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 2019الدورة العادية الثانية لعام 
 ، نيويورك2019أيلول/سبتمرب  3-6

 من جدول األعمال 8البند 
 امليزانية واإلدارة وشؤونالشؤون املالية 

   
اإلمنائي وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان ومكتب تقرير برانمج األمم املتحدة   

 األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن خدمات الشراء املشرتكة
  

 موجز 
يواصــــــج األمم  األمم املتحدة اوصادو وصــــــندوة األمم املتحدة للألــــــحاة ومحت  األمم املتحدة  

مببادرات وأنشــــ ى علص ال ــــ يد خلدمات املشــــاريد ءادال االتزاش الشــــألال املشــــضك من   ل اا ــــ    
ال املو ودعمها واملشاركى فيها س ياً لتحقيق الفوادد والفألص اليت تؤدي ءىل ت زيز ممارسات الشألال، وحتقيق 

 .كفالة ال مليات، و فض التحاليف النألبى ءىل مجيد املنظمات املشاركى
(، واصــــــلم املنظمات DP/FPA/OPS/2018/1ومنذ صــــــدور التقأليأل األ ذ عن شذر املشــــــاريد   

توســـــــــــــــيد ن ـاة مت لبـات اوا ه الـدا ليـى وت زيزشـا، ممـا أدز ءىل محينهـا من توفذ مزيـد  من امل لومات 
عمليات الشـــــــألال  والتحلي ت الحميى عن الشـــــــألال املشـــــــضك. ويشـــــــمج اوا ه تفاصـــــــيج عن تنو   و بي ى

 .املشضكى دا ج املنظمات الث ث، ويؤكد من جديد قيمى مبادرِة املنظمات املشاركى والتزامها
وي ألض شذا التقأليأل ااســتنتاجات والنتاد  الألديألــيى املألــتنل ــى من أعمال الشــألال املشــضكى اليت  

 .2019ويأللط الضول علص املبادرات اجلاري تنفيذشا يف عاش  2018جألت يف عاش 
وقد يود اجمللس التنفيذي اوحا ى علماً هبذا التقأليأل والت ليق علص أنش ى الشألال املشضكى املنفذة  
 .2019، فض  عن األنش ى اجلاري تنفيذشا يف عاش 2018يف عاش 
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 مقدمة -أوال  
األمم  األمم مثج مبادرات الشــــألال املشــــضكى جزلاً من األنشــــ ى اليت دأام وحدات الشــــألال لدز  - 1

املتحدة اوصادو وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــــــــحاة ومحت  األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــــاريد علص 
 .2011اا     هبا منذ عاش 

 ويتم الشألال املشضك من   ل عدد من املبادرات واألنش ى اليت تشمج: - 2
منظمات أ ألز اتا ى لألمم ااســــتنداش املتزايد ل تفاقات أو ال قود القادمى اليت     أ(  
 ؛“(الت ا د ”املتحدة 
 ؛“الوكالى الألاددة”ءاألاش واستنداش اتفاقات مشضكى  ويلى األجج استنداش هن   ب(  
 ااست انى خبدمات الشألال لدز منظمات أ ألز اتا ى لألمم املتحدة أو الشألال منها؛ ج(  
 األمم املتحدة، من   ل: اتبا  أشحال أ ألز من الت اوة الألمسو مد شألكال د(  
 املشاركى يف وحدة مشضايت مشضكى؛ (1   
أنشــــــــ ى شــــــــألال مشــــــــضكى أو موحدة مد منظمات أ ألز  اعتماد مواصــــــــفات  (2   

 مشضكى، علص سبيج املثال(.
وتؤدي الوفوراُت احملققى من مبادرات الشـــــألال املشـــــضكى ءىل  فض تحاليف املشـــــاريد، ءما ا أليقى  - 3

 ل وفورات ملموســـى، أو ا أليقى مذ مباشـــألة من   ل كن   تحبد التحاليف. ويتم حتقيق مباشـــألة من  
 الوفورات و فض التحاليف علص النحو التايل:

زايدة القيمى مقااج املال من   ل حتألـــــــــــــــو التن يط والوقوب علص مجيد املت لبات  أ(  
 واحل ول علص  فيضات وحتألو القدرة علص التفاوض؛

 ألو التنأليق وااتألاة والتن يط علص ن اة املنظمات؛حت ب(  
 احلد من ال مليات وتحاليف امل ام ت املوازيى؛ ج(  
 حتألو ال  قات مد املور دين؛ د(  
 حتألو ءدارة خما أل الشألال؛ ه(  
 لدز الق ا  اخلاص؛“ وحدة ال مج يف األمم املتحدة”الضوي  ملفهوش  و(  
 .(1 وامل لومات واخلربات والدروس املألتفادة املت لقى الشألالتبادل التجارب  ز(  

وي اد اســـتنداش الوفورات، عند ااقتضـــال، يف أعمال املشـــاريد أو األنشـــ ى الرباليى. ويوفأل  ل   - 4
 مزيدا من الدعم للمشاريد والربام  مد استمألار حتقق الوفورات.

__________ 

  1) Harmonizing United Nations Procurement: Common United Nations Procurement at the Country 

Level, High-level Committee on Management, Procurement Network Working Group on 

Harmonization, Version 3.1. March 2015. 
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الوكـــاات ءىل حتقيق وفورات كبذة ولموعـــى ومنـــذ اـــدل املبـــادرة، أدز الشـــــــــــــــألال املشـــــــــــــــضك او  - 5
 الفوادد األ ألز علص ن اة منظومى األمم املتحدة. من
، واصــــلم املنظمات الث ث ءادال التزامها مبوالمى املمارســــات التجاريى وحتألــــو 2018ويف عاش  - 6

ليــى، ا تزال خمتلف ف ــاليــى وكفــالة عمليــات الشـــــــــــــــألال يف األمم املتحــدة. وعلص النحو املبو يف الفألو  التــا
. وتبو شذر املبادرات 2019أنشـــــ ى الشـــــألال املشـــــضكى جاريى، ومن املقألر تنفيذ مشـــــاريد ء ـــــافيى يف عاش 

القيادة واملشـــــــــــاركى اليت يتحلص هبا األمم  األمم املتحدة اوصادو وصـــــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــــحاة  روح
 أدمر علص النتاد  الألديأليى. ومحت  األمم املتحدة خلدمات املشاريد؛ وُيأللط الضول

  
 أنشطة الشراء املشرتكة - 2018أبرز أحداث عام  -اثنيا  

، أالغ الربمم  اوصادو وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــــــــحاة ومحت   دمات 2018يف عاش  - 7
مليوة  255املشــــاريد عن مبادرات وأنشــــ ى شــــألال مشــــضكى علص ال ــــ يد ال املو  يزيد حجمها الحلو عن 

ر. وُتألـــتثن من  ل  البيامت املت لقى مبنظمات األمم املتحدة األ ألز اليت تألـــتندش الربمم  اوصادو دوا
التقأليأل وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــــــــحاة ومحت   دمات املشـــــــــــــــاريد كباد و  علص النحو الوارد يف 

األنش ى املبلغ عنها (. وتألد ح ى املبادرات و عن مشضايت األمم املتحدة 2018اوح ادو الألنوي ل اش 
 .1من املنظمات الث ث يف اجلدول 

 
 1اجلدول   
 2018حجم أنشطة الشراء املشرتكة املبّلغ عنها،   

 
 2018احلجم يف عاش  املنظمى
 186 802 183 األمم  األمم املتحدة اوصادو  

 48 589 233 محت  األمم املتحدة خلدمات املشاريد
 19 813 705 للألحاةصندوة األمم املتحدة 

 255 205 121 اجملموع 
  

 التوزيد اوقليمو ل مليات الشألال املشضكى  
يف حو يتم و ـــد ال ديد من ال قود الحبذة علص مألـــتوز املقأل، يألـــجج حجم أكرب من الت اوة  - 8

املشــــــضكى علص املألــــــتوز الق ألي. ويتضــــــا  ل  يف مجيد املنظمات الث ث، حيا كألز أنشــــــ ى الشــــــألال 
يف املادى من ءمجايل حجم  90مباشــــــــــألة من   ل املشــــــــــاريد والربام  واملحات  الق أليى، مبا  ثج أكثأل من 

