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 المسائل التنظيمية –أوال  
للمجلس التنفيــذي لربنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي  2019الــدورة العــاديــة األو  لعــا  ُعقــدت  - 1

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف مقر األمم املتحدة بنيويورك، 
جبميع الوفود،  يثاحد . ورّحب رئيس اجمللس املنتخب2019كانون الثاين/يناير   25إ   21يف الفرتة من 

. 2018ووجه الشــــــكر للرئيس ونواي الرئيس املنتيية واليتيم علهت قيادتم والتزاميم بعمل اجمللس يف عا  
 .أعضاء املكتب اجلدد علهت انتخاهبمهنأ و 
من النظا  الداخلي للمجلس التنفيذي، انتخب اجمللس أعضــــــاء املكتب التالية  7للقاعدة ووفقاً  - 2

 :2019أمساؤهم لعا  
 )مجيورية كوريا( يول -تشو تاي سعادة السيد  الرئيس:

 )أنتيغوا وباربودا( والتون ويبسونسعادة السيد  نائب الرئيس:
 )ألبانيا( سعادة السيد بيسيانا كادار نائب الرئيس:

 )أيرلندا( جريالدين برين ناسونسعادة السيدة  الرئيس: ةنائب
 )بوتسوانا( كيالبيلي  .كولني فسعادة السيد   نائب الرئيس:

 
 2019لعــا  األو  اجمللس التنفيــذي علهت جــدول األعمــال وخطــة العمــل لــدورتــه العــاديــة ووافق  - 3
(DP/2019/L.1 ووافق علهت تقرير الــدورة العــاديــة ،)2018لعــا   الثــانيــة (DP/2019/1 .) اعتمــد اجمللس و

( ووافق علهت خطة العمل األولية للدورة الســـــــــــنوية DP/2019/CRP.1) 2019خطة العمل الســـــــــــنوية لعا  
 .2019لعا  
، املتاحة علهت DP/2019/2يف الوثيقة  2018اجمللس التنفيذي يف عا   اختذهاالقرارات اليت وترد  - 4

 املوقع اإللكرتوين للمجلس التنفيذي.
قبلة للمجلس  2019/9اجمللس التنفيذي يف القرار ووافق  - 5

ُ
علهت اجلدول الزمين التايل للدورات امل

 :2019يف عا  التنفيذي 
 (نيويورك) 2019حزيران/يونيه  7إ   6ومن  4إ   3من  2019الدورة السنوية لعا  

 2019أيلول/سبتمرب  6إ   3من  :2019الدورة العادية الثانية لعا  
 

 بيان من رئيس المجلس  
أكد رئيس اجمللس، يف كلمته االفتتاحية، أن بناء مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات فعالة وإقامة الشـــــــــــــــراكات بني  - 6

القطاعني العا  واخلاص أســيما إســياماً كبرياً، مع الدعم الســياســاب من جانب األمم املتحدة، يف القضــاء 
وذكر أن رئــاســــــــــــــــة  علهت الفقر ومنع إهــدار املوارد اإلمنــائيــة يف بلــدة يف مرحلــة حرجــة من عمليتــه اإلمنــائيــة.

اجمللس أعطت بلدة الفرصـــــة لتبادل خرباته ودعم البلدان يف مســـــارها  و التنمية االجتماعية االقتصـــــادية. 
، منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةكان عاماً حامسا يف إرســـاء األســـس إلصـــال    2018وشـــدد علهت أن عا  

توجيه تنفيذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  وأنه ســـيتعني علهت اجمللس التنفيذي االعـــطال  بدور رئيســـي يف

https://undocs.org/ar/DP/2019/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/9
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خلطة التنمية املســـــــــــتدامة  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريعوصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان و 
 وأهداف التنمية املستدامة. 2030 لعا 
. أوال، سيصبح اجمللس منتدى للمناقشات 2019وحدد الرئيس أربع أولويات للمجلس يف عا   - 7

اتيجية االســتشــرافية اليت تركز علهت الصــورة األكرب وعلهت مســتقبل كل منظمة، وســيتحلهت مبرونة أكرب االســرت 
لكي يتكيف مع االحتياجات املتغرية حبســـب الســـياق. ويف هذا الصـــدد، ســـيكون علهت احلوارات التفاعلية 

عملّي اً، ســيصــبح اجمللس ة. وثانياســرتاتيجيأكثر بطابع الراهنة واملقبلة أن تراعي مناقشــات اجمللس املتســمة 
بقدر أكرب وســيفرن نتائج ملموســة، ســواء بشــأن تنفيذ اإلصــال  أو حتســني أســاليب عمل اجمللس.  املنحهت

