشترظ للسلع األساسية تي  

لدارة الشؤون ايعت اد ة  
 وايجتما ية 

   شلبة أاداف التنمية المستدامة ومركز األمم المتحدة للتنمية اإلعليمية ال  دة 
  تشجيع النقن المستدام عل  ال هيد الهالمي، اما تي ذلك دعم لما ة البيئة من خالل تحوير النقن المستدام تي دورهة

البلدان النامية غير الساللية تي آسيا؛ وتهزيز تبادل المهارف وبناء القدرات والتنسيد بين الوكايت لتيسير الدعم المتسد تي 
 مجال الحاعة  

 يم ت  التنسيد اإلنماي 
   عسم تموين أاداف التنمية المستدامة، ترع السياسات والبرمجة ال  دة 
قين الم يمين، واألترعة الُقْحرية فيما يتهلد اقضا ا دورهة   دعم مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومنظومة المنسيِّ

 التحول ايعت ادي والتموين المت لة اجاداف التنمية المستدامة  

 اللجنة ايعت اد ة ألتري يا
   عسم التكامن اإلعليمي  ال  دة 
 التقني عل  نحا  اللجنة ايعت اد ة ألتري يا للبلدان األتري ية النامية غير الساللية     تنسيد وتجميع الدعمدورهة

 اللجنة ايعت اد ة ألوروبا 

   شلبة التجارة والتهاون ايعت ادي  ال  دة 
يتهلد ببرناما       أ( توتير الخدمات ايستشارية وخدمات بناء القدرات لتيسير التجارة؛ و  ( تهزيز التهاون والتكامن فيما دورهة

األمم المتحدة الخا  المهني ااعت ادات وسف آسيا؛ و  ( لجراء استهراقات و نية، بناء عل  الحل ، لالبتكار ألغراض 
، 2014التنمية المستدامة للدول األعضاء تي اللجنة ايعت اد ة ألوروبا، اما تي ذلك البلدان النامية غير الساللية  أرمينيا،  

م  متااهة  لهام  استهراض  ر  (، وكازاخستان 2019(، وعيرغيزستان   2015(، وأوزب ستان  جاٍر(، و اجي ستان   2022قر 
 (، ومولدوتا  جاٍر( 2012  

اللجنة ايعت اد ة ألمري ا الالتينية 
 ومنحقة البحر الكاريبي

   ولدة خدمات البنية التحتية  شلبة التجارة الدولية والتكامن( ال  دة 
تقد م الدعم التقني للبلدان النامية غير الساللية؛ و  ( متااهة األنشحة وايجتماعات الرفيهة المستول المت لة     أ( دورهة

 ببرناما عمن تيينا 

اللجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا  
 والمحيف الهاد  

    عسم البلدان التي تواجم أوقاعًا خاصة والم ت  دون اإلعليمي لشمال ووسف آسيا ال  دة 
ه  التااهة لليجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد  المهنية ببرناما عمن تيينا؛ دورهة    أ( تنسيد عمن الشُّ

و  ( لعداد التقرير السنوي الرييسي للجنة ايعت اد ة وايجتما ية آلسيا والمحيف الهاد  عن أعن البلدان نمويًا والبلدان النامية 
دول الجزرية ال غيرة النامية؛ و  ( تيسير أنشحة بناء القدرات، ودعم الهمليات الح ومية الدولية، واستهراض غير الساللية وال 

 التقدم المحرز وتنسيد األنشحة فيما يت ن بتنفيذ براما الهمن  

 الفاو 
 غير الساللية      الم ت  المهني االدول الجزرية ال غيرة النامية وأعن البلدان نمويًا والبلدان النامية ال  دة 
   تقد م الدعم تي مجايت التنسيد وايت ال والمناصرة وتهبئة الموارد  دورهة 
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 ال  دة ودورهة  الكغةا 

 منظمة الحيران المدني الدولي 
   م ت  التخحيف ايستراتيجي والتنسيد والشراكات وعسم الشراكات وتهبئة الموارد ال  دة 
  تنسيد عمليات اإلبال  وعمن الم ات  اإلعليمية التااهة لمنظمة الحيران المدني الدولي اشجن البلدان النامية غير دورهة

 الساللية  

 المركز الدولي لدبلوماسية النقن 
   مجلس اإلدارة واألمين التنفيذي  ال  دة 
   تنسيد أنشحة المنظمات الدولية اإلعليمية الرامية لل  تنفيذ برناما عمن تيينا  دورهة

 مركز التجارة الدولية 

التنفيذي  تريد ال  دة  المدير  وم ت   األسوا ؛  تنمية  وشلبة  والمؤسسات؛  المشاريع  وشلبة  الُقْحرية؛  البراما  شلبة    
 ايت ايت والفهاليات(  

تياجات البلدان النامية غير الساللية، وت ميم مشاريع لتلبية ايلتياجات، والتواصن مع المانحين    أ( تحديد وتقييم الدورهة
قين الم يمين؛ و  ( استحداث و دارة المنتجات واألدوات والخدمات المت لة بتيسير  وأصحا  الم لحة تي منظومة المنسيِّ

سير المناعشات اشجن التجارة وتنمية األعمال التجارية وتر  التجارة، وتحوير المشروعات، والمهلومات عن األسوا ؛ و  ( تي
التوتيد بين البلدان النامية غير الساللية من خالل المنتدل الهالمي لتنمية ال ادرات لمد جسور التواصن بين أصحا   

 الم لحة من القحاعين الهام والخا  تي سبين لعامة شراكات جديدة 

 ايتحاد الدولي لالت ايت 
   لدارة الشراكات من أجن التنمية الرعمية ة ال  د 
  تهميم الدعم المقد م للبلدان النامية غير الساللية عل  نحا  م ت  تحوير ايت ايت السلكية والالسلكية من خالل  دورهة

 مشاريع وشراكات وغير ذلك  

 م ت  الشؤون القانونية

   شلبة شؤون المحيحات وعانون البحار  ال  دة 
د تي اتفا،ية األمم المتحدة لقانون البحار؛ دورهة    أ( تهزيز تهم شؤون المحيحات وعانون البحار تهمًا أتضن، كما او مجس 

و  ( كفالة بلورة استجااات مناسبة لحلبات الدول، وي سيما الدول النامية، فيما يتهلد االمشورة والمساعدة تي تنفيذ ايتفا،ية، 
 ء القدرات عايمة عل  تحديد ايلتياجات اسبن منها براما لبنا 

م ت  المستشار الخا  لشؤون  
 أتري يا

   م ت  المستشار الخا  لشؤون أتري يا ال  دة 
  تقد م خدمات تحلين السياسات ودعم جهود مناصرة البلدان األتري ية النامية غير الساللية والمؤسسات اإلعليمية ودون دورهة