 .2018التوزيد اجلغألايف هلذر األنش ى يف عاش  1املشضايت الت اونيى. ويبو الشحج 
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 1الشحج   
 2018التوزيع اإلقليمي ألنشطة الشراء املشرتكة،   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فـئات مبادرات التعاون  
التف يج حجم املبادرات واألنش ى اليت قاش هبا الربمم  اوصادو وصندوة األمم  2يبو الشحج  - 9

املتحدة للألحاة ومحت   دمات املشاريد وفقاً لألتى أنوا  من الشألال الت اوين. وقد استندمم املبادرات 
وااتفـاقات ال ويلـى األجج ( “الوكالى الألاددة” ألجج كً  من ااتفـاقات أو ال قود املشـــــــــــــــضكى ال ويلـى ا

يف املـــادـــى  65، ومثلـــم حوايل (“الت ـــا ـــــــــــــــــد” القـــادمـــى اليت    منظمـــى أ ألز اتا ـــى لألمم املتحـــدة 
 .2018عمليات الشألال الت اوين اليت قامم هبا املنظمات الث ث يف عاش  من
 

 2الشحج 
 2018مبادرات الشراء املشرتكة حسب النوع،   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

%31.1أفأليقيا

%26.5األمأليحتاة

%19.5آسيا

%9.5أوروا

%9.5املقأل
%3.9أوقيانيا

34.4%

30.5%

14.4%

12.0%

7.5% 1.2%

(“الوكالى الألاددة” اتفاة مشضك  ويج األجج /استنداش عقد
(“الت ا د” استنداش ااتفاقات ال ويلى األجج القادمى اليت    منظمى أ ألز اتا ى لألمم املتحدة 

الشألال من منظمى أ ألز اتا ى لألمم املتحدة
ااست انى خبدمات الشألال لدز منظمى أ ألز اتا ى لألمم املتحدة
ااست انى افأليق مشضايت مشضكى
احلد األدىن من املشضايت املشضكى
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 الفئات األوادج من املشضايت اليت مم من   ل عمليات الشألال املشضكى  
يف املادى  69دج اليت مم من   ل مبادرات الشألال املشضكى امثلم مشضايت الفئات ال شأل األو  - 10

املشـــــــــاريد . وءة مشـــــــــضايت الفئات املت ـــــــــلى اتنفيذ 2018من ءمجايل حجم املشـــــــــضايت الت اونيى يف عاش 
والربام ، مثج األدويى واملألــــتحضــــألات ال ــــيدانيى، والألــــيارات، والربيد ونقج البضــــادد، واللوازش وامل دات 

يف املادى( حجم مشــــضايت الفئات  48وامللحقات الألاي ــــيى والضو يى، واودارة البيئيى، مثلم صو ن ــــف  
 ال شأل األوادج.

 
 2اجلدول   
 2018ملنتجات واخلدمات املشرتاة من خالل أنشطة الشراء املشرتكة، الفئات العشر األوائل من ا  

وصـــــــــــــــف الفئـــــى  مـــــدونـــــى األمم املتحـــــدة املوحـــــدة للمنتجـــــات 
 2018احلجم/النألبى املئويى من اجملمو  الحلو يف عاش  مألتوز الق اعات/اجملموعات( -واخلدمات 

 يف املادى 15.7أو  تدوارا 40 092 206 تيألذ الألفأل  
 يف املادى 10.5دوارا أو  26 841 886 األدويى واملألتحضألات ال يدانيى

 يف املادى 10.4دوارا أو  26 618 552 الأليارات
 يف املادى 7.3دوارا أو  18 526 983 الربيد ونقج البضادد

 يف املادى 5.9دوارا أو  15 107 174 الفنادة والألحن ومألافق ااجتماعات
 يف املادى 5.5دوارا أو  14 162 223 احلاسوايى امل دات وامللحقات

 يف املادى 5.3دوارا أو  13 578 548 نقج الألكاب
 يف املادى 3.4دوارا أو  8 801 121 اخلدمات ال قاريى

 يف املادى 3.0دوارا أو  7 677 902 اللوازش وامل دات وامللحقات الألاي يى والضو يى
 يف املادى 2.0دوارا أو  5 184 675 اودارة البيئيى

  
 ااستنداش املتزايد ل تفاقات املشضكى ال ويلى األجج  

يتزايد اســــــــــــتنداش ااتفاقات ال ويلى األجج ا  ألاد دا ج دوادأل الشــــــــــــألال يف األمم املتحدة حيا  - 11
 تلجأ املنظمات ءىل ءحدز الوسيلتو التاليتو:

األجل ختص منظمة أخرى اتبعة لألمم املتحدة اســـــــتفدام اتفاقات أو عقود  ويلة  أ(  
خلفض التحاليف اوداريى، أو ل ســتفادة من أســ ار تفضــيليى ل الف ج احل ــول عليها  “(هنج التعاضــد)”

 أو ل ستفادة من اخلربة اليت اكتألبتها املنظمى األ ألز يف شألال لموعات م ينى من الأللد؛
عندما . (“هنج الوكالة الرائدة”)دمي العروض التعاون يف إ ار عملية مشـــــــــــرتكة لتق ب(  

تت لق مشـــاريد الشـــألال افئات تت ـــج اشـــحج وديق اوايى ءحدز املنظمات، تتحألـــن عمليى الشـــألال حتألـــنا 
ويألـــــــــــــــتندش شذا النمو ج لتوحيد أحجاش املشـــــــــــــــضايت من أجج “. وكالى راددة”  ل ت ييو  أكرب من

مى واحدة احل ول عليها مبفألدشا. و حن هلذا النمو ج، احل ول علص م دات وأس ار قد ا تألت يد منظ
 يف هنايى امل اب، أة  قق أق ص قدر من الحفالة وأة خيفف ع ل عمج مجيد املنظمات املشاركى.
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 “الت ا د”و  “الوكالى الألاددة”هنجا   
يف املادى من مبادرات الشألال الت اوين ءما اتفاة  ويج األجج استنداش  65است انم ما نألبته  - 12
 يف املادى(. 31  “الت ا د”يف املادى( أو اتفاة  ويج األجج استنداش هن   34  “الوكالى الألاددة”هن  
 “الوكالى الألاددة”داش هن  ومالبيى املبادرات املشضكى اليت است انم اتفاقات  ويلى األجج استن - 13

 كانم فئات ءداريى اســــتندمم علص مألــــتوز املحات  الق أليى. وتألد فئات املشــــضايت األوادج  ــــمن شذا
 .3النه  يف اجلدول 

 
 3اجلدول   
 2018، “هنج الوكالة الرائدة”أكرب فئات السلع واخلدمات املشرتاة ابستفدام   

 
 2018يف عاش احلجم  “هن  الوكالى الألاددة” -الفئات 

 دوارا 36 252 200 تيألذ الألفأل  
 دوارا 13 629 532 الفنادة والألحن ومألافق ااجتماعات

 دوارا 12 712 792 الربيد ونقج البضادد
 دوارا 4 806 858 نقج الألكاب

 دوارا 3 707 806 م دات ولوازش التنظيف
 دوارا 3 477 917 األمن والأل مى الشن يى

 دوارا 2 973 857 واملنتجات وال قود وااتفاقات املاليىال حوك 
 دوارا 1 085 390 الوقود

 تدوارا 1 005 707 األعمال امل ألفيى وااستثمار
 دوارا 898 075 اللوازش املحتبيى

  
، “الت ا ــــــــــــد”أما املبادرات الت اونيى اليت اســـــــــــــت انم اتفاقات  ويلى األجج اســـــــــــــتنداش هن   - 14

فحانم أســاســا فئات املشــضايت الربمليى، مثج األدويى واملألــتحضــألات ال ــيدانيى، والألــيارات، وم دات 
وتألد فئات املشــــــــــــــضايت األوادج . “علم ااقت ــــــــــــــاد -البحوث ”املنتربات والقياس واملألاقبى واا تبار، و 

 أدمر. 4 من شذا النه  يف اجلدول 
 

 4اجلدول   
 2018، “هنج التعاضد”أكرب فئات السلع واخلدمات املشرتاة ابستفدام   

 
 2018احلجم يف عاش  “هن  الت ا د” -الفئات 

 دوارا 18 093 888 األدويى واملألتحضألات ال يدانيى  
 دوارا 11 143 393 امل دات وامللحقات احلاسوايى