وثالثا، حيث أن الشــــراكات عاملي رئيســــي، فســــوف يعزن اجمللس تفاعله مع القطا  اخلاص واجملتمع املدين 
ناجح للخطط االسرتاتيجية للمنظمات الثالث. ، وهو أمر جوهري للتنفيذ الوأصحاي املصلحة اخلارجيني

ر لتوفري مداخل للتعامل مع أصــــحاي املصــــلحة. ورابعاً،  ويف هذا الصــــدد، ســــيضــــطلع اجمللس مبيمة امليســــل
ســــــــــــيقوي اجمللس تفاعله مع جمالس املنظمات األخرى بغية تعزيز التنســــــــــــيق والتعاون، بوســــــــــــائل من بينيا 

اجملالس وحتســــــــني اســــــــتخدا  املنصــــــــات القائمة املعنية بالتنســــــــيق مثل التفاعل األقوى واملنتظم مع رؤســــــــاء 
 االجتما  املشرتك للمجالس.

 
 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 بيان مدير البرنامج والحوار التفاعلي  
 بيان مدير البرنامج  

(، إن مجلس التنفيــــــذياإللكرتوين للقــــــال مــــــدير الربنــــــامج، يف كلمتــــــه )متــــــاحــــــة علهت املوقع  - 8
للربنامج اإلمنائي. ومن  “اجليل املقبل”كان عاماً لإلصـــــــــــــــال  والتأمل والتحو ل  بع بطابعه   2018 عا 

خالل التدابري املالية وتدابري الكفاءة، وانن الربنامج اإلمنائي ميزانيته املؤســــــســــــية للعا  الثاين، مرســــــياً بذل  
، واحلد من 2018إلمنائي علهت مســـار زاون هدف اإل ان لعا  أســـس االســـتثمار والنمو. وكان الربنامج ا

)األســاســية(،  هدفه بشــأن املوارد العاديةيف املائة من  99مســتوى نفقات امليزانية املؤســســية، وحتقيق نســبة 
، ونيادة متويل مؤسسات التمويل الدولية املوارد األخرى )غري األساسية(بليون دوالر من  4.5وتعبئة مبلغ 

ثمر بالشـــــراكة مع الربنامج اإلمنائي. وبفضـــــل التربعات املقدمة من املا ني التقليديني وما ي البلدان املســـــت
اليت تنفذ هبا برامج، نادت املوارد األســـــــــاســـــــــية بعد ســـــــــنوات من االعفا ، ويعمل الربنامج اإلمنائي علهت 

 .قاعدته من اجليات املا ةتوسيع 
اإلمنائي اعـــطلع بدور جوهري يف كفالة انتقال نظا  املنســق  وبشـــأن اإلصـــال ، ذكر أن الربنامج - 9

من  63. ومشل ذل  انتداي 2019كانون الثاين/يناير   1املقيم إ  األمانة العامة لألمم املتحدة حبلول 
، وااللتزا  مكتب تنســـــــــــــــيق العمليات اإلمنائيةكبار املوظفني كموظفني مقيمني، وتيســـــــــــــــري انتقال موظفي 

يســـــي للخدمات التشـــــغيلية إ  نظا  املنســـــق املقيم، وأن يكون الربنامج اإلمنائي من أول بالعمل كمقد  رئ
إ  نظا  املنســــــق املقيم. وبالتزامن مع  مســــــااات تقاســــــم التكاليفاجليات اليت عــــــاعفت ما تقدمه من 

جديدة من ذل ، قا  الربنامج اإلمنائي بتبديل كوادرة القياديني علهت املســـــــــــــــتوى القطري، واختيار جمموعة 
والتنو  اجلغرايف  50/50التوانن بني اجلنســـــــــــــني بنســـــــــــــبة املمثلني املقيمني، بينما بلغ ما وعد به من حتقيق 

 .2021-2017املتساوي، مواصال املضي قدما يف تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/50
https://undocs.org/ar/A/RES/50/50
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للربنـامج اإلمنـائي ققق إ ـانات علهت صـــــــــــــــعـد جـديـدة، إذ حقق مـا يلي: وأفـاد أن اجليـل املقبـل  - 10
املراكز العــامليــة ، و تقرير التنميــة البشـــــــــــــــريــةإعــادة تــأكيــد موقعــه كقــائــد عــاملي للفكر اإلمنــائي من خالل  )أ(

اتبا  هنج متكامل إناء ، والتعاون مع الشـــــركاء  )ي( االســـــتجابة لدعوة الدول األعضـــــاء إ  للســـــياســـــات
من خالل منصاته القطرية، بدعم من الشبكة العاملية املعنية بالسياسات وشبكة خمتربات  ة املستدامةالتنمي

