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*1906108*  

 2019 الدورة السنوية لعام
 ، نيويورك2019 حزيران/يونيه 7-6 و 4-3 أيار/مايو، و 30

 من جدول األعمال املؤقت 12البند 
التـــا عـــة لبرنـــامج األمم  األخالقيـــاتتقـــارير مكـــاتـــب 

المتحدة اإلنمائي، وصـندوق األمم المتحدة للسـكان، 
 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

   
 األممرّد اإلدارة على االســـــــتعراق المســـــــتقا لســـــــياســـــــات و  را ات  رنامج   

المتحدة  األممالمتحدة اإلنمائي وصــــــندوق األمم المتحدة للســــــكان ومكتب 
الرامية  لى التصـــــــدي لالســـــــتلالن واالنت ا  الجنســـــــيي  لخدمات المشـــــــاريع 

 والتحرش الجنسي
  

 موجز 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــندوا األمم املتحدة لكاــوان وموتم األمم املتحدة تدما   

املشــــاريت مكتزمل بال عــــاع عكك ليت أتــــوال اهاــــتسيل واهنتراك انناــــيي والتحر  انناــــي، و  ي ا 
لســايــل، تري  عمــث عن  بــم مت بععـــــــــــــــرــا البعم ومت منمومــل األمم املتحــدة من  يل  موعــل هلــ ا ا
اإلجراعا  املناـــ لي ويشـــمث الة  عالل أعكك معايا الاـــيااـــا  والعمكيا  والنمم ال ائمل لكحمايل  من

 من التحر  انناي واهاتسيل واهنتراك اننايي والوقايل منرا والتصدي هلا بععاليلي
، 2018، ال ي اعتمدا يف الدورة الاــــــــنويل لعا  2018/14وااــــــــترابل مل رر افكذ التنعي ي  

 عاقد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصــــــــــــــندوا األمم املتحدة لكاــــــــــــــوان وموتم  دما  املشــــــــــــــاريت 
( عكك إجراع ااـــــــتعرا  ماـــــــت ث ير ز عكك Deloitteدودة )احمل Deloitte Touche Tohmatsuتـــــــر ل  مت

العــحيل يشــمث اــيااــا  وعمكيا   ث منرا املتعك ل بالتصــدي لياــتسيل واهنتراك انناــيي والتحر  
انناـــــــي، وااـــــــتعرا  املماراـــــــا  اواليل لكمنمما  البيا و  دس  وصـــــــيا  بشـــــــ ن  ا ي املاـــــــ لتي 

، مشـــــــــــعوعا برد اإلدارةي ور ز اهاـــــــــــتعرا  2019 ه الاـــــــــــنويل لعا    رير اـــــــــــي د  إر افكذ يف دور  يف

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
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(DP/FPA/OPS/2019/1  عكك األطر املؤاـــــــــــــــاـــــــــــــــيل ال ائمل لكت  د من  اه  النرا  و ديد ما يكز )
عمكيل رصـــد وااـــتعرا  ماـــتمرين  وصـــيا  من أجث التحاـــيي ويشـــوث   ا اهاـــتعرا  جزعا من  من

لتصــدي املنمما  البيا لكتحر  انناــي واهاــتسيل واهنتراك انناــيي، ويوتر أاــااــا  ون التح   
 منه بصورة مات كل لت ييم مدى تعاليل النرج اليت  تبعرا واألثر الناجم عنراي

األمم املتحدة اإلمنائي ومشث اهاــــــــــتعرا  املاــــــــــت ث ااــــــــــتعراجــــــــــا موتبيا لكوثائ  اواليل ل نامج  
وصندوا األمم املتحدة لكاوان وموتم  دما  املشاريت املتعك ل بالوقايل التحر  انناي واهاتسيل 
واهنتراك اننايي والتصدي هلا، مبا يف الة الايااا  واإلجراعا  اا  الصكل؛ واه صاه  والتوعيل 

جرل رئياــيل من انرا   40ة، أجريت م ابي  مت واملواد التدريبيل؛ و طط العمثي وباإلجــاتل إر ال
صـــــاحيل املصـــــكحل من اتكب املنمما  بشـــــ ن الويعيل اليت  تنع  جا الاـــــيااـــــا  واإلجراعا ، ولدرااـــــل 
الع با  احملتمكل اليت  ول دون التصدي الناجح لكتحر  انناي واهاتسيل واهنتراك انناييي ومتت 

ة من امل ابي  اليت أجريت مت املشــــــــــــار ي لعــــــــــــمان ترم امليحما  املصــــــــــــادقل عكك النوا ج املاــــــــــــتمد
 واملد ي  وعرجرا عكك الوجه الصحيحي

يف اهاـــــــتعرا  ال ي أجر ه، معايا األمم املتحدة لكتصـــــــدي  Deloitteوطب ت تـــــــر ل ديكوا   
اـــــاب ل يف   ا بععاليل لكتحر  انناـــــي واهاـــــتسيل واهنتراك انناـــــيي، تعـــــي عن   ا ا ال طاعيل ال

افالي و ناولت امليحما  والتوصــيا  أربعل عناصــر يف اإلدارة الععالل هل ا املاــائثء املاــاعلل واوو مل؛ 
 والوقايل؛ واإلبيغ والتح ي ا ؛ و  دس املااعدةي

وحييط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوا األمم املتحدة لكاـــــــــــــــوان وموتم  دما   
 نتائج الرئيايل لياتعرا ، و وات  عكك التوصيا  و  رت  إجراعا  لكتصديياملشاريت عكما بال

وقد يود افكذ التنعي ي أن حييط عكما برد اإلدارة عكك اهاــتعرا  املاــت ث لاــيااــا  وإجراعا   
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوا األمم املتحدة لكاوان وموتم  دما  املشاريت الراميل إر التصدي 

 يDP/FPA/OPS/2019/2لياتسيل واهنتراك اننايي والتحر  انناي، واملوجزة يف الوثي ل 
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 االستنتا ات الرئيسية - أوال 
 النتائج العامة المتعلقة  المنظمات الثالث - ألف 

قد  اهاــــــــتعرا  بعم امليحما  العامل اليت أبدا ا  ث من ال نامج اإلمنائي وصــــــــندوا األمم  - 1
وموتم  دما  املشــــــــاريت وت ا إلطار م رت  لتنعي  إجراعا  اومايل من اهاــــــــتسيل املتحدة لكاــــــــوان 

 واهنتراك اننايي والتحر  انناي بععاليل يف موان العمث، عكك النحو املوجز أدنااي
أتار اهاتعرا  إر أن  ناك ايااا  واجحل قائمل وأنه ينبسي أن  ر ز املنمما   - املااعلل - 2

البيا انرود عكك إثبا  تعاليترا يف املماراـــــــــــــــل العمكيل، و عزل الب ل يف نمم العدالل الدا كيل و وعث 
ماـــاعلل  املاـــاعلل عكك الوجه املطكون عن التحر  انناـــي واهاـــتسيل واهنتراك انناـــيي، مبا يف الة

 بار املديريني وتــــــدتد اهاــــــتعرا  عكك أن األ   بنما  لكتح   من انعدا  الاــــــواب ، يوون اهلد  منه 
منت إعادة  وظيب املوظعي ال ين اب  أن ار وبوا أتعاه  تعك  بالتحر  انناي أو اهاتسيل واهنتراك 

بيا عكك   ا امليحمل، و  مث انناـــــــــــــــيي، قد ياـــــــــــــــاعد يف بناع مزيد من الب لي و وات  املنمما  ال
 اـــــــــــــــرم تي  التوعيل واه صـــــــــــــــال اناريل، مبا يف الة الت ارير املنتممل عن اواه  اليت جرى  أن يف

التح ي  تيرا واُتت  ، نتيرل ل لة، إجراعا  جزائيل يف تـــــ ن العـــــالعي تيرا، يف رتت ماـــــتويا  الب لي 
د قاعدة بيانا  التح   من انعدا  الاــــــواب  باملعكوما    لة، تإن املنمما   تعاون تعي من أجث  زوي

 اليلمل والتحري عن املرتحيي

ويف حي أقرت اهاـــــــــــــــتعرا  ب يمل التد ي  املتعددة املتعك ل  - التدريم واه صـــــــــــــــال والتوعيل - 3
بالتدريم بشــــــ ن التحر  انناــــــي واهاــــــتسيل واهنتراك انناــــــيي يف املنمما ، أعرن عن ال ك  ألن 
بعم الدورا  التدريبيل دورا  عامل ه  راعي الاـــــــــــــــياقا  احملكيل بال در الوايفي و يط املنمما  عكما 