 دوارا 8 601 927 الأليارات
 دوارا 4 986 528 نقج الألكاب

 دوارا 3 326 935 م دات املنتربات والقياس واملألاقبى واا تبار
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 2018احلجم يف عاش  “هن  الت ا د” -الفئات 
 دوارا 2 504 413 م دات ال باعى والنشأل  

 دوارا 2 436 876  دمات احملاسبى ومأل  الدفاتأل
 دوارا 2 162 163 تيألذ الألفأل

 دوارا 1 543 397 الربيد ونقج البضادد
 دوارا 1 499 366 علم ااقت اد - البحوث

  
 ااست انى خبدمات الشألال لدز منظمات أ ألز  

يحوة من املناســـــــــ  أو الضـــــــــألوري، يف عدد من املواقد والظألوب، أة تشـــــــــضي منظمى مباشـــــــــألًة  - 15
منظمـــى أ ألز اتا ـــى لألمم املتحـــدة، أو ت لـــ  ءىل منظمـــى أ ألز اتا ـــى لألمم املتحـــدة ءجألال ا ض  من

شذا النه  يف الشـــــألال املشـــــضك مفيداً علص وجه اخل ـــــوص ملشـــــضايت  أنشـــــ ى الشـــــألال النيااى عنها. ويُ د
 الفئات اليت تتوفأل هلا وايى أو  ربة م ضب هبا أو موارد متاحى لشألال سلد أو أشغال أو  دمات م يَّنى.

، قاش الربمم  اوصادو وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــــــــحاة ومحت   دمات 2018ويف عاش  - 16
مليوة دوار. ومثلم  36شــــــــــــألال من منظمى أ ألز اتا ى لألمم املتحدة تفوة قيمتها املشــــــــــــاريد ا مليات 

 “األدويى واملألـــــــتحضـــــــألات ال ـــــــيدانيى”م يو دوار( و  9اســـــــتئجار املحات    “اخلدمات ال قاريى”
 م يو دوار( أكرب فئات املشضايت. 4  “نقج الألكاب”م يو دوار( و  6 
 

 كى، وء فال ال ااد الألمسو علص الت اوة، واحلد األدىن من املشضايت املشضكىأفألقى املشضايت املشض   
ءة ء ــفال ال ااد الألمسو علص عمليات الشــألال املشــضكى علص ال ــ يد احمللو من   ل أحد أفألقى  - 17

دة املشضايت املشضكى أو املوحدة، أو من   ل أنش ى التزود الت اونيى، يألسو األساس لتحديد  ألة جدي
لضـــــــــماة أة تألـــــــــتمأل املشـــــــــضايت يف ء ـــــــــافى قيمى ءىل الربام  واملشـــــــــاريد. ومن   ل شذر األفألقى، حتدد 
احتياجات الشـــألال املشـــضكى او الوكاات علص ال ـــ يد احمللو، وتو ـــد   ط ال مج لتنفيذ أنشـــ ى التزود 

حاة ومحت   دمات ، أالغ الربمم  اوصادو وصـــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــ2018املشـــــــــضكى. ويف عاش 
مليوة دوار مم عن  أليق أفألقى مشــضايت مشــضكى أو يف ء ار  22املشــاريد عن أنشــ ى تزيد قيمتها عن 

 الت اوة علص و د املواصفات واستحداث أنش ى التزود.
 

 فوادد الشألال املشضك املبلغ عنها  
لألـــــــــــــــحاة ومحت   دمات ، أالغ الربمم  اوصادو وصـــــــــــــــندوة األمم املتحدة ل2018يف عاش  - 18

اوصــــفها نتاد  مبادرات الشــــألال الت اوين. وءة فوادد زايدة  3املشــــاريد عن حتقيق الفوادد املبينى يف الشــــحج 
القيمـــى مقـــااـــج املـــال وحتقيق الوفورات من   ل وفورات احلجم واحلـــد من عمليـــات الشـــــــــــــــألال وتحـــاليف 

 مجايل حجم املشضايت الت اونيى.يف املادى من ء 83امل ام ت املوازيى، تت ج مبا نألبته 
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 3الشحج 
 2018احلجم حسب نوع الفوائد، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 سوة األمم املتحدة ال امليى  
األمم املتحدة ملتزمى ا ألض الفألص اليت يتيحها حجم مشــضاي ا علص الألــوة، مبا يحفج املنافألــى  - 19

اشأة ءص ح نظاش الشألال. وتظج اوااى األمم  61/246املفتوحى واون اب مشيا مد قألار اجلم يى ال امى 
ن املتحدة ال امليى للمشـــضايت موردا قيماً للمشـــضايت عرب اونضنم لدوادأل الشـــألال يف األمم املتحدة، ء  مح  

األمم املتحدة فيما يت لق مبشضاي ا؛ كما أهنا  سوة الباد و ال امليو من ااستفادة من الفألص اليت تتيحها
مثج م در م لومات ملوظفو املشضايت يف األمم املتحدة واجلهات األ ألز صاحبى امل لحى. ويألتضيف 

 محت   دمات املشاريد اوااى األمم املتحدة ال امليى للمشضايت.
األمم املتحدة ال امليى  وتألــــــتندش تألــــــد وعشــــــألوة مؤســــــألــــــى من مؤســــــألــــــات األمم املتحدة اوااى - 20

موظف من موظفو  9 500للمشــــــــــضايت كقاعدة ايامت للباد و، مد ءاتحى ءمحانيى وصــــــــــول أكثأل من 
األمم املتحدة ءىل املوقد واســــتنداش اخلاصــــيات الوظيفيى ا تيار الباد و وتقييمهم، وو ــــد دعوات تقد  

 ج، حيثما يحوة  ل  مناسبا.ال  الات، ومنا ال قود، وحتميج ااتفاقات ال ويلى األج
وقامم أراد عشــــــــــألة مؤســــــــــألــــــــــى اتا ى لألمم املتحدة ادم  قادمى الباد و يف اوااى األمم املتحدة  - 21

ال امليى للمشضايت مد اواا ا اخلاصى الشألال اولحضوين/تقد  ال  الات اولحضونيى و/أو نظامها املألكزي 
ألات اخلدمات الشبحيى للبوااى وواجهات األلى الت بيقات علص لتن يط املوارد. ويألتندش عدد من املؤس

اونضنم لضــماة نشــأل مجيد دعوات تقد  ال  الات وال قود املمنوحى اشــحج مألكزي علص املوقد الشــبحو 
اوااى  لبوااى األمم املتحدة ال امليى للمشضايت. ف لص سبيج املثال، دم  محت   دمات املشاريد نظامه مد
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حتألو ال  قات مد املوردين، أي كن  ت    ألح ال  الات

تبادل كارب الت لم وامل لومات واخلربات والدروس املألتفادة

لدز الق ا  اخلاص“ وحدة ال مج يف األمم املتحدة”الضوي  ملفهوش 

حتألو ءدارة خما أل الشألال

حتألو التنأليق وااتألاة والتن يط علص ن اة املنظمات

احلد من عمليات الشألال وتحلفى امل ام ت املوازيى

قوة التفاوضحتقيق الوفورات من   ل  فيضات الشألال اجلملى و /زايدة القيمى مقااج املال

https://undocs.org/ar/A/RES/61/246
https://undocs.org/ar/A/RES/61/246


DP/FPA/OPS/2019/3 
 

 

19-10718 9/17 

 

دة ال امليى للمشــــــضايت ومن ــــــتها للشــــــألال اولحضوين، وينشــــــأل علص املوقد الشــــــبحو لبوااى األمم األمم املتح
 املتحدة ال قود املمنوحى استنداش واجهى لربلى الت بيقات علص اونضنم.