  2063وخحة عام    2030ة عام  اإلعليمية لتهزيز تنفيذ خح 

 ممر النقن بين أوروبا والقوعاز وآسيا
   األمانة الدايمة  ال  دة 
   أ( ايقحالع اجنشحة لمواءمة تشريهات النقن؛ و  ( صو  سياسات ومقترلات لتحوير عحاع النقن؛ و  ( وقع دورهة

 ع المساعدة التقنية للبلدان النامية غير الساللية و عداد مشاريع اتفاعات لعليمية اشجن النقن؛ و د( وقع مقترلات لمشاري 

 األونكتاد 

   عسم البلدان النامية غير الساللية  شلبة أتري يا وأعن البلدان نمويًا والبراما الخاصة(  ال  دة 
   أ( تنسيد أنشحة األونكتاد دعمًا للبلدان النامية غير الساللية واإلبال  عنها؛ و  ( لجراء التحليالت والبحوث الفنية دورهة

وايقحالع اجنشحة التهاون التقني دعمًا للبلدان النامية غير الساللية اشجن تيسير ايستقمار؛ و  ( ايقحالع بدور ايئة 
 امية غير الساللية  للتفاعن مع مجموعة البلدان الن 

 برناما األمم المتحدة اإلنمايي 
   ولدة المشاركة تي تحديد السياسات ايستراتيجية  م ت  السياسات ودعم البراما( ال  دة 

توتير التوجيم والدعم البرنامجي المتكامن والهمن عل  تحقيد ايتسا  تي عمن برناما األمم المتحدة اإلنمايي اشجن دورهة:  
 المساين الشاملة لكي  ظن وقع السياسات وثيد ال لة االتحد ات القايمة تهلييًا 

 برناما األمم المتحدة للبيئة 
   ولدة تنسيد السياسات  شلبة البراما والسياسات( ال  دة 
ذلك برناما عمن    تنسيد السياسات بين الهمليات الداخلية وايستراتيجيات والبراما المشتركة بين الوكايت، اما تي  دورهة

 تيينا والدعم المقد م لل  البلدان النامية غير الساللية  
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 ال  دة ودورهة  الكغةا 

 صندو  األمم المتحدة للس ان 

  م ت  ل ومي دولي وأربهة م ات  لعليمية تي المقر؛ والم ات  اإلعليمية والُقْحرية، وموظفو البراما، وأخ اييو ال  دة 
 البراما والموظفون المهاونون 

يركيِّز الموظفون تي المقر عل  وقع السياسات استنادًا لل  البيانات المتالة، وقمان الجودة، والجهود المشتركة     دورهة
بين الوكايت تي مجال المناصرة، ومناصرة الهيئات الح ومية الدولية  أما الموظفون تي الم ات  اإلعليمية والُقْحرية تيركيِّزون 

 ة  عل  تنفيذ البراما وأنشحة المناصر 

منظمة األمم المتحدة للتنمية  
  اليونيدو( ال نا ية

والتنسيد ال  دة والشراكات  البراما  مديرية  والميداني،  اإلعليمي  التنسيد  ألتري يا  لدارة  اإلعليمي  التنسيد  شلبة    
 الميداني( 

اليونيدو لاللتياجات   تلبية أ( تحديد ايستراتيجيات اإلعليمية واألولويات البرنامجية لخدمات اليونيدو، وقمان  دورهة:  
المحد دة للبلدان، اما تيها البلدان النامية غير الساللية؛ و  ( ايقحالع بدور عناة رييسية لالت ايت مع شب ات  

اة نقحة مرجلية إلجراء استهراض شامن ألنشحة اليونيدو التهاونية تي  م ات  اليونيدو الميدانية؛ و  ( أن تكون امقا
البلد المهني وتفاعلها مع الدول األعضاء؛ و د( تنسيد ايستراتيجيات والبراما الُقْحرية واإلعليمية؛ و ه( رصد لاتظة 

ر استراتيجية اليونيدو اشجن البراما الُقْحرية وتنفيذ المشاريع عل  ال هيد الُقْحري؛ و و( صو  وتنفيذ وتحدي  ونش
  البلدان التي تواجم أوقاعًا خاصة 

م ت  الممقن السامي ألعن البلدان 
نمويًا والبلدان النامية غير الساللية  
 والدول الجزرية ال غيرة النامية 

 اشجن البلدان النامية غير الساللية   2  البرناما الفرعي ال  دة
لموارد الدولية من أجن التنفيذ الفهال لبرناما عمن تيينا، وتهزيز رصده ومتااهتم،   لشد وتنسيد الدعم الدولي وا دورهة

 وزيادة الوعي والمناصرة فيما يتهلد اايلتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساللية  

م ت  األمم المتحدة لخدمات 
 المشاريع

   م ت  ايت ال تي نيويورظ  ال  دة
   أ( جمع ودما المدخالت المقد مة من مختلف م ات  م ت  األمم المتحدة لخدمات المشاريع اشجن الهمن  دورهة

المنجز تي البلدان النامية غير الساللية؛ و  ( المشاركة تي الفريد ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان  
لية؛ و  ( التواصن مع البلدان النامية غير الساللية تي نيويورظ، بتوتير مهلومات عن مشاريع النامية غير السال 

 الم ت  تي البلدان النامية غير الساللية وخحود الخدمات التي  قديِّمها  

 منظمة السيالة الهالمية 
 ت؛ و دارة اإلل اء    لدارة التهاون التقني و ريد الحرير؛ و دارة الهالعات المؤسسية والشراكا ال  دة
وقع وتنفيذ لجراءات دعم الدول األعضاء؛ وتقد م دعم استراتيجي للدول األعضاء من خالل  )مبى الت الي(: دورهة

 الهمليات واألنشحة الدولية  وعمليات وأنشحة األمم المتحدة(؛ والنهوض اقل اءات السيالة  

 منظمة الجمارظ الهالمية 

 مهنية ااإلجراءات والتيسير    المديرية الفر ية ال ال  دة
 أ( وقع ص وظ منظمة الجمارظ الهالمية وأدواتها اشجن اإلجراءات الجمركية وتيسير التجارة، وايلتفاي بها؛ دورهة:  
تقد م الدعم تي بناء عدرات البلدان النامية غير الساللية وبلدان الهبور النامية؛ و  ( دعم التهاون مع المنظمات   و  (

  الدولية التي تدعم تنفيذ برناما عمن تيينا 

 برناما األغذ ة الهالمي 

التخحيف  ال  دة الشراكات ايستراتيجية؛ وعسم  اإلمداد؛ وشلبة  اإلنسانية واإلنمايية؛ وشلبة سلسلة  البراما    شلبة 
 واألداء المؤسسيين  