التســـــريع اجلديدتني التابعتني له  )س( االســـــتثمار وتشـــــجيع االســـــتثمار، من خالل الشـــــراكات مع القطا  
مرفق االســـتثمار ” و “ةتأثري أهداف التنمية املســـتدام”مشـــرو  اخلاص وتعزيز االســـتثمار املؤثر من خالل 

   )د( جعل منوذجه لألعمال أكثر ابتكارا وفعالية وكفاءة.“القطري
وســــــــــلط مدير الربنامج الضــــــــــوء علهت الضــــــــــغوو الكثرية علهت تعددية األ راف، وهو األمر الذي  - 11

غة يتطلب نمخا ســــياســــيا أنشــــط حول رؤية مشــــرتكة لإلنســــانية. وأشــــار إ  أن العا  املقبل يوفر حلظات بال
األاية للربهنة علهت قدرة تعددية األ راف علهت منع النزاعات، والتخفيف من حدة املخا ر، واملضــــــــــــي يف 

مؤمتر القمة املعين و  ملنتدى الســــــياســــــي الرفيع املســــــتوى املعين بالتنمية املســــــتدامةالتقد  اإلمنائي من خالل ا
هاتني املناســـــــبتني وغرياا من املناســـــــبات ، علهت ســـــــبيل املثال. وســـــــيســـــــيم الربنامج اإلمنائي يف بتغري املناخ

الرئيسية األخرى، معزنا بذل  رؤية مشرتكة لإلنسانية ومعجال بالعمل. وسوف يقو  الربنامج اإلمنائي، من 
: 2019، بالدفع بثالث أولويات رئيســية يف عا  2021-2017خالل تنفيذ خطته االســرتاتيجية للفرتة 

حيث ينصــــــّب تركيزة علهت القضـــــاء  -، ومعيا دوافعيا وأســــــباهبا اجلذرية الالمســــــاواة، وتغري املناخ، وا جرة
 علهت الفقر من خالل هنج متعدد األ راف. 

 
 البيانات اإلقليمية والوطنية  

ال تزال حمور والية الربنامج اإلمنائي، من خالل هنج برناجمي إناء  التنميةأكد أعضـــــــــــاء اجمللس أن  - 12
األنشطة التشغيلية  سياسةعرا  الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لاالست، متشيا مع 2030خطة عا  

. وشــــددوا علهت أاية 2016من أجل التنمية والذي جرى يف عا   منظومة األمم املتحدة اليت تضــــطلع هبا
بناء القدرات الو نية يف حتقيق األهداف، متشــــــــيا مع األولويات الو نية ومن أجل القضــــــــاء علهت الفقر يف 

وأكدوا  اخللل بني املوارد األســــاســــية/غري األســــاســــيةه وأبعادة. وأعربوا عن اســــتمرار القلق إناء مجيع أشــــكال
. وتوقعوا أن يســــــاعد اتفاق التمويل يف حتقيق ميكن التنبؤ بهمتعدد الســــــنوات و ســــــاســــــي أمتويل توفري أاية 

، وتطلعوا بلـدان اجلنوياألمم املتحـدة للتعـاون فيمـا بني ذلـ  ا ـدف. وأعربوا جمـددا عن دعميم ملكتـب 
، مشــــــريين إ  لتحقيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوي ةلو بذامل إ  توســــــيع دور الربنامج اإلمنائي يف اجليود

 .ال يشكل بدياًل عن التعاون بني الشمال واجلنوي، بل هو مكمل لهأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوي 
 دورالتفاعلي. وفيما يتعلق باإلصـــــــــــــــال ، رحبت الوفود بورحبت الوفود بالنيج املبتكر للحوار  - 13

نظومة األمم املتحدة من أجل كفالة إعادة التنظيم الســـــــــــــــلســـــــــــــــة مل كأداة لتحقيق التكامل  الربنامج اإلمنائي
وكفالة فعالية الربنامج اإلمنائي واملنظومة ككل. وتطلعت إ  اجليل املقبل للربنامج اإلمنائي وأعربت  اإلمنائية
يا الكامل لعملية التحو ل. وســـــــــلطت جمموعةي الضـــــــــوء علهت احلاجة إ  قيا  نظا  املنســـــــــق املقيم عن دعم

اجلديد باســـــــــــــــتعرا  املكاتب املتعددة األقطار يف املنا ق دون اإلقليمية، مع إيالء االعتبار املتســـــــــــــــاوي 
. وأكدت دى واالســـــــــتدامةنتائج البعيدة املتحقيق اللللكفاءة والفعالية، بوســـــــــائل من بينيا التمويل املالئم 
، اليت البلدان املتوســــــــطة الدخلو  اجلزرية الصــــــــغرية الناميةاجملموعة الظروف التنموية الفريدة وا شــــــــة للدول 

 .يف براثن الفقرتعاين من معدالت مرتفعة للفقر والالمساواة وخطر وقو  بعض فئات السكان جمددا 
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 الحوار التفاعلي مع مدير البرنامج اإلنمائي  
أجرى اجمللس حواراً تفاعلياً أعطهت األعضــــــــــاء فرصــــــــــة إلجراء تبادل اســــــــــرتاتيجي رفيع املســــــــــتوى  - 14

لوجيات النظر بشــــــأن العر  اإلمنائي للمنظمة. وقد نُظلم احلوار علهت هيئة مناقشــــــتني: جلســــــة صــــــباحية 
لعمل اإلنســــاين بني اوجلســــة مســــائية بشــــأن الصــــلة  يف جمال احلد من الفقرعمل الربنامج اإلمنائي بشــــأن 
. وبدأت كل جلســـــة بشـــــريط فيديو قصـــــري يســـــلط الضـــــوء علهت أمثلة لعمل الربنامج اإلمنائي علهت والتنمية

 .مناقشة ميسرةاملستوى القطري تلته 
 
 عمل الربنامج اإلمنائي يف جمال احلد من الفقر  

اإلمنــائي إ  مــدير  انضـــــــــــــــم رئيس اجمللس واملمثــل الــدائم جلميوريــة كوريــا وكبــار مــديري الربنــامج - 15
الربنامج يف اجللســـة الصـــباحية. وأشـــار مدير الربنامج إ  أن الفقر متعدد األبعاد ويتجلهت اجتماعيا. وأكد 
أن الفقر ليس حتمياً وأنه يرتبط ارتبا اً وثيقاً باحلوكمة. ويســــــــاعد الربنامج اإلمنائي احلكومات علهت حتديد 

لف الركــب. وســـــــــــــــلط رئيس اجمللس الضـــــــــــــــوء علهت هنجني مواعـــــــــــــــع وجود الفقر وهويــة الــذين ُيرتكون خ
أال واا بناء مؤســــســــات فعالة والشــــراكات بني القطاعني  -اســــتقاؤاا من خربة بلدة يف احلد من الفقر  مت

 العا  واخلاص.
وســـــلطت مناقشـــــة اجمللس الضـــــوء علهت النقاو التالية. يتطّلب الطابع املتعدد األبعاد للفقر حلوالً  - 16

بعاد. وُيشــــــكلل القضــــــاء علهت الفقر عملية اجتماعية وســــــياســــــية تتطلب إرادة ســــــياســــــية ملعاجلة متعددة األ
أوجه انعدا  املســـــــاواة والظلم االجتماعي. والربنامج اإلمنائي يف وعـــــــع يؤهله معاجلة  -األســـــــباي اجلذرية 

بني التنمية الشــــــاملة الطابع املتعدد األبعاد للفقر. وهو يســــــتخد  هنجا كليا إناء القضــــــاء علهت الفقر جيمع 
إ   - القدرة علهت الصمود يف مواجية الكوارث الطبيعيةمبا يف ذل  احلماية البيئية و  -للجميع واملستدامة 

اعتماد هنج جانب احلوكمة الدميقرا ية وبناء القدرات الو نية. وال ميكن اختزال القضـــــــــــــــاء علهت الفقر يف 
يسري يدا بيد مع النمو االقتصادي املستدا  املستند إ   . فيذا النيج جيب أنالرعاية االجتماعية فحسب

 سياسات النمو الشاملة للجميع والفعالة والشراكات بني القطاعني العا  واخلاص اليت تعزن االبتكار.
وأشــــــــارت الوفود إ  وجود حتديات رئيســــــــية أما  القضــــــــاء علهت الفقر، تشــــــــمل التدفقات املالية  - 17
وأثر هجرة األدمغة علهت إدامة الفقر. وســــــلطت الضــــــوء علهت أدوار  عد  املســــــاواة،اندياد املشــــــروعة، و  غري
من التعــاون فيمــا بني بلــدان اجلنوي، وتــدابري احلمــايــة االجتمــاعيــة، والنيجني القــائمني علهت حقوق  كــل  

لتمكني اإلنسان وعلهت احلوكمة، ومتكني املرأة والشباي، والرقمنة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف ا
من القضــــــاء علهت الفقر. وشــــــدد مدير الربنامج علهت مركزية القضــــــاء علهت الفقر يف عمل الربنامج اإلمنائي، 

ســـــــيما يف أقل البلدان منوا، وعلهت الطابع املعقد للفقر  والفقر ظاهرة تؤثر يف معظم البلدان بغض النظر  ال
غي صــياغة احللول عــمن كل ســياق قطري. عن مســتوى نصــيب الفرد من الناتج االي اإلمجايل فييا. وينب