، زاد عدد الباد و املألــجلو 2013ومنذ تنفيذ مشــألو  ءصــ ح تألــجيج الباد و يف أوا أل عاش  - 22
األمم املتحدة، ا سيما من البلداة الناميى والبلداة اليت مأل اقت ادا ا مبألحلى انتقاليى، زايدة كبذة، يف اوااى 

. وكــدر اوشــــــــــــــــارة ءىل أة د دــى الــداة فقط 2013يف املــادــى منــذ عــاش  406حيــا حتقق صو انألـــــــــــــــبــى 
اد و املألـــــــــــــــجلو، البلداة املتقدمى النمو شو من  ـــــــــــــــمن البلداة ال شـــــــــــــــأل األوىل من حيا عدد الب من

الواايت املتحدة األمأليحيى  املألتبى األوىل(، واململحى املتحدة لربي انيا ال ظمص وأيأللندا الشـــــــــــــــماليى  وشو:
 املألتبى الألاا ى( وءي اليا  املألتبى الألـــــادســـــى(. أما البقيى، فهو من البلداة الناميى: كينيا  املألتبى الثانيى( واهلند 

 املألتبى اخلامألــــــى( وكولومبيا  املألتبى الألــــــاا ى( ونيجذاي  املألتبى الثامنى( وأفغانألــــــتاة  املألتبى الثالثى( وال ــــــو 
  املألتبى التاس ى( واكألتاة  املألتبى ال اشألة(.

يف عـــاش  188 000والغ لمو  عـــدد البـــاد و املألـــــــــــــــجلو يف اوااـــى األمم املتحـــدة أكثأل من  - 23
 و املألـــــــــــــــجلو من البلداة الناميى والبلداة اليت مأل . ويف الألـــــــــــــــنوات الألـــــــــــــــااقى، كاوز عدد الباد2018

يف املادى  72اقت ـــــــــــــــادا ا مبألحلى انتقاليى عدد الباد و املألـــــــــــــــجلو من البلداة املتقدمى النمو. وحاليا، 
 الباد و املألجلو يف البوااى شم من البلداة الناميى أو البلداة اليت مأل اقت ادا ا مبألحلى انتقاليى. من
ءع م من ءع مت املشــــــــــــــضايت ال ــامــى علص موقد البوااــى يف عــاش  11 377شــــــــــــــأل مــا لموعــه ونُ  - 24

يف املـادـى مقـارنـى ال ـاش الألـــــــــــــــااق. واو ـــــــــــــــافـى ءىل  لـ ، أعألب  32، وشو مـا  ثـج زايدة انألــــــــــــــبـى 2018
اد ــــا عن اشتمــــامهم ا مليــــى تقــــد  ع ــــالات مد منظمــــى واحــــدة أو أكثأل من املنظمــــات اليت  219 520

يف املادى منها  77عقدا من ال قود املمنوحى،  2 682. ومل يتم نشأل سوز 2018ألتندش البوااى   ل عاش ت
 .اواس ى محت   دمات املشاريد استنداش واجهى األلى الت بيقات علص اونضنم الوارد وصفها أع ر

مدرجى يف اوااى األمم  اتفاقا من ااتفاقات ال ويلى األجج الألـــــــــــــــاريى املف ول 766ويوجد حالًيا  - 25
اتفاقا  23املتحدة ال امليى للمشضايت، تغ و لموعى واس ى من ق اعات الفئات. ولدز الربمم  اوصادو 

، 92منشــــــــــورا من ااتفاقات ال ويلى األجج الألــــــــــاريى املف ول، ولدز صــــــــــندوة األمم املتحدة للألــــــــــحاة 
 .15ومحت   دمات املشاريد 

اجلهود املبذولى لو ـــــــــــد النظم من ـــــــــــبا علص ءمحامت الوصـــــــــــلى البينيى للنظاش وا يزال الضكيز يف  - 26
حيا زايدة تيألذ دم  نظاش الشألال اولحضوين والنظاش املألكزي لتن يط املوارد يف اوااى األمم املتحدة،  من

 من أجج زايدة أمتى عمليات الشألال ودعوات تقد  ال  الات.
صــــــيات الوظيفيى لضــــــماة قدرة مؤســــــألــــــات األمم املتحدة علص واو ــــــافى ءىل  ل ، ظلم اخلا - 27

تبادل امل لومات اشـــــأة الباد و الذين فأل ـــــم عليهم جزالات تشـــــحج أولويى مألـــــتمألة. وأدرج ما لموعه 
شــــألكى يف البوااى علص أهنا  ا ــــ ى جلزالات تفأل ــــها مباشــــألة منظمات األمم املتحدة، او ــــافى ءىل  585

 لموعى البن  الدويل والقادمى املوحدة جلزالات للس األمن التااد لألمم املتحدة.اجلزالات املت لى اقادمى 
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 أهّم األنشطة اجلارية -اثلثا  
ءين أعألب ”يضـــــــد محت  األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريد وشيئى األمم املتحدة للمألأة أول وحدة تدريبيى   

 “املنظور اجلنألاين يف لال املشضايت
، ادأ محت  األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــــاريد وشيئى األمم املتحدة للمألـــــــــــــــاواة 2018يف عاش  - 28
اجلنألـــــــــــو ومحو املألأة  شيئى األمم املتحدة للمألأة(، يف ء ار ال مج يف شـــــــــــألاكى للبنال علص الوحدات  او

نظور ءين أعألب امل”التدريبيى القادمى يف ءدارة اهلياكج األســــــــــاســــــــــيى واملشــــــــــاريد، و ــــــــــد أول وحدة تدريبيى 
وســـــــــضكز  2019وســـــــــيتم ء  ة الدورة التدريبيى عرب اونضنم يف عاش . “لال املشـــــــــضايت اجلنألـــــــــاين يف

املوا ــيد الألديألــيى، مبا يف  ل  ت ميم مألاعاة املنظور اجلنألــاين يف لال املشــضايت واوجألالات ال مليى  علص
هوش ت ميم مألاعاة املنظور اجلنألـــاين مو ــد املت لقى ال أليقى اليت  حن هبا لأل  ـــاديو املمارســـو و ـــد مف

الت بيق. وت تمـــد الـــدورة التـــدريبيـــى علص  ربة شيئـــى األمم املتحـــدة للمألأة يف لـــال ت ميم مألاعـــاة املنظور 
اجلنألــاين و ربة محت   دمات املشــاريد يف لال الشــألال املألــتداش، وســتحوة متاحى جلميد موظفو األمم 

 دري  هليئى األمم املتحدة للمألأة علص اونضنم.  ل من ى مألكز الت املتحدة من
 

 “عمليى تقد  ال  الات املألتدامى”تت اوة منظمات األمم املتحدة من أجج ت أليف   
يف ء ار الفأليق ال امج امل ين الشـــألال املألـــتداش يف شـــبحى املشـــضايت التاا ى للجنى اوداريى الألفي ى  - 29

وشيئى األمم املتحدة للمألأة ومنظمى م اشدة احلظأل الشامج للتجارب  املألتوز، قامم منظمى ال مج الدوليى
النوويى واألمم  األمم املتحدة اوصادو واألمم  األمم املتحدة للبيئى واتفاقيى األمم املتحدة او اريى اشــــــــــــــأة 

مم املتحدة تغذ املناخ ومنظمى األمم املتحدة لل فولى ومنظمى األمم املتحدة للتنميى ال ـــــــــــناعيى ومحت  األ
عمليى تقد  ”خلدمات املشــــــاريد ولموعى البن  الدويل فنشــــــال فألقى عمج لو ــــــد ء ار ومنهجيى لألصــــــد 

وقياســــها واوا ه عنها اشــــحج منهجو؛ وعلص ســــبيج املثال، عدد عمليات تقد   “ال  الات املألــــتدامى
، 2018قت ـــــــــــاديى. ويف عاش ال  الات اليت تضـــــــــــمنم اعتبارات ااســـــــــــتدامى ااجتماعيى أو البيئيى أو اا

قم علص مؤشــألا رديألــيا اعتبار أي عمليى لتقد  ال  الات مهنا مألــتدامى، وصــد   12حددت فألقى ال مج 
من ال  ــــالات ال ــــامــــى الواردة من  ــــاين  150شــــذا او ــــار من   ل ا تبــــار كألي  تنــــاول أكثأل من 

  شذا او ار يف اوااى األمم املتحدة لتحديد منظمات. ويف املألتقبج، سينظأل الفأليق ال امج يف ءمحانيى دم
 أي من عميات تقد  ال  الات اجلديدة اليت يتم حتميلها ت ترب مألتدامى.

 
يقضح محتــ  األمم املتحــدة خلــدمــات املشــــــــــــــــاريد ومنظمــى األمم املتحــدة لل فولــى واألمم  األمم املتحــدة   

 ليى للملحيى يف عمليى تقد  ال  الاتاوصادو مألاعاة ااعتبارات املت لقى التحلفى اومجا
، قاش محت   دمات املشـــــاريد واليونيألـــــف والربمم  2017اناًل علص ال مج الذي ادأ يف عاش  - 30

او د ال يغى النهاديى ورشادات عمليى اشأة استنداش التحلفى اومجاليى للملحيى  2018اوصادو يف عاش 
واو ــــــافى ءىل  ل ، و ــــــ م األام  حألــــــاب تحميليى لفئات  يف ء ار عمليات تقد  ال  الات ال امى.

حمددة، مبا يف  ل  تحنولوجيا امل لومات واات اات  احلواسي  املحتبيى واحلواسي  احملمولى وال اا ات( 
واملألكبات. واغيى التحقق من ف اليى شذر األدوات، ا ــ لد محت   دمات املشــاريد ا دة مشــاريد كأليبيى 

ايى وأفأليقيا وأوروا، ول كميد الدروس املألــــــــتفادة. واألي حاليا تضــــــــمو املواد اورشــــــــاديى يف أمأليحا اجلنو 
دراسات احلالى شذر. وستتاح الوديقى اورشاديى واألام  احلألاب يف ال فحى اخلاصى الشألال املألتداش ملألكز 
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وظفو املشـــــــــــــــضايت يف األمم امل ارب التااد لبوااى األمم املتحدة ال امليى للمشـــــــــــــــضايت، اليت  حن جلميد م
 املتحدة الوصول ءليها.

 
 استمألار تويل قيادة التدري  يف لال الشألال املألتداش  

يواصــــج محت   دمات املشــــاريد توفذ دورته التدريبيى الألديألــــيى يف لال الشــــألال املألــــتداش جلميد  - 31
التــدريبيــى، اليت ل ءعــدادشــا الشـــــــــــــــألاكـى كيــامت األمم املتحــدة والحيــامت املنتألـــــــــــــــبــى ءليهــا. وشــذر الــدورة 

األمم  األمم املتحدة للبيئى واملألكز الدويل للتدري  التااد ملنظمى ال مج الدوليى، تألـــــــــــــــتند ءىل الدليج  مد
، وشو متاحى “الشــــألال من أجج عامل أفضــــج: دليج منظومى األمم املتحدة اشــــأة الشــــألال املألــــتداش”القادم 

ى والفألنألـــــــــــــيى. ويف املا ـــــــــــــو، قاش محت   دمات املشـــــــــــــاريد اتدري  أكثأل حالًيا اوســـــــــــــبانيى واونحليزي
مؤســــــألــــــى، ومنظمى الت اوة والتنميى يف اجملال ااقت ــــــادي وصــــــندوة النقد الدويل، وقد ات ــــــلم  20 من
 مؤ ألا الوكالى الحوريى للت اوة الدويل من أجج توفذ شذا التدري  ملوظفو املشضايت لديها. اه
 

 للتقأليأل اوح ادو الألنوي عن مشضايت األمم املتحدةال يغى امل ززة   
ســــيقوش محت   دمات املشــــاريد، النيااى عن منظمات األمم املتحدة، فصــــدار صــــيغى جديدة  - 32

م ززة للتقأليأل اوح ـــــــــــــــادو الألـــــــــــــــنوي علص اونضنم، توفأل لوحات متاا ى للبيامت أكثأل تفاع  وديناميى 
و  التمويج من ش بى املشضايت األمم املتحدة  األمم  األمم املتحدة وأسهج استنداما. وتلقص شذا املشأل 

اوصادو( ويوفأل الدعم ملنظمات األمم املتحدة والدول األعضال واجلهات املاصى واملوردين واجلهات األ ألز 
ات صــاحبى امل ــلحى ل ســتفادة ادرجى أكرب من التقأليأل، او ــافى ءىل محو املألــتندمو من حتقيق وفور 

دوار ســـــــــــنواًي من حيا الوقم املن ـــــــــــ  لتحليج وتنزيج امل لومات اهلامى  250 000تزيد قيمتها عن 
 الواردة يف التقأليأل.

 
 املنهجيى املوحدة لتحقيق الوفورات يف املشضايت علص ن اة األمم املتحدة  

وداريى الألفي ى املألتوز، يتوىل محت   دمات املشاريد، النيااى عن شبحى املشضايت التاا ى للجنى ا - 33
قيادة مشــــــــــــــألو  يهدب ءىل حتديد وءقألار منهجيى لتحقيق الوفورات وتوليد القيمى يف املشــــــــــــــضايت علص ن اة 

، تدعم اتبا  هن  متألق 2019منظومى األمم املتحدة. وشذر املنهجيى، اليت سيتم اانتهال من و  ها يف عاش 
تألـــجيلها وحألـــاهبا واوا ه عنها علص ن اة مجيد منظمات األمم يف حتديد الوفورات احملققى يف املشـــضايت و 

 .املتحدة لفاددة الشألكال واجلهات املاصى والدول األعضال واجلهات األ ألز صاحبى امل لحى
 

الفأليق ال امج امل ين ا مليى الشــــــألال القادمى علص احلوســــــبى امل ألفيى الذي أنشــــــأته شــــــبحى املشــــــضايت التاا ى   
 ى الألفي ى املألتوزللجنى اوداري

أنشأت شبحى املشضايت التاا ى للجنى اوداريى الألفي ى املألتوز فأليقاً عام ً م نياً ا مليات الشألال  - 34
القادمى علص احلوســــــــــبى امل ألفيى، األدســــــــــى محت   دمات املشــــــــــاريد، اســــــــــتحشــــــــــاب الفألص اليت تتيحها 

أمتى ال مليات اآلليى، واحتماات ت بيقها التحنولوجيات الحاســـــــــحى اجلديدة، مثج الذكال ااصـــــــــ ناعو و 
علص ن اة ســــــلألــــــلى اومداد يف األمم املتحدة. وســــــذكز الفأليق ال امج علص تقييم الو ــــــد احلايل يف األمم 
املتحدة والفألص املتاحى حاليا يف الألـــــوة وءمحانيى ت بيق وت ديج شذر احللول وســـــهولى تنفيذشا لتحألـــــو 

 األمم املتحدة.جودة وكفالة عمليى الشألال يف 
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 يقدش األمم  األمم املتحدة اوصادو  دمات الشألال ءىل منظمات األمم املتحدة املقيمى ومذ املقيمى  
، قدش الربمم  اوصادو  دمات شــــــــألال ءىل منظمات األمم املتحدة اقيمى ت ــــــــج 2018يف عاش  - 35
يف املادى من قيمى  13.6و ثج  ل  مليوة دوار من   ل حألـــــــــــــــاب املوافقى علص اخلدمات.  290ءىل 

تنفيذشا  اليوة دوار اليت أالغ الربمم  اوصادو التقأليأل اوح ادو الألنوي عن 2,1عمليات الشألال وقدرشا 
 اشحج مباشأل.

 
يألـــــــــــــــ ص األمم  األمم املتحــدة اوصــادو ءىل محو منظومــى األمم املتحــدة من حتقيق الف ــاليــى التشـــــــــــــــغيليـى   

 ات  الق أليىمألتوز املح علص
، توىل الربمم  اوصادو قيادة عمليات الشـــــــــــألال حيا أاألش 2018و  2016يف الفضة او عامو  - 36

محتبا ق ألاي. و  ل الفضة  40مليوة دوار يف  327اتفاقات  ويلى األجج ودارة شـــــــؤوة الألـــــــفأل اقيمى 
دولى.  25مليوة دوار يف  50ى اقيمى نفألها، قاد الربمم  اوصادو عمليات الشألال املشضكى خلدمات أمني

وكانم نتيجى شذر األنشــ ى احل ــول علص التنفيضــات الناشــئى عن احلجم وحتقيق فورات احلجم و ــماة 
 الف اليى التشغيليى ملنظومى األمم املتحدة.

 
 يتوىل األمم  األمم املتحدة اوصادو قيادة مبادرات اسضاتيجيى تأليذ األعمال يف فيجو  

يتوىل الربمم  اوصادو قيادة اليونيألــــــيف وصــــــندوة األمم املتحدة للألــــــحاة وشيئى األمم املتحدة  - 37
للمألأة ومنظمى ال ـــــــــــــــحى ال امليى ومنظمى ال مج الدوليى ومحت  األمم املتحدة للحد من خما أل الحوارث 

قوة اونألاة واألمم  ومحت  األمم املتحدة لتنأليق الشؤوة اونألانيى ومفو يى األمم املتحدة الألاميى حل
األمذيى ال املو واألاش اتفاقات مشـــــــــضكى  ويلى األجج اشـــــــــأة الفنادة/عقد املؤمألات وال باعى والت ـــــــــميم 
واســـــتئجار املألكبات والقأل اســـــيى يف ء ار مبادرات اســـــضاتيجيى تألـــــيذ األعمال. وتشـــــمج املبادرات توحيد 

ال ـاملو ألجـج  ويـج وجـدول أت ـاب فألادز  املبلغ الشـــــــــــــــهألي املق و  ألت ـاب اخلربال ااســـــــــــــــتشــــــــــــــــاريو
ااســــتشــــاريو احملليو. واهلدب من  ل  شو حتقيق وفورات كبذة يف التحاليف، وتوحيد عمليات وأســــ ار 
الشـــــــــــــــألال علص ن ــاة مجيد منظمــات األمم املتحــدة يف فيجو وحتقيق حتول أســـــــــــــــأل  فيمــا ات لق البــاد و 

 من املنا أل. املن  و، واحل ول علص و د تفضيلو واحلد
 

 يض لد األمم  األمم املتحدة للألحاة واليونيألف ا مليات شألال مشضكى ألاثث املألتشفص  
يواصـــــــج صـــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــحاة ت زيز ت اونه مد اليونيألـــــــف يف عمليات شـــــــألال أاثث  - 38

ن أجج اجلمد املألـــــــــتشـــــــــفيات. وقد حددت املنظمتاة املنتجات واخلدمات املتدا لى يف ء ار عمليا ما م
او املوارد وزايدة الألـــــــــــــــلد اليت يتم توريدشا من   ل عمليات مشـــــــــــــــضكى. وكانم نتيجى املبادرة اوعداد 

، ســيقوش 2019لل مليى الثالثى لتقد  ع الات اشــأة الشــألال املشــضك ألاثث املألــتشــفيات. والنألــبى ل اش 
 مشضكى للنما ج التشأل يى. صندوة األمم املتحدة للألحاة واليونيألف استحداث عمليى شألال

 
 يألت و األمم  األمم املتحدة للألحاة خبدمات الربمم  اوصادو است ألاض ال قود من أجج املوافقى عليها  

د صــــــــندوة األمم املتحدة للألــــــــحاة والربمم  اوصادو علص مذكألة تفاشم تألــــــــما لل ــــــــندوة وق   - 39
ال قود واألصــــول واملشــــضايت التاا ى للربمم  اوصادو. واناًل  الوصــــول ءىل النظاش اولحضوين للجنى امل نيى

علص  ل  ااتفاة،  حن للمحات  الق أليى لل ـــــــــندوة ااســـــــــت انى اخلدمات املت لقى ال قود واألصــــــــول 
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واملشـــــــــــــــضايت اليت يتيحها الربمم  اوصادو علص اونضنم اســـــــــــــــت ألاض حاات الشـــــــــــــــألال واملوافقى عليها 
، است ألض الربمم  اوصادو 2018د عتبات وءجألالات الشألال اخلاصى ال ندوة. ويف عاش يتماشص م مبا

مليوة دوار. وقد أدز شذا الت اوة ءىل محو ال ــــــــــندوة  1.4حاات شــــــــــألال لل ــــــــــندوة الغم قيمتها 
تحدة. كن  ازدواجيى التحاليف واجلهود استنداش اخلدمات املتوفألة لدز منظمى أ ألز اتا ى لألمم امل من

 .2019وت تزش املنظمتاة مواصلى توسيد ن اة شذا الت اوة يف عاش 
 

 الشألال الت اوين ألمألاض عمليات التشني   
يضـــــــ لد الربمم  اوصادو مد اليونيألـــــــف ومنظمى ال ـــــــحى ال امليى ا مليى شـــــــألال ت اوين ألمألاض  - 40

افحى اويدز والألــــــــج وامل راي عمليات التشــــــــني  تت ــــــــج مبشــــــــاريد تنفذ يف ء ار ال ــــــــندوة ال املو ملح
اا تبار للتشــــــــــــني  الألــــــــــــأليد للحمج الفذوســــــــــــو ويف مألاكز الألعايى ال ــــــــــــحيى( تبلغ قيمتها صو   ِعدد
 .2019م يو دوار، ومن املقألر اانتهال من تل  ال مليى يف عاش  10
 

 يضأس األمم  األمم املتحدة اوصادو مؤمألات املوردين املشضكى يف ال ومال  
يضأس الربمم  اوصادو الفأليق ال امج امل ين املشـــــــــــــــضايت ملبادرة وحدة ال مج يف األمم املتحدة  - 41
ء ار فأليق ءدارة ال مليات يف ال ومال. ويتواصج الربمم  اوصادو واليونيألف ومنظمى األمذيى والزراعى  يف

حدة لتقد  الدعم يف ال ومال واألمم  لألمم املتحدة ومحت  تنأليق الشؤوة اونألانيى ومحت  األمم املت
األمذيى ال املو واألمم  األمم املتحدة للمألــــــــــــتو نات البشــــــــــــأليى  مودج األمم املتحدة( مد الباد و احملليو 

 و  عهم علص كيفيى الت امج التجاري مد األمم املتحدة.
شألكى. وعقد  300ه حضألت 2018وعقدت املنظمات مؤمألا للموردين يف مقديشو يف أاير/مايو  - 42

شــــــألكى  150و  120لفاددة  2019مؤمألاة آ ألاة للموردين يف اونت ند وصـــــــومالي ند يف شـــــــبا /فربايأل 
علص التوايل. وأســـهم املؤمألاة يف ت زيز القدرة علص الشـــألال، وتوســـيد قوادم املوردين، وزايدة تألـــجيج الباد و 

ت، وحتألـــو نوعيى عمليى تقد  ال  الات واحلد من خما أل احملليو يف اوااى األمم املتحدة ال امليى للمشـــضاي
 الشألال مثج املمارسات اليت تشمج التوا ؤ والفألاد.

 
 UN Web Plusتوسيد فئات سلد منظومى الشألال اولحضونيى   

، واصج محت   دمات املشاريد دعم منظمات األمم املتحدة من   ل من ته 2018يف عاش  - 43
. وا ــــــــــــــ ل م منظمات األمم املتحدة ا مليات شــــــــــــــألال اقيمى UN Web Buy Plusللتجارة اولحضونيى 

مليوة دوار يف فئــــات املألكبــــات واملولــــدات الحهألاديــــى وآات البنــــال وامل ــــدات الزراعيــــى. ويف عــــاش  11
، ســـيواصـــج املحت  توســـيد الحااتلوه مد الضكيز اشـــحج  اص علص اخليارات املألـــتدامى. وتشـــمج 2019

الفئات اجلديدة املقألر ءدراجها فيه أجهزة الحشـــــــــــــــف عن امل ادة واأللغاش واحلاف ت اليت ت مج ال اقى 
وش املحت  أيضا التواصج الحهألاديى ونظم ال اقى الشمأليى الفول ا وديى وال يادات املتنقلى املتقدمى. وسيق

مد منظمات األمم املتحدة األ ألز ملناقشــــــــى ءمحانيى اســــــــتضــــــــافى ااتفاقات ال ويلى األجج اخلاصــــــــى هبا، 
 النظأل يف سبج زايدة الدم  ابوااى األمم املتحدة ال امليى للمشضايت. مد
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درات حتقيق الوفورات يف التحاليف يتوىل األمم  األمم املتحدة اوصادو قيادة عمليات الشـــــألال املشـــــضكى ملبا  
 واألمن يف زمبااوي

، يقوش الربمم  اوصادو اقيادة صــــــــــندوة األمم املتحدة للألــــــــــحاة ومحت  األمم 2019يف عاش  - 44
املتحدة امل ين املندرات واجلأل ى وشيئى األمم املتحدة للمألأة يف ء ار عمليى شألال مشضكى استنداش اتفاة 

علص رســـــــــوش شندســـــــــيى للمحات  وتوفذ  دمات ال ـــــــــيانى هلا. ويت اوة الربمم    ويج األجج للح ـــــــــول
اوصادو وصــــندوة األمم املتحدة للألــــحاة ومنظمى األمم املتحدة للضايى وال لم والثقافى  اليونألــــحو( وشيئى 

شــــــــألال األمم املتحدة للمألأة ومنظمى األمذيى والزراعى ومفو ــــــــيى األمم املتحدة لشــــــــؤوة ال جئو من أجج 
نظاش لت ق  املألكبات؛ ويت اوة الربمم  اوصادو واليونيألـــــــــــــــف ومنظمى ال ـــــــــــــــحى ال امليى واألمم  األمذيى 
ال املو ومنظمى األمذيى والزراعى وصـــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــحاة واليونألـــــــحو ومفو ـــــــيى األمم املتحدة 

أجج شــــــــــألال ما يلزش لضــــــــــماة أمن لشــــــــــؤوة ال جئو ومحت  األمم املتحدة امل ين املندرات واجلأل ى من 
 املحات  وأماكن اوقامى.

 
  دمات الألفأل علص ال  يد احمللو يف الربازيج  

ي د كج من منظمى األمذيى والزراعى ومنظمى ال مج الدوليى وشيئى األمم املتحدة للمألأة والربمم   - 45
تحدة للألــحاة ومفو ــيى األمم املتحدة اوصادو واألمم  األمم املتحدة للبيئى واليونألــحو وصــندوة األمم امل

لشــــؤوة ال جئو واليونيألــــف ومحت  األمم املتحدة امل ين املندرات واجلأل ى ومحت   دمات املشــــاريد 
واألمم  األمذيى ال املو ومنظمى ال ـــــــــــــــحى ال امليى جزلاً من عمليى ت اونيى لتوفذ  دمات الألـــــــــــــــفأل علص 

ازيج  منظمى ال ــــــحى ال امليى شو املنظمى الألاددة(. وســــــتحوة ال ــــــ يد احمللو عن  أليق  ألب اثلا يف الرب 
نتيجى شذا ااتفاة ال ويج األجج زايدة الشــــــــفافيى، وحتقيق الوفورات يف التحاليف/الوقم، وحتألــــــــو ءدارة 

 األدال من   ل مؤشألات موحدة علص ن اة املنظمات املشاركى.
 

 اريى يف أوكألانيااتفاة مشضك  ويج األجج اشأة أصناب حتمج ع مى ك  
يشـــــــــحج كج من املنظمى الدوليى للهجألة وشيئى األمم املتحدة للمألأة والربمم  اوصادو وصـــــــــندوة  - 46

األمم املتحدة للألــحاة واليونيألــف ومحت   دمات املشــاريد جزلاً من مبادرة و  ة اتفاة حملو  ويج 
نيا. وســــــيقوش محت   دمات املشــــــاريد األجج اشــــــأة  باعى وءنتاج أصــــــناب حتمج ع مى كاريى يف أوكألا

 ادور الوكالى الألاددة يف عمليى ءاألاش اتفاة  ويج األجج مدته عاش واحد مد احتمال مديدر لفضة أ ألز.
 

 اتفاة  ويج األجج اشأة  دمات املألكبات يف كوستاريحا  
ت اوين تت ـــــــج يضـــــــ لد الربمم  اوصادو واليونألـــــــحو ومحت   دمات املشـــــــاريد ا مليى شـــــــألال  - 47

خبدمات استئجار املألكبات يف كوستاريحا   ثج محت   دمات املشاريد املنظمى الألاددة(. وادأت ال مليى 
وشو اآلة يف مألحلتهــا النهــاديــى. وتتمثــج الفوادــد املتوق ــى هلــذر املبــادرة  2018يف كــانوة األول/ديألـــــــــــــــمرب 

 الألصد. زايدة القيمى مقااج املال، وحتقيق فورات احلجم وحتألو يف
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 التعاون مع شركاء من خارج منظومة األمم املتحدة  
 ي زز األمم  األمم املتحدة اوصادو القدرة الشألاديى ملنظومى األمم املتحدة واحلحومات الو نيى  

قاش الربمم  اوصادو، الت اوة مد مؤســألــى التأشيج الألاددة يف الق ا ، امل هد امل تمد للمشــضايت  - 48
، ات ــميم األمم   اص اه مشــضك اينه واو امل هد وصــدار الشــهادات يف لال املشــضايت علص واومداد

املألـــــــــــــــتوايت الثــاين والثــالــا والألااد مد اامتثــال التــاش مل ــايذ التــأشيــج الــدوليــى. ويتــاح شــذا الربمم  جلميد 
اد املهين علص وظيفى منظمات األمم املتحدة واحلحومات واملنظمات مذ احلحوميى من أجج ء ـــــــــــــفال ال ا

، جنا الربمم  اوصـــادو يف لشيـــج 2018الشـــــــــــــــألال يف منظومـــى األمم املتحـــدة والق ـــا  ال ـــاش. ويف عـــاش 
من موظفو الربمم   342من موظفو األمم املتحدة و  623من موظفو احلحومات الشـــــــــــــأليحى و  613

اوصادو/امل هد امل تمد، مما يشـــذ ءىل  اوصادو من   ل دورات التدري  علص الشـــألال اليت يقدمها الربمم 
 استمألار ال ل  علص شذر اخلدمات.

 
 ال مج مد امل ن و واملوردين من أجج منتجات صحيى مألتدامى  

يوفأل فأليق دعم تنفيذ الربام  ال ــــــــــــــحيى التااد لل ــــــــــــــندوة ال املو/األمم  األمم املتحدة اوصادو  - 49
الدعم و دمات انال القدرات للبلداة اليت تنفذ األام  صـــــحيى واســـــ ى الن اة يف ســـــياقات عاليى اخل ورة. 

دين لألدويى اســــتنداش اتفاة  ويج األجج مد مألــــى مور  2015فمن   ل ادل مشــــألو  كألي  يف عاش 
املضـــادة للفذوســـات ال حوســـى، أدأل الربمم  اوصادو علص ممارســـات اومداد اتيألـــذ ح ـــول مألافق اونتاج 
علص شـــــــــهادات املنظمى الدوليى لتوحيد املقاييس يف لال اودارة البيئيى، وحتألـــــــــو عمليى تغليف املنتجات 

ب ااثت اثين أكألــــــــيد الحألاوة لشــــــــحنات يف املادى( و فيض ان 29ال ــــــــيدانيى ءىل اق ــــــــص حد  انألــــــــبى 
يف املادى(. ونتيجى لذل ، محن الربمم  من احلد من اآلاثر البيئيى من   ل ال مج  57البضــــادد  انألــــبى 

يف ء ار شـــألاكى مد امل ـــن و ووك ل الشـــحن واهليئات التنظيميى الو نيى، ومن حتقيق وفورات وصـــلم ءىل 
 م يو دوار. 8
اح املشـــــــــــــألو  التجألي ، ســـــــــــــيتبد فأليق دعم تنفيذ الربام  ال ـــــــــــــحيى النه  نفألـــــــــــــه وانال علص جن - 50
من م ـــــــن و األدويى املضـــــــادة للفذوســـــــات ال حوســـــــى يف ء ار اتفاقات  ويلى األجج اقيمى يبلغ  10 مد

مليوة دوار   ل الألـــــــــــــــنوات الث ث املقبلى. وءة ء ار ااتفاقات ال ويلى األجج اجلديد  300ءمجاليها 
ل ااد املؤســــألــــو علص هن  شــــألاكات من أجج التغيذ النألــــبى ءىل عمليى الشــــألال وعمليى املشــــاركى يضــــفو ا

وفضة ســـــــــــألاية ال قود، ويت ل  من امل ـــــــــــن و ووك ل الشـــــــــــحن تقد  ايامت نوعيى وكميى. وتألـــــــــــتندش 
ال الدراســـات امل لومات يف ء ار رصـــد الربام  وتقييمها من   ل حتليج امل لومات املت لقى األعمال وءجأل 

التحليليــى وتقييم خمــا أل احلــافظــات وحتــديــد اجملــاات الألــــــــــــــــا نــى اليت حتتــاج ءىل مزيــد من التحألـــــــــــــــينـات. 
واســـــــــتنداش شذر اآلليات واألدوات، ســـــــــيواصـــــــــج الربمم  اوصادو تقييم وقياس وتوفذ الدعم املن ــــــــ  

 اعتمادشا اشحج تدراو.ااتحار ممارسات الت نيد والشألال املت لى مبنتجات ال حى املألتدامى و 
 

 اجملموعى اللوجألتيى يف اجلمهوريى ال ألايى الألوريى  
كاة الت اوة مد اجملموعى اللوجألــــــــتيى التاا ى للجنى الدادمى املشــــــــضكى او الوكاات يف اجلمهوريى  - 51

ألــــــــحاة ال ألايى الألــــــــوريى أمألاً أســــــــاســــــــيا للقياش ا مليات ءمداد املحت  الق ألي ل ــــــــندوة األمم املتحدة لل
. فقد وفألت اجملموعى اللوجألـــــــــــــــتيى  دمات التنزين والنقج الدا لو لاًم   ل 2018البلد يف عاش  يف
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دوار تقأليبــا. وع وة علص  لــ ،  150 000األزمــى، ممــا مسا للمنظمــى اتحقيق وفورات الغــم قيمتهــا 
ولدات كهألاديى ووقود تربعم اجملموعى اللوجألتيى اوحدات سحنيى جاشزة ال ند ووحدات  زين متنقلى وم

لشألكال ال ندوة املنفذين. وقد ساعد شذا الت اوة املحت  الق ألي ل ندوة األمم املتحدة للألحاة علص 
  فض تحاليفه مد مواصلى اا     ال مليات يف البلد مكمله.

 
 للواايت املتحدة ءدارة ايامت التألجيج لدز صندوة األمم املتحدة للألحاة ووكالى التنميى الدوليى التاا ى  

ت د ءدارة ايامت التألــــــجيج يف صــــــندوة األمم املتحدة للألــــــحاة وءدارة املشــــــضايت واومدادات  - 52
وكالى التنميى الدوليى التاا ى للواايت املتحدة جزًلا من عمليى ت اونيى لو ـــــــــد نظاش مشـــــــــضك لتألـــــــــجيج  يف

لى اومدادات ال ـــــحيى ال امليى الذي وســـــادج مند احلمج ألصـــــحاب امل ـــــلحى الدا ليو يف األمم  ســـــلألـــــ
يتوار ال ـــــندوة والوكالى. واملبادرة عبارة عن مشـــــألو  علص مألحلتو يبدأ او ـــــد صو ج جلدول ايامت يلو 
 ل  ءنشــال من ــى ءلحضونيى تألاط او الشــبحى ال امليى واألاز وحتليج مألــادج تنظيم األســألة وصــندوة األمم 

املشــــضايت واومدادات لوكالى التنميى الدوليى التاا ى للواايت املتحدة.  املتحدة للألــــحاة وكااتلومات ءدارة
وسيألما املشألو  للمشضين اتحديد الثغألات املوجودة يف حافظا م وللموردين اتوحيد م لومات التألجيج 

ستؤدي اخلاصى هبم لدز صندوة األمم املتحدة للألحاة ووكالى التنميى الدوليى التاا ى للواايت املتحدة. و 
نتاد  املبادرة ءىل التقليج من الوقم الذي يقضــــيه املوردوة يف تألــــجيج ايام م، و ــــماة توحيد م لومات 

 التألجيج، وتبأليط حتليج البيامت القد ى واحتياجات البلداة احلاليى.
 

 مشألو  تنأليق عمليى التغليف  
ووكالى التنميى الدوليى التاا ى و ــ م ءدارة مشــضايت وءمدادات صــندوة األمم املتحدة للألــحاة  - 53

للواايت املتحدة اللمألـــــــــــات األ ذة علص مشـــــــــــألو  تنألـــــــــــيق عمليى تغليف وســـــــــــادج مند احلمج اهلألمونيى 
اهلألمونيى. وكاة اهلدب من املبادرة ءقامى الدليج علص ءمحانيى و ــــــد أشــــــحال مثلص لتغليف املنتجات  ومذ

تو ص املشــــــــــــألو  حتقيق مكو. ومثج النات  األول يف حتليج الألديألــــــــــــيى وفًقا احتياجات الربام  الق أليى. و 
األشــــــــحال املنتلفى لتغليف وســــــــادج مند احلمج اهلألمونيى ومذ اهلألمونيى. وركز النات  الثاين علص دراســــــــات 

تألشيد ”حالى ق أليى مدعومى ازايرات موق يى. ويألد موجز للنتاد  حأل  فئى املنت  يف وديقى دا ليى ا نواة 
 .2019، ل و  ها يف صيغتها النهاديى يف شبا /فربايأل “ليف وسادج مند احلمج والألفااتعمليى تغ

 
 اتفاة او صندوة األمم املتحدة للألحاة وال ندوة ال املو اشأة توحيد مشضايت الألفاات واملزلقات  

، وق د صـــندوة األمم املتحدة للألـــحاة وال ـــندوة ال املو اتفاقا يتم مبوجبه شـــألال 2015يف عاش  - 54
الألفاات واملزلقات للمألتفيدين الألديأليو من ال ندوة ال املو عن  أليق صندوة األمم املتحدة للألحاة. 

وفورات ء ــــافيى وعزز شذا احلجم او ــــايف ف اليى ال ــــندوة يف لال املشــــضايت ومسا لل ــــندوة اتحقيق 
 . وقد استفادت كلتا املنظمتاة من شذر الوفورات.2018دوار يف عاش  656 000قدرشا 

  
 خالصة -رابعا  

أظهأل األمم  األمم املتحدة اوصادو وصـــــــــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــــــــحاة ومحت  األمم املتحدة  - 55
، مد ء  ة مبادرات 2018عاش خلدمات املشـــــــــاريد تألكيزا مألـــــــــتمألا علص عمليات الشـــــــــألال املشـــــــــضكى يف 

وأنشـــ ى علص ال ـــ يد ال املو ودعمها واملشـــاركى فيها ســـ ياً ورال الفوادد والفألص الحفيلى اتحقيق الوفورات 
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وكما شو مودق يف شذا التقأليأل، ليس هلذر املبادرات واألنشــــــــ ى  ااد ءداري  واملحاســــــــ  يف لال الحفالة.
اج تشــــــــــــــمج لموعى واســــــــــــــ ى من املنتجات  - 2011 كما كانم عليه عند اددها يف عاش  -فحألــــــــــــــ  

 والق اعات، يف دعم مباشأل للمشاريد والربام .
وتواصــــج مبادرات الشــــألال املشــــضكى توفذ فوادد ملموســــى ومذ ملموســــى علص حد  ســــوال للربمم   - 56

 ى اوصادو وصـــــــندوة األمم املتحدة للألـــــــحاة ومحت   دمات املشـــــــاريد، وملنظمات مشـــــــاركى أ ألز اتا
لألمم املتحــدة. وتشـــــــــــــــمــج شــذر الفوادــد حتقيق الوفورات، وكنــ   التحــاليف، والقضــــــــــــــــال علص اازدواجيــى 

 ال مج، وزايدة ااتألاة، مما يؤدي ءىل ت زيز املشاريد وعمليات الشألال يف املحات  الُق أليى. يف
ت  األمم املتحدة وسيواصج األمم  األمم املتحدة اوصادو وصندوة األمم املتحدة للألحاة ومح - 57

خلدمات املشــــــاريد البحا عن ُفألص الشــــــألال املشــــــضك علص املألــــــتويو املألكزي واوقليمو علص حد ســــــوال، 
مواصــلى زايدة االتزاش ال مج م اً ســ يا ءىل حتقيق الفألص عرب لموعى واســ ى من املنتجات وااســتفادة  مد

 منها علص ن اة منظومى األمم املتحدة األوسد.
 