النقد ة،  دورهة:   المزارعين، والتحويالت  اإلنسانية واإلنمايية(  تهزيز القدرات الُقْحرية، ودعم صغار  البراما   شلبة 
 ، والحد من مخا ر المنات/الكوارث، والقدرة عل  ال مود وسبن الليش، والنظم الغذايية  و م انية النفاذ لل  األسوا

و شلبة  المساعدة؛  وتقد م  وايشتراء،  النقن،  وممرات  روااف  تنسيد  اإلمداد(   سلسلة  والشاملة؛  شلبة  المستدامة 
 د م ادر تموين غير تقليد ة  الشراكات ايستراتيجية(  تهزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وتحدي
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 ال  دة ودورهة  الكغةا 

 منظمة ال حة الهالمية 

   لدارة ايستراتيجيات الُقْحرية والدعم الُقْحري  المقر( وولدات الدعم الُقْحري  ستة م ات  لعليمية(  ال  دة
   أ( كفالة توجيم استراتيجي واقا لتهزيز الهمن الموقوعي لمنظمة ال حة الهالمية عل  ال هيد الُقْحري  دورهة

من خالل نها عايم عل  المشاركة ومتهدد القحاعات ومتهدد أصحا  الم لحة؛ و  ( لدرا  عحاع ال حة قمن  
 خحة التنمية الهالمية لدعم البلدان تي بلو  أاداف التنمية المستدامة  

 المنظمة الهالمية للملكية الفكرية 

   شلبة أعن البلدان نمويًا  ال  دة
جهة تنسيد التهاون مع البلدان النامية غير الساللية وكيانات األمم المتحدة اشجن تنفيذ    أ( ايقحالع بدور دورهة

بين  المشترظ  ايستشاري  الفريد  اجتماعات  تي  الفكرية  للملكية  الهالمية  المنظمة  تمقين  و  (  تيينا؛  عمن  برناما 
البيانات المتهلقة االتهاون مع البلدان  الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية؛ و  ( لعداد وتحدي  وجمع  

توتير الخبرة والمساعدة التقنية وأنشحة بناء القدرات للبلدان النامية غير الساللية  مقن   النامية غير الساللية؛ و د(
ية؛  ايستهانة االشركاء المنفيِّذين لتهزيز النمو ايعت ادي والتنمية؛ ودعم نقن التكنولوجيات المناسبة ألغراض التنم

 والح ول عل  المهلومات التقنية والهلمية ومهلومات براءات ايختراع من أجن بناء القدرات التكنولوجية(   

 منظمة التجارة الهالمية 

   شلبة التنمية ال  دة
   أ( التواصن مع م ت  الممقن السامي اشجن جميع المساين المت لة بتنفيذ برناما عمن تيينا؛ و  ( تنسيد  دورهة
م مدخالت لمختلف التقارير عن تنفيذ برناما عمن تيينا؛ و  ( تمقين منظمة التجارة الهالمية تي اجتماعات الفريد تقد 

ايستشاري المشترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير الساللية؛ و د( الهمن بوصفها الخبير ايستشاري تي  
 لويات برناما عمن تيينا ذات ال لة بوي ة منظمة التجارة الهالمية  مجال تقد م المهلومات والتدري  فيما يتهلد اجو 

 الم در  ردود المنظمات المشاركة تي ولدة التفتيش المشتركة والشركاء تي التنمية عل  ايستبيان المؤسسي واستبيان المتااهة 
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 الم فق التةسع

 32خ يط   ل ر أملةء األفّ   الُوْط ي  في اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ  التت   

 م يم اللون األخضر  كيان  

قون م يمون  يِّ منس
 

لجان لعليمية
 

م ت  األمم المتحدة للحد من مخا ر الكوارث
 

لدارة شؤون السالمة واألمن
م ت  تنسيد الشؤون اإلنسانية 

المفوقية السامية لحقو  اإلنسان 
 

مركز التجارة الدولية
 

برنااما األمم المتحادة المشااااااااااااااترظ المهني افيروت  
ص المناعة 

نق
البشرية/اإليدز
 

صندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية
 

األونكتاد
 

برناما األمم المتحدة اإلنمايي
 
برناما األمم المتحدة للبيئة
صندو  األمم المتحدة للس ان 

 
موين األمم المتحدة
 

مفوقية شؤون الالجئين
 

اليونيسف
 

م ت  األمم المتحدة المهني االمخدرات والجريمة
 

م ت  األمم ال
متحدة لخدمات المشاريع
 

برناما متحوعي األمم المتحدة
 

ايئة األمم المتحدة للمرأة 
برناما األغذ ة الهالمي 
 

الفاو
 

الوكالة الدولية للحاعة الذرية
 

منظمة الهمن الدولية
 

اليونس و
 

منظمة األمم المتحدة للتنمية ال نا ية
 

منظمة ال حة الهالمية
 

الم رف األوروبي لإلنشاء 
والتهمير
 
ال ندو  الدولي للتنمية الزرا ية
 

مؤسسة التموين الدولية
 
صندو  النقد الدولي
المنظمة الدولية للهجرة 
 

البنك الدولي
 

اللون األلمر  كيان ليس لم  
 لضور مادي 

 اللون الرمادي  اإلعامة غير مهروتة 

الهدد اإلجمالي للبلدان النامية غير  
 الساللية التي يوجد تيها ألد الكيانات

32   15 7 13 15 24 11 29 11 12 32 22 32 15 29 32 24 19 8 27 23 32 11 30 30 32 32 7 21 10 18 32 31 
 x   x x x  x  x x x x x x x x x  x x x x x x x  x  x   x  x أتغانستان 
  x x x x x  x  x  x x  x x x x  x  x x x  x  x x x  x x x x أرمينيا
 x x    x     x x x  x x x x  x x x  x x  x x   x  x x x أذربيجان 
 x x   x  x x x x x x x x  x x x  x x x   x x x  x x  x x بوتان 

 x   x x x  x   x x x x x x x  x x x x  x x x x  x  x x x المتهددة القوميات(   -بولي يا  دولة 
 x     x  x   x x x  x x    x  x x x x x x  x   x x بوتسوانا 

 x    x x  x   x x x x x x x   x x  x x x 6x x x  x  x x x بوركينا تاسو 
 x    x x  x x  x x x  x x  x  x x x  x x  x x  x   x x بوروندي 

 x   x x x  x   x  x  x x x x x x x x  x x x x     x x جمهورية أتري يا الوسح  
 x   x x x  x   x  x  x x x    x x  x x x x    x x x تشاد 

  x     x  x   x  x  x x    x x x  x x x x     x لسواتيني

 x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x  x x x x  x  x x x لثيوبيا
 x x x x  x x x  x x x x  x x x x x x  x  x x x x x    x x كازاخستان 
 x x x x x x x x  x x x x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x عيرغيزستان

 x     x x x x  x x x x  x x x x x x x x x x x  x  x x x x x جمهورية يو الد مقرا ية الشهبية 
 x       x   x  x   x    x x x  x  x x  x x  x x ليسوتو
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 م يم اللون األخضر  كيان  

قون م يمون  يِّ منس
 

لجان لعليمية
 

م ت  األمم المتحدة للحد من مخا ر الكوارث
 

لدارة شؤون السالمة واألمن
م ت  تنسيد الشؤون اإلنسانية 

المفوقية السامية لحقو  اإلنسان 
 

مركز التجارة الدولية
 

برنااما األمم المتحادة المشااااااااااااااترظ المهني افيروت  
ص المناعة 

نق
البشرية/اإليدز
 

صندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية
 

األونكتاد
 

برناما األمم المتحدة اإلنمايي
 
برناما األمم المتحدة للبيئة
صندو  األمم المتحدة للس ان 

 
موين األمم المتحدة
 

مفوقية شؤون الالجئين
 

اليونيسف
 

م ت  األمم المتحدة المهني االمخدرات والجريمة
 

م ت  األمم ال
متحدة لخدمات المشاريع
 

برناما متحوعي األمم المتحدة
 

ايئة األمم المتحدة للمرأة 
برناما األغذ ة الهالمي 
 

الفاو
 

الوكالة الدولية للحاعة الذرية
 

منظمة الهمن الدولية
 

اليونس و
 

منظمة األمم المتحدة للتنمية ال نا ية
 

منظمة ال حة الهالمية
 

الم رف األوروبي لإلنشاء 
والتهمير
 
ال ندو  الدولي للتنمية الزرا ية
 

مؤسسة التموين الدولية
 
صندو  النقد الدولي
المنظمة الدولية للهجرة 
 

البنك الدولي
 

اللون األلمر  كيان ليس لم  
 لضور مادي 

 اللون الرمادي  اإلعامة غير مهروتة 

الهدد اإلجمالي للبلدان النامية غير  
 الساللية التي يوجد تيها ألد الكيانات

32   15 7 13 15 24 11 29 11 12 32 22 32 15 29 32 24 19 8 27 23 32 11 30 30 32 32 7 21 10 18 32 31 
 x   x x x  x x  x x x x x x x  x x x x x x x x x  x  x x  x مالوي 
 x x   x  x  x x  x  x  x x x x x x x x  x x x x  x  x x x مالي 
 x       x   x  x x  x x      x   x x  x x x  x x x x منغوليا 
 x   x   x   x x x x x x x x  x x  x  x x x x x x x x  x  x x x نيبال
 x x   x   x x  x x x x x x x x  x x x  x x x x  x   x x النيجر 

 x x x   x     x x x  x x x x  x  x  x x  x x x   x x x مقدونيا الشمالية 
 x     x  x   x x x  x x x x  x  x x  x x x x  x   x x ااراغواي 

 x x  x  x  x  x x x  x  x x x x  x  x x x x x x  x  x x x جمهورية مولدوتا 
 x x     x x x x x x x x x x   x x x x  x x x x  x x x x x رواندا 

 x    x x  x   x x x  x x x x  x x x  x x x x  x   x x جنو  السودان 
 x    x x  x   x  x  x x x x  x x  x  x x x x x x  x x x  اجي ستان 
 x   x  x x    x x x  x x x     x   x  x x     x  x تركمانستان 
 x x x   x x x x x  x x x x x x x x  x x x x x x x x  x  x x  x أوغندا 

 x x x x  x x x  x x x x x x x x     x  x x x x x x  x  x x أوزب ستان 
 x x      x x x x  x x x x x    x  x  x x x x  x x  x x زامبيا
 x      x x   x  x  x x  x  x x x  x  x x x    x x x زمبابوي 

قين الم يمين تي البلدان النامية غير الساللية الاا   الم در  الواردة من كيانات منظومة األمم المتحدة  الت ويبات، والتي خضهت للتحدي  استنادًا لل  32المهلومات الواردة من م ات  المنسيِّ
 دان نامية غير ساللية أو أعن أعضاء األترعة الُقْحرية اآلخرون غير المدرجين تي الجدول ممن لهم لضور تي خمسة بل  ماللظة
أذربيجان  ليس لم لضااااور مادي(، وباراغواي  كيان م يم(،  الحضااااور تي خمسااااة بلدان نامية غير ساااااللية  لدارة التواصاااان الهالمي ومركز األمم المتحدة لإلعالم  أرمينيا  مركز اإلعامة غير مهروف(، و   أ(

ة غير  ونيبال  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ ومنظمة األمن والتهاون تي أوروبا  أوزب ساااااااااتان  مركز اإلعامة غير مهروف( و اجي ساااااااااتان  مركز اإلعام  متهددة القوميات(  كيان م يم(،  -وبولي يا  دولة  
 مهروف( وعيرغيزستان  مركز اإلعامة غير مهروف( وكازاخستان  مركز اإلعامة غير مهروف( ومقدونيا الشمالية  مركز اإلعامة غير مهروف((؛
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 ليس لم لضااااااور مادي( وكازاخسااااااتان  ليس لم لضاااااور  الحضااااااور تي أربهة بلدان نامية غير ساااااااللية  ايتحاد الدولي لالت ااااااايت  لثيوبيا  كيان م يم(، وباراغواي  ليس لم لضااااااور مادي( وزمبابوي     (
الوساااااح   كيان م يم( وجنو  الساااااودان  كيان م يم( ومالي  بدون لضاااااور مادي(؛ ومركز األمم المتحدة اإلعليمي  مادي((؛ ودايرة اإلجراءات المتهلقة ااأللغام  أتغانساااااتان  كيان م يم( وجمهورية أتري يا 

 ان  بدون لضور مادي((؛للدبلوماسية الوعايية لمنحقة وسف آسيا  أوزب ستان  كيان م يم( و اجي ستان  بدون لضور مادي( وعيرغيزستان  بدون لضور مادي( وكازاخست
 م يم((؛ تي ثالثة بلدان نامية غير ساللية  م رف التنمية اآلسيوي  أوزب ستان  كيان م يم( وكازاخستان  مركز اإلعامة غير مهروف( ونيبال  كيانالحضور    (
متهددة القوميات(  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ و دارة الشااااؤون    -ة  الحضااااور تي بلدين ناميين غير سااااالليين  الم اااارف اإلنمايي ألمري ا الالتينية  ااراغواي  مركز اإلعامة غير مهروف( وبولي يا  دول  د(

متهددة القوميات(  مركز اإلعامة   -مة غير مهروف( وبولي يا  دولة  السياسية وبناء السالم  أرمينيا  بدون لضور مادي( وبوتسوانا  كيان م يم((؛ وم رف التنمية للبلدان األمري ية  ااراغواي  مركز اإلعا
هروف((؛ والمنظمة الهالمية لألرصاااااد الجوية  لثيوبيا  وف((؛ ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  جمهورية يو الد مقرا ية الشااااهبية  بدون لضااااور مادي( ونيبال  مركز اإلعامة غير مغير مهر 

  كيان م يم( وباراغواي  كيان م يم((؛
التجارة الدولية  مية األتريقي  جنو  الساودان  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ ومؤساساة بناء القدرات األتري ية  زمبابوي  مركز اإلعامة غير مهروف(؛ وغرتة لضاور تي بلد نام غير سااللي والد  بنك التن  اا(

ر مهروف((؛ وبهقة األمم المتحدة لتقد م المسااااااعدة لل  أتغانساااااتان  أتغانساااااتان   أرمينيا  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ وأمانة اتفا،ية األمم المتحدة اإل ارية اشاااااجن تغير المنات  أوغندا  مركز اإلعامة غي
  لجريمة والهدالة  أوزب ستان  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ وبهقة كيان م يم((؛ ومههد األمم المتحدة للتدري  والبح   أتغانستان  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ ومههد األمم المتحدة األعاليمي ألاحاث ا
ع الساااااااااااالح تي آسااااااااااايا والمحيف الهاد   نيبال  مركز اإلعامة غير  األمم المتحدة المتكاملة المتهددة األاهاد لتحقيد ايساااااااااااتقرار تي مالي  مالي  كيان م يم((؛ ومركز األمم المتحدة اإلعليمي للساااااااااااالم ونز 

 المية  أوزب ستان  مركز اإلعامة غير مهروف((؛ وايتحاد البريدي الهالمي  زمبابوي( مهروف((؛ وم ت  الممقن السامي  بوتان  بدون لضور مادي((؛ ومنظمة السيالة اله
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 الم فق المةش 

ت صتتتتتتغةت م ن  إضتتتتتتةفغ  لت  ل  ب نةمج الممل لصتتتتتتةلح اللبداا ال ةمغ  ال     
 الية بغ  ب مةلغ  

وتهزيز ايتسااااااا  وال يمة النساااااابية    ،لمهالجة ما اسااااااتُبين من تحد ات، واسااااااتغالل الفر  المتالة -1
ااإلقااااتة لل  التوصااايات الواردة تي الموجز    -المتالة، يلخيِّص المفتش تي اذا المرتد التوصااايات المرنة  

دة وتت خذ لجراءات اشاااااااجنها تي   14تي  -التنفيذي   مجاًي رييساااااااييًا، ترِّد أدناه لكي تنظر تيها الكيانات المحد 
 الوعت المناس  

دة الهدف اتبة -ألف     مزيد م  ال ُّهج الشةمب  والم لغ  إلى التح ل والمدف م  بةلطبب والمحدا

ينبغي لكيااانااات منظومااة األمم المتحاادة أن تت خااذ التاادابير التاااليااة   أ( الهماان عل  نحو وثيد مع   -2
ناات  الجهاات الماانحاة والح وماات إلذكااء الوعي ااجامياة اتبااع نها شاااااااااااااااامان  لكان عحااعاات الح وماة وم و 

  ( لجراء تقييمات لاللتياجات من خالل التواصاااان مع أصااااحا   والمجتمع( تي تنفيذ برناما عمن تيينا؛  
الم ااالحة المحليين وتقد م الدعم تي قاااوء ايلتياجات المساااتبانة؛ و  ( تحبيد نها عايم عل  الحل  تي 

لدان تي تنفيذ المشااريع والبراما؛  الهمن؛ و د( تكييف األ ر التنظيمية والساياسااتية القايمة مع التياجات الب
و ه( ت اااااميم وتنفيذ براما لتهظيم األثر الشاااااامن لهدة عحاعات عل  نحو يتسااااام االكفاءة وتهال من لي  
 التكلفة؛ و و( رسم األاداف المتوخاة عند وقع المشاريع ومن ثم البناء عل  ما تحق د من نجالات أولية 

 ت دة إلى األدل  بشأا ب نةمج ممل فلل ةاتخةذ المزيد م  الو ارات المي -بةء 

ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية   أ( تهزيز عملية صاااااااااااانع القرارات   -3
القايمة عل  األدلة من خالل دراسااااات الجدول، والدراسااااات ايسااااتق ااااايية، وتقدير التكاليف، والمؤشاااارات،  

دة الهدف إلثبات جدوااا  والمهايير المرجلية، وتحساااين نو  ية البيانات؛   ( لنجاز مشااااريع ل ضاااالية محد 
وتحفيز اينخراد لتوسااااااااايع المشااااااااااريع وتكراراا؛   ( لجراء تدري  عل  بناء عدرات الممارساااااااااين تي مجال 

 السياسات والخبراء والخبراء اإلل اييين من أجن زيادة وقع السياسات القايمة عل  األدلة 

 نخ اط وت لي زمةأل األم ر والتمكل  مبى الميت ى المحبيزيةدة اال  -جغم 

ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية   أ( ايسااااااتفادة من عدرة الساااااالحات   -4
الو نية عل  لشاااااااد األ راف المهنية من أجن الجمع بين الجهات الفاعلة ذات ال ااااااالة الهاملة تي البلدان  

اللية؛   ( لشاراظ السالحات المحلية عل  أعل  مساتول وقامان انخراد رفيع المساتول من النامية غير السا
أصااحا  الم االحة داخن البلد منذ مرللة البدا ة؛   ( لعامة شااراكات مع الح ومات المحلية والترام توليها  

المشااريع   زمام األمور  وال دورة لياة المشاروع؛  د( بناء عدرات أصاحا  الم الحة المحليين عل  تخحيف
وتحديد أولوياتها و دارتها لضااااااامان مسااااااااامة ايساااااااتقمارات الحالية تي التنمية عل  المدل البهيد وتي تجثير 

 المشاريع المستدامة 
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 االست ةدة م  المزاية ال يلغ  المتة   -دال 

اسااااااااااااااتحداث منابر ينبغي لح ومات البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية أن تت خذ التدابير التالية   أ(   -5
ُعْحرية للجمع بين وكايت التنمية والم ااااارف اإلنمايية المتهددة األ راف وكيانات القحاع الخا ، لتحديد  
المزا ا النساابية القايمة واسااتغاللها؛ و  ( وقااع براما لنمايية و نية متسااقة تجمع الشااركاء تي ل ار أدوار  

 تكاملية بدًي من أدوار متناتسة 

ناات منظوماة األمم المتحادة أن تت خاذ التادابير التاالياة   أ( لجراء تحليان ألصااااااااااااااحاا   وينبغي لكياا -6
الم لحة لتحديد أوجم التيزر المحتملة مع المبادرات ذات ال لة التي تضحلع بها كيانات أخرل ومجايت  

التخحيف   عملها التي  م نها أن توتيِّر تيها ال يمة المضاااااتة؛ و  ( مواصاااالة الهمليات المشااااتركة تي مجال
والبرمجة والتنفيذ لتسااااااااااهين اتباع ُنها متكاملة؛ و  ( تبادل خحف الهمن والبيانات والتوتيد بين األنشااااااااااحة  
المنف ذة؛ و د( تهيين وكالة رايدة ُتهن  ا ن أولوية من أولويات برناما عمن تيينا لتبساااايف األنشااااحة وتحقيد  

دواجية؛ و ه( توظيف عدرتها عل  لشااااااد الجهات  تضاااااااتر جهود منظومة األمم المتحدة، مما  قلن من ايز 
المهنية لجمع جميع الجهات الفاعلة الرييسااااااااااية تي مجال تحوير البنية التحتية الماد ة تي ساااااااااابين وقااااااااااع  

الشاااااااملة مقن تغير المنات  وال يم   اسااااااتراتيجية متكاملة للبلدان النامية غير الساااااااللية، ُتدر  أ ضااااااًا القضااااااا ا
 إلن اف والبيئة ولقو  اإلنسان وا

وينبغي أن  جمع م ت  الممقن الساااامي الهمن الذي  قوم ام الخبراء من مختلف الوكايت اشاااجن  -7
نظورات اشاااااااجن مأولويات برناما عمن تيينا وأن ُ  ااااااادر تقارير مشاااااااتركة لتساااااااليف الضاااااااوء عل  مختلف ال

 الموقوع نفسم  

  شد الم ارد لل نةمج ممل فلل ة  -هةء 

قة لتم ين القحاع الخا  من  ينبغي لح ومات البلد -8 ان النامية غير الساااللية أن تبذل جهودًا منساا 
 اينخراد وتحفيز الشراكات بين القحاعين الهام والخا  

وينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تت خذ التدابير التالية   أ( اساااااااااااتخدام ل ار للشاااااااااااراكة بين   -9
ع الخا  تي تموين المشاااريع والتكنولوجيات وتي توتير خدمات  القحاعين الهام والخا  لحشااد خبرات القحا 

بناء القدرات والخدمات ايسااتشااارية للمنشاايت ال ااغيرة والمتوسااحة؛ و  ( اسااتكشاااف للول تموين بديلة، مقن  
التموين المشاااااااااترظ وتموين الديون، مع ل ومات البلدان النامية غير السااااااااااللية؛ و  ( تحديد الفر  المتالة  

يماا بين بلادان الجنو  اشااااااااااااااجن تنفياذ برنااما عمان تييناا؛ و د( تحادياد جهاات رايادة لتقاد م تموين أولي  للتهااون ف
للمبادرات المت اااالة ببرناما عمن تيينا؛ و ه( لنشاااااء آلية للتموين ال ااااغير الحجم لألترعة الُقْحرية التي تهالا  

ة ايساااااااااتئماني المتهدد الشاااااااااركاء؛  عضاااااااااا ا البلدان النامية غير السااااااااااللية، تدار عبر صاااااااااندو  األمم المتحد 
 وقع استراتيجية تموين عل  المدل البهيد مشفوعة االتزامات من مختلف أصحا  الم لحة  و و(

ز لشااااراظ الشااااركاء تي التنمية من أجن   أ( اإللا ة   -10 وينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تهزيِّ
ا عمن تيينا؛ و  ( لجراء دراساااااات جدول مشاااااتركة اشاااااجن  امساااااااماتهم المتوعهة أو المتهه د بها اشاااااجن برنام

المشاااريع المحتملة المت االة ببرناما عمن تيينا إلثارة ااتمام المانحين؛ و  ( تشااجيع التموين المشااترظ لبراما  
وأنشاااااااحة المسااااااااعدة التقنية؛ و د( لذكاء الوعي اما تحق د من لنجازات مت ااااااالة ببرناما عمن تيينا من خالل  

 لقايمة بين القحاعين الهام والخا  تي سبين تحفيز استخدام اذه اآلليات التهاونية الشراكات ا

وينبغي لألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير الساللية أن تت خذ التدابير التالية   أ( الهمن مع م ات    - 11
الو نية ببرناما عمن تيينا؛ و  ( الهمن مع وزارات  الميزانية الو نية من أجن تحساااين تهم أوجم ارتباد الميزانية  
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الماالياة لتهبئاة الموارد لبرنااما عمان تييناا؛ و  ( لدماا  أولوياات برنااما عمان تييناا تي الناداءات من أجان تمويان 
المشااااريع من خالل ال اااندو  المشاااترظ ألاداف التنمية المساااتدامة، وصاااندو  األمم المتحدة ايساااتئماني لألمن  

 وصندو  األمم المتحدة ايستئماني المتهدد الشركاء  البشري،  

وينبغي لم ت  الممقن الساااااااااااااامي أن يت خذ التدابير التالية   أ( بذل جهود لدما برناما عمن تيينا  -12
تي برمجة المانحين والمؤساااااساااااات المالية الدولية وجدول أعمالها؛ و  ( تحديد  أصاااااحا  الم ااااالحة غير 

  سااموا تي تنفيذ برناما عمن تيينا المرييين  الذين  م ن أن 

 تحيل  الح ار الحك مي الدولي بشأا ب نةمج ممل فلل ة -واو 

ينبغي لممقلي البلدان النامية غير الساااااااااااللية ال يام اما يلي   أ( التركيز عل  لجراء لوار عملي   -13
دة اشااااااااااااااجن البلادان الناامياة غير  المنح  تي ايجتمااعاات الوزارياة الساااااااااااااانوياة؛ و  ( تنظيم اجتمااعاات محاد 

الساااااااااااااااللية عل  اامش المؤتمرات الوزارية لألونكتاد ومنظمة التجارة الهالمية؛ و  ( زيادة التنساااااااااااااايد بين 
مجموعات البلدان النامية غير الساااااللية تي نيويورظ وجنيف؛ و د( لتالة المشاااااركة ايتتراقااااية تي جميع 

د الو نية المهنية ببرناما عمن تيينا تي المنابر  ايجتماعات؛ و ه( قااامان تموين مشااااركة جهات التنساااي
 ذات ال لة 

تمزيز جهةت الت يتتتلق الت  غمغ  المم غ  بةللبداا ال ةمغ  ال  اليتتتة بغ  وإنشتتتةء جهةت   -زاي 
 اتصةل

ينبغي لكياانات منظومة األمم المتحادة أن تكفان اقااااااااااااااحالع جهاات التنساااااااااااااايد التنظيمياة المهنية   -14
لساااللية ااألدوار التالية   أ( أن تكون لديها نظرة عامة واسااهة عن المساااين المت االة  االبلدان النامية غير ا

االبلدان النامية غير الساللية؛ و  ( أن تهمن ا فتها مركزًا لمضاترة وتبادل التجار  والخبرات تي مجال 
ر تنساااايد وقااااع وتقد م المساااااعدة التقنية تي المجايت ذات األولوية تي برناما عمن تيينا؛ و  (   أن تيساااايِّ

دة اشااااجن البلدان النامية غير الساااااللية وبرناما عمن تيينا من تدخالت أوسااااع نحاعًا؛   وتوزيع تدخالت محد 
و د( دعم مواءمة الهمن البرنامجي مع أولويات اإلدارة لتحساااين الدعم والتنسااايد التنفيذيين اشاااجن المجايت  

ارة جهود الكيانات تي البلدان النامية غير السااااااااللية اما  ذات األولوية تي برناما عمن تيينا؛ و ه( دعم لد
يتماشاااااا  مع خحف الهمن الهالمية؛ و و( زيادة لبراز أعمال الكيانات تي البلدان النامية غير الساااااااللية تي 
مختلف المحاتن من خالل تبادل المهارف التي تنتجها الكيانات؛ و ز( لجراء متااهة أكقر اتساعًا للمناعشات  

 رات واإلجراءات ذات ال لة عل  نحا  منظومة األمم المتحدة والقرا

تمزيز ممل ال  يق االستتتتتتتشتتتتتتةري المشتتتتتتت ك بل  ال كةالت المم ي بةللبداا ال ةمغ  ال    - ةء 
 الية بغ 

ينبغي ألعضااااء الفريد ايساااتشااااري المشاااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااااللية أن   - 15
بير التالية   أ( تبادل المهلومات كتااًة تقف عن أنشاااااااحة الوكايت أثناء ايجتماعات؛ و  ( قااااااامان  يت خذوا التدا 

تضاااتر جهود الفريد ايسااتشاااري مع آليات التنساايد ذات ال االة  مقن اللجنة الرفيهة المسااتول المهنية االبراما،  
نياة ااالحااعاة، وشاااااااااااااب اة األمم المتحادة  ومجموعاة األمم المتحادة للتنمياة المساااااااااااااتاداماة، وشاااااااااااااب اة األمم المتحادة المه 

 للمحيحات، ومبادرة األمم المتحدة للموارد المايية(  
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 تحيل  نش  الممب مةت   -طةء 

ينبغي لكيااناات منظوماة األمم المتحادة أن تت خاذ التادابير التاالياة   أ( أن تكفان ،ياام ولادات المقر   -16
لبلادان الناامياة غير السااااااااااااااااللياة والم ااتا  اإلعليمياة  التي تهن  ااجولوياات برنااما عمان تييناا بتزوياد ممقلي ا

رة فيما يتهلد ببرناما   والُقْحرية للكيانات، مهلومات عن أ ة براما ذات صاااالة  جري ايقااااحالع بها أو مقر 
عمن تيينا؛ و  ( لنشااء مساتودع للكتروني لكي يتسان  تبادل الدروت المساتفادة بين األترعة الُقْحرية اشاجن 

 المساين المت لة بتموين خحف الهمن الهالمية مقن برناما عمن تيينا  كي ية مهالجة 

 تحيل  الت اصل والم ةص ة -يةء 

ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تكقيِّف جهود المناصاااااااااااااارة إلعناع الم ااااااااااااااارف اإلنمايية   -17
د للبلدان ال نامية غير السااللية، االنظر لل   المتهددة األ راف والمؤساساات المالية الدولية بتقد م تموين محد 
 أن  الكقير منها ي ُيدر  البلدان النامية غير الساللية تي أنشحتها المالية 

ع من نحا  التواصاااااان مع الجهات التالية   أ( ل ومات   -18 وينبغي لم ت  الممقن السااااااامي أن يوساااااايِّ
دما برناما عمن تيينا تي خححها   البلدان النامية غير السااااااااااااللية لكي يبييِّن لها ما  م ن أن تكسااااااااااابم من

اإلنمايية الو نية؛ و  ( الشركاء تي التنمية لبيان التقدم المحرز تي تنفيذ برناما عمن تيينا وكيف  م نهم 
المسااااااااامة؛ و  ( بلدان الهبور النامية من خالل تحلين الساااااااياساااااااات والحوار إلعناعها بتكلفة عدم التهاون  

 نخراد تي مهالجة أولويات برناما عمن تيينا وبيان ما  م ن أن تكسبم من اي

 تحيل  ممبغ  رصد ب نةمج ممل فلل ة واإلبالغ م ه -كةف 

ينبغي لح ومات البلدان النامية غير الساااااااااااااااللية ومنظومة األمم المتحدة والشااااااااااااااركاء تي التنمية   -19
 ينا المهنيين أن  ضهوا سوييًا سجالًّ ااإلنجازات المحرزة تي تنفيذ برناما عمن تي

وينبغي لألمين الهام أن يت خذ التدابير التالية   أ( لنشاء لجنة تقنية مهنية االرصد عل  ال هيدين   -20
الو ني واإلعليمي  قاااااااامن هي ن األمم المتحدة للتنساااااااايد اإلعليمي( لرصااااااااد تنفيذ برناما عمن تيينا وتقد م  

ا عمن تيينا احي  يركيِّز عل  مواقااااااااااايع  تقارير عنم؛ و  ( لعادة هي لة التقرير السااااااااااانوي عن تنفيذ برنام
دة كن عام   محد 

وينبغي لكيااناات منظوماة األمم المتحادة أن تت خاذ التادابير التاالياة   أ( زياادة وعي ل وماات البلدان   -21
النامية غير السااااااااااااللية افوايد اإلبال  عن المؤشااااااااااارات المت ااااااااااالة ببرناما عمن تيينا؛ و  ( ايتفا  عل   

شاااااااااتركة لكن أولوية من أولويات برناما عمن تيينا إلدراجها تي جميع المشااااااااااريع ذات  مجموعات بيانات م
دة بوقاوح(؛ و  ( اساتخدام منبر مشاترظ لإلبال  عن مؤشارات مختلف  ال الة  لل  جان  اساتقناءات محد 

  مع السيا  الو ني للبلدان النامية غير الساللية UN-Infoخحف التنمية الهالمية؛ و د( تكييف نظام 

د م ت  الممقن السااااامي عل  نحو أتضاااان جميع مدخالت الوكايت تي اإلبال    -22 وينبغي أن  جساااايِّ
ر البيانات المقد مة ويساااااااتخدمها عل  نحو أتضااااااان وأن  هترف عل    عن تنفيذ برناما عمن تيينا، وأن  فسااااااايِّ

 النحو الواج  االمدخالت المقد مة من الوكايت  

 ودوا اإلّبغمي بشأا ب نةمج ممل فلل ة  تحيل  التمةوا اإلّبغمي -الأل 

ينبغي لممقلي البلادان الناامياة غير الساااااااااااااااللياة أن يادمجوا برنااما عمان تييناا تي المناابر اإلعليمية   -23
 ودون اإلعليمية القايمة اشجن التجارة والمرور الهابر وتكنولوجيا المهلومات وايت ايت 
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المتحدة أن تشااااااارظ تي المنابر الح ومية اإلعليمية ودون اإلعليمية  وينبغي لكيانات منظومة األمم   -24
 وأن تستخدمها عل  نحو أتضن لتقد م الدعم التقني تي المساين المت لة ببرناما عمن تيينا 

وينبغي لم ت  التنسااايد اإلنمايي أن يتقاسااام المهلومات إلثراء عمن اييتالتات المواقااايلية عل    -25
 ال هيد اإلعليمي 

وينبغي لم تا  الممقان السااااااااااااااامي أن يت خاذ التادابير التاالياة   أ( تهيين جهاات تنسااااااااااااايد لعليمياة لتوجيام  - 26
التواصااان بين األترعة الُقْحرية ول ومات البلدان النامية غير السااااللية اشاااجن برناما عمن تيينا؛ و  ( الهمن مع  

ال ااااااالة ببرناما عمن تيينا؛ و  ( تو،يع مذكرات  أترعة التنسااااااايد اإلعليمية المهنية ااييتالتات المواقااااااايلية ذات  
تفاام مع المنظمات اإلعليمية ودون اإلعليمية ذات ال اااااااالة يتخاذ لجراءات صااااااااريحة اشااااااااجن برناما عمن تيينا؛  
رة من جان  أعضاااااء   و د( لخحار اللجان اإلعليمية ا ااااورة منتظمة االمبادرات المت اااالة ببرناما عمن تيينا المقر 

ري المشاااترظ بين الوكايت المهني االبلدان النامية غير السااااللية إلدما  الخبرات اإلعليمية أثناء  الفريد ايساااتشاااا 
 وقع ت ور للمشاريع  

 تمزيز التمةوا بشأا ت  ل  ب نةمج ممل فلل ة مع  ك مةت اللبداا ال ةمغ  ال  الية بغ   -مغم 

ينبغي لألترعة الُقْحرية تي البلدان النامية غير السااااااااللية أن تضاااااااحلع بدور مؤساااااااساااااااات اساااااااتشاااااااارية   - 27
 للح ومات وأن تركيِّز عل  عدد علين من المبادرات الرييسية وتد نها شامن بدًي من مبادرات صغيرة متهددة   

 ة بغ تحيل  ّدرات المكةتب اإل صة غ  ال ط غ  في اللبداا ال ةمغ  ال  الي -ن ا  

ينبغي لكيانات منظومة األمم المتحدة أن تدعم الم ات  اإلل اااااااااااااايية الو نية تي البلدان النامية   -28
غير الساااااااااااللية من أجن ما يلي   أ( تحوير القدرة اإلل ااااااااااايية عل  رصااااااااااد وجمع البيانات واإلبال  عن 

ا؛ و  ( ربف المؤشاااااااااارات  مؤشاااااااااارات أاداف التنمية المسااااااااااتدامة التي تتداخن مع أولويات برناما عمن تيين
والغا ات الواردة تي أاداف التنمية المستدامة عل  ال هيد الو ني اجولويات برناما عمن تيينا؛ و  ( دما  
اإلبال  عن برناما عمن تيينا تي اإلبال  عن أاداف التنمية المستدامة؛ و د( تحديد أولويات برناما عمن 

امة، ووقااع مؤشاارات إلثراء السااياسااات تي تلك المجايت ذات  تيينا غير المشاامولة اجاداف التنمية المسااتد
  األولوية، وقمان التكامن والتيزر وتجن  ايزدواجية مع مؤشرات أاداف التنمية المستدامة



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2
1

/2
 

1
4
9
 

G
E

.2
1

-0
9

8
3

3
 

 الم فق الحةدي مش 

  لمح  مةم  م  اإلج اءات التي يتمل  أا تتاخ هة الم  مةت المشةرك  بشأا ت صغةت و دة الت تغش المشت ك   

 

األثر المتوخ 
 

 ة ت ال كةالت المتخصص  وال كةل  الدولغ  لبطةّ  ال ري  األمم المتحدة وص ةديوهة وب امجهة 

مجلس الرؤساء التنفيذيين
 

األمم المتحدة
 

برنااااااما األمم المتحااااادة المشاااااااااااااترظ  
ص الاماناااااااعااااااة  

الاماهاناي اافاياروت ناقا
البشرية/اإليدز
 

األونكتاد
 

مركز التجارة الدولية
 

برناما األمم المتحدة اإلنمايي
 

برناما
 

األمم
 

المتحدة
 

للبيئة
 

صندو  
 

األمم
 

المتحدة
 

للس ان
 

موين األمم المتحدة
 

مفوقية شؤون الالجئين
 

منظمة األمم المتحدة للحفولة
 

ماا ااتااااااا  األماام الاامااتااحااااااادة الاامااهااناي  
االمخدرات والجريمة
 

م تاااااا  األمم المتحاااااادة لخاااااادماااااات  
المشاريع
األونروا 
 

ايئة األمم المتحدة للمرأة 
برناما األغذ ة الهالمي 
 

منظمااااااة األغااااااذ ااااااة والزراعاااااة  
لألمم  

المتحدة
 

الوكالة الدولية للحاعة الذرية
منظمة الحيران المدني الدولي 
 

منظمة الهمن الدولية
المنظمة البحرية الدولية 
ايتحاد الدولي لالت ايت 

 
اليونس و
 

ماناظاماااااااة األمام الاماتاحاااااادة لالاتانامايااااااة  
ال نا ية

 

منظمة السيالة الهالمية
ايتحاد البريدي الهالمي 
منظمة ال حة الهالمية 
 

المنظمة الهالمية للملكية الفكرية
المنظمة الهالمية لألرصاد الجوية 
 

تو ي  
  التخةذ إج اءات    

                             

                               لبمبم 
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                            ا   )و( 2التوصية 
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                            ا   )و(، )ح(  6التوصية 
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                            ا   )ج( 8التوصية 

                            ا   )ج(، )د(  9التوصية 

 م تةح الجدول:
 التشريلية عرارًا اشجنها  توصية تت خذ الهيئة )ش(: 

 توصية يت خذ الرييس التنفيذي عرارًا اشجنها   )ا(: 
 توصية ي تتحل  أن تت خذ اذه المؤسسة لجراء اشجنها   :

  :األث  المت خى
   آثار أخرل  ط  زيادة الكفاءة  ح  تحقيد وتورات مالية كبيرة  ز  زيادة الفهالية  و  تهزيز الرعااة وايمتقال ه  تهزيز ايتسا  والمواءمة  د  تهزيز التنسيد والتهاون ج  تهميم الممارسات الجيدة/أتضن الممارسات م  تهزيز الشفافية والمساءلة  أ 
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