وُيشــكلل الربنامج اإلمنائي، كقائد معريف وأداة لتحقيق التكامل، نقطة وصــل قادرة علهت حشــد اخلربات من 
 داخل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية األوسع وخارجيا.
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 والتنميةبني العمل اإلنساين  جلسة مشرتكة بشأن الصلة  
منســـق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارم ومدير مكتب األمم املتحدة لتنســـيق انضـــم كلي من  - 18

مكتب األنمات بالربنامج اإلمنائي  ةالشــؤون اإلنســانية، ونائبة رئيس اجمللس، املمثلة الدائمة أليرلندا، ومدير 
 لسة املسائية.اجللألمم املتحدة، ومدير مركز التعاون الدويل، إ  مدير الربنامج يف 

وقال مدير الربنامج إن  ريقة العمل اجلديدة ُتشــــكلل هنجا حصــــيفا. وأفاد أن العمل املشــــرتك يف  - 19
د منظومة األمم املتحدة بازاة منط وقائي. وذكر  األنمات ينبغي أن يبدأ مبنظور للتنمية املســـــــــــــــتدامة يُوحل

مل اإلنســــــاين أكثر فعالية منســــــق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارم أنه علهت الرغم من كون منظومة الع
وكفاءة من أي وقت مضـــــهت، فإهنا ال تعاا املشـــــاكل الكامنة. وأكد عـــــرورة التعاون مع املنظومة اإلمنائية، 

ســـــيما يف عـــــوء حمدودية تدفقات املســـــاعدة الدولية. وشـــــددت املمثلة الدائمة أليرلندا علهت احلاجة إ   ال
ل نيادة التعاون والتمويل الكايف ملنظومة األمم املتحدة املســـــــــــــــاءلة املتبادلة بني الدول األعضـــــــــــــــاء من خال

 وجيود السال  والتنميةبني العمل اإلنساين اإلمنائية. وقال مدير مركز التعاون الدويل إن الغر  من الصلة 
 هو تعزيز القدرات الو نية، والذي يقف الربنامج اإلمنائي يف وعع يؤهله ملعاجلة التحديات املرتبطة به.

وأعري أعضـــــاء اجمللس عن دعميم لرتكيز الربنامج اإلمنائي علهت الدول املنكوبة باألنمات. وأقروا  - 20
بأن اتبا  هنج إنســــــــاين إناء األنمات الطويلة األمد ليس كافيا، ورحبوا مبا يقو  به الربنامج اإلمنائي من بناء 

ملســـــتوى القطري والبدء بتقاســـــم أفضـــــل متكامل للســـــال  يف اخلطة الوقائية. وينبغي أن يتحول الرتكيز إ  ا
للمعلومات وبتحليل مشــــرتك من أجل التخطيط املشــــرتك. ويتمتع الربنامج اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة 
لتنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية بدعم وتأثري ســــياســــيني قويني، وينبغي  ما اســــتخدا  ذل  يف تنســــيق وتفعيل 

. وأعربوا عن ترحيبيم بعر  الربنامج اإلمنائي الســــعي الســــال  وجيود والتنميةبني العمل اإلنســــاين الصــــلة 
إ  حتقيق التنمية املســتدامة عن  ريق بناء القدرات الو نية/االية ملعاجلة األســباي اجلذرية. غري أن حتدي 
ية التنمية بالغ األاية، وهو يشـــــــــــــمل جزر التمويل املنعزلة للعمل اإلنســـــــــــــاين والعمل اإلمنائي ودورات امليزان

 املتضاربة بني اجليات املا ة والنداءات السنوية.
يتيح التنســـــــــيق العملي بني العملني اإلنســـــــــاين واإلمنائي. وأفاد أن  وقال مدير الربنامج إن الرتابط - 21
  املنســـــــــــــــقني انظ، من خالل هنج شـــــــــــــــامل للحكومة كليا و كأداة لتحقيق التكامل  الربنامج اإلمنائي دور

ئي ملســــــــــــــــــــاعــــــدة احلكومــــــات علهت إدراس إجراءات احلــــــد من خمــــــا ر الكوارث يف ميي املقيمني اجملــــــدد،
واالســــــــــرتاتيجية الدولية للحد من خما ر الكوارث.  إ ار ســــــــــنداياالســــــــــرتاتيجيات الو نية، اســــــــــتنادا إ  

وأعاف أن الربنامج اإلمنائي يف وعع يؤهله أيضاً ملعاجلة التحديات اليت يفرعيا الرتابط من خالل معارفه 
اته يف جماالت بناء القدرات واملؤســـــــــــســـــــــــات، والعالقات الطويلة األجل مع احلكومات، والقدرة علهت وخرب 

مجع اجليات الفاعلة يف جماالت بناء الســـــال  واألمن والســـــال ، والشـــــراكات القوية مع املؤســـــســـــات املالية 
 الدولية واجليات املا ة.

  
 التقييم -ثانيا  

املســـــــــتقل يف الربنامج اإلمنائي تقييم الدعم الذي يقدمه برنامج األمم عر  مدير مكتب التقييم  - 22
مكتب التقييم املســـتقل ( وتقرير DP/2019/4املتحدة اإلمنائي من أجل احلد من الفقر يف أقل البلدان منوا )

https://undocs.org/ar/DP/2019/4
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(، وقد  مدير مكتب دعم الربامج والسياسات DP/2019/6) عن الدعم الذي يقدمه لتنمية قدرات التقييم
 بالربنامج اإلمنائي مذكرة اإلدارة املؤقتة.

 
 تقييم الدعم الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل احلد من الفقر يف أقل البلدان منوا  

 البلدان املتوســـــــــطة الدخلالتقييم، وأعربوا عن اهتماميم بتقييم الفقر يف رحب أعضـــــــــاء اجمللس ب - 23
. واســــــــرتعت الوفود االنتباة إ  عدد البلدان اخلارجة 2020الذي ســــــــُيعر  يف الدورة العادية األو  لعا  

علة من فئـة أقـل البلـدان منوا، والـذي ميثـل شـــــــــــــــيـادة علهت التقـد  اارن يف جمـال التنميـة ودور اجليـات الفـا
اإلمنائية والشــــــــراكات يف معاجلة الفقر املتعدد األبعاد. وحذروا من أن خروس أقل البلدان منوا من هذة الفئة 
ليس حال جلميع املشاكل، كما أن مرحلة ما بعد اخلروس تتطلب دعما مستمرا ملنع وقو  البلدان جمددا يف 

يل املقبل للربنامج اإلمنائي للبلدان والكيفية براثن الفقر. و ُلب التوعــــيح بشــــأن املســــاعدة اليت يقدميا اجل
اليت يقو  هبا الربنامج اإلمنائي بتكييف مســـاعدته اســـتنادا إ  فئات البلدان. وفيما يتعلق مبمارســـة التقييم، 
 لبوا توعــــيحا بشــــأن الفرق بني مفيومي الالمركزية واالســــتقالل. وفيما يتعلق بالتوصــــيات املقدمة للدول 

عات،  ُلبت تفاصــــــــيل عن جيود الربنامج اإلمنائي الرامية إ  إيالء االهتما  ألوجه الضــــــــعف املتأثرة بالنزا
 املتداخلة من خالل عمله املتعلق باحلوكمة وعالقته بالبيانات وبتعزيز القدرات.

، 2018/26تنفيذة قرار اجمللس االقتصـــــــــــادي واالجتماعي الربنامج اإلمنائي لعلهت الوفود  وأثنت - 24
عن  إعطاء األولوية لتخصــــيع االعتمادات ألقل البلدان منواالذي دعا منظومة األمم املتحدة اإلمنائي إ  

. ويف حني أن النيج أهداف واعــــــــــــحة من حيث امليزانيةواعــــــــــــحة و  ريق وعــــــــــــع مبادم توجييية عملية 
إنه يتعني علهت الربنامج اإلمنائي أن يكفـل اســـــــــــــــتفـادة أقل البلـدان منوا الربناجمي ميثـل خطوة أو  جيـدة، فـ

. وأشـــــــــــــــادوا بعمل الربنامج اإلمنائي املتعلق بتغري املناخ يف أقل ملســـــــــــــــاعدة علهت نطاق املنظومةوغريها من ا
امج البلدان منوا من خالل شــــبكته العاملية املعنية بالســــياســــات و لبوا تفاصــــيل عن التقد  الذي أحرنة الربن

اإلمنائي يف إيالء األولوية لتغري املناخ يف أقل البلدان منوا. وشــــــــــــددوا علهت أاية ما يقو  به الربنامج اإلمنائي 
من تيسري للتنسيق األفقي والعمودي عند تقدمي املساعدة إ  أقل البلدان منوا وشجعوة علهت مواصلة القيا  

والربنامج اإلمنائي مع  مكتب التقييم املســـــــتقلعاون بذل . و ُلبت معلومات عما إذا كان باإلمكان أن يت
منظمات األمم املتحدة األخرى من أجل حتقيق النطاق املطلوي والتأثري األكرب، وعن الكيفية اليت يعمل 

 لالستفادة من هُنج القطا  اخلاص. صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةهبا الربنامج اإلمنائي مع 
وقالت جمموعة من الوفود إهنا كانت تفضـــــــــل لو أن التقييم نوق  إ  جانب اســـــــــتجابة اإلدارة،  - 25

بينما أيدت وفود أخرى العملية التشـــــــــــاورية وعرعـــــــــــت التفاعل معيا علهت  و أكرب. وأعربت عن تأييدها 
،  ويلــة األمــدمتكررة اليت تعــاين من أنمــات للتوصـــــــــــــــيــة بــأن يركز الربنــامج اإلمنــائي علهت أقــل البلــدان منوا 

ســـيما يف أفريقيا، و لبت تفاصـــيل عن عمل الربنامج اإلمنائي الرامي إ  وعـــع حلول لصـــا  الفقراء يف  ال
أفريقيا. وأثنت علهت عمل الربنامج اإلمنائي يف جمال بناء القدرات يف البلدان الضـــــــــــــــعيفة من أجل كســـــــــــــــر 

ثمار يف قيادته الفكرية بشـــــــأن الفقر املتعدد األمناو الســـــــلبية، ودعت الربنامج اإلمنائي إ  مواصـــــــلة االســـــــت
يف مســـــــــــــاعدة البلدان علهت وعـــــــــــــع بياناتا وحتليالتا  مكتب تقرير التنمية البشـــــــــــــريةاألبعاد، واســـــــــــــتخدا  

الفقر  عامل أســــاســــي يف مواجيةوســــياســــاتا اخلاصــــة. وأكدت أن عمل الربنامج اإلمنائي املتعلق باحلوكمة 
يدها للتوصــية بتخصــيع املوارد لتحقيق املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة املتعدد األبعاد. وأعربت عن تأي

 كــأداة لتحقيق التكــامــل  الربنــامج اإلمنــائي دوروالشـــــــــــــــبــاي يف أقــل البلــدان منوا. وأفــادت أهنــا تُعولل علهت 

https://undocs.org/ar/DP/2019/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/26
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/26
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تباة إ  وكمســـــتود  للخربة بشـــــأن الفقر دعما لألفرقة القطرية يف الربجمة والرصـــــد املشـــــرتكني. واســـــرُتعي االن
أشار إليه التقييم من عرورة قيا  الربنامج اإلمنائي، يف أقل البلدان منوا، بتكثيف اجليود الرامية إ  ترمجة  ما

مدعوما بتفكري اســـرتاتيجي  العمل علهت الصـــعيد االيالســـياســـات والتقييمات إ  أفعال وكفالة أن يكون 
 .اجلنويالتعاون فيما بني بلدان  ويل األجل، بوسائل منيا 

ورداً علهت ذل ، قال مدير مكتب دعم الربامج والســـــياســـــات التابع للربنامج اإلمنائي إن الربنامج  - 26
بني مكتب التقييم املســـــــــتقل ‘ اإلنشـــــــــاء املشـــــــــرتك’مل يقد  رداً إدارياً ألنه يســـــــــعهت أوال، اســـــــــتنادا إ  رو  

بل وعع الصيغة النيائية لالستجابة. ويقّر والربنامج اإلمنائي واجمللس، إ  استنباو خمتلف وجيات النظر ق
الربنامج اإلمنائي بأن عد  تقدمي املســـــاعدة املســـــتمرة ســـــيعر  البلدان اخلارجة من فئة أقل البلدان منوا إ  
خطر الوقو  جمددا يف براثن الفقر الذي أعاهنا الربنامج علهت مواجيته من خالل املساعدة يف جمال التحول 

كمة وإتاحة احليز الســــياســــي. وييدف الربنامج اإلمنائي إ  مضــــاعفة عدد أقل البلدان ا يكلي وبرامج احلو 
منواً اليت يضـــطلع فييا بأنشـــطة ذات صـــلة باملناخ. وفيما يتعلق بالصـــلة بني العمل اإلنســـاين والتنمية، يركز 

ت قبل زذ رها. الربنامج اإلمنائي علهت معاجلة األســـــــــــــــباي اجلذرية وبناء القدرة علهت الصـــــــــــــــمود لوأد األنما
إ ـــار النيج املتعـــدد األبعـــاد الـــذي يتبعـــه الربنـــامج اإلمنـــائي إناء الفقر، مل يعـــد عمـــل خرباء وخبريات  ويف

الربنامج اإلمنائي يف خمتلف التخصــــــــصــــــــات جيري علهت  و متقوقع بل أصــــــــبح يتســــــــم بالتعاون مع الزمالء 
ئي، انطالقا من دورة يف حتقيق التكامل، بتقدمي والزميالت من أجل معاجلة األهداف. ويقو  الربنامج اإلمنا

املســـــــــــــــاعدة للفرق القطرية يف جمال التحليل والتمويل والتخطيط من خالل املنصـــــــــــــــات القطرية وخمتربات 
التســـــــــــــــريع. ويرّكز العر  الذي يقدمه الربنامج اإلمنائي إ  القطا  اخلاص علهت توفري التوجيه للبلدان من 

للجيات ‘ معلومات بشــــأن أهداف التنمية املســــتدامة’ة االســــتثمار مع توفري خالل ختفيف املخا ر إلتاح
توجييات  2018الشــــــــــــــريكة يف القطا  اخلاص. وفيما يتعلق باإلعاقة، أصــــــــــــــدر الربنامج اإلمنائي يف عا  

 للمكاتب القطرية بشأن إلزامية إدماس اإلعاقة يف الربامج القطرية.
فريقيا التابع للربنامج اإلمنائي أن القضــــــــــاء علهت الفقر هو التزا  وأبرنت مديرة املكتب اإلقليمي أل - 27

ســـياســـي. ويســـاعد الربنامج اإلمنائي اجليات صـــاحبة املصـــلحة علهت التقيد هبذا االلتزا . وألن الفقر املدقع 
مج يعىن يف أفريقيا يقع يف الغالب يف املنا ق احلدودية واملراكز احلضــــرية، ســــيبدأ الربنامج اإلمنائي تنفيذ برنا

باملنا ق احلدودية. ومبا أن النماذس التقليدية للتنمية ال تصـــــــــــلح للمنا ق احلدودية، ســـــــــــيســـــــــــتثمر الربنامج 
اإلمنائي يف وعـــع مناذس جديدة تســـتند إ  تشـــخيصـــات ســـليمة. وبالنســـبة للمنا ق احلضـــرية غري املخطط 

ســـتويات اإلقليمية. وفيما يتعلق بالريادة علهت امل‘ املدن الذكية’ ا، ســـيســـتثمر الربنامج اإلمنائي يف خمتربات 
الفكرية، يســـــاعد الربنامج اإلمنائي البلدان علهت إنشـــــاء وامتالك احليز الســـــياســـــاب الالن  للســـــما  ألفريقيا 

 باخلروس من براثن الفقر. 
مج من بالربنامج اإلمنائي الكيفية اليت يســـتفيد هبا الربنا 2030وأبرن قائد الفريق املعين خبطة عا   - 28

الصــــــناديق الرأســــــية ملواجية الفقر املتعدد األبعاد والتحديات اإلمنائية األخرى، من قبيل تغري املناخ ومتكني 
املرأة. ويتعاون الربنامج اإلمنائي مع صــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية بشــــأن متويل التنمية االية 

بلدا  30ربات ومناذس التمويل االبتكاري يف أكثر من وتعميم اخلدمات املالية اللذين يســـــــمحان بنشـــــــر اخل
من أقل البلدان منواً هبدف دراســــة حتديات الفقر علهت الصــــعيد االي. وتنطوي هُنُج التنمية االية الشــــاملة 
والعادلة علهت البحث يف العوائق ا يكلية اليت تواجييا املرأة واالســـــــــــتفادة من االســـــــــــتثمارات االية والعامة 



 DP/2019/8 

 

10/27 19-04089 

 

ر رأس املال االي من أجل متكني املرأة. ويضــــــــــــــطلع الربنامج اإلمنائي بدور رئيســــــــــــــي يف إدماس هذة لتحري
 الشراكات بني الوكاالت علهت  و منخفض التكلفة وعايل التأثري.

وقال نائب املدير التنفيذي لصــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية إن الصــــندوق يعمل مع  - 29
الربنامج اإلمنائي من خالل منصـاته القطرية بشـأن دورات االسـتثمار، واالسـتعانة بقوائم املواهب، وختفيف 

وحتقيقا للنمو  املخا ر، وتقييم فرص االســــــــتثمار، وإصــــــــدار القرو  والضــــــــمانات، انطالقا من األهداف
الشامل. ويضطلع الصندوق بدور ريادي يف جمال االبتكار، سواء فيما يتعلق باالستثمارات اليت تركز علهت 
التنمية يف ســـــوق األوراق املالية أو ربط مصـــــادر رأس املال االســـــتثماري. ويعمل الربنامج اإلمنائي، انطالقا 

القطرية مع القطا  اخلاص علهت نطاق املنظومة، اليت من دورة يف حتقيق التكامل، بوصـــفه حمركا للشـــراكات 
تدف إ  توســـيع نطاق اســـتخدا  األدوات املالية. وقشـــد الصـــندوق خرباته مع الربنامج اإلمنائي يف جمال 

 التمويل الرقمي والتمويل البلدي والالمركزية املالية. 
اإلمنائي أن التقييمات املســــــتقلة والالمركزية وأوعــــــح مدير مكتب التقييم املســــــتