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 2019الدورة السنوية لعام 
 ، نيويورك2019حزيران/يونيه  7-6و  4-3و أيار/مايو  30
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 المشاريعلخدمات المتحدة  مكتب األمم
   

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية  
 

 موجز 
خلدمات املشـاري  عن األمم املتحدة إنه ملن دواعي فخرنا أن نقدم التقرير السـنو  األول ملتت   

، وجقريرنا الثالث الذ  أُعد مبا يتســم م  ميايا املبادرة اليامليل 2021-2018خطته االســتاجيةيل لرتةتة 
األمم أنشــــــــات بالتياون م  برنام  وهي منظمل جُيىن بتقدمي التقارير املتيرتقل باالســــــــتدامل  -لتقارير األداء 

 لرتبيال واالجةاق الياملي لألمم املتحدة.املتحدة 
يف مواجهل حاالت طوارئ إنســـــــــــــــانيل املتحدة  ، قدم املتت  الدعم إىل األمم2018ويف عام  

حرجل واختاذ مبادرات إمنائيل حيويل، ويف جرتبيل أولويات إحالل الســـــــــــــالم واألمن يف أماشن مث  بن الدي  
واليراق وغانا وغواجيماال واليمن. وشـــــــــــــــهد هذا اليام ليادة مطردة يف الطرت  عرتك خدمات املتت ، شما 
شـــــــــــــــهدنا، لرتيام الثالث عرتك التواا، ليادة يف دعم التنةيذ املقدم إىل اوتومات مباشـــــــــــــــرة، والذ  بات 

شــاري  الح حظيت برتدا، وّفرت امل 80يشــت  ا ن أشثر من لرتث حافظل مشــاري  املتت . ويف أشثر من 
ماليني يوم عم  مدفوع األجر لرتســتان ايرتيني. والــطرتيت النســاء بنشثر من  5بدعم املتت  أشثر من 

مرتيون يوم من أيام اليم  جرتك. ومشرتت أنشـــــطتنا املتيرتقل بالبىن التحتيل جنةيذ أشـــــ ال عرتك أشثر من  2.3
عيادة صـــحيل. وأُنةم أشثر  114و مســـتشـــةيات،  9مدارس، و  104شيرتومتا من الطرق، ويف   1 514
مرتيون دوالر عرتك مشـــــــــــــــتيات من موردين  رتيني، األمر الذ  قرت  من ا لار البيايل من خالل  420من 

 اود من االنبيالات وجقدمي الدعم املباشر إىل االقتصادات ايرتيل.
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ر، شما قّدمنا، برتيون دوال 1.9وإمجاال، برت ت اخلدمات الح قدمها املتت  ما جقرب قيمته من  
متياقد ييمرتون وســـــــــــاب املتت  مباشـــــــــــرةا ووســـــــــــاب شـــــــــــرشائنا، خ اجنا  11 000من خالل أشثر من 

وشةاءاجنا التقنيل إىل املنظومل اإلمنائيل اليامليل األوســــــ  نطاقا. وقد واصــــــرتت املنظمل لســــــني طريقل عمرتها، 
ة بشــت  جيد عرتك ليادة عمرتها ، قادر 2022-2018وأصــبحت، من خالل خطتها االســتاجيةيل لرتةتة 

 ولرتدول األعضاء والشيوب الح متثرتها. 2030دعما خلطل التنميل املستدامل ليام 
 عناصر قرار
قــد يرغــ  اارتت التنةيــذ  يف القيــام مبــا يرتيع فأمب أن ييتمل مبســــــــــــــــا ــات املتتــ  يف النتــائ   

من خالل جقدميه خدمات  2018يف عام والشرشاء ا خرين األمم املتحدة التنةيذيل لت  من اوتومات و 
الدعم اإلدار  الح جتســـم بالتةاءة، وجوفاخل اخل ة التقنيل املتخصـــصـــل الةيالل، وجوســـييه نطاق القدرة عرتك 
التنةيذ لقيقا ألغراض التنميل املســـــــــــــــتداملب فبمب أن يرّح  بالتقدم ايرل يف جنةيذ اخلطل االســـــــــــــــتاجيةيل 

ب فجمب أن حييط عرتما بالتقرير السنو  عن 2021-2018املشاري  لرتةتة خلدمات األمم املتحدة ملتت  
أن حييط عرتما  فدمب جوصيات وحدة التةتي  املشتشل وبالتقدم ايرل يف جنةيذ التوصيات املتصرتل باملتت ب
 املتت . بالتقدم ايرل يف بدء أنشطل االستثمار ذات األلر االجتماعي يف اااالت املترّتف هبا
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 مقدمة  
اخلطل يف جنةيذ  2018يســـــــــر املديرة التنةيذيل أن جُبرتت اارتت التنةيذ  بالتقدم ايرل خالل عام  - 1

. وقد قدم املتت ، بتنةيذخل لترتك اخلطل، املســــــــــــــاعدة إىل 2021-2018االســــــــــــــتاجيةيل لرتمتت  لرتةتة 
الناس لتي يبنوا حياة أفضــــــــــــــ  ووّفر الدعم لرتبرتدان يف مســــــــــــــاعيها إلحرال جقدم لقيقا لرتســــــــــــــالم والتنميل 

 املستدامل.
 

 إطار النتائج -أوال  
. واعتمد اارتت التنةيذ  اخلطل 65/176مبوج  القرار أنشـــــــــــنت اةمييل اليامل واليل املتت   - 2

 2017/26. واعتمل اارتت يف قرارخل 2017/26يف قرارخل  2021-2018االستاجيةيل لرتمتت  لرتةتة 
باألســــاس املتني لرتخطل املســــتند إىل قرارات الدول األعضــــاء والتوجيهات املتيرتقل بالســــياســــات واالجةاقات 

 والبرتدان، مبا يشم  أشد اواالت هشاشل.الدوليل واحتياجات الشيوب 
، قدم املتت  جقريرا عن أعماله جناول فيه واليته املتيرتقل باختصاصيه األساسيني 2018ويف عام  - 3

أو جمــاا التشيز املوشرتني إليــه و ــاع جوفا اخل ة التقنيــل املتخصـــــــــــــــصــــــــــــــــل الةيــالــل يف جمــاالت البىن التحتيــل 
 وجقدمي خدمات الدعم اإلدار  املتسمل بالتةاءة. واملشتيات وإدارة املشاري ب

وإلـــــــــافل إىل جماا التشيز هذين، وبناء عرتك طرت  اارتت، لـــــــــّمن املتت  جقريرخل ميرتومات عن  - 4
جمال لالث هو جوســـــــــــــــي  نطاق جمموعل املوارد األوســـــــــــــــ  وجيميم ألرها ألغراض خطل التنميل املســـــــــــــــتدامل 

 مل من القطاع اخلاص.، مبا يف ذلك املوارد املقد2030 ليام
منها عن  783مشــــروعا، أبرتت  947، اســــُتخدمت جماالت التشيز لتقييم نواج  2018ويف عام  - 5

جقدمي مســا ات لقيقا لالســتدامل يف طائةل من اةوان  االقتصــاديل والبيايل واالجتماعيل. والنســ  املاويل 
دامل جقاس حبســــ  اإلجنال. وجرد جةاصــــي  إطار النتائ  الواردة يف هذا التقرير لتبيان النتائ  املتيرتقل باالســــت

 ومنهةيل اإلبالغ يف املرفم الثاين.
وجتســـم امليرتومات الواردة يف هذا التقرير م  ميايا االســـتدامل املنصـــوص عرتيها يف املبادرة اليامليل  - 6

تت  مبا يتســـــم م  مؤشـــــرات لتقارير األداء. ويرد يف املرفم األول املزيد من جةاصـــــي  النتائ  الح حققها امل
 املبادرة اليامليل لتقارير األداء.

 
 أبرز النتائج المحققة -ثانيا  

ماليني يوم عم  مدفوع األجر لرتســــــــــــــتان ايرتيني من خالل مشــــــــــــــاري   5جرى جوفا أشثر من  - 7
عمال يف املائل منها. وشانت أغرتبيل جرتك األ 46، والــــــــطرتيت املرأة بنســــــــبل قدرها 2018املتت  يف عام 

مســـتشـــةيات  9مدارس و  104جتصـــ  مبشـــاري  لرتبىن التحتيل وجشـــم  جشـــييد أو جصـــميم أو إعادة جنهي  
 2017شيرتومتا. ويُذشر عرتك ســـبي  املقارنل أن مشـــاري  عام   1 514عيادة صـــحيل وطرق بطول  114 و

شيرتومت. ويف عام   2 302عيادة صـــــــــحيل وطرقا بطول  243مســـــــــتشـــــــــةك و  47 مدرســـــــــل و 35مشرتت 
منزال يف  2 133منزل لرتســــــتان، مقارنل ببناء أو جصــــــميم  4 000مت بناء أو جصــــــميم أشثر من  2018
 ، وجرى جوفا أشثر من مرتيوين يوم عم  مدفوع األجر.2017عام 
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مرتيون دوالر، مقاب   920بسرت  وخدمات جتاولت فيمتها  2018وأمّد املتت  شرشاءخل يف عام  - 8
وهو برتيون دوالر. واملتت  مرتتزم بتيزيز االقتصـــــــــــــــادات الوطنيل من  2017 املبرتت الذ  أُفيد عنه يف عام

خالل دعم املوردين ايرتيني. ويف مواق  اليمرتيـات الح حياف  فيهـا املتتـ  عرتك وجود ماد  له، ُمنا ما 
، مرتيون دوالر 420يف املائل من ميزانيات املشــتيات ملوردين  رتيني، وهي نســبل متث  أشثر من  46نســبته 

يف املائل من مشــــــــــــاري   92، أفاد 2018يف املائل يف اليام الســــــــــــابم. ويف عام  51مقارنلا بنســــــــــــبل قدرها 
املشـــــــتيات اخلاصـــــــل باملتت  عن إدراج اعتبارات االســـــــتدامل يف عمرتيات طرن اليطاءات، مقارنلا بنســـــــبل 

الر من عطــاءات مرتيون دو  14، ُمنا مــا قيمتــه 2018. ويف عــام 2017يف املــائــل يف عــام  83قــدرهــا 
 مرتيون دوالر ملشاري  ص رى وص اة ومتوسطل. 322املشتيات ملشاري  ممرتوشل لنساء وُمنا ما قيمته 

ويف إطار اةهود الراميل إىل إفادة جهات أخرى من ميارمل املتت  وخ اجه، ُقدم إىل الشــــــــــــــرشاء  - 9
 39 000وهو  2017يف عام يوم من املســـــــــــــــاعدة التقنيل فوهو عدد يق  عما ُقدم  31 000أشثر من 

يوم جدري ، وهو  12 000يوممب. وســـــــــــــــاعد املتت  يف جنميل القدرات ايرتيل بدعم جوفا ما يقرب من 
يف املائل من املشـــــــــاري  الح قدم  67يوم. وأبرتت لهاء  8 500وهو  2017ميث  ليادة عما ُقدم يف عام  ما

هم يف جنميل القدرة الوطنيل، مقاب  النســــــبل الح املتت  الدعم إليها عن القيام بنشــــــا  واحد أو أشثر أســــــ
 يف املائل. 60وهي  2017أُبرتت عنها يف عام 

 2018واملتتــ  مرتتزم بــاويــاد املنــاخي. وقــد ســـــــــــــــةــّ  لرتيــ  ليمرتيــات املتتــ  ُأجر  يف عــام  - 10
قاب ، طنا من متافئ لاين أشســــــــــيد التربون. ويف امل 15 631انبيالات ل الات االحتباس اورار  برت ت 

طنــا يف اليــام الســــــــــــــــابم. وييواض عن مجي  االنبيــالـات النــامجـل عن عمرتيـات  16 980أُبرتت عن انبيــا  
املتت  باســـتخدام ختةيضـــات ميتمدة لالنبيالات، مشـــةوعل بشـــهادة جصـــديم عاليل اةودة مت ولـــيها يف 

 لرتتنميل النظيةل.األمم املتحدة إطار آليل 
عرتك خدمات املتت  يف البرتدان الح جشـــــــــــــــهد حاالت نزاع  ، ظ  الطرت  قويا2018ويف عام  - 11

والبرتدان الح متر مبرحرتل ما بيد النزاع وأق  البرتدان منوا وغاها من البرتدان الح جياين أولــــــاعا هشــــــل. وقدم 
املتتـــ  الـــدعم إلحرال جقـــدم دو لقيم عـــدد من األهـــدامل اليـــامليـــل وايرتيـــل، من بينهـــا أهـــدامل التنميـــل 

 3وعرتك غرار الســــنوات الســــابقل، شان هناك طرت  مرتحود عرتك الدعم فيما يتيرتم باألهدامل املســــتدامل. 
. ويقدم املتت  اخل ة املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــل من خالل جمموعل من اخلدمات املتتامرتل يف 16و  11 و 9 و

أدناخل موجز لتةاصي  ما أجنزخل املتت  يف هذا  1قطاعات متيددة وع  خطو  اخلدمات. ويرد يف اةدول 
 .2017مقارنلا بيام  2018ال يف عام اا
 

النســـــــــــبــة الملويــة لبنجــاز المروب ــة بكــا تي مق ت و  الخــدمــات التي يقــدم ــا  - 1الجــدو  
 المكتب

 2017النسبل املاويل لإلجنال اإلمجاا يف عام  2018النسبل املاويل لإلجنال اإلمجاا يف عام  خط اخلدمات
 25 17 البنيل التحتيل   

 36 35 املشتيات
 4 4 إدارة املشاري 
 13 16 املوارد البشريل

 21 27 إدارة الشؤون املاليل
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 نتائج العمليات -ثالثا  
 تدمات الدعم اإلداري المتسمة بالكفاءة -ألف  

من خالل خدمات الدعم اإلداريل ‘ إجنال املزيد مبوارد أق ’إن املتت  مرتتزم بتمتني الشرشاء من  - 12
بالتةاءة الح جقّدم عرتك الصييد ايرتي أو شخدمات مشتشل عامليل. وجتنوع اخلدمات، فتتاون من املتسمل 

إدارة املشـــــتيات واملوارد البشـــــريل والشـــــؤون املاليل وغاها من اخلدمات املشـــــتشل إىل جوفا خدمات األمانل 
 املخصصل لرتشرشاء مبوج  اإلطار القانوين لرتمتت .

عم اإلدار  الح يقدمها املتت  من دعم جنةيذ قرارات جمرتت األمن واةمييل ومتتد خدمات الد - 13
اليامل إىل املســــاعدة عرتك التصــــد  لأللمات اإلنســــانيل ومياةل أولويات الســــالم واألمن من خالل قدرجنا 

 عرتك االستةابل بسرعل يف حاالت الطوارئ.
يل إىل جيســــــــــا اوصــــــــــول عرتك الســــــــــرت  فيرتك ســــــــــبي  املثال، عم  املتت ، يف إطار جهودخل الرام - 14

، شان هناك 2018األسـاسـيل، م  الشـرشاء يف اليمن عرتك جرتبيل االحتياجات األسـاسـيل. وحبرتول عايل عام 
مرتيون شــــــــخد ييانون من انيدام  20.1مرتيون شــــــــخد يف البرتد حيتاجون إىل املســــــــاعدة، منهم  24.1

لرتتحقم األمم املتحدة آليل  2015املتت  يف عام األمن ال ذائي. وجيســـــاا لتدفم الســـــرت  التةاريل، أنشـــــن 
والتةتي  يف اليمن، يف شراشل م  متت  جنسيم الشؤون اإلنسانيل وباسم حتومل اليمن والدول األعضاء 

سةينل جتاريل من خالل ا ليل، مما أدى إىل النةان  247، أجيزت 2018. وخالل عام األمم املتحدةيف 
 طن من األغذيل والوقود. ماليني 4.8يف جةريت أشثر من 

وميث  مشــــــــروع نّةذخل املتت  يف إطار آليل إعادة إعمار غزة، وهي ا ليل املنبثقل من اجةاق مؤقت  - 15
، عنصــرا رئيســيا يف جهود إعادة البناء يف غزة. األمم املتحدةبني دولل فرتســطني وإســرائي  أُبرم بوســاطل من 
، جرى اســـتااد 2018عمار الح جشـــتد حاجته إليها. ويف عام ويتيا املشـــروع جرتقي القطاع مواد إعادة اإل

أطنان من اإلمسنت إىل غزة من خالل ا ليل، يف إطار جهود إلعادة بناء املنالل واملشـــــــــــــــاري   326 607
التباة شاملستشةيات واملدارس ومرافم املياخل والصرمل الصحي والنظافل الصحيل. وُخصصت مواد املشاري  

أســــــــــرة. وشــــــــــارك املوّردون ايرتيون يف هذخل  7 482رتتحضــــــــــا إلعادة بناء منالل من أج  لبناء منالل أو ل
األعمال من خالل التسةي ، مما ساعد عرتك جيزيز االقتصاد ايرتي بول  القطاع اخلاص ايرتي يف ُصرت  

صرتل يف املائل من مشاري  املتت  ذات ال 73، أبرت ت نسبل قدرها 2018جهود إعادة اإلعمار. ويف عام 
 .2017يف املائل يف عام  68عن لقيم آلار إجيابيل يف االقتصادات ايرتيل، مقاب  نسبل قدرها 

، وهي أول مرشز مشتك بني الوشاالت لالجصاالت مبAwaaz Afghanistanفومتّث  أوال أف انستان  - 16
وشرشاء هلا. ويوفر مرشز  اإلنسانيل عرتك نطاق البرتد، مبادرة مشتشل بني عدة منظمات جابيل لألمم املتحدة

االجصـــــــــــــاالت الذ  شان املتت  هو اةهل املنةذة له نقطل اجصـــــــــــــال وحيدة ةمي  األف انيني، ومن بينهم 
اليائدون واملتضــــــــــــــررون من النزاع والتوار  الطبيييل، لرتحصــــــــــــــول عرتك امليرتومات اويويل عن املســــــــــــــاعدة 

 انســــــتان، بادر برنام  األغذيل الياملي إىل إنشــــــاء مرشز والدعم. فتيزيزا لرتُمســــــاءالال والتواصــــــ  املتبادل يف أف
األمم االجصاالت وجوىل متويرته، ميت ا املتت  الشريك املنةذ لهب واملرشز يشتك يف متويرته املتت  ومةوليل 

لشــــــــــؤون الالجاني. وقد أّمن املتت  متويال إلــــــــــافيا لرتمرشز من صــــــــــندوق األنشــــــــــطل اإلنســــــــــانيل املتحدة 
ديريل اليامل لرتحمايل املدنيل وامليونل اإلنسانيل التابيل لرتمةوليل األوروبيل. وقد عاجل مش رتو ألف انستان وامل

اجصـــــــال منذ أن جرتقك املرشز  50 000املرشز الثمانيل املتيددو الرت ات، وأربيل منهم من النســـــــاء، أشثر من 
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تصــــــرتني الذين يرتتمســــــون . وشانت النســــــاء ميثرتن عشــــــرين يف املائل من امل2018أيار/مايو أول اجصــــــال يف 
خدمل ’املشورة واملساعدة. واستخدم املشروع حرتوال لالجصاالت ُيست   فيها الذشاء االصطناعي من بينها 

 ورسائ  وسائط التواص  االجتماعي لتيسا جقدمي اخلدمل بتةاءة.‘  ادلات اليمالء ع  اإلنتنت
 

 اليمقوقديم الخدمات المنقذة للحياة إلى شعب  - 1اإلطار 
يف اليام املالــــــي، دخ  اليمن عامه الراب  من النزاعب واســــــتمر جدهور اوالل اإلنســــــانيل. فبحرتول  

يف املائل من الســتان حيتاجون إىل املســاعدة اإلنســانيل، بينما  75، شان حواا 2018عايل عام 
 جوقف جقدمي اخلدمات اليامل.

املتت ، بتموي  ودعم من املؤســـــــــســـــــــل الدوليل ويف  اولل لرتتخةيف من األلمل املســـــــــتمرة، ييم   
ب  اوصــــول عرتك اخلدمات اوضــــريل اويويل يف مدن  لرتتنميل التابيل لرتبنك الدوا، عرتك إعادة ســــُ
خمتارة يف مجي  أداء اليمن، ومن بني هذخل اخلدمات املياخل والصـــــــرمل الصـــــــحي، والنق ، والطاقل، 

 وإدارة النةايات.
ات اوضـــــــريل املتتامرتل يف اليمن دعما منســـــــقا متيدد القطاعات ويقدم املشـــــــروع الطارئ لرتخدم 

إلعادة اخلدمات اوضـريل ودعم التنةيذ وجنميل قدرات املتياقدين ايرتيني. وجتيا إجراءات التوريد 
 الطارئل اخلاصل باملتت  جسري  عمرتيات الشراء وجبسيطها يف أوقات الطوارئ.

 65 000ت بىن لتيل أجان املتت  ألشثر من ، ومن خالل شـــراء ســـرت  وخدما2018ويف عام  
نل، وأعاد جنهي  طرق بطول  شيرتومتا، شما   23ميين اوصـــــول عرتك خدمات حضـــــريل حيويل  ســـــّ

مي اوات من التهرباء، مبا يف ذلك جوفا الطاقل الشــــمســــيل ملســــتشــــةيني عامني   354أعاد جوليد 
 يف صنياء واوديّدة.

ســــــــــــات وااتميات ايرتيل لتيســــــــــــا امتالك لمام األمور وييم  املتت  م  الســــــــــــرتطات واملؤســــــــــــ 
واالســــــــــــتدامل  رتيا. فقد ُمنا ميظم اليقود ملوردين ومتياقدين  رتيني، األمر الذ  ســــــــــــاعد عرتك 

 يوم عم  لشي  اليمن. 236 337جيزيز االقتصاد ايرتي. شما ساعد املشروع عرتك جوفا 
نل عرتك مدى مرتيون ميين  1.4ومن املتوق  أن يســـتةيد حواا   من اخلدمات وظرومل اليي  ايســـّ

 فتة لال  سنوات.
لرتطةولل فاليونيســــــيفمب، األمم املتحدة وأطرتقت ولارة الســــــياســــــل االجتماعيل يف أوشرانيا، ومنظمل  - 17

واملتت  مشـــروعا جتريبيا ومايل صـــحل املواليد ورفاههم عرتك نطاق البرتد. وســـيحصـــ  مقدمو الرعايل لت  
حيتو  عرتك املواد األســـــــاســـــــيل لرعايل الطة . ومن املمتن ‘ صـــــــندوق مواليد’وشرانيا عرتك مولود جديد يف أ

استخدام الصندوق نةسه شمهد، وهو يتضمن حشيل ومقياسا لرتحرارة وحةالات وبطانيات وأغطيل أسرّة 
املواليد ومســــــترتزمات نظافتهم وشتّيبات جتضــــــمن نصــــــائا بشــــــنن الرلــــــاعل الطبيييل ورعايل الطة . وجدعم 
صـــــناديم املواليد األســـــر املنخةضـــــل الدخ ، الح شثاا ما ال جســـــتطي  شـــــراء التثا من املواد الح يتضـــــمنها 
الصـــــندوق، شما أن املواد اإلعالميل جزشي الوعي بشـــــنن املمارســـــات الصـــــحيل ورعايل الرلـــــّ . وقد مت جولي  

 .2018صندوق حىت عايل عام  115 000أشثر من 
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 لمساعدة الجلي الروهينغيا في بنغالدش العما معا   - 2اإلطار 
يوجـــد يف منطقـــل شوشت بـــالار يف بن الدي  أحـــد أش  خميمـــات الالجاني يف اليـــا . فةي أشثر من  

ميظمهم من نســــــــاء وأطةال طائةل الروهين يا ممن  -شــــــــخد  900 000خميماا، ييي  أشثر من  30
 6 000شيرتومتا مربياا ف  24 مســـاحل ج طي حواا يف -الذوا بالةرار من النزاع يف واليل راخني، مبيامنار 

 فدان جقريبامب. ويوجد يف منطقل شوشت بالار أحد أشثر جرشيزات الالجاني يف اليا  شثافل.
ومثل حاجل حيويل إىل املســـاعدة اإلنســـانيل. ويســـاعد املتت  الشـــرشاء ميدانيا عرتك جقدمي جرتك املســـاعدة  

 تميات املضيةل.ولسني األولاع يف املخيمات ويف اا
، الذ  ‘جيزيز التنه  واالســـتةابل لرتحاالت اإلنســـانيل’ويتياقد املتت ، بوصـــةه مدير صـــندوق برنام   

مرتيون جنيه اســـــــــــــتليين ومتوله إدارة التنميل الدوليل يف املمرتتل املتحدة، م  الشـــــــــــــرشاء  111جبرتت ميزانيته 
 زانيل والرصد والتقييم.املنةذين، م  جوفاخل اإلشرامل يف جماالت ال ام  واملي

ويســـــــــــاعد املتت ، يف إطار ال نام ، البرتد يف ليادة قدرجه عرتك الصـــــــــــمود يف مواجهل الطوارئ التارليل  
الواســـــــيل النطاق والتوار  املتتررة. وجشـــــــارك يف هذا الصـــــــدد جمموعل متنوعل من الشـــــــرشاء، من بينهم 

 شاء حتوميون.منظمات جابيل لألمم املتحدة، ومنظمات غا حتوميل، وشر 
منها  31مشـــروعا، ُأجنز  53منظمل جنّةذ  22 وقد قدم املتت  الدعم مباشـــرة يف جمال إدارة املنا لـــــــــــــــــ 

 مشروعا. 22وجاٍر جنةيذ 
ويرمي مشــــروع املدرســــل األوروبيل لرتشــــراشل الشــــرقيل، املمول من االلاد األورو  وينةذخل املتت ،  - 18

بل من ســتل من برتدان الشــراشل الشــرقيل، هي أذربيةان وأرمينيا وأوشرانيا إىل جيزيز فرص التيرتيم الثانو  لرتطرت
، قــدم املتتــ  خــدمــات إدارة املنا الح دعمــت 2018وبيالروس ومجهوريــل مولــدوفــا وجورجيــا. ويف عــام 

املدرســــــل اةديدة، وهي مدرســــــل جورجيا الدوليل، يف إنشــــــاء وإدارة برنام  املنا الدراســــــيل، وعمرتيل اختيار 
 ل، وجوفا أماشن إلقامل الطرتبل القادمني من خارج جبرتيسي.الطرتب
يف جنيف لالحتةال مبائل عام من دبرتوماســـــــــــــــيته املتيددة األمم املتحدة وم  اســـــــــــــــتيداد متت   - 19

يســـت رق ست ســـنوات لرقمنل  2017يف جنيف مشـــروعا يف عام األمم املتحدة األطرامل، أطرتقت متتبل 
، قدم املتت  خدمات إدارة املشـــــروع والشـــــراء الداعمل 2018يف عام  ةوظات عصـــــبل األمم التامرتل. و 

ألفرقل ما قب  الرقمنل وما بيدها، واشــتى خدمات مســا لــوئي متخصــصــل ولوالم حة  ماد  من أج  
األمم يف جنيف. وســـــــــــيســـــــــــةر األرشـــــــــــيف املرقمن النهائي، الذ  جيتمل به منظمل األمم املتحدة متت  
 500 000 مرتيون مرتف رقمي، و 15لثقـافـل لقيمتـه التـار يـل، عن اوةـاد عرتك لرتتبيـل واليرتم وااملتحـدة 

 جاابايت من البيانات. 250مرتف ميتن االطالع عرتيه، و 
حافرتل خمصــــصــــل لرتنســــاء، واألطةال الذشور دون  14وقدم املتت ، بتموي  من حتومل اليابان،  - 20

باختوخنوا، يف باشســـــــتان. وأقيمت  -آباد، يف مقاطيل خي   ســـــــن الثانيل عشـــــــرة، يف مدينح مردان وأبوت
 طل لرتحافالت إلجاحل أماشن أشثر أمانا لرتنســـاء ميتنهن منها اســـتخدام خدمل اوافالت. وجتضــمن  31

ايطات ألواحاا مشسيل جتي  ش   طل مضاءة جيداا باستمرار، األمر الذ  يساعد النساء عرتك اإلحساس 
 بنعن أشثر أمانا.
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ونيـــابـــل عن األمم املتحـــدة وقـــدم املتتـــ ، يف إطـــار اخلـــدمـــات املشـــــــــــــــتشـــل املقـــدمـــل عرتك نطـــاق  - 21
 مرتيون دوالر من الســــــــــرت  من خالل منظومل الشــــــــــراء اإللتتونيل 80الدعم لشــــــــــراء ما قيمته  اوتومات،

UN Web Buy Plus والر ماليني د 104، شان أشثر من لرتثاها وتومات أفريقيل فمقارنل بســـــــــرت  قيمتها
 مب.2017يف عام 

. 2018شــــــخصــــــا ألناء عام  7 232وقام املتت ، نيابل عن املنظمات الشــــــريتل، بعدارة عقود  - 22
األمم املتحدة لشــــــــــــؤون الالجاني، وبرنام  األمم املتحدة ومن الشــــــــــــرشاء الذين ُقدم هلم الدعم مةولــــــــــــيل 

األمم املتحـدة لرتبياـل، ومنظمـل األمم املتحـدة مب، وبرنـام  األمم املتحـدةلرتمســـــــــــــــتوطنـات البشـــــــــــــــريـل فموئـ  
 لرتطةولل، ومنظمل الصحل اليامليل، واملنظمل الدوليل لرتهةرة، وامليهد الياملي لرتنمو األخضر.

، قدم املتت  الدعم ألنشــــــــــــطل جتصــــــــــــ  باإلجراءات املتيرتقل باألل ام واألغراض 2018ويف عام  - 23
ب األمم املتحدةراتب ولبناء قدرات اةهات الوطنيل وبيثات اإلنســـــــــــــــانيل ولقيم االســـــــــــــــتقرار وإدارة املتةة

 17لإلجراءات املتيرتقل باألل ام والشــــرشاء يف جمال إدارة األســــرتحل والذخائر يف األمم املتحدة وليم  دائرة 
برتــدا وإقرتيمــا. ووّفر املتتــ  إدارة املوارد البشـــــــــــــــريــل، واملشـــــــــــــــتيــات، والتيــاقــد، وإدارة املنا، والــدعم التقين 

لإلجراءات املتيرتقل باألل ام، األمم املتحدة التشـــــ يرتي، واخلدمات املاليل والقانونيل. وســـــاعد املتت  دائرة و 
مرتيون دوالر  240الح جيد اةهل الرئيســـــــــيل الشـــــــــريتل له، من خالل جقدمي خدمات برت ت قيمتها حواا 

 من أج  لقيم جمموعل من النتائ  جشم  ما يرتيع
مت مرب  من األرالي يف املناطم ايررة من الدول  115 000طها يف اليراق، جرى ج فأمب 

قطيل متةةرات وأُبط  مةيوهلا، وذلك شدعم  2 500اإلســــالميل يف اليراق والشــــام، وُعثر عرتك أشثر من 
مباشـــــــــــر خلطط حتومل اليراق لتحقيم االســـــــــــتقرار واليودة. وجيزيزا لقدرة اليناصـــــــــــر الةاعرتل يف جمال إلالل 

دمــت دورات جــدريــ  عرتك التخرتد من الــذخــائر املتةةرة واألجهزة املتةةرة املرجترتــل من أجــ  األل ــام، قُــ 
مســـــــــــــــتةيد دورات لرتتوعيل  253 000فردا من ولارة الداخرتيل. وإلـــــــــــــــافل إىل ذلك، جرتقك أشثر من  16

، شان من بينهم ســـتان ميّرلـــون لرتخطر من قبي  األشـــخاص املشـــردين 2018باملخاطر املباشـــرة يف عام 
 اخرتيا، واليائدين، وااتميات املضيةل.د

ويف ماا، ُقدمت دورات لرتتوعيل مبخاطر املتةةرات واألســـــــــرتحل الصـــــــــ اة واألســـــــــرتحل  فبمب 
اخلةيةل عن طريم الشــــــــــرشاء يف جمال اإلجراءات املتيرتقل باألل ام يف غاو وشيدال وموبح ومتبتتو، اســــــــــتةاد 

من  5 876 من الرجال، و 6 118النســــــــــــــاء، و منهم من  6 114فرد، شان  25 000منها أشثر من 
من الةتيان. وبدأ جنةيذ مشـــــــــروع جتريت إلدراج وجيميم التوعيل مبخاطر املتةةرات يف  7 001الةتيات، و 

 لرتطةولل.األمم املتحدة املناه  الدراسيل الوطنيل بالتنسيم م  ولارة التيرتيم يف ماا ومنظمل 
األل ـــام والتخرتد من الـــذخـــائر املتةةرة بتطها  ويف الصـــــــــــــــومـــال، قـــامـــت أفرقـــل إلالـــل فجمب 

جهال متةةر يف مواق ، من بينها حقول  3 000متا مربيا من األرالـــــــي وُدّمر أشثر من  3 801 482
أل ــام، عرتك طول اوــدود م  إليوبيــا ويف منــاطم واقيــل عرتك مقربــل من عمرتيــات بيثــل االلــاد األورو  يف 

وظةي االجصـــــال ااتمييني لتقييم أحوال الطرق والبىن التحتيل غا الصـــــومال. وقد ُنشـــــر ســـــتل عشـــــر من م
ـــــــــ  مستةيدا. فقد عقد املوظةون دورات  30 660الصاول لالستخدام، وجقدمي جوعيل مبخاطر املتةةرات لـ

بشـــنن من  التطرمل الينيف من خالل إجراء مناقشـــات مجاعيل م  أفراد ااتم  ايرتي. وجيزيزا لقدرة جنود 
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لـــاد األفريقي يف الصـــــــــــــــومـــال عرتك البحـــث عن األجهزة املتةةرة املرجترتـــل، قـــُدم التـــدريـــ  الرمسي بيثـــل اال
 مشارشا. 11 353 لـ

ويف ســـوريا، ولرتتخةيف من ألر أخطار املتةةرات ومن  اخلســـائر البشـــريل، جرى جنســـيم  فدمب 
مرتيون سور  دورات  1.8نشا  واس  النطاق لرتتوعيل باملخاطر عرتك نطاق ميظم البرتد. وجرتقك أشثر من 

جوعيل باملخاطر شما حصـــرتوا عرتك مواد مصـــّممل من أج  ليادة الوعي يف صـــةومل الســـتان ايرتيني بشـــنن 
 األخطار املرجبطل باألل ام وخمرتةات اورب من املتةةرات.

 
 الخبرة التقنية المتخصصة الفعالة -باء  

ةرديل وايرتيل والوطنيل واليامليل من خالل إن املتت  مرتتزم مبساعدة الناس عرتك لقيم األهدامل ال - 24
جقدمي خ ة جقنيل فيالل اســـــــــتنادا إىل القواعد وامليايا الدوليل. وهو يقدم طائةل واســـــــــيل من اخل ات التقنيل 

 املتخصصل من خالل خطو  اخلدمات األساسيل، يف عدد من السياقات.
شــــــــم  جوخي الينايل الواجبل واحتام املبادئ ويطّبم املتت  ُع  التنةيذ املســــــــتدام ع  وســــــــائ  ج - 25

الدوليل وقوق اإلنســــــــانب وإشــــــــراك ااتميات ايرتيل، م  جرشيز عرتك  ايل أشثر الةاات لــــــــيةاب وجيســــــــا 
اوصــــــــول عرتك ال ذاء واملياخل وخدمات الصــــــــرمل الصــــــــحي والنظافل والصــــــــحل والتيرتيم واليدالل واخلدمات 

يف املائل من  64، أفاد 2018واة بني اةنســني يف أنشــطته. ويف عام املتصــرتل باألمنب وجيميم منظور املســا
مشــــــاري  املتت  اخلاصــــــل بالبىن التحتيل عن إجنال مّتن األشــــــخاص ذو  اإلعاقل من الوصــــــول عرتك قدم 

 املساواة م  غاهم إىل البىن التحتيل واستخدامها.
مرتيون دوالر  50وع بقيمـــل ، اجةم املتتـــ  والبنـــك الـــدوا عرتك إجنـــال مشـــــــــــــــر 2018ويف عـــام  - 26

لتحســـــــني اوصـــــــول عرتك التهرباء يف املناطم الريةيل واييطل باوضـــــــر يف اليمن. ويرمي مشـــــــروع التهرباء 
مرتيون  1.34الطارئ الذ  اســــت رق جنةيذخل لال  ســــنوات إىل إعادة إمدادات التهرباء إىل ما يصــــ  إىل 

يف  وع بالتياون م  القطاع اخلاص ايرتي، مبامدرســـل. وســـينةاذ املشـــر  800مرفم صـــحي، و  400ميين، و 
ذلك مؤســــــــــســــــــــات التموي  البالت الصــــــــــ ر ومورد  ميدات الطاقل الشــــــــــمســــــــــيل والقائمون بتشيبها، وهو 

، أُطرتم مشــــــــروع جتريت لتشي  ميدات يف 2018ســــــــيؤد  إىل إجياد ماات من فرص اليم . ويف عام  ما
 ذمار واملهويت، وأنشات آليل لالنتصامل من املظا .مرفقاا يف  افظات اوديدة وصنياء وجيز و  24
ويف ســــــــــااليون، ييم  املتت  م  إدارة التنميل الدوليل يف املمرتتل املتحدة بشــــــــــنن مبادرة مبتترة  - 27

ب  اوصــــول عرتك طاقل نظيةل مما يؤد  إىل ليادة قدرة البرتد يف جمال الطاقل ليادة مســــتدامل. ويف  لتوفا ســــُ
شـــــروع بتوســـــي   طات لرتطاقل الشـــــمســـــيل يف مرشز صـــــحي شان قد ســـــبم بنا ها وقام ، قام امل2018عام 

قريل ريةيل،  50بتشي  شــــــــبتات جولي  يف ش  موق ، ما أدى إىل وجود شــــــــبتات صــــــــ رى مســــــــتقرتل يف 
جاهزة لرتربط باملنالل واملدارس واملشاري . واختات، من خالل عمرتيل جنافسيل، شرشات من القطاع اخلاص 

ى اليمالء ولتشـــــــ ي  شـــــــبتل اإلمداد بالتهرباء يف ش  قريل. وجشـــــــتك هذخل الشـــــــرشات أيضـــــــا يف لربط فراد
يوم جدري   6 000قريل إلافيل. وقد وّفر املشروع أشثر من  44االستثمار يف املرحرتل القادمل الح جشم  

 .2018يف عام 
ويشــــــــــت  االفتقار إىل قوات أمن مدين مســــــــــتقرة عامرتل عائقا رئيســــــــــيا لرتســــــــــالم واالســــــــــتقرار يف  - 28

الصــــــومال. ولتحســــــني األمن، يدعم املتت  وولارة اخلارجيل يف الواليات املتحدة جوفا منا ماليل ليناصـــــر 
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متيل ونظام لرتدف  القوات املســــــرتحل الوطنيل الصــــــوماليل وولارة الدفاع الصــــــوماليل. وُجســــــتخدم البيانات البيو 
يل، الح برتت جمموعها  ، بتةاءة 2018مرتيون دوالر يف عام  1.5اإللتتوين لتةالل جولي  املنا الدراســـــــــــــــ

 وشةافيل وخضوع لرتُمساءالال.
مدرســـــــــــــــل ابتدائيل ولانويل جديدة من أج   24وأشم  املتت ، بتموي  من حتومل شوريا، بناء  - 29

ان يف واليات شابيسا وباجنشا وبروان يف أف انستان. ووفر املشروع من الةتيات والةتي 20 000أشثر من 
يوما من التدري  يف املوق  عرتك التشــــــــــــييد وإدارة املشــــــــــــروع، فضــــــــــــال عن التدري  يف جمال  50أشثر من 

يوم من اليم  املدفوع األجر لرتيمال ايرتيني يف  200 000اليمرتيات والصــيانل ألفراد ااتميات ايرتيل و 
 .2018عام 

 دعم التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي في كوسوفو وصربيا - 3اإلطار 

لتيزيز التنميل االقتصـــــــاديل، ولســـــــني التياون اإلقرتيمي، وجيزيز ســـــــيادة القانون، ســـــــيقيم مشـــــــروع قيمته  
مرتيون يورو ممول من املةولــــــــــــيل األوروبيل وينةذخل املتت  لال  نقا  عبور مشــــــــــــتشل بني صــــــــــــربيا  11
 شوسوفو لتيسا التةارة اورة وحرشل البضائ  والبشر.و 
وينطو  مشــــــــــــــروع شوســــــــــــــوفو لإلدارة املتتامرتل لرتحدود، التائن يف مادار  وبرنياك وموجيةود   

بشــمال شوســوفو، عرتك جصــميم وجشــييد أشــ ال البنيل التحتيل يف املواق . وقد روعيت يف مشــروع 
نوعه، طائةل من اليوام  البيايل، م  جرشيز عرتك  يُيتمل بننه أحد أشثر املشــــــــــــــاري  اســــــــــــــتدامل من

جدابا جوفا املياخل، وشةاءة اســــــتخدام الطاقل، وأنشــــــطل إدارة النةايات وإعادة جدويرها. وقد جرى 
جنةيذ ش  أعمال التشــــييد باجباع ميايا نظم اإلدارة امليتمل هبا دوليا، والح جســــتويف أعرتك ميايا 

لبيايل. وقد أوجد املشــــــروع فرصــــــا لرتيمالل ايرتيل يف طائةل واســــــيل من اةودة والســــــالمل وامليايا ا
، يف نقــا  اليبور يف 2018ســــــــــــــــاعــل عمــ  يف عــام  260 000امليــادين، برت ــت مــا يقرب من 

 مادار  وموجيةود .
مرتيون شـــخد  1.5موظف، يســـاعدون أشثر من  200وســـييم  يف مراشز نقا  اليبور الثاللل  

 شخد ش  يوم. 4 000وسوفو وصربيا ش  عام، أ  أشثر من عرتك اليبور بنمان بني ش
مشــــروع يرمي إىل جوفا إســــتان اجتماعي يف شــــراشل م   2018ويف األرجنتني، اســــتمر يف عام  - 30

اوتومل، م  مياةل الةقر اوضـــــــر  وجيزيز الشـــــــمول االجتماعي واالقتصـــــــاد  من خالل جوفا إســـــــتان 
اهلشـــــل. وقد قدم املتت  اإلشـــــرامل واملســـــاعدة التقنيل من أج   مالئم لتحســـــني ظرومل اليي  يف املناطم

منزال وإعادة جنهي   18، م  جشــييد 2018جصــميمات املســاشن القادرة عرتك الصــمود واملســتدامل يف عام 
منزال. وإلــافل إىل ذلك، مت جنةيذ عمرتيل إعادة جنهي  واســيل النطاق لشــبتل إمدادات املياخل، حبيث مت  98
أســـرة بشـــبتل املياخل. وقد مت حىت ا ن جنةيذ املشـــروع يف  450نظام ااار  اليامل وربط أســـرة ب 882ربط 
 شخد. 7 500جمتميا  رتيا يف لال  مقاطيات، واستةاد منه أشثر من  17
يف املائل من مشــــــــــاري  املتت  املتيرتقل بالبىن التحتيل  92، أبرت ت نســــــــــبل قدرها 2018ويف عام  - 31

بتحقيم األهدامل اةنســــــــانيل وأهدامل التنوع، من قبي  التمتني من الوصـــــــول  عن اختاذ إجراءات جتصــــــــ 
عرتك قدم املســــــاواة أو القيام بننشــــــطل لبناء قدرات األقرتيات أو النســــــاء، يف جصــــــميم املشــــــروع أو جنةيذخل. 
ن، وجتم  بني املتت  والوشالل الســويديل لرتتياون اإلمنائي الدوا شــراشل منذ مدة طويرتل يف شــرقي أف انســتا

يف إطار مشروع لسني الطرق الريةيل.  2007حيث ُقمنا ميا بتشييد وإعادة جنهي  طرق منذ أواخر عام 
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، جرشيزا أش  عرتك جنميـــل القـــدرات 2020إىل عـــام  2016وجتضـــــــــــــــمن املرحرتـــل الرابيـــل، املمتـــدة من عـــام 
  املدفوع األجر، يف امرأة  رتيل من أيام اليم 12 000، اســـتةادت 2018والقضـــايا اةنســـانيل. ويف عام 
 شيرتومتا.  116شيرتومتا وطرق غا ميّبدة بطول   35حني ُأجنزت طرق ميّبدة بطول 

 ودريب القابالت الجديدات في غانا - 4اإلطار 
إن اســتمرار أوجه انيدام املســاواة يف مجي  أداء اليا  ُ رج برتدانا شثاة عن مســار لقيم أهدامل التنميل  

 شاغ  رئيسي يف استمرار ميدالت وفيات األمهات واألطةال املرجةيل.املستدامل. ويتمث  
ن ميدالت بقاء األطةال واألمهات يف   ويف غانا، جتمث  إحدى اليقبات الرئيســـــــيل الح لول دون لســـــــّ

االفتقار إىل الوصـــــــــــــول إىل عمال صـــــــــــــحيني مهرة، فضـــــــــــــال عن بىن لتيل صـــــــــــــحيل جيم  جيدا. وجبنّي 
مولود حي  1 000حالل وفاة لألطةال دون ســـــن اخلامســـــل لت   36لد   جزال اإلحصـــــاءات أنه ال

مولود حي يف غانا، األمر الذ  جيي   100 000حالل لت   319وأن نســــــــــــــبل وفيات األمهات جبرتت 
حالل  25البرتد متخرتةا عن األهدامل اليامليل املتمثرتل يف خةض وفيات األطةال دون ســـــن اخلامســـــل إىل 

حــــالــــل لتــــ   70أقصــــــــــــــك وخةض وفيــــات األمهــــات إىل أقــــ  من  مولود حي شحــــد 1 000لتــــ  
 .2030مولود حي حبرتول عام  100 000

وملياةل بيض هذخل املســــــائ ، جشــــــارشت الوشالل التوريل لرتتياون الدوا م  املتت  لتنةيذ عمرتيل جشــــــييد  
أمان شرتيل جديدة لرتتدري  عرتك القبالل وجتهيزها لتخدم منطقل جنوب فولتا ولتســـــــــــــاعد عرتك لســـــــــــــني 

ُب  اليي  ايرتيل وجشـــــةي  اإلحســـــاس بامتالك  رعايل األم والطة  وفياليتها وشةاءهتا. وعدا عن دعم ســـــُ
لمام األمور عرتك الصــــــييد الوطين، اجب  املشــــــروع عةا شــــــامال لتةالل جرتبيل املرافم الح انتهك جشــــــييدها 

تصــــــميمات االعتبارات اةنســــــانيل، وجتهيزها لالحتياجات الةريدة اموعل واســــــيل من األفراد. وجراعي ال
طال   300جيي  املرافم جشــة  اســتخدام النســاء والرجال عرتك الســواء هلا. واليوم، ينتظم أشثر من  مما

 يف الترتيل، الح جُيت  إلافل قّيمل لرتمرافم الصحيل يف املنطقل.
مشـــــروع شـــــبتل  وحققت أنشـــــطل جقدمي النقود مقاب  اليم  واألشـــــ ال اليامل الصـــــ رى يف إطار - 32

األمان وجنميل املهارات، الح بدأهتا حتومل جنوب الســـــــــودان واملمولل من البنك الدوا، فائدة اقتصـــــــــاديل 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 7،6. وقد صرمل املشروع 2018شخصا يف عام  216 948 لـ عامال  36 158 ماليني دوالر لـ

ادوا جنهي  شــــــــــــبتات شيرتومت وقاموا بصــــــــــــيانتها، شما أع  300أعادوا جنهي  طرق حضــــــــــــريل وريةيل بطول 
شيرتومتب وبتنظيف مدارس ومســـــتشـــــةيات وأســـــواق بطول   100جصـــــريف املياخل عرتك جوان  الطرق بطول 

 شيرتومت مرب . وأعيد جنهي  إحدى ولاللني مدرسل إلافيل وجرت عمرتيات صيانل هلا.  1.2
، يف غرينادا. ، افتتحت اوتومل مبىن ال ملان الذ  ُشّيد حديثا يف سانت جورج2018ويف عام  - 33

. واهليت  2004وقد قدم املتت  الدعم التقين لتشــــــــــــييد مبىن ال ملان الذ  دّمرخل إعصــــــــــــار إيةان يف عام 
اةديد، الذ  أُقيم بتموي  من حتومات اســـتاليا، واإلمارات اليربيل املتحدة، وغرينادا، واملتســـيك، قادر 

ف من ألر الظواهر املناخيل املســـــتقبرتيل. ويقوم عرتك الصـــــمود أمام اليوام  املناخيل وســـــيســـــاعد عرتك التخةي
املتت  بتنةيذ جمموعل من مشـــــاري  البىن التحتيل القادرة عرتك الصـــــمود يف مجي  أداء املنطقل، مبا يف ذلك 

 يف شوراشاو، وهايح، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
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 ووسيع مجموعة الموارد ووعميق أثرها -جيم  
 2030املتتــ  مرتتزم بــدعم البرتــدان يف جوســـــــــــــــي  جمموعــل املوارد املتــاحــل لتحقيم خطــل عــام إن  - 34

، واصـــــــــــ  2017/26و  2017/16و 2016/12وجيميم ألرها. ومتاشـــــــــــيا م  قرارات اارتت التنةيذ  
املتت  جطوير مبادرجه املتيرتقل باالســــــتثمارات ذات األلر االجتماعي واســــــتتشــــــامل فرص إقامل شــــــراشات 

. ال ســــــــــــــيما يف جماالت اإلســــــــــــــتان 2030من أج  حشــــــــــــــد مصــــــــــــــادر بديرتل لتموي  خطل عام جياونيل 
، قدم املتت  الدعم 2018االقتصـــــــــــــــاد ، والطاقل املتةددة، واملياخل، والصـــــــــــــــرمل الصـــــــــــــــحي. ويف عام 

لرتحتومات من أج  لقيم متاس  من حيث التةاءة يف جمال جيزيز ألر املوارد املتاحل لرتشراء اوتومي، 
راشات جياونيل يف إطار التياون فيما بني برتدان اةنوب والتياون الثاللي، وشذلك يف شراشات وشارك يف ش

 بني القطاعني اليام واخلاص.
ومن شنن إرساء أطر لرتشراء اوتومي قادرة عرتك لقيم أوجه شةاءة ولو متواليل أن يشت  قوة  - 35

يم وفورات من خالل االســـــــــــــــتةادة عرتك دو دف  شباة دو لقيم أهدامل التنميل املســـــــــــــــتدامل. وميتن لق
أفضـــــ  من املوارد املتاحل املخصـــــصـــــل لتموي  األهدامل اإلمنائيل. وعندئذ ســـــيتون باإلمتان جوفا األموال 
غا املنةقل من امليزانيات املخصــــصــــل لةتات ســــابقل لتي جييد الســــرتطات الوطنيل ختصــــيصــــها اســــتنادا إىل 

 احتياجاهتا ايددة.
 وكلفة الرعاية الصحية في غواويماال تفض - 5اإلطار 

، اشُتشـــــــــــــةت حاالت فســـــــــــــاد متت عمرتيات شـــــــــــــراء األدويل يف ميهد غواجيماال لألمن 2015يف عام  
االجتماعي. فقد شان وجود هياش  خةيل داخ  امليهد ييين أن موردين ميينني شانوا يســــــــــــــتةيدون دون 

 ملاليني من أبناء غواجيماال ميرلل لرتخطر. حم من الشراء اوتومي، يف حني شانت اإلمدادات الدوائيل
وييم  املتت  م  امليهد عرتك لسني الشةافيل يف الشراء اليام من خالل املساعدة عرتك جيزيز القدرات  

املؤســســيل يف جمال الشــراء. وقد صــمم املتت  ســياســات مســتدامل بشــنن الشــراء، والبنيل التحتيل، وإدارة 
 موظةا. 345ذلك من جدري  لـ املشاري ، م  جوفا ما يرجبط ب

، شان املشـــروع قد حقم وفورات شباة ل واجيماال. فمن خالل أربيل عطاءات عامل، 2018وحبرتول عام  
ــــــــــــــــ  118ســـاعد املتت  عرتك إمداد   155دواء. وحددت اوتومل وفورات جتةاول  568مســـتشـــةك بـ

 شــــــــــــــراء األدويــل منــذ عمرتهــا م  يف املــائــل يف 54مرتيون دوالر، م  إبالغهــا عن وفورات جقــديريــل جبرتت 
 املتت .

ن البنيل التحتيل واملرافم   وقد ســــاعدت األموال املوفرة عرتك ليادة شــــراء األدويل وجوســــييه، وأدت إىل لســــة
 ماليني غواجيماا يستةيدون من ليادة التةاءة والشةافيل يف النظام الصحي. 3.2الصحيل. ويقّدر أن 

ف وراءخل إرلاا من الشةافيل يف برتد ميّرض لدرجل عاليل من خطر الةساد واألهم من ذلك أن املشروع خرتّ  
 يف الشراء اليام.

وقد قدم املتت  الدعم لولارة التيرتيم والثقافل واليرتم والتتنولوجيا يف حتومل األرجنتني يف شـــــراء  - 36
واوواســـــــــــي   أحةام شباة من ميدات جتنولوجيا امليرتومات واالجصــــــــــــاالت من قبي  اوواســــــــــــي  ايمولل

الرتوحيل وما يتصــــ  هبا من ميدات، شي يســــتخدمها املدرســــون والطرتبل عرتك الســــواء. وأســــةر الدعم املقدم 
من املتت ، والذ  ميث  اســـتمرارا الســـتاجيةيل وطنيل متبيل منذ أمد بييد وجتمث  يف االســـتثمار يف التيرتيم 
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قطيل من  180 000عن جوريد أشثر من الرقمي لتمتني الطرتبل من اشتســاب أحد  املهارات وجنميتها، 
. وســـــــاعدت خ ة املتت  التقنيل ولارة التيرتيم عرتك خةض 2018ميدات اوواســـــــي  ومرتحقاهتا يف عام 

 .2018يف املائل مقارنلا بالتقديرات األوليل لذلك النشا  يف عام  22التتاليف اليامل مبا يص  إىل 
ن ِقبا  املتت  يف قطاع الطاقل املتةددة يف املتسيك ، مّث  االستثمار املشتك م2018ويف عام  - 37

إجنالا رئيســــــــــــيا يف التزامنا بتشــــــــــــةي  التموي  املبتتر لتحقيم أهدامل التنميل املســــــــــــتدامل من خالل مبادرة 
مي اوات  22االســــــتثمارات ذات األلر االجتماعي. وســــــيقوم املشــــــروع بتنشــــــيط مزرعل ريان يبرتت إنتاجها 

شــخد يف جمتميات نويةو ليون ايرومل. وميّول  50 000نخةضــل التترتةل وواا لتوفا طاقل مســتدامل م
مصــــــــــرمل التنميل املتســــــــــيتي، بانتوميتســــــــــت، الذ  ييم  عن شث  م  القطاع اخلاص، ميظم هدمل 
االســــــتثمارات اإلمجاا لرتمشــــــروع. وقد قدمت اوتومل دعمها القو  لرتمبادرة، مرحبل باالســــــتثمارات يف 

 لح ستحقم فوائد مرتموسل لشيبها.البنيل التحتيل ا
وميث  الســــتن االقتصــــاد   ور جرشيز أســــاســــيا ملبادرة االســــتثمارات ذات األلر االجتماعي، وقد  - 38

منزل. ويقــّدر أن شينيــا  200 000اجةــاقــات م  حتومح غــانــا وشينيــا لبنــاء  2018وّق  املتتــ  يف عــام 
مرتيون منزل إلـــايف. ويف شينيا، ســـيســـيك  1.7لتاج غانا إىل لتاج إىل مرتيونني إلـــافيني من املنالل بينما 

مســـــــــــتن عرتك األق  من املســـــــــــاشن  100 000املتت  وشـــــــــــرشا خل إىل جذب اســـــــــــتثمارات شافيل إلجنال 
االقتصـــاديل واملســـتدامل، وســـيوفر املشـــروع فرص عم  لرتمةتميات ايرتيل عرتك نطاق البرتد، ويســـاعد عرتك 

ب  اوصـــــول عرتك ســـــتن مســـــتدام التخةيف من ألمل اإلســـــتان يف شيني ا، ويســـــاعد اوتومل عرتك فتا ســـــُ
واقتصـــــــــــــــاد  وســـــــــــــــرتيم بيايا من أج  مواطنيها. وقد ُوق  االجةاق م  اوتومل عرتك هام  الدورة الثالثل 
والســـــــــــــــبيني لرتةمييل اليامل لألمم املتحدة. وُوقيت أيضـــــــــــــــا م  حتومل غانا ألناء اةمييل اليامل مبادرة 

منزل عاا اةودة ومســـــــــتدام وقادر عرتك الصـــــــــمود  100 000ج  جشـــــــــييد الســـــــــتن االقتصـــــــــاد  من أ
باستخدام أسطا مشسيل جتسم بتةاءة استخدام الطاقل. وسيسيك املتت  إىل جذب استثمارات قيمتها 
ماات املاليني من الدوالرات. وسُتستخدم مواد وميدات البناء واخل ة ايرتيل يف املشروع، األمر الذ  يوفر 

 فرصل عم  لرتمةتم  ايرتي عرتك مدى السنوات الست إىل اليشر القادمل. 3 000ا يقّدر بـ أعماال وم
وواص  املتت  استتشامل حرتول مبتترة جنطو  عرتك إمتانيل لقيم وفورات التةاءة، من قبي   - 39

راق. اســـتخدام جتنولوجيات االجصـــاالت املبتترة يف إطار أنشـــطل االســـتةابل اإلنســـانيل يف أف انســـتان والي
ويف شال املشــــــروعني، جير  نشــــــر أدوات من قبي  بث الرســــــائ  ع  وســــــائط التواصــــــ  االجتماعي، وبث 
الرســــائ  الصــــوجيل ا ا، وخدمل  ادلات اليمالء ع  اإلنتنت لرتمســــاعدة عرتك جقدمي اخلدمات يف مراشز 

قذة لرتحياة بالنســـــــبل االجصـــــــال اخلاصـــــــل باألشـــــــخاص املشـــــــردين داخرتيا، الح متث  مصـــــــدرا لرتميرتومات املن
لرتســتان الضــيةاء يف شال البرتدين. ومن بني فوائد هذخل األدوات التةاعالت ا ليل بالنســبل لألشــخاص غا 

، واحتمال ‘املرّتمني بنسرار التتنولوجيا’القادرين عرتك القراءة أو التتابل، والقدرة عرتك الوصول إىل الشباب 
والردود ا ليل عرتك أشثر املســـائ  املبرتت عنها شـــيوعا جُةرج ليادة عدد األشـــخاص الذين يطرتبون املســـاعدة. 

عن اخلطو  اهلاجةيل من أج  املتصـــــرتني ذو  االحتياجات األعقد إىل املســـــاعدة. ويتيا اســـــتخدام أدوات 
االجصـــــــــــــاالت اةديدة هذخل لرتمنظمات الشـــــــــــــريتل جقدمي خدمات االســـــــــــــتةابل ملياةل املزيد من جيرتيقات 

إىل شـــــــــرائا ســـــــــتانيل أشثر جنوعاب وفهم االحتياجات ايددة لرتمةتميات ايرتيل املســـــــــتةيدين ممن ينتمون 
املخترتةل فهما أفضــ ب ولديد اجتاهات االحتياجات عند نشــوئها لديدا أســرع وأدقب ولديد الث رات يف 

 جمال املساعدة، وإجاحل استةابات أدق ومتّيةل بدرجل أش .
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اجباع ُع   2018قرتيديل األخرى الح ُأجنزت ألناء عام وقد أظهر عدد من أنشـــــــــــــــطل املتت  الت - 40
مبتترة لتموي  التنميل، فضـــــــــــــال عن إحرال جقدم عرتك مســـــــــــــار جوســـــــــــــي  جمموعل املوارد وألرها لتنةيذ خطل 

 .2030 عام
ماليني دوالر يف إطار اجةاق شــــــراشل لدعم إعادة  4.41، قدمت حتومل اهلند 2018ويف عام  - 41

نالل يف نيواشوت، يف نيبال، وهي إحدى املناطم الح جيرلــــت ألشــــد األلــــرار نتيةل جشــــييد أشثر أمانا مل
جقنيا ملســــــاعدة األســــــر الح جضــــــررت بالزلزال عرتك  -. وجوفر اوتومل جيســــــاا اجتماعيا 2015لزلزال عام 
منزال يف نيواشوت. وســـــيســـــاعد هذا املشـــــروع الذ  يســـــت رق لال  ســـــنوات وينةذخل  23 088إعادة بناء 

تت  ماّلك املنالل عرتك شةالل امتثال اهلياش  اةديدة ملنالهلم لرتميايا اوتوميل وقدرهتا عرتك الصـــــــــــــــمود امل
يف مواجهــل الزاللل. ونظرا ألن اوتومــل قــد اعتمــدت عةــا إلعــادة البنــاء موجهــا من املاّلك، فــعن جقــدمي 

تتنولوجيات واملهارات واألرض، وشرتها الدعم ملاّلك املنالل يتة  اوصــــــــول عرتك التموي  واملواد وامليرفل وال
 حيويل لتيزيز إعادة بناء املنالل عرتك دو أشثر أمانا.

 2030، أطرتم األمني اليام ومبيوله امليين بالشـــــباب اســـــتاجيةيل الشـــــباب ليام 2018ويف عام  - 42
قوقهم، واســـت الل لرتتوســـ  يف اإلجراءات اليامليل واإلقرتيميل والوطنيل لترتبيل احتياجات الشـــباب، وإعمال ح

، قدم املتت ، يف إطار مشروع ممول من 2018إمتاناهتم بوصةهم عوام  ج يا. ويف الصومال ألناء عام 
مب األمم املتحدةلرتمســتوطنات البشــريل فموئ  األمم املتحدة مصــرمل التنميل األفريقي ويف شــراشل م  برنام  

ــــــــــــــــــ    مهارات ......، واالســــتيداد لشــــ   من الشــــباب يف مقديشــــو وشيســــمايو وبيداوخل مش 330جدريبا لـ
الوظائف، واملهارات الح ميتن نقرتها والاللمل يف قطاع التشييد. وُقدم الدعم لسبيني شخصا من الشباب 
يف جمال التنســـــــي  الوظيةي والتدري  عرتك مباشـــــــرة األعمال اورة. وينمي املشـــــــروع قدرة ولارة األشـــــــ ال 

جنهرتها لقيادة عمرتيل جيما الصـــومال، وجنســـيم جهود التيما، وجنظيم اليامل والتيما والتشـــييد عرتك شةالل 
التنميل الريةيل املســـــتدامل وقطاع التشـــــييد. وميث  االســـــتثمار يف مهارات الشـــــباب وإمتاناجه يف هذا القطاع 
اســــــتثمارات طوي  األج  يف مســــــتقب  البرتد. وقدمت نســــــبل قدرها أربيل وعشــــــرون يف املائل من مشــــــاري  

وبــدأ  2018املتيرتقــل بــالبىن التحتيــل الح أفــادت عن إدراج عنــاصـــــــــــــــر التيرّتم ألنــاء اليمــ  يف عــام املتتــ  
التدري  لرتيمال ايرتيني من الشــــــباب فبدءا من اود األدا لســــــن اليم  يف برتد التنةيذ حىت ســــــن الرابيل 

 واليشرينمب.
ثمار يف البىن التحتيل، نشـــــر وملســـــاعدة اوتومات عرتك اختاذ قرارات أشثر اســـــتنارة بشـــــنن االســـــت - 43

البىن ’الــاد البحو  املتيرتقــل بــالتحوالت يف البىن التحتيــل الــذ  جقودخل جــاميــل أشســـــــــــــــةورد التقرير املينون 
. و رتد التقرير، الذ  يرشز عرتك 2018يف عام ‘ التحتيلع األســـــــــــاس الذ  جقوم عرتيه التنميل املســـــــــــتدامل

ء اليا ، إال أن مشــاري  البىن التحتيل ميتن أن جتون هلا آلار مشــاري  حقيقيل ينةذها املتت  يف مجي  أدا
يف املائل من  92متيددة عرتك نطاق اليديد من أهدامل التنميل املســـــــــــــــتدامل وغاياهتا. وقد خرتد إىل أن 

ال ايات ال ميتن لقيقها إال بتوفا بىن لتيل عاليل اةودة، األمر الذ  ييزل الدول ايور  الذ  جســــــــــاهم 
 بىن التحتيل يف برتوغ األهدامل.به ال
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 النتائج اإلدارية -رابعا  
 ما أنجزه المكتب وشراكاوه -ألف  

برتيون دوالر، مقارنل مبا قيمته  1.9، برت ت قيمل ما أجنزخل املتت  من خدمات 2018يف عام  - 44
األعمال املاا. ، ولذلك شان هذا اليام عاما قياســيا لانيا من حيث رقم 2017برتيون دوالر يف عام  1.8

 ومن املمتن أن يُيزى هذا اوةم مرة أخرى إىل الطرت  اوتومي املرجة  عرتك خدمات املتت .
مرتيون  685واســــــــتنلر الدعم املباشــــــــر املقدم إىل اوتومات بنش  ليادة يف قيمل اإلجنال، إذ برتت  - 45

 2018ومل مضيةل يف عام . وشانت أش  شراشل م  حت2017مرتيون دوالر يف عام  662دوالر، مقاب  
هي الشــــــــــراشل م  األرجنتني، جرتيها الشــــــــــراشات م  حتومات غواجيماال وباو وإليوبيا والســــــــــرتةادور، عرتك 

يف املائل من  37، إذ برتت 2017التواا. وظ  جمموع الدعم املباشــر املقدم إىل اوتومات متســقا م  عام 
ها مباشـــــــــــرةا إجنال املتت  لرتخدمات املوشرتل إليه هي اإلجنال. وشانت أش  حتومل مادل ميتن أن ييزى إلي

 املمرتتل املتحدة، جرتيها حتومات الواليات املتحدة وشندا واليابان والسويد، عرتك التواا.
يف املائل،  33األمم املتحدة ، برت ت نســـــــبل ما أجنزخل املتت  بالنيابل عن منظومل 2018ويف عام  - 46

. وشان إجنال خدمات 2017يف املائل املســــــــةرتل يف عام  32ل البال ل وهو ما ميث  ليادة طةيةل عن النســــــــب
مرتيون  583ماليني دوالر، مقارنل بـــــــــــ  608ميث ، بالقيمل اوقيقيل، لهاء األمم املتحدة نيابل عن منظومل 
. وشانت األمانل اليامل لألمم املتحدة أش  شـــــــــريك لرتمتت  عرتك صـــــــــييد املنظمل، 2017دوالر يف عام 

يف املائل من جمموع  15مرار منو الشـــراشات م  إدارة عمرتيات الســـالم. فقد شانت نســـبل قدرها نظرا الســـت
أن إجنال اخلدمات نيابل عن األمم املتحدة إجنال اخلدمات هي نيابل عن جرتك اإلدارة. ويالح  بني شــرشاء 

الشــــراشات القويل لشــــؤون الالجاني قد لاد لرتســــنل الســــادســــل عرتك التواا. ومشرتت األمم املتحدة مةولــــيل 
 لرتبيال ومنظمل الصحل اليامليل.األمم املتحدة األخرى جقدمي الدعم إىل ش  من برنام  

وعم  املتت  يف شراشل م  املؤسسات املاليل الدوليل، مبا فيها مصرمل التنميل األفريقي ومصرمل  - 47
ر وشان أش  شـــــــــــــــرشائه البنك مرتيون دوال 100التنميل لرتبرتدان األمريتيل، لتقدمي خدمات جتاولت قيمتها 

، مقاب  2018مرتيون دوالر يف عام  92الدوا، إذ برتت جمموع قيمل اخلدمات الح قدمها يف شــــــراشل ميه 
 مرتيون دوالر يف اليام السابم. 42
مرتيون دوالر إىل مــا قيمتــه  53ولاد حةم أعمــال املتتــ  لصــــــــــــــــام االلــاد األورو  ممــا قيمتــه  - 48
مشـــــــــــــاري  إعادة جنهي   2018. ومن املشـــــــــــــاري  الح نُةذت خالل عام 2018ام مرتيون دوالر يف ع 68

 الطرق يف غامبيا وغينيا فضال عن دعم إصالن قطاع اليدالل يف الةرتبني.
وأ ها  -وواصـــــــــ  املتت  اوةاد عرتك شـــــــــراشات قويل دعما لرتمؤســـــــــســـــــــات املتيددة األطرامل  - 49

 121ريا، الذ  قدم له املتت  خدمات برت ت قيمتها الصـــــــــــــندوق الياملي ملتافحل اإليدل والســـــــــــــ  واملال
والطرت  بدور الوشي   - 2017مرتيون دوالر يف عام  128، مقاب  ما قيمته 2018مرتيون دوالر يف عام 
 برتدا. 13ايرتي لرتصندوق يف 

وقدم املتت  الدعم يف إدارة عدد من ال ام  الح متوهلا جهات مادل متيددة، ويوجد أش  هذخل  - 50
 - مث  صندوق ُسب  اليي  واألمن ال ذائي وصندوق أهدامل األلةيل اإلمنائيل الثاللل -ل ام  يف ميامنار ا
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ومنها ما ييم  عرتك الصـــــــــييد الياملي، مث  اارتت التياوين إلمدادات املياخل وخدمات الصـــــــــرمل الصـــــــــحي 
 والصندوق الياملي خلدمات الصرمل الصحي وشراشل القضاء عرتك داء الس .

، شانت البرتـدان الح قدم فيهـا املتتـ  القـدر األش  من اخلدمات هي ميـامنار 2018يف عام و  - 51
، شانت هذخل البرتدان هي 2017وجنوب الســـــودان واألرجنتني والصـــــومال واليراق، هبذا التجي . ويف عام 

 ميامنار واألرجنتني والصومال وجنوب السودان وماا.
برتيون دوالر، أ  أق  بقرتي   2.2امل مل بني املتت  وشـــــــــــــــرشائه وبرت ت قيمل االجةاقات اةديدة  - 52

برتيون دوالر، وقد دخ  املتت  يف عدد شبا من االلتزامات  2.3من جمموع اليام الســـــــــــــــابم الذ  برتت 
 اةديدة، مبا يف ذلك جقدمي الدعم لرت ام  الصحيل يف ميامنار وجقدمي الدعم لرتبىن التحتيل يف اليمن.

، أنشــــــن املتت  مراشز ابتتار يف أنتي وا وبربودا والســــــويد ســــــتيم  عن شث  م  2018ويف عام  - 53
أصــــــــــــحاب املصــــــــــــرتحل عرتك ش  من الصــــــــــــييد ايرتي واإلقرتيمي والوطين لرتمســــــــــــاعدة عرتك جقدمي مزيد من 
 املســـــا ات يف أهدامل التنميل املســـــتدامل. وجتتذب املراشز، يف شـــــراشل م  مياهد البحو  من قبي  ميهد
ماســـــــاجشـــــــوســـــــتت لرتتتنولوجيا وجاميل هارفارد، دعما وجولع جتنولوجيات وحرتوالا مبتترة متّيةل حســـــــ  

 احتياجات التنميل املستدامل عرتك الصييدين ايرتي والياملي.
، أطرتم املتت  موقيا شــــــبتيا جديدا يهدمل إىل التوعيل عرتك دو أفضــــــ  2018ويف بدايل عام  - 54

 .2021-2018تقنيل املةصرتل يف خطته االستاجيةيل لرتةتة مبحاور التشيز واخل ات ال
 

 االمتياز في العمليات -باء  
أجرى املتت  عمرتيل موســـــــيل ةم  البيانات عرتك نطاقه عن جوان  االســـــــتدامل املتيرتقل بيمرته،  - 55

األداء. ونّقا التقرير وأصــدر يف أعقاهبا جقريرخل الثالث الذ  أُعد مبا يتســم م  ميايا املبادرة اليامليل لتقارير 
تدامل الح يتبيها املتت ، وقدم يل عامل عن  جمموعل من املؤشـــــــــــــــرات ايددة لتقييم ُعُ  التنةيذ املســـــــــــــــ

 عمرتيات املتت  يف مجي  أداء اليا .
، أهدافا 2018ولدد استاجيةيل املتت  لرتتتافؤ بني اةنسني عرتك نطاقه، الح أُطرتقت يف عام  - 56

يم التمثي  املتســــاو  لرترجال والنســــاء عرتك نطاق قوة عمرتنا، بصــــرمل النظر عن املســــتويات، طموحل لتحق
وليادة متثي  املرأة عرتك املســتويات اليرتيا ومســتويات صــن  القرار وفقا مليايا اســتاجيةيل  2020حبرتول عام 

نظور اةنســـاين، الح . وجتم  اســـتاجيةيل جيميم املاألمم املتحدةالتتافؤ بني اةنســـني عرتك نطاق منظومل 
أيضـا، هذخل االسـتاجيةيل بوصـةها جزءا من جهودنا الح هتدمل ألن نتون منظمل  2018أُطرتقت يف عام 

أشثر اســــتدامل وأن منّث  األشــــخاص الذين خندمهم متثيال أفضــــ . وســــيتة  املتت  جقدمي مجي  مشــــارييه 
مجي  اهلويات اةنسانيل وجسهم يف لقيم وبراجمه وأنشطته، حيثما أمتن، نواج  وخدمات جرتت احتياجات 

أهدامل املســــــاواة اةنســــــانيل. ولدد شرتتا االســــــتاجيةيتني التزام املتت  باإلســــــهام عرتك دو فيال يف جنةيذ 
 .2030خطل عام 

، جرى جقييم لرتمتت  من قبا  املنظمل الدوليل لتوحيد املقاييت وحاف  املتت  2018ويف عام  - 57
 .9001اليامليل لإلدارة اةيدة وفقا ملييار األيزو عرتك شهادجه 

، حصـــــرتت ممارســـــات الشـــــراء املســـــتدامل اخلاصـــــل باملتت  عرتك جائزة املســـــتوى 2018ويف عام  - 58
األمم الــذهت من امليهــد امليتمــد لرتمشـــــــــــــــتيــات واإلمــداد لرتمرة الثــالثــل عرتك التواا. واملتتــ  هو منظمــل 
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رتط الضــــــوء عرتيها يف الوحيدة الح حققت ذلك. املتحدة  وشان من أمثرتل الشــــــراء املســــــتدام اليمرتيل الح ســــــُ
التقدم لني  اةائزة مشـــــروع لتوريد وجرشي   طات ملياةل املياخل املســـــتيمرتل عند لال  نقا  عبور مشـــــتشل 
يف شوســــوفو. وقد شــــة  املشــــروع التصــــميمات الح قرترتت إىل أدا حد من ا لار البيايل وقرترتت من املياخل 

‘ املياخل الرماديل’ستيمرتلب وجوجاه مياخل ااار  املياةل إىل خزانات ُجستخدم يف متافحل اورائم، شما جزّود امل
حنةيات اوريم باملياخل، وجرو  املســـاحات اخلضـــراء، وُجســـتخدم يف  -أ  املياخل املســـتيمرتل النظيةل نســـبيا  -

 املراحيض اليامل.
امه لإلدارة البيايل الذ  حص  عنه عرتك شهادة اعتماد ، وّس  املتت  نطاق نظ2018ويف عام  - 59

ليشــم  أنشــطته ومرافقه يف األرجنتني وباو والســرتةادور وغامبيا وغينيا ولي يا،  14001وفقا ملييار األيزو 
وهو ما ألـــــــامل إىل شـــــــهادات االعتماد الح ســـــــبم أن حصـــــــ  عرتيها املتت  عن عمرتياجه يف أف انســــــتان 

النتا وســــااليون وغانا وشوســــوفو وميامنار ودولل فرتســــطني. ويشــــت  هذا اإلجنال وجونت والدامنرك وســــر  
بشنن ول  وجنةيذ نظم  CEB/2013/HLCM/5األساس الذ  يقوم عرتيه امتثال املتت  ملا يرد يف الوليقل 

 .األمم املتحدةلإلدارة مستدامل بيايا يف مجي  مؤسسات 
خلدمات جقييم  18001املييار  -حل والســـــــــــــــالمل وجنطبم نظم املتت  امليتمدة إلدارة الصـــــــــــــــ - 60

عرتك مجي  أنشــطل املتت  ومرافقه يف الدامنرك وغانا وشوســوفو وميامنار ودولل  -الصــحل والســالمل املهنيتني 
. ويشت  هذا اإلجنال األساس 2018فرتسطني، الح أليةت إليها سر  النتا وسااليون وغامبيا يف عام 

بشــــــــــــــــنن اعتمــاد نظم  CEB/2015/HLCM/7/Rev.2تــ  ملــا يرد يف الوليقــل الــذ  يقوم عرتيــه امتثــال املت
بدء اليم  ’، ولنشـــــرة األمني اليام املينونل األمم املتحدةالســـــالمل والصـــــحل املهنيتني يف مجي  مؤســـــســـــات 

 .(ST/SGB/2018/5)‘ بنظام إدارة السالمل والصحل املهنيتني
املتت  ’اإلدارة املرشزيل لالســتثمارات واملشــاري ، وحقم املتت  جقدما شباا يف ولــ  ونشــر نظام  - 61

، الذ  ســـــــيمّتن موظةي املتت  يف (oneUNOPS Projects‘ فالوحيد لألمم املتحدة خلدمات املشـــــــاري 
مجي  أداء اليا  من جصميم املشاري  وختطيطها وإدارهتا وجنةيذها بنةان أش . شما أنه سيحّسن التةاءة 

ومناذج يدويل شثاة ونقرتها إىل نظام مؤســســي يتيا ليادة التياون وجقاســم امليرفل  بنمتتل عمرتيات واســتمارات
 عرتك نطاق املنظمل.

، حقم االســــــتثمار يف نظم جتنولوجيا امليرتومات واالجصــــــاالت وفورات برت ت 2018وألناء عام  - 62
نل املدجمل يف الُنظم. ســـــاعل عم  من خالل ليادة اليمرتيات املؤمتتل وآليات اووشمل والرقابل ايســـــ 2 500

يف املائل، األمر الذ  نتةت عنه  24وقد قرترتت أمتتل اليمرتيات الوقت املنةم عرتك الشـــــــــراء بنســـــــــبل قدرها 
دوالر عند مقارنته  1 000 000دوالر يف ش  عمرتيل شــــــــــــراء وميث  وفورات جتةاول  400وفورات قدرها 

 .2016بالتتاليف يف عام 
من ولـــــــ  إطار جشـــــــرييي منقا ومنوذج لرتحوشمل. وقد وجهت ةنل  2018ومت االنتهاء يف عام  - 63

اإلطار التشرييي، الح جضم أعضاء اإلدارة اليرتيا، عمرتيل جنقيا وإصدار مجي  سياسات املتت  وإجراءاجه، 
األمر الذ  أســــةر عن جيزيز عمرتيل قبول املشــــارشل الح أُدجمت يف نظام ختطيط موارد املؤســــســــل يف املتت  

 مم املتحدة خلدمات املشاري .الوحيد لأل
ممت أداة جقييم القدرات املتيرتقل بالبىن التحتيل، امليروفل باســــــــم  - 64 ، وأُطرتقت يف ’CAT-I‘وقد صــــــــُ
ملســـــــــاعدة اوتومات عرتك لديد الث رات الح لد من قدرهتا عرتك إقامل بىن لتيل مســـــــــتدامل  2018عام 
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يني ناجحني جرى االلـــــــــطالع هبما يف شـــــــــراشل م  وقادرة عرتك الصـــــــــمود. ويف أعقاب عم  وحبث جتريب
 حتومات ال الي  وصربيا ونيبال، اسُتخدمت األداة لتقييم بيال البىن التحتيل يف غرينادا وشينيا.

يف  96، برتت ميدل جنةيذ جوصـــــــيات مراجيي اوســـــــابات نســـــــبل قدرها 2018وحبرتول عايل عام  - 65
يف املائل ويدل  عرتك أن  92البالت  2017مبيدل التنةيذ يف عام  املائل، وهو ما ميث  لسنا مرتحوظا مقارنلا 

 18من التوصــــــــــــيات بانتظار التنةيذ لةتة جزيد عرتك  12هناك درجل اســــــــــــتةابل عاليل من اإلدارة. وشانت 
يف جقرير ُخصــــد  2018شــــهرا. وجرد جةاصــــي  نتائ  مراجيل وجدقيم اوســــابات املتيرتقل باملتت  يف عام 

 .2019ميروض عرتك اارتت التنةيذ  يف دورجه السنويل ليام  (DP/OPS/2019/4)هلا 
 15حالل احتيال وخمالةات ماليل. وُفرلـــــــــــــــت جزاءات عرتك  22، شانت هناك 2018ويف عام  - 66

بائيا  29. ويف ااموع، ُفرلـــــــــــــــت جزاءات عرتك 2018موظةا يف حاالت غ  وخمالةات ماليل يف عام 
 ني يف حاالت غ  وخمالةات ماليل.فردا ميرتتون أو يديرون بائي 23 و

، شــان ممــا قــامــت بــه وحــدة التةتي  املشـــــــــــــــتشــل أن فأمب أشــدت الثقــافــل ايــددة 2018ويف عــام  - 67
الحظت  جتمت  به من مســــــــــــــتوى مرونل مرجة  وجوّجه قو  وناج  يف جمال األعمالب و فبمب لرتمنظمل وما

 ال جســــــــــــتند إىل اشــــــــــــتاشات مقررة أو ج عاتب إمتانيل مواصــــــــــــرتل منوذج أعمال املتت  املمولل ذاجيا، الح
 4 . انظر املرفم(JIU/REP/2018/3)قّيمت جقييما إجيابيا جرجيبات املتت  بشـــــــــنن التنظيم واإلدارة  فجمب و

 لالطالع عرتك التةاصي .
والـــــــــطرت  متت  األخالقيات التاب  لرتمتت  بدورخل شةهل مرجييل اســـــــــتشـــــــــاريل نزيهل ينصـــــــــّ   - 68

شانون  31إىل شانون الثاين/يناير   1حالل يف الةتة من  1 055 اخلدمات، فتصدى لــــــ جرشيزها عرتك جقدمي
ميروض عرتك  (DP/OPS/2019/5). وجرد جةاصــي  هذخل اواالت يف جقرير خمصــد 2018األول/ديســم  

 .2019اارتت التنةيذ  يف دورجه السنويل ليام 
 

 االمتياز في إدارة األفراد -جيم  
موظةا  4 179موظةا، مقاب   4 439، برتت جمموع عدد موظةي املتت  2018 يف عايل عام - 69

. وإلـــافل إىل موظةي املتت ، أديرت عقود وســـاب جمموعل من الشـــرشاء. ويف عايل 2017يف عايل عام 
. ويرد 2017يف عام  11 428، مقاب  11 671، برتت عدد األفراد املتياقدين م  املتت  2018عام 

 اخل جولي  املوظةني حس  فال اليقود.أدن 2يف اةدول 
 

 2018كانون األو /ديسمبر   31عدد الموظفيق حسب فلة العقود، في  - 2الجدو  
 

 ااموع املتياقدون املوظةون النموذج التياقد 
 4 439 3 683 *756 موظةو املتت     

 7 232 7 232  موظةو الشرشاء
 11 671 10 915 756 جمموع املوظةني

 
يشــــــــــــم  هذا الرقم املوظةني التابيني لرتشــــــــــــرشاء واملوظةني يف املنظمات الح يقدم فيها املتت  خدمات األمانل  * 

 شمبادرة مستضافل، الذين  ضيون لنةت السياسات واإلجراءات املنطبقل عرتك موظةي املتت .
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 335موظةــا يتــنلةون من  795البــالت عــددهم  2018وشــان موظةو املتتــ  امليينون يف عــام  - 70
يف املائل من جمموع امليينني حديثا.  42رجال، وييين ذلك أن النســـــاء شـــــّترتن نســـــبل قدرها  460امرأة و 
ضوا، ع 17، شانت هيال اإلدارة الداخرتيل الرئيسيل يف املتت  جضم 2018شانون األول/ديسم    31ويف 
عاما، وجســـــــيل  50 و 30رجال. وشان من بينهم مثانيل أعضــــــــاء جتاون أعمارهم بني  12نســــــــاء و  5هم 

يف املائل من موظةي املتت ،  39عاما أو يزيد. وشانت املرأة متث  نســـــــبل قدرها  50أعضـــــــاء يبرتت عمرهم 
يف املائل  37ســــــــبل البال ل وعن الن 2017يف املائل املســــــــةرتل يف عام  38بزيادة طةيةل عن النســــــــبل البال ل 

 أدناخل جولي  لتمثي  اةنسني. 3. ويرد يف اةدول 2016املسةرتل يف عام 
 

  2018كانون األو /ديسمبر   31التوازن بيق الجنسيق في المالك الوظيفي للمكتب في  - 3الجدو    
 ااموع املتياقدون الدوليون املتياقدون ايرتيون املوظةون نوع اةنت

 1 721 372 1 075 274 نساء     
 2 718 552 1 684 482 رجال

 4 439 924 2 759 756 مجي  موظةي املتت 
 

، بذلت املنظمل جهودا 2016ومنذ بدء جطبيم اإلطار اةديد لرتتةاءات يف املتت ، يف عام  - 71
شباة لتةالل مواءمل قوة عمرتها م  التةاءات والقيم واملبادئ ايّدلل، األمر الذ  ســــــيتيا لرتمةرتت جنةيذ 

ة باألدوات الاللمل خطته االستاجيةيل. وجرى التشديد بوجه خاص عرتك لديد اجةاق القيادة وجزويد القاد
هلم لينشـــــــــــــــروا وظيةتهم القياديل بتةاءة عرتك نطاق املنظمل. وعالوة عرتك ذلك، شان املتت  نشـــــــــــــــطا يف 
جماالت من  التحرش اةنســـــــي واالســـــــت الل واالنتهاك اةنســـــــيني، منضـــــــما يف ذلك إىل مبادرات منظومل 

ميا، عرتك شةالل متّت  املســـــتةيدين من  م  لديد وجنةيذ اســـــتاجيةيات املتت  الح جســـــاعد،األمم املتحدة 
 املتت  وموظةيه بنعرتك امليايا املتيرتقل بضمانات حقوقهم يف جرتك اااالت.

وســــــــــــــّ  املتت  اليرض املتيرتم ب ام  جنميل املهارات اإلداريل. وقد اســــــــــــــتةاد  2018وألناء عام  - 72
ممن يطمحون أن يتونوا  80اا من قادة األفرقل من برنام  قيادة األشــــــــخاص، وشــــــــارك حو  200حواا 

قادة لألشــخاص يف برنام  مؤســســل القيادة املنشــن حديثا. وإلــافل إىل ذلك، شــارك بيض شبار القادة يف 
برام  القيادة اخلارجيل. وجق  يف صــــميم مضــــمون هذخل ال ام  موالــــي  من قبي  القيادة الشــــامرتل لرتةمي  

املتت  باالمتيال يف إدارة األشــــــخاص اســــــتنادا إىل التةاءات والتنوع واملســــــاواة بني اةنســــــني لتيزيز التزام 
 والقيم واملبادئ.
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 مق أهداف استراويجية التكافؤ بيق الجنسيق 1ال دف  - 4الجدو  
وحقيق األهداف المتعلقة بالتكافؤ بيق الجنســـيق التي نعل علي ا في االســـتراويجية المعمو  ب ا في 

 األمم المتحدة منظومة 
 

االلتزام 
 حس  الرجبل

النسبل املاويل لرتنساء 
 شانون األول/  31ف

 مب2018ديسم  
جمموع املوظةات 

 الدوليات
جمموع املوظةني 

 اهلدمل الدوليني
التاريخ ايدد 

 لتحقيم اهلدمل
      1مل      
 2021عايل عام  %53 - %47 57 26 %46 2مل
 2021عايل عام  %53 - %47 172 52 %30 3مل
 2026عايل عام  %53 - %47 130 44 %34 4مل
 2026عايل عام  %53 - %47 77 23 %30 5مل
 2026عايل عام  %53 - %47 31 11 %35 1، مد 6مل
 2026عايل عام  %53 - %47 19 4 %21 2مد 
 

 مق أهداف استراويجية التكافؤ بيق الجنسيق 2ال دف  - 5الجدو  
 المالك الوظيفي للمكتب، بصرف النظر عق الروبةأهداف التمثيا المتساوي للنساء والرجا  في 

  
النسبل املاويل اإلمجاليل 

 اليدد اإلمجاا لرتنساء لرتنساء
جمموع موظةي املتت  

 من اةنسني
النسبل املاويل 

 املستهدفل لرتنساء
التاريخ ايدد لتحقيم 

 اهلدمل
 2019عايل عام  53% - 47% 4 439 1 721 39%     
  

 مق أهداف استراويجية التكافؤ بيق الجنسيق 3ال دف  - 6الجدو  
 أهداف زيادة ومثيا المرأة في صفوف الموظفيق الدولييق مق الروب العليا

 

موظةو املتت  حس  رجبل ةنل 
ات جاخلدمل املدنيل الدوليل والدر 

 املناظرة

النسبل املاويل 
لرتنساء حس  

 31الدرجل، يف 
 شانون األول/

 2018ديسم  

الترتي  ااموع
لرتموظةات 
 الدوليات

موع اا
الترتي 

لرتموظةني 
الدوليني من 

 اهلدمل اةنسني
التاريخ ايدد 

 لتحقيم اهلدمل
 2021عايل عام  %53 - %47 155 78 %50 مب1-+م مل د1-فمل 8م خ مد       

 2021عايل عام  %53 - %47 186 91 %49 مب1-+م خ د2-فمل 9م خ مد 
 2021عايل عام  %53 - %47 564 211 %37 مب2-+م مل د3-فمل 10م خ مد 
 2026عايل عام  %53 - %47 346 105 %30 مب3-+م مل د4-فمل 11م خ مد 

 +م مل5-فمل 12م خ مد 
 مب4 -م مل د  /3-د

 2026عايل عام  53% - 47% 107 31 29%

 +1د+م6-فمل 13م خ مد 
 مب4 -م مل د 

 2026عايل عام  53% - 47% 32 11 34%
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موظةو املتت  حس  رجبل ةنل 
ات جاخلدمل املدنيل الدوليل والدر 

 املناظرة

النسبل املاويل 
لرتنساء حس  

 31الدرجل، يف 
 شانون األول/

 2018ديسم  

الترتي  ااموع
لرتموظةات 
 الدوليات

موع اا
الترتي 

لرتموظةني 
الدوليني من 

 اهلدمل اةنسني
التاريخ ايدد 

 لتحقيم اهلدمل
 +م مل2مدف 14م خ مد       
 مب5 -م مل د  /4-د

 2026عايل عام  53% - 47% 20 4 20%

 
 املختصرانع م خ مدع موظف خدمل مدنيل دوليلب وم مل دع متياقد فرد  دوا فباجةاق جياقد فرد مب

 
يف  24، نزوال من امليدل البالت 2018يف املائل يف عام  21وبرتت جمموع دوران موظةي املتت   - 73

. ويبنّي 2016يف املـــائـــل املبرتت عنــــه يف عـــام  29ومن امليــــدل البــــالت  2017املـــائـــل املبرتت عنــــه يف عـــام 
 أدناخل جولي  ميدل الدوران حس  الةال اليمريل ونوع اةنت. 7 اةدول

  
 2018معد  دوران موظفي المكتب، حسب الفلة العمرية ونوع الجنس، في عام  - 7الجدو  

 
 ااموع الرجال النساء الةال اليمريل

 %21  %21  %21  عاما وما دون ذلك 30    
 %19  %18  %20  عاما 50إىل  30
 %27  %28  %22  عاما وما فوق ذلك 50

 %21  %21  %21  مجي  موظةي املتت 

  
، برت ت نســـــــــبل أعضـــــــــاء فريم اإلدارة اليرتيا باملتت  امليينني  رتيا فأ  من رعايا 2018ويف عام  - 74

. وييّرمل فريم 2017يف املــائــل، مثرتمــا شــانــت يف عــام  17اهلــامــل لرتيمرتيــات برتــد مرشز اليمــ مب يف املواق  
وما فوقها من رج  ةنل اخلدمل  11 -اإلدارة اليرتيا يف املواق  اهلامل لرتيمرتيات بننه شــــاغرتو الرجبل م خ مد 

 املدنيل الدوليل يف البرتدان الح جوجد هبا متاج  فيرتيل جابيل لرتمتت .
لمي  من فرص التيرّتم الح يتيحها املتت ، مقاب   3 800ةاد أشثر من ، اســـــــــت2018ويف عام  - 75

يف املائل من املشــــارشني يف برام  التيرتم فرص التيرتم املوفرة بنعا  92لمي  يف اليام الســــابم. وقّيم  2 100
يف املائل  10يف املائل من املشـــــــــــــارشني من متاج  ميدانيل و  90وجاء لهاء “. مهمل”أو “ مهمل جدا”
يف املائل من الذشور. وقدم املتت  جدريبا يف  60يف املائل من املشارشني من اإلنا  و  40ن املقرب وشان م

ــــــــــــــــــ  منهم جدريبا من خالل اإلنتنت، وجرتقك  122موظةا فجرتقك  392جمال الصــــحل والســــالمل املهنيتني لـ
يل باملســــــــــائ  اةنســــــــــانيل ومن  منهم جدريبا مباشــــــــــرامب. وإلــــــــــافل إىل الدورات اإللزاميل املتيرتقل بالتوع 270

موظةا من موظةي  199التحرش والتحرش اةنســــــي وإســــــاءة اســــــتخدام الســــــرتطل يف متان اليم ، جرتقك 
 املتت  جدريبا لرتتوعيل مبيايا السرتوك.
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 اإلدارة المالية -دا   
برتيون دوالر من خدمات املشــــــــــاري ،  1.9، قدم املتت  ما جقرب قيمته من 2018خالل عام  - 76

. وبرت ت اإليرادات الصــــــــــــافيل ذات الصــــــــــــرتل باملشــــــــــــاري  2017برتيون دوالر يف عام  1.8مقاب  ما قيمته 
مرتيون  59.1. وبرت ت مصروفات اإلدارة 2017مرتيون دوالر يف عام  89.7مرتيون دوالر، مقاب   88.1

يف  3.2ذ مرتيون دوالر قب  ذلك بيام. وبرت ت نســـــــــبل مصـــــــــروفات اإلدارة إىل التنةي 67.8دوالر، مقاب  
. وبرت ت اإليرادات 2017يف املائل املســـــــــــــةرتل يف عام  3.7، مقاب  النســـــــــــــبل البال ل 2018املائل يف عام 

مرتيون دوالر يف اليام الســـــــــــــــابممب. وبرت ت إيرادات الةوائد  2.4مرتيون دوالر فمقاب   1.8املتنوعل ايققل 
. وإمجاال، أســـــــــــةر ذلك عن فائض 2017مرتيون دوالر يف عام  14.6مرتيون دوالر مقاب   14.5ايققل 

مرتيون دوالر فمقاب   38.4صـــــــــــــــامٍل يف اإليرادات مقارنل بالنةقات، بيد حســـــــــــــــاب االعتمادات، قدرخل 
، ظ  املتت   تةظا باحتياطي جشـــــــــــــــ يرتي 2018مب. ويف عايل عام 2017مرتيون دوالر يف عام  29.0

 أعرتك من اود األدا املطرتوب الذ  حددخل اارتت التنةيذ .
وقــد جبني من عمرتيــل إعــادة جقييم اشتواريــل اللتزامــات املتتــ  املتيرتقــل بنهــايــل خــدمــل املوظةني أن  - 77

مرتيون  1.6حبواا  2017جةوق مســـــــــــــــتواهــا يف عــايــل عــام  2018هــذخل االلتزامــات شــانــت يف عــايــل عــام 
تت  خالل مرتيون دوالر ومتويال آخر خصـــــصـــــه امل 2.6دوالر. ومشرتت هذخل الزيادة متســـــبا اشتواريا قدرخل 

 .2018 عام
أرقام أوليل قام املتت   2018واألرقام الح جبني النةقات واإليرادات والرصــــــــــــــيد االحتياطي ليام  - 78

بيد بالتحقم من هذخل األرقام األمم املتحدة حبســـــــــاهبا وميتن أن جت ا. و  يقم جمرتت مراجيي حســـــــــابات 
 ومراجيتها.

 