شـــــــــــــــاة إر أن و ــاه  عــديــدة قــد أعــدت  بــالععــث العــديــد من املواد التــدريبيــل املويعــل جــ ا امليحمــل، م
الاـــــــياقا  احملكيلي واـــــــو   واصـــــــث املنمما  التعاون عكك املاـــــــتوى املشـــــــرتك بي الو اه  لكت  د  مت
ي املواد املوجودة  ون أن  تـــا  لكويـــانـــا  املعنيـــل، مبـــا يف الـــة من  يل قـــاعـــدة بيـــانـــا  مر زيــل أن من
املرم أيعــــــا أن نيحا يف   ا الاــــــياا أنه يف حي ينبسي أ   الاــــــياا احملكي والب ايف يف اهعتبار،  ومن

 تمن العروري جمان  طبي  وممارال املعايا وال يم نعارا بااتمرار يف ليت منمما  األمم املتحدةي
مم املتحدة اتاص املعين وباإلجاتل إر ما اب ،  ود املنمما  أن  شا إر أن موتم منا  األ - 4

بتحاي  صدي األمم املتحدة لياتسيل واهنتراك اننايي يعوب عكك صياغل دليث عمكي لتزويد  بار 
ال ادة بتوجيرا  واجــــحل وعمكيل بشــــ ن اومايل من اهاــــتسيل واهنتراك انناــــييي واــــتعمث املنمما  

 يدابا التصدي لكاياا احملكي، حام اهقتعاعأجث أن ياتخد  ال ادة   ا األداة لعمان ميعمل   من
تــرت اهاــتعرا  املنمما  عكك ليادة  عزيز نمم إبيغرا، مت الرت يز عكك الوصــول  - اإلبيغ - 5

إر آليــا  اإلبيغ والتوعيــل بشــــــــــــــــ قــا وإلالــل اوواجز الب ــاتيــل وغا ــا من التحــديــا  اليت  ون أن  عــث 
ا وغا م من املتمكميي و وات  املنمما  عكك   ا امليحمل، اإلبيغ يطر  صـــــــــــــــعوبا  أما  العـــــــــــــــحاي

واــــــو   واصــــــث ب ل انرود من أجث  باــــــيط آليا  اإلبيغ وجعكرا أياــــــر مناه، وه اــــــيما بالناــــــبل 
 لكماتعيدين من املااعدة واألتراد العامكي بعيدا عن العواصم ويف املناط  النائيلي
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عكك  طر  ويث املوارد املخصصل لكتح ي ا  واحملدودة  اكط اهاتعرا  العوع - التح ي ا  - 6
أصــــي من أصــــنا  اــــوع الاــــكوك األ رى إر حاه  التحر  انناــــي واهاــــتسيل واهنتراك انناــــيي 

، لاد  2018واألنشـــــطل املتصـــــكل جا، مبا يف الة العديد من املبادرا  املشـــــرت ل بي الو اه ي ويف عا  
ملوارد املخصــــصــــل لكتح ي ا  )املخصــــصــــل بصــــورة أعمت أو عكك وجه التحديد املنمما  البيا يف حرم ا

لكتحر  انناــــــي و/أو اهاــــــتسيل واهنتراك انناــــــيي( و ي بصــــــدد ااــــــتوشــــــا   دابا أ رى لتعزيز 
 ال درا  يف  ال التح ي ، ال ي حيتمث أن يتم من  يل  ميت املوارد املخصصلي

ى عكك جــــــرورة  عالل مدت أصــــــحان الشــــــواوى بانتما  وتــــــدد اهاــــــتعرا  يف ميحما  أ ر  - 7
باملزيد من املعكوما  املتعك ل حبالل قعــــــــــــــايا م، و  لة مدت  بار املديرين مبعكوما  ماــــــــــــــتومكل بشــــــــــــــ ن 
التح ي ــا  اليت  تطكــم اُتــاا  ــدابا وقــائيــل و/أو تــائيــلي و يط املنممــا  عكمــا جــ ا امليحمــل و وات  

ملماراــا  واإلجراعا  اواليل جد   عزيز  بادل املعكوما  مت أصــحان عكيراي واــتاــتعر  املنمما  ا
املصـــكحل املعنيي، من أجث متوي اإلدارة من اهاـــترابل ااـــتباقيا ويف الوقت املنااـــم من  يل  صـــميم 

 الايااا  والتخعيب من املخاطري
أن الرت يبا  املتعك ل  تيما يتعك  بت دس املاـــاعدة إر العـــحايا، هحا اهاـــتعرا  - املاـــاعدة - 8

ج ا املاــــــاعدة لياــــــت واجــــــحل مبا تيه الوعايلي و شــــــمث املاــــــائث اليت ينبسي  وجــــــيحرا اُتاا ال رارا ، 
ومصادر التمويث، ه ايما بالنابل ملوظعي املشاريت، والتناي  تيما بي الو اه ي و وات  املنمما  عكك 

املشرت ل بي الو اه   ر ز، عكك ابيث األولويل، عكك   ا امليحما ، و يحا أن العديد من املبادرا  
 عزيز حصــــــــــول العــــــــــحايا عكك اتدما ، مبا يف الة من  يل  ديد الليا  ال ائمل واــــــــــدت البسرا ي 
و  ي ا هل ا السايل،  عمث املنمما  عن  بم مت الكرنل الدائمل املشـــــــــــــــرت ل بي الو اه  وموتم األمم 

 لعحاياياملتحدة لكدتاع عن ح وا ا
أقر اهاـــــــــــــــتعرا  أن املبادرا  املشـــــــــــــــرت ل بي الو اه   - املبادرا  املشـــــــــــــــرت ل بي الو اه  - 9
أاـــــااـــــي لعـــــمان ا اـــــاقرا وتعاليترا عكك نطاا منمومل األمم املتحدةي وباإلجـــــاتل إر الة، أتـــــار  أمر
مث دا ث ترادى املنمما ي   ا املبادرا   ون أن  اــتسرا وقتا طويي و ؤدي إر ليادة أعباع الع أن إر

 و يط املنمما  عكما ج ا امليحملي
أقر اهاـــتعرا  التدابا اناري اُتاا ا دا ث املنمما  البيا  - ا باع قج ير ز عكك العـــحايا - 10

ليعرا من أجث جـــــــــمان ا باع قج ير ز عكك العـــــــــحايا يف التصـــــــــدي لياـــــــــتسيل واهنتراك انناـــــــــيي 
مــث افــاه  املوصـــــــــــــــك بــاُتــاا مزيــد من اإلجراعا  تيرــاء ميعمــل التــدريـم والتحر  انناـــــــــــــــيي و شـــــــــــــــ

الاــــياقا  احملكيل؛ ومعامكل العــــحايا باعتبار م أصــــحان ح وا؛ وإ احل اــــبث  اــــويل اتكعل؛ و عالل  مت
ال درا  اليلمل جـــمن أترقل التح ي ؛ و عالل اإلنصـــا  ومراعاة األصـــول ال انونيل يف التح ي ا ؛ و وتا 

اوصول عكك الدعم عكك املاتوى احملكيي و وات  املنمما  عكك   ا امليحمل، واو   عمث عكك ابث 
 إدراج األنشطل اا  الصكل يف  طط العمث يف املات بث، مبا يف الة اتطط املشرت ل بي الو اه ي

يز اــــــكط اهاــــــتعرا  األجــــــواع عكك جــــــرورة جــــــمان ااــــــتمرار الرت  - ااــــــتمرار الرت يز وانرود - 11
املاـــــائث املتعك ل بالتصـــــدي لكتحر  انناـــــي واهاـــــتسيل واهنتراك انناـــــيي يف املاـــــت بثي و وات   عكك

 املنمما  عكك   ا امليحمل، واو   تخ  اإلجراعا  املناابل بناع عكك الةي
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 النتائج المتعلقة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -  ا  
أبرل اهاــــــــتعرا  أن ال نامج اإلمنائي قد وجــــــــت  موعل تــــــــامكل من الاــــــــيااــــــــا  واإلجراعا   - 12

واملبادئ التوجيريل  د  إر  وتا إطار واجــــــــح ملنت اــــــــوع الاــــــــكوك والتصــــــــدي له، مبا يف الة التحر  
املتعددة  انناــي واهاــتسيل واهنتراك انناــييي ولوعالل متوي املوظعي من اهطيع عكك   ا الوثائ 

بصــــورة تعالل، أتــــار اهاــــتعرا  إر اواجل إر املزيد من اه صــــاه  املاــــتردتل و باــــيط عر  احملتوى 
الرئياـــــــــــــــيي وحييط ال نامج اإلمنائي عكما ج ا امليحمل، ويود أن يؤ د أن بعم املبادرا  اناريل، ومنرا 

تعـــــــي عن موقت تـــــــبة  م ت ويوتر  ،“إر أين التوجه ومىت”عكك اـــــــبيث املبال، الدليث املرجعي بشـــــــ ن 
 التوجيحا  بش ن ليت الايااا  والليا  واألدوا  املتاحل لكموظعي،  كيب بالععث   ا اواجلي

وأقر اهاــــــــــتعرا  رأيا قويا جدا صــــــــــادرا من أعكك املاــــــــــتويا  يف املنممل يؤ د عكك التزا  ال نامج  - 13
اـــتسيل واهنتراك انناـــيي والتصـــدي هلا بععاليلي و  و  ترقل عمث اإلمنائي بالوقايل من التحر  انناـــي واه

موتم املوارد البشــــــــــــــريل،  -مشــــــــــــــرت ل بي املوا م بتوكيب من مدير ال نامج، إر جانم اتكب املوا م 
وموتم مراجعل اواـــــــــــابا  والتح ي ا ، وموتم الشـــــــــــؤون ال انونيل، وموتم األ يقيا ، وموتم أمي 

 ل،  ث يف إطار وهيته يف  ال الوقايل والتح ي  ومعانل حاه  التحر  انناي واهاتسيل املشار  -املمامل 
 يالتسيا الب ايف املطكون واهنتراك اننايي،   و  ب يادة ااترابل مؤاايل منا ل و دعم

شـــــــــــــــ ن ،  بتب ال نامج اإلمنائي جرودا الراميل إر ليادة الوعي لدى املوظعي ب2018ويف عا   - 14
املعايا، والوقايل، واهاــــــــترابل تيما يتعك  بالتحر  انناــــــــي واهاــــــــتسيل واهنتراك انناــــــــييي وأتــــــــار 

، واليت مشكت 2018اهاــــــــتعرا  بصــــــــورة  اصــــــــل إر تكل التوعيل الوااــــــــعل النطاا اليت نممت يف عا  
عن اإلدارة العكيا ومناقشــــــا   أنشــــــطل  رتاو  بي الدورا  اإللورتونيل اإللزاميل والراــــــائث العاديل الصــــــادرة

املديرين واملوظعي، وإنتاج أتـــــــــــــــرطل تيديو ومكصـــــــــــــــ ا  وبطاقا ي وتيما يتعك  بالتدريم، تـــــــــــــــدد  مت
اهاتعرا  عكك أن املناقشا  املباترة  ان هلا   ثا أ   وأنه ينبسي اهاتعادة منرا يف املات بث عكك حنو 

ج ا امليحمل، واـــــــيوعث  نميم انكاـــــــا  التعاعكيل، حاـــــــم أ بر  وا راي وحييط ال نامج اإلمنائي عكما 
 اهقتعاع، مت أ ث الرأيي

وجد  التموي من اإلماــاك ب وة أ   بزما  األمور يف  ال منت التحر  انناــي واهاــتسيل  - 15
يت واهنتراك انناــــــيي عكك املاــــــتوى احملكي، بدأ ال نامج اإلمنائي يف  نعي  اــــــيااــــــل   عــــــي ب ن عكك ل

املوا م التابعل له أن  عــــــــت  طط عمث مكمواــــــــل لكتصــــــــدي لكتحر  انناــــــــي واهاــــــــتسيل واهنتراك 
انناــــــييي ويف حي هحا اهاــــــتعرا  أن  طط العمث   ا ه  زال جديدة متاما قبث أن يتاــــــ    ييم 

كمشـــــــــــــار ل أثر ا، غا أن عمكيل وجـــــــــــــعرا أ احت يف حد اا ا لكموظعي يف ليت أحناع املنممل ترصـــــــــــــل ل
 مناقشا  بش ن   ا املواجيت اوااال، واامهت يف   ي  التسيا الب ايف املنشودي يف

وأحاط اهاتعرا  عكما   لة بانرود اليت يب هلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجث ليادة  - 16
هاــــــــــتسيل واهنتراك تعاليل إدارة الشــــــــــر اع املنع ين واملتعاقدين لكمخاطر املتصــــــــــكل بالتحر  انناــــــــــي وا

انناــييي واــكط العــوع عكك لكل أمور منرا إد ال  عديي  عكك منرريل   ييم قدرة الشــر اع املنع ين 
اليت ينع  ا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعمكه اناري بشـــــ ن  ن يح اه عاقا  مت الشـــــر اع بتعـــــمينرا 

 هنتراك اننايييأحواما حمددة  تعك  بالتحر  انناي واهاتسيل وا
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وتيما يتعك  باإلبيغ، اــــــــــــكم اهاــــــــــــتعرا  بوجود ال نوا  املتعددة اليت أنشــــــــــــ  ا برنامج األمم  - 17
املتحدة اإلمنائي لتياــــا اإلبيغ عن التحر  انناــــي واهاــــتسيل واهنتراك انناــــييي وأتــــار أيعـــا إر 

تر  حدود لمنيل لإلبيغ عن حاه  التحر   التسياا  يف الاياال العامل املتعك ل باإلبيغ، و ي عد 
انناي وقبول الت ارير الواردة من مصادر  روللي وأقر اهاتعرا  أنه لئن  ان اإلبيغ عن اووادا دون 
الوشــــــــب عن  ويل املبك  يتماتــــــــك متاما مت النرج ال ي ير ز عكك العــــــــحيل يف  ال اإلبيغ، تإنه طر  

اهاـــــتعرا  أيعـــــا عكك الدور اهلا  ال ي يؤديه املشـــــرتون يف اإلبيغ   ديا   تعك  بالتح ي ا ي وتـــــدد
عن ادعاعا  التحر  انناـــــــــــي واهاـــــــــــتسيل واهنتراك انناـــــــــــيي، ودعا إر اُتاا إجراعا  لتعزيز بناع 
قدرا  لكمشــرتي  وون حمددة األ دا ي وحييط ال نامج اإلمنائي عكما ج ا امليحمل، واــيواصــث  واــيت 

ادرا  اناريل بالععث من أجث  اــي قدرا  املديرين واملشــرتي عكك التصــدي لكتحر  انناــي نطاا املب
 واهاتسيل واهنتراك انناييي

وتيما يتعك  بالتح ي ، ر ز اهاـــــتعرا  عكك ليادة قدرة موتم مراجعل اواـــــابا  والتح ي ا   - 18
التحديا  املشــــــرت ل يف   ا التح ي ا ، عكك التح ي  يف التحر  انناــــــيي ويف حي ي ر اهاــــــتعرا  ب

أتار إر انرود اليت يب هلا ال نامج اإلمنائي لعمان الت يد جبدول لمين مد ه اتل أترر إلجنال التح ي ا  
يف حاه  التحر  انناـــــــي واهاـــــــتسيل واهنتراك انناـــــــيي اليت با ت  مك الن صـــــــراحل باألولويلي 

مرار يف  دريم احمل  ي ورصـــــــــــد اهحتياجا  من ال درا ي ويوات  ودعا اهاـــــــــــتعرا    لة إر اهاـــــــــــت
 ال نامج اإلمنائي عكك   ا امليحملي

وباإلجاتل إر  دما  موتم األ يقيا ، وموتم أمي املمامل وموتم املوارد البشريل، أتار  - 19
عي ال نامج اإلمنائي، مشــــددا اهاــــتعرا  إر اتدما  اواليل واملنشــــ ة حديبا املتعك ل بت دس املشــــورة ملوظ

عكك احتمال إ احل بعم   ا اتدما  لعـــــحايا اهاـــــتسيل واهنتراك انناـــــييي ودعا أيعـــــا إر املزيد 
موانيل ا باع قج موحد عكك نطاا األمم املتحدة إمن التناي  والتوامث بي اتكب الليا ، واقرت  حبث 

لعمث من أجث ليادة الععاليلي وحييط ال نامج اإلمنائي عكما يف  ال دعم العحايا يف  ث مر ز من مرا ز ا
ج ا امليحمل، ويؤ د أن العديد من الليا  املشــــــرت ل بي الو اه  قد أعطت األولويل إر  عزيز التعاون 
يف دعم العـــــــــــــــحاياي وعكك اـــــــــــــــبيث املبال،  ري حاليا بالععث  ديد آليا  الدعم املتاحل ب يادة الكرنل 

املشـــــرت ل بي الو اه ، و ي منتدى مشـــــرتك بي الو اه  يعـــــم تـــــر اع األمم املتحدة وتـــــر اع الدائمل 
  ابعي لألمم املتحدة يف افال اإلنااين يرد  إر  عزيز  ناي  املااعدة اإلناانيلي غا
 

 النتائج المتعلقة  صندوق األمم المتحدة للسكان -  يم 
اوايل لاــيااــل صــندوا األمم املتحدة لكاــوان املتعك  بالتحر  قد  اهاــتعرا  وصــعا لإلطار  - 20

انناــــــي واهاــــــتسيل واهنتراك انناــــــيي، وأقر أن اــــــيااــــــل الصــــــندوا املن حل  تماتــــــك مت الاــــــيااـــــل 
النمواجيل بشـــــــــــ ن التحر  انناـــــــــــي وجرود اإلصـــــــــــي  عكك نطاا املنمومل اليت أقر ا  كذ الر اـــــــــــاع 

املتحدة املعين بالتناــي ي وأ د املاــتعرجــون عكك أن الاــيااــا  مدعومل عكك التنعي يي يف منمومل األمم 
حنو وا  مبواد إرتـــــاديل تـــــامكل موجرل لكموظعي واألترادي وحييط صـــــندوا األمم املتحدة لكاـــــوان عكما 
 ج ا امليحمل، وايواصث جرودا الراميل إر  وتا إرتادا  اركل اهاتعمال بش ن  طبي  الايااا ي

تيما يتعك  باوو مل واملااعلل، حبث اهاتعرا  ما لل ما إاا  انت األدوار واملاؤوليا  حمددة و  - 21
بالععث بوجــــــــو  يف الصــــــــندواي وأتــــــــار اهاــــــــتعرا  إر أن  ناك عددا من املوا م/الويانا  ماــــــــؤولل 
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رصــــد  اتكب جوانم التصــــدي لكتحر  انناــــي واهاــــتسيل واهنتراك انناــــيي، وأتــــار إر جــــرورة عن
 وليت األدوار والتحوم يف اإلجراعا  لعمان املااعلل و نم اهلدواجيل يف انرودي وحييط الصندوا عكما 
ج ا امليحمل، ويود أن يشـدد عكك أن إطار اـيااـته العامل، مبا يف الة اـيااـل الرقابل، ين  عكك  ديد 

طر التدا ث املتصـــورة وأنه اـــيعا  واجـــح لكماـــؤوليا ي بيد أن صـــندوا األمم املتحدة لكاـــوان يدرك اا
 يبوجو  العروا يف  عامكه املاتمر مت املوظعي ويوجحرا، مبا يف الة من  يل أنشطل اه صال اناريل

وأقر املاـــــــــــتعرجـــــــــــون اإلدارة العكيا  انت صـــــــــــارمل يف  يمرا، مت الرت يز عكك  عالل الشـــــــــــعاتيل  - 22
ل، ويود أن يؤ د مرة أ رى أن املديرة التنعي يل وتري  واملاـــــــــــــــاعللي وحييط الصـــــــــــــــندوا عكما ج ا امليحم

اإلدارة العكيا ي رون بالتزامرم املاتمر بال عاع عكك اهاتسيل واهنتراك اننايي والتحر  انناي عكك 
أاـــان منتمم من  يل  موعل متنوعل من التدابا املتعك ل باه صـــال واملاـــاعللي وأبرل اهاـــتعرا  أيعـــا 

داة لي صاه  املباترة يف امليدان و ط أ  و  به تبول مرا ز التناي  املنش ة حديبا بوصعرا  الدور ال ي
 دتاع أولي وايواصث الصندوا ب ل جرودا الراميل إر  عزيز   ا ال درا  عكك الصعيد ال طريي

عيل وتيما يتعك  بالوقايل، اـــكط اهاـــتعرا  العـــوع عكك معـــاععل جرود الصـــندوا يف  ال التو  - 23
واه صال، مشاا إر أنه عكك الرغم من إبيغ احملتويا  بكسل موجزة ومعرومل، ه يزال  ناك عموما ن   
يف ترم مصـــــــطكحا  اهاـــــــتسيل واهنتراك انناـــــــيي والتحر  انناـــــــيي وحييط الصـــــــندوا عكما ج ا 

 ه صال اليت ي و  جايامليحمل، وايواصث جرودا الراميل إر  وجيح املعا يم واملصطكحا  يف أنشطل ا
وتيما يتعك  ب تعال اهاتسيل واهنتراك اننايي اليت  شمث الشر اع املنع ين، أقر املاتعرجون  - 24

أن الصــــــــــــندوا قد نع  برو و ول الشــــــــــــر اع املنع ين، معزلا ب لة الوقايل والرقابل عكك أتعال اهاــــــــــــتسيل 
 وني واعرت  املاـــــتعرجـــــون بالتحديا  املواجرل يف  ععيث واهنتراك انناـــــيي اليت ير وبرا الشـــــر اع املنع

ال و و ول دون املاــــــــان بتنعي  املشــــــــاريتي وحييط صــــــــندوا األمم املتحدة لكاــــــــوان عكما ج ا امليحمل 
ويوات  عكيرا، ويود أن يشــــــــدد عكك أنه يعمث جنبا إر جنم مت  يانا  األمم املتحدة األ رى من أجث 

ا يف الة أدوا  الت ييم والرصـــــــــــــد، مما اـــــــــــــيؤدي إر   ي  الععاليل واه اـــــــــــــاا  ديد اوكول العمكيل، مب
 التنعي  املشرتك لك و و ول بي الو اه ي يف

وقد  اهاـــــــتعرا  وصـــــــعا لنمم الصـــــــندوا املتعك ل باإلبيغ والتح ي  يف اهاـــــــتسيل واهنتراك  - 25
ن طري  عدد من الليا  املختكعل، وبعدة انناــــــــيي والتحر  انناــــــــي، وأقر أن اإلبيغ  ون أن يتم ع

لسا  ومن  يل عدد من ن اط الد ولي وأ د املاــــــــــتعرجــــــــــون عكك جــــــــــرورة الوصــــــــــول إر أصــــــــــحان 
الشــــــــــــــواوى ه اــــــــــــــيما يف املناط  النائيل وبالكسا  احملكيلي وحييط الصــــــــــــــندوا عكما ج ا امليحمل، ويود 

معيل ال ائمل و/أو  ري إنشـــــــا  ا يف البكداني يشـــــــدد عكك أن  ناك العديد من آليا  الشـــــــواوى افت أن
و تنع    ا الليا  باهتـــــــرتاك مت انرا  املاحنل لكمعونل و ي مصـــــــممل لتيئم املواقت احملددةي و شـــــــارك 

 جرا  التناي  التابعل لكصندوا يف العديد من   ا الشبوا  و/أو  تور قياد اي
اهاــــــــــتعرا  وجود ن   مكمون يف العصــــــــــث  وعيوة عكك الة، ويف اــــــــــياا اإلبيغ، هحا - 26
ماـــؤوليا  األتـــخاص املو كل إليرم مرمل معانل ادعاعا  اهاـــتسيل واهنتراك انناـــيي والتحر   بي

انناــيي و وصــي الكرنل بالنمر يف  اــي الشــعاتيل من  يل ليادة اه صــال مت املشــار ي يف التح ي ي 
ا ج ا امليحمل، واــــــــيواصــــــــث، من  يل موتم التح ي  وحييط صــــــــندوا األمم املتحدة لكاــــــــوان عكم
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املاــــت ث وبالتعاون مت دوائر التح ي  األ رى،   ييم و ن يح عمكيا ه مبا يتماتــــك مت أتعــــث املماراــــا ، 
 حام اهقتعاع، مت إييع اهعتبار الواجم لكاريل ومراعاة األصول ال انونيلي

ملزيد من اتيارا  اإلصــــيحيل اليت  ر ز عكك إغاثل ورأى اهاــــتعرا  أيعــــا أن  ناك حاجل إر ا - 27
لألتراد املتعــرريني وحييط الصــندوا عكما ج ا امليحمل، واــو  ي    ا بعي اهعتبار يف جرودا الراميل 

 إر  عزيز دعم العحايا مبا يتماتك مت العمث ال ي ي و  به حاليا املداتت عن ح وا العحاياي
  بالعــــــــسوط اليت  نشــــــــ  عن التح ي ا  املتعك ل باهاــــــــتسيل واهنتراك وأ اا، يت ر اهاــــــــتعرا - 28

انناــيي والتحر  انناــي عكك مرمل التح ي  اليت يعــطكت جا صــندوا األمم املتحدة لكاــوان باــبم 
النوع من التح ي ا ي وحييط الصـــــــــــــــندوا عكما ج ا  امعايا اإلثبا  العاليل و باتل املوارد اليت يتطكبرا   

مل ويوات  عكيراي واـــــــــــو  يواصـــــــــــث الصـــــــــــندوا إعطاع األولويل لكتح ي ا  يف اهدعاعا  املتعك ل امليح
 باهاتسيل واهنتراك اننايي والتحر  اننايي

 
 النتائج المتعلقة  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع - دان 

اهاتسيل واهنتراك اننايي قد  اهاتعرا  وصعا لإلطار التشريعي ال ي وجعه املوتم ملنت  - 29
والتحر  انناـــي، وال ي يتعـــمن إتـــارا  إر الوثائ  الشـــامكل املتعك ل باـــيااـــل األمم املتحدة الاـــاريلي 
وتـــدد اهاـــتعرا  عكك أن عدد وثائ  الاـــيااـــل العامل   ا وطوهلا و ع يد ا قد  عث من الصـــعم عكك 

ي ومن مث، دعا الت رير إر ا تزال وثائ  الاـــيااـــا  املوظعي  وث ااـــتيعان ليت املعكوما  اا  الصـــكل
واإلجراعا ، وأن  وون مشـــــعوعل براـــــو  بيانيلي غا أن اهاـــــتعرا  أقر أن نما  إدارة العمكيا  وجــــبط 
انودة يف املوتم، ال ي يتعمن إيعاحا  بصريل لكعمكيا  مشعوعل بن  وصعي قصا، ي د  التوجيه 

 دة اواليل املتعك ل بالاـــيااـــل العاملي ويت ر الت رير   لة أن النما  ياـــمح إر املوظعي بشـــ ن الوثائ  املع
ملوتم األمم املتحدة تدما  املشــــاريت باهاــــترابل اــــريعا إر جــــرورة  سيا الاــــيااــــا  والعمكيا  عند 
اوــاجــلي وحييط املوتــم عكمــا جــ ا امليحمــل، ويود أن يؤ ــد أنــه اـــــــــــــــيواصــــــــــــــــث العمــث عكك  وتا املزيــد 

لوجـــــو  لكموظعي من  يل نما  إدارة العمكيا  وجـــــبط انودة، والشـــــبول الدا كيل )اليت  تعـــــمن ا من
 صعحا  جديدة  ر ز عكك منت اهاتسيل واهنتراك اننايي والتحر  انناي( وتي  اه صالي

ووصـــــــــــب اهاـــــــــــتعرا  أيعـــــــــــا األدوار واملاـــــــــــؤوليا  املنوطل مبختكب الوحدا  دا ث املوتم  - 30
يتعك  بالوقايل من اهاـــــــــــتسيل واهنتراك انناـــــــــــيي والتحر  انناـــــــــــي ومواتحتراي ومن بي   ا  تيما

 األدوار واملاــــؤوليا ، أقر اهاــــتعرا  أن  ناك جرودا رااــــخل يف أعكك اهلر  اإلداري باإلجــــاتل إر التزا 
أجث  املاؤوليل واملااعلل من املديرة التنعي يل ال وي، واليت طكبت إر تري را اإلداري أن يتحمث ترديا  امث

  ي  التزا  املنممل مبنت اهاــتسيل واهنتراك انناــيي يف إطار  ال الاــكطل املخولل/افال اإلداري لوث 
منرمي ويتنع  الة من  يل مطالبل أععــــــــاع تري  العمكيا  املر زيل التابت لكموتم بتوقيت راــــــــائث إداريل 

يرة التنعي يل انويا إر افكذ التنعي يي وعيوة عكك الة، أتار اهاتعرا  مماثكل لكراالل اليت  بعبرا املد
مبنت اهاــــــــتسيل واهنتراك انناــــــــيي، يشــــــــمث تري  املراجعل  بشــــــــوث  اص إر إنشــــــــاع تري  عامث يع 

الدا كيل لكحاــــــابا  والتح ي ا ، وموتم األ يقيا ، وتري  الشــــــؤون ال انونيل، وتري  املوارد البشــــــريل 
لتسيا والوحدة املعنيل بالصــحل والاــيمل والشــؤون اهجتماعيل والبيئيلي ويرحم املوتم بامليحما  اليت وا

أبدا ا املاــــــــتعرجــــــــوني واــــــــيمث ال ادة يف املنممل يشــــــــار ون بنشــــــــاط يف  عزيز بيئل عمث قوامرا اهحرتا  
 املمونلي والشمول، وجمان متتت املاتعيدين من  دما  املنممل ب عكك معايا اومايل
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وتيما يتعك  بالوقايل، أقرت اهاـــــــــــــتعرا  ب يمل مبادرة املديرة التنعي يل املتعك ل بالراـــــــــــــائث اإلداريل  - 31
)مطالبل تري را اإلداري باإلقرار ب قم يتحمكون ترديا  امث املاـــــــؤوليل واملاـــــــاعلل( بوصـــــــعرا أداة ا صـــــــالي 

 رى اليت ياــــــتخدمرا موتم األمم املتحدة ومشث اهاــــــتعرا  إتــــــارا  إجــــــاتيل إر أدوا  اه صــــــال األ
تدما  املشـــــــــاريت، مبث الراـــــــــائث اإللورتونيل الصـــــــــادرة عن  بار ال ادةي واُت  املوتم إجراعا  بشـــــــــ ن 
امليحمـل الواردة يف اهاـــــــــــــــتعرا  تيمـا يتعك  بعـد  وجود وصـــــــــــــــكـل أو  عكيمـا  بشــــــــــــــــ ن  يعيـل اإلبيغ 

اـل لكوقايل من اهاـتسيل واهنتراك انناـيي والتحر  الشـواوى عكك صـعحل الشـبول الدا كيل املور  عن
انناــي ومواتحتراي وأصــبحت الوصــكل واملعكوما  احملددة املتعك ل بويعيل اإلبيغ عن الشــواوى مدرجل 
الن عكك صـــعحل الشـــبول الدا كيل امل  ورةي وأ د اهاـــتعرا  عكك أمهيل  طوير وصـــيانل ث اتل مؤاـــاـــيل 

اع عكك اهاــتسيل واهنتراك انناــيي والتحر  انناــيي ويوتاــي   ا األمر  اــاعد املنممل عكك ال عــ
أمهيل  اصل يف حالل املنمما  الدوليل املوجودة يف املواقت اليت  وون الاياقا  احملكيل تيرا تديدة التنوعي 

يل ويوات  موتم األمم املتحدة تدما  املشـــاريت عكك   ا امليحملي ويشـــارك املوتم بنشـــاط، من  
قيـــــاد ـــــه وعمـــــث تري  املوارد البشـــــــــــــــريـــــل والتسيا، يف اتكب املبـــــادرا  اليت متتون املنممـــــل من التـــــ  ـــــد 

أنشــــــــــــــطترا وعمكيا ا  ومرا دائما ال يم واملبادئ املشــــــــــــــرت ل اليت   و  عكيرا ث اتل املوتمي ومن   أن من
ومرورا بتنعيــ  الـدورا  بـإطـار الوعــاعا  انـديـد الـ ي وجـــــــــــــــعــه املوتــم،  2016بـدأ العمــث يف عـا   أن

املختكعل يف  ال ال يادة اليت  تعـــــمن عنصـــــر قيادة تـــــامكل لكرميت، ووصـــــوه إر األعمال األ اة بشـــــ ن 
الب اتل املؤاــــــاــــــيل لكموتم، ياــــــعك موتم األمم املتحدة تدما  املشــــــاريت جا دا من أجث إثراع البيئل 

 مبنت اهاتسيل واهنتراك اننايي والتحر  انناييالداعمل اواليل و نميترا و وايت نطاقرا تيما يتعك  
وتيما يتعك  بالوقايل أيعــــــا، ولون مت الرت يز عكك تــــــر اع املوتم املنع ين، هحا اهاــــــتعرا   - 32
املوتم ياتعمث أداة لكتح   من الاواب  عند التعاقد من أجث التصدي ملخاطر اهاتسيل واهنتراك  أن

يف ماــــــتوى الشــــــر اع املنع يني واقرت  اهاــــــتعرا  أن التح   من الشــــــر اع  انناــــــيي والتحر  انناــــــي
املنع ين قد ه يوون  اتيا لكتخعيب من  طر اهاـــــــتسيل واهنتراك انناـــــــيي، ويدعو أيعـــــــا إر إجراع 
عمكيل مراجعل ي و  جا طر  ثالثي وحييط املوتم عكما ج ا امليحمل، واـــــــــــــــي و  بت ييم إموانيل إدراج 

 لعنصر اإلجايفي  ا ا
  ا  وتيما يتعك  باإلبيغ والتح ي ا ، اعرت  اهاتعرا  بالتحاينا  اليت ح  را املوتم يف - 33

افاه ، ه اـــــيما  ط اه صـــــال انديد املاـــــت ث لكحصـــــول عكك املاـــــاعدة، ال ي ي و  بتشـــــسيكه م د  
الاــــــياقا  احملكيل اليت يعمث   دما   ارجي يتو ك قرا متعدد انوانم قادرا عكك اهاــــــترابل ملختكب

تيرا املوتم؛ ومبادرة إنشــــاع تــــبول من النمراع   داة ملعانل حاه  املعــــاي ل والتحر  انناــــي؛ والبدع 
 نعي   موعل جديدة من إجراعا  التشـــــــــسيث املوحدة لتوجيه  نعي  التح ي ا  اليت  نطوي عكك الت يد  يف

لي وهحا اهاـــتعرا  أيعـــا أنه قد  وون  ناك بعم التحديا  مبرث لمنيل قصـــاة لتنعي  املراحث الرئياـــي
اليت قد يتعي عكك املنممل معانترا يف   ا افال، مبث   ي  التوالن الصحيح بي الشعاتيل والاريل أثناع 
إجراع التح ي ا  أو الت  د من أن ليت األععــاع يف تــبول األقران يؤدون مرامرم عكك الوجه املنااــمي 

ملوتم عكما ج ا امليحما ، اليت اـــب  أن حدد ا املنممل ورد  عكيرا  رزع من الت ييم ال ا  وحييط ا
 املاتمر لعمكيا اي

وتيما يتعك  حبمايل العــــــحايا، أبرل اهاــــــتعرا  عمكيل نما  إدارة العمكيا  وجــــــبط انودة اليت  - 34
حايا اهاتسيل واهنتراك اننايي أراا ا موتم األمم املتحدة تدما  املشاريت لكت  د من حصول ج
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أو التحر  انناي عكك اومايل الواتيلي وأقر اهاتعرا  أن املوتم ياتخد  قرا ير ز عكك العحايا، 
ومن األمبكــل عكك الــة مشــــــــــــــــار ــل املوتــم يف ال نــامج التررييب لإلبيغ عن اووادا عكك نطــاا األمم 

  لة  ميحمل عامل تيما يتعك  بامليحما  األ رى، أقر املتحدةي وتيما يتعك  ج ا امليحمل، بث و 
اهاــتعرا  أن  وتا ااــترابل مؤاــاــيل واه  اهاــتسيل واهنتراك انناــيي والتحر  انناــي يتطكم 

ويت ر املوتــم  قــدرا  باا من العمــث ي و  بــه املوظعون الــ ين ي ت عكك عــا  رم بــالععــث عــمع عمــث  باي
ل العمث املنرز يف   ا افال، ويوررون الت  يد عكك اهلتزا  الوامث دا ث املنممل، وقياد ه وموظعوا ب مهي

والتزا  قيادا ا وموظعيرا بالتسكم عكك أي ع با  وجـــــــــــــمان التح ي  الوامث لكتطكعا  اليت عك ت عكك 
 موتم األمم املتحدة تيما يتعك  مبنت اهاتسيل واهنتراك اننايي والتحر  اننايي
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 التوصيات ورّد اإلدارة - ثانيا 
 التوصيات على نطاق الوكاالت الثالث  - ألف 
  عكي ا  املنمما   اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 

مواصكل اه صال من اإلدارة  - 1     
 العكيا

والرت يز الواجـــــحي من اإلدارة مواصـــــكل اهلتزا  
العكيا، والرت يز عكك إعادة  وليت مرا  اه صــال 

 وصوه إر املاتويا  اإلداريل األدىن

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

ااــــــــتنادا إر الت د  احملرل حىت الن، اــــــــتواصــــــــث اإلدارة  ماتمر
العكيـــا واملـــديرون ال رون يف املنممـــا   ـــديـــد أولويـــا  

والتوعيل املنتمملي واــــــتصــــــدر يف   ا الصــــــدد اه صــــــال 
  وجيرا  لكمديرين لعمان ا ااا الراائثي

اواجل إر اــــــــــــــيااــــــــــــــا   - 2
وإجراعا   وون واجــــــــــــــحـــل ويف 

 املتناول

إعــــــادة النمر يف البيغــــــا  املوجرــــــل نمرور 
املنمما  عكك نطاا أواـــــــــت، و ديد أ داترا 
و باــــــــــــــيطرــــا، وا تبــــار مــــا إاا  ــــان املوظعون 

 عكك ترم اإلجراعا  املنطب ل عكيرمقادرون 

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

اتاتعر  املنمما  املا لل و تصدر، حام اهقتعاع، 
التوجــيحا  اإلجــاتيل واملواد املرجعيل اليلمل لوعالل ترم 

 ليت املوظعي لكايااا  واإلجراعا  اا  الصكلي
درااــــــــا ا اهاــــــــت صــــــــائيل اــــــــتدرج املنمما  أيعــــــــا يف 

الصكل باملوظعي )عند إجرائرا( أائكل  امح بت ييم  اا 
ترم املوظعي ملاـــــــــــائث التحر  انناـــــــــــي واهاـــــــــــتسيل 

 واهنتراك انناييي
مواصــــــكل  اــــــي املاــــــاعلل  - 3

 والشعاتيل يف اإلجراعا  املتخ ة
ـــــــث املنممـــــــا   ليادة الشعاتيل بش ن ال عايا والنتائج   ب

 التوصيل  ا 
األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

اــــــــــتواصــــــــــث املنمما  اإلبيغ، دون  ديد  ويل املبك ، 
التح ي ا  واإلجراعا  املتخ ة يف حاه  التحر   عن

انناــــــــــــــي واهاــــــــــــــتسيل واهنترــاك انناــــــــــــــيي وغا ــا 
املخالعا  من  يل الت ارير الاــــــــــــــنويل الصــــــــــــــادرة  من
الدوريل املوجرل مرامرا الرقابيل، تعي عن املنشورا   عن

 لكموظعي بش ن التدابا الت ديبيل املتخ ةي
واتواصث املنمما  أيعا اإلبيغ عن حاه  اهاتسيل 
واهنتراك انناـــيي ونتائج التح ي ا  يف الوقت او ي ي 

 يإر األمي العا  لنشر ا دون اإلتارة إر مصدر ا
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  عكي ا  املنمما   اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 
 يارا   دريبيل مواصكل التدريم املوحد ووجت   عزيز التدريم - 4     

 اصصل ميئمل ليحتياجا  احملكيل
ـــــــث املنممـــــــا     ب

   ا التوصيل
األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

ااــــتنادا إر املماراــــل املتبعل، اــــتواصــــث املنمما  العمث 
مت املوا م ال طريل لوجـــــت برامج  دريم موحدة لكت  د 

 من مراعاة اتصوصيا  احملكيل عكك الوجه املطكوني
ر أ رى، اتشرت املنمما  املوا م احملكيل ومن بي أمو 

عكك  عالل  رلل ال امج التدريبيل إر الكسا  احملكيلي ومن 
املرم الت  يد عكك أنه يف حي أن التشريعا  واملماراا  
احملكيل قد ُتتكب من بكد إر آ ر،  م أن  ت يد ليت 
برامج التدريم ومواد التوعيل املوجرل لكموظعي والشــــر اع 

املاـــــــــتعيدين بالنرج واملعايا املشـــــــــرت ل املتع  عكيرا اليت و 
 وجعترا األمم املتحدةي

 عزيز ماــــــــــــــاعلل الشــــــــــــــر اع  - 5
 املنع ين

 بادل املعكوما  بشــــــــــــــ ن املماراــــــــــــــا  املتبعل 
لعــــــمان ماــــــاعلل الشــــــر اع املنع ين والشــــــر اع 
ال رين، والنمر يف  يعيل اهاـــــــتعادة عكك حنو 

املنع ين ملنت التحر  أ بر تعاليل من الشــــــــر اع 
 انناي واهاتسيل واهنتراك اننايي

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

اــــــــــــــتتعــاون املنممــا  عكك حنو وثي  من أجــث وجــــــــــــــت  2019متول/يوليه 
األدوا  وأتعــــــــــــــث املماراــــــــــــــا  لت ييم ورصــــــــــــــد ااطر 
اهاـــــــــتسيل واهنتراك انناـــــــــيي اليت ير وبرا الشـــــــــر اع 

  اياملنع ون والتخعيب من حد
اــتواصــث املنمما  التواصــث مت الشــر اع املنع ين من أجث 
 عــالــل التوعيــل مبعــايا األمم املتحــدة و وقعــا ــا تيمــا يتعك  
بالتحر  انناـــي واهاـــتسيل واهنتراك انناـــيي، تعـــي 
عن التزاما  الشـــــــر اع بدعم   ا املعاياي وقد    وجـــــــيح 

بشـــــــ ن الوقايل  دور الشـــــــر اع املنع ين يف  ال إا اع الوعي
والتصــدي لياــتسيل واهنتراك انناــيي يف املواد التدريبيل 
املوجرـــل لكشـــــــــــــر ـــاع املنعـــ يني وقـــد قـــامـــت بـــالععـــث بعم 
 ياملنمما  بصياغل   ا املواد،  ما أقا اتوتر موارد أ رى

جــــــمان مزيج منااــــــم من  - 6
 قنوا  اإلبيغ

إنشـــــاع قنوا  إبيغ  كيب اواجل إر اه صـــــال 
 الشخصي

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

اــــــتعمث املنمما  معا وبوصــــــعرا أععــــــاع يف تــــــبوا  
الوقايل من اهاــــــــــتسيل واهنتراك انناــــــــــيي، حاــــــــــم 
اهقتعــــــــــــــاع، من أجث إنشــــــــــــــاع آليا  جديدة أو  عزيز 
الليـــــا  ال ـــــائمـــــل عكك املاــــــــــــــتوى احملكي/افتمت احملكي 

ال، مبا يف الة من  يل آليا  لعــــــــــــــمان اإلبيغ العع
 التمكم افتمعيل
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  عكي ا  املنمما   اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 
النمر يف النرج ال ائمل من  - 7     

أجـــــث   ـــــدس املزيـــــد من الـــــدعم 
 الععال لكموظعي

النمر يف الدرون املاـــــتعادة من تـــــبول األقران 
 التابعل ملوتم األمم املتحدة تدما  املشاريت

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــندوا األمم اــــــيتعاون  2019متول/يوليه 
املتحدة لكاــوان مت املوتم لكنمر يف الدرون املاــتعادة 
من مبادرة تـــــــــــــبول األقران اليت وجـــــــــــــعرا ومن املبادرا  
املماثكل اليت وجـــــــعترا منمما  أ رى، واـــــــو  يبحبان 

 وجت آليل مماثكلي
  ييم ال ـــــــدرة عكك إجراع  - 8

لتنوع التح ي ـــا  )مبـــا يف الـــة ا
 اننااين(

  ييم ال ــدرا  يف  ــال التح ي ، مبــا يف الــة 
التنوع اننااين، وحبث إموانيا   ميت املوارد 
 املخصصل لكتح ي ا  والوعاعا  املتخصصل

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

، اُتـــ   ليت املنممـــا   ـــدابا لتعزيز 2018يف عـــا  
 قدر ا عكك التح ي ي

، أنشـــــــ   ترقل العمث 2018ويف  شـــــــرين األول/أ توبر 
املعنيل مبواتحل التحر  انناـــــــي التابعل فكذ الر اـــــــاع 
التنعي يي يف منمومل األمم املتحدة املعين بالتناــــي  تري ا 
عامي يع  بتعزيز ال درا  و اــــــــــي التح ي ا  املتعك ل 
بالتحر  انناـــــــيي و شـــــــارك املنمما  البيا ليعرا، 

ن  يل ممبكي األمم املتحــــــدة لــــــدوائر التح ي ــــــا ، م
 ـــ ا العري  العـــامـــث، و بحـــث، منعردة و مرموعـــل،  يف

إموـــانيـــل   ي  املزيـــد من التحاــــــــــــــينـــا ، مبـــا يف الـــة 
  يل  ميت املوارد املخصصلي من

جــــــــــــــمـــان الشــــــــــــــعـــاتيـــل يف  - 9
 التح ي ا 

  ييم الويعيـــل اليت  ون جـــا إبيغ املعكومـــا  
 يف أي   ي  دون املاان بالاريلإر األطرا  

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

 طب  ليت املنمما  بالععث أحواما  تعك  باه صــــــــــــــال 
جــــمن أطر الاــــيااــــا  العامل والتوجيرا  اا  الصــــكل 

 اتاصل بوث منراي
و  و  املنمما  منعردة وعكك الصــعيد املشــرتك بي الو اه  

اإلجراعا  الرا نل يف جوع أتعث املماراا  الناتئل، بت ييم 
 ي ما ات و  بتن يح مماراا ا حام العرورة
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  عكي ا  املنمما   اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 
 واــــــــــــــيت نطــــاا آليــــا   - 10     

 املااعدة
 ديد  دما  املاــــــــــــــاعدة عكك نطاا األمم 
املتحدة ويف  ث منممل؛ و وجـيح اوو مل تيما 
يتعك  باملاــــــــــــــاعدة والتمويث وإ احل املعكوما  

 لصعيد احملكياا  الصكل عكك ا

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

 ري بالععث  نعي  عدة عمكيا  ماح لليا  و دما  
مااعدة العحايا، مبا يف الة من  يل الكرنل الدائمل 
املشـــــــــرت ل بي الو اه ، واملداتعل عن ح وا العـــــــــحايا 
 ما ي و  الصــــــــندوا بتحديد ماــــــــارا  إحالل جــــــــحايا 
العنب ال ائم عكك أاــــــــان نوع اننذ هاــــــــتخدامرا يف 
حاه  اهاــــتسيل واهنتراك انناــــييي ومن املتوقت أن 
 اــــــــــاعد نتائج   ا العمكيا  عكك  عالل  ديد البسرا  
يف  ـــال الـــدعم يف أقرن وقـــت ممون، وعكك معـــانترـــا 
عكك الوجه املطكوني واـــــــيتم  وجـــــــيح ال و و وه  اليت 

 الدعم املتا ي  نمم اوصول عكك
وتيمـا يتعك  بـالتحر  انناــــــــــــــي، ت ـد وجــــــــــــــعـت ليت 
املنمما  بالععث آليا  لت دس الدعم النعاــــي لكعــــحايا 
وتــــايترم من اهنت ــــا  دا ــــث منمومــــل األمم املتحــــدةي 
واـــــــــــــيرري ااـــــــــــــتعرا    ا الليا  والتدابا و عزيز ا، 

 حام اهقتعاع، يف حدود املوارد املتاحلي
الدعم التصـــــــــــــاوي   دس  - 11

 ألترقل املت ثرةالكموا م/
النمر يف إموـــانيـــل  وتا التـــدابا التصــــــــــــــــاويـــل 
لكموــا ــم/األترقــل املتــ ثرة من حوادا التحر  

 انناي واهاتسيل واهنتراك اننايي

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

ويف الوقـــــت الرا ن،  وتر املنممـــــا   ـــــ ا الـــــدعم عكك 
أاــــــــــــــــــان الطكـــــم من  يل املوارد البشــــــــــــــريـــــل وأترقـــــل 
األ يقيا  وأترقل أمي املمامل )مبي، إاـداع املشـورة إر 
املديرين، وإيعاد بعبا  الدعم، وما إر الة(ي و اـــــتعيد 
املنممـــــا   ـــــ لـــــة من العرص املتـــــاحـــــل هاــــــــــــــتخـــــدا  

 ماتشاري املوظعي هل ا السر ، عند اواجلي
جل، بتباـــــيط اتدما  ، حاـــــم اوااملنمما واـــــت و  

 امل دمل إر املوا م وإصدار التوجيرا  اا  الصكلي
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  عكي ا  املنمما   اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 
 رتـــــــــيد آليا  التناـــــــــي   - 12     

وإعطـــاع األولويـــل لتنعيـــ  التـــدابا 
 املتع  عكيرا

ليادة  باـــــــــــيط عمكيا  اإلبيغ الدا كيل عكك 
نطاا األمم املتحدةي و رتـــــــــــــيد آليا  منمومل 

 ر يز األمم املتحدة لتعادي اهلدواجيل وجمان 
 انرود عكك املاائث اا  األولويل

ـــــــث املنممـــــــا     ب
   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

إا  يحا املنمما  الت د  ال ي أحرل مؤ را يف  بايط 
جــــداول أعمــــال العــــديــــد من الليــــا  املشــــــــــــــرت ــــل بي 
الو اه ، وليادة الرت يز عكك التنعي ، تإقا اـــــــــــــتبا   ا 

ال ك  يف اياا ترقل العمث املعنيل  املا لل اليت  بعث عكك
مبوـــاتحـــل التحر  انناــــــــــــــي التـــابعـــل فكذ الر اــــــــــــــــاع 
التنعيــ يي يف منمومــل األمم املتحــدة املعين بــالتناــــــــــــــي ، 
والكرنل الدائمل املشــــــــــــــرت ل بي الو اه ، وآليا  العمث 
اا  الصـــكل باهاـــتسيل واهنتراك انناـــيي اليت   ود ا 

 ملتحدةياألمانل العامل لألمم ا
  

 التوصيات المنطبقة على  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي -  ا  
  عكي ا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 

 عزيز إدارة ااطر التحر   - 13     
انناـــــــي واهاـــــــتسيل واهنتراك 

 اننايي

النمر يف  يعيل إدراج التحر  انناــي يف إطار 
ــــــل لكمخــــــاطر يف املنممــــــل )إدارة  اإلدارة املر زي

 املخاطر(

يوات  برنامج األمم 
املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي 
 عكك   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

يشمث بالععث إطار ال نامج اإلمنائي لإلدارة املر زيل لكمخاطر 
انناـــــــــــــيي بوصـــــــــــــعرمــا تئــل ترعيــل اهاـــــــــــــتسيل واهنترــاك 

املخاطري واــــيتعــــا  إر الة أيعــــا التحر  انناــــيي  من
 يواي و  ال نامج بإعداد التوجيرا  اليلمل وإصدار ا

متابعل  طط العمث عكك  - 14
 الصعيد ال طري

إعطــاع األولويــل ملتــابعــل  طط العمــث، و  ــدس 
 الدعم والتوجيه لكموا م ال طريل

م يوات  برنامج األم
املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي 
 عكك   ا التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

 رزع من وظيعـل الرقـابـل، اــــــــــــــتوعـث املوـا ـم اإلقكيميـل 
املتـــابعـــل املنتممـــل لتنعيـــ   طط العمـــث عكك الصــــــــــــــعيـــد 
ال طري، و  ــــدس  ــــديبــــا  دوريــــل إر العري  التنعيــــ ي 

 التابت لك نامج اإلمنائيي
وترقـــل العمـــث جـــا زة بـــالععـــث لـــدعم املوـــا ـــم ال طريـــل، 
حاــــم اهقتعــــاعي واــــتصــــدر  وجيرا  إجــــاتيل بشــــ ن 
التحـديا  األ بر تــــــــــــــيوعاي ومن املتوقت أن   ـد  ليت 
املوا م ال طريل معكوما  ماـــــتومكل معصـــــكل عن  نعي  

يف الشـرادا  الاـنويل اليت  2019 طط عمكرا يف عا  
 ي2019ايل عا   وجررا ملدير ال نامج يف ق
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 التوصيات المنطبقة على صندوق األمم المتحدة للسكان -  يم 
  عكي ا  صندوا األمم املتحدة لكاوان  اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 

احتمـــال عـــد  وجــــــــــــــو   - 15     
 املاؤوليا 

صـــندوا يتوصـــك ب ن يويل التناـــي  الدا كي يف 
األمم املتحــــدة لكاــــــــــــــوــــان ا تمــــامــــا بــــالتمييز 
 الواجح بي ماؤوليا  انرا  العاعكل املعنيل

ـــــــث املـــنـــمـــمـــــــل   ـــ ـــب
 التوصيل

يف حي أن األدوار واملاــــــــــــؤوليا  حمددة بوجــــــــــــو  عكك  2019متول/يوليه 
إر تـــــــــــعور  لكاـــــــــــوان ب ن  عدد املوارد املتاحل قد يؤديماــــــتوى الاــــــيااــــــل العامل، يت ر صــــــندوا األمم املتحدة 
بانعدا  الشــعاتيلي اــيتعــاعب الصــندوا جرود اه صــال 

 من أجث  وجيح ماؤوليا  اتكب الويانا  املعنيلي
إتــــــــــــــراك تــــــــــــــعبــل املوارد  - 16

 البشريل
النمر تيما إاا  ان ينبسي أن   و  تـــــــعبل املوارد 
البشــــــــــــــريــل بــدور أ   تيمــا يتعك  مباـــــــــــــــاعــدة 

 العحايا

  بــث املنممــل  ــ ا 
 التوصيل

األول/دياــــــــــــــم    ـــــــانون
2019 

اــــت و  تــــعبل املوارد البشــــريل، بالتعاون مت املناــــ  الرتيت 
املاــــــــتوى بشــــــــ ن منت اهنتراك واهاــــــــتسيل انناــــــــيي 
والتحر  انناــــــــــــــي، بتدريم  موعل اتارة من موظعي 
املوارد البشــريل ملاــاعدة العــحايا، مبا يف الة من  يل 

 املناابليالتد ي  املبورة يف اواه  
  

 التوصيات المنطبقة على مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع - دان 
  عكي ا  موتم األمم املتحدة تدما  املشاريت  اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 

اه صــــــــال عن الصــــــــعحل  - 17     
 الشبويل اتارجيل

املوتم إر ليادة  ياــــــــا يوصــــــــك ب ن ياــــــــعك 
الوصول إر موقعه الشبوي وإثرائه باملعكوما ، 
تعـــــــــي عن  وتا وصـــــــــي  مباتـــــــــرة لإلبيغ 

 يواملااعدة

ي بث موتم األمم 
املتحـــدة تـــدمـــا  
املشـــــــــــــــــــاريت  ــــــ ا 

 التوصيل

تيما يتعك  بإدراج وصي  مباترة لإلبيغ عن اهدعاعا   2019متول/يوليه 
 يبالععث  نعي    ا التوصيلوطكم املااعدة، ت د   

وعيوة عكك الة، ت د  سا عنوان موتم املراجعل الدا كيل 
لكحاــــــــابا  والتح ي ا  يف موتم األمم املتحدة تدما  

، وبالتايل investigations@unops.orgاملشـــــاريت وأصـــــبح 
صــــــــــــــار موقت اإلبيغ عن حــاه  اهاـــــــــــــتسيل واهنترــاك 

 ياننايي أقث إربا ا
إر الة، بدأ املوتم يف إجراع   ييم ملوقعه وباإلجـــــــــــاتل 

الشــــــــــــــبوي اتارجي تيما يتعك  باهاــــــــــــــتسيل واهنتراك 
انناـــــــــــيي/التحر  انناـــــــــــي، واـــــــــــو  يتد ث ما يكز  

 سياا  إاا  وصـــث إر  ديد أيل  دابا  اـــاعد عكك  من
 باملعكوما ي هليادة  ياا الوصول إليه وإثرائ
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  عكي ا  موتم األمم املتحدة تدما  املشاريت  اريخ اإلجنال املتوقتت ردت اإلدارة اإلجراع املوصك به امليحمل -املا لل 
 ـــــــــطـــــــــط الـــــــــعـــــــــمـــــــــث  - 18     

 يلاحملكيل/ال طر 
يوصـــــك ب ن ي و  املوتم بوجـــــت و نعي   طط 
عمــث قطريــل بشـــــــــــــــ ن اهاــــــــــــــتسيل واهنترــاك 

 اننايي والتحر  اننايي

ي بث موتم األمم 
املتحـــدة تـــدمـــا  
املشـــــــــــــــــــاريت  ــــــ ا 

 التوصيل

اــــــــــــــيتم إطيع املوـــا ـــم اإلقكيميـــل عكك  طط العمـــث  2019متول/يوليه 
املؤاـــــــاـــــــيل حىت  تمون من وجـــــــت  طط عمث إقكيميل 
وإرتــــــــــــــاد املوا م احملكيل يف وجــــــــــــــت  طط عمث حمكيل 

 الة عكك الصعيد ال طريي يف مبا
تــــــــد ترقل العمث املؤاــــــــاــــــــيل املعنيل ياهاــــــــتسيل  واــــــــرتت
واهنتراك انناـــي والتحر  انناـــي ماـــتشـــاري اإلدارة 
والرقابل اإلقكيميي تيما يتعك  برصــــــــد  نعي   طط العمث 

 اإلقكيميل واحملكيلي
إدارة ااطر التحر   عزيز  - 19

انناـــــــي واهاـــــــتسيل واهنتراك 
 اننايي

يوصك ب ن ينمر املوتم يف  يعيل إدراج التحر  
 يانناي يف إطار اإلدارة املر زيل لكمخاطر

ي بث موتم األمم 
املتحـــدة تـــدمـــا  
املشـــــــــــــــــــاريت  ــــــ ا 

 التوصيل

لإلدارة اعتمــد املوتــم يف الونــل األ اة نمــامــا جــديــدا  2019متول/يوليه 
املر زيــل لكمخــاطري وتئــا  املخــاطر اليت حــدد ــا املوتــم 
مــــد ــــل يف النمــــا  و شــــــــــــــمــــث اهاــــــــــــــتسيل واهنترــــاك 
انناــــيي/التحر  انناــــي بوصــــعرا أحد تئا  املخاطر 

 العرعيل اا  الصكلي
 
 
 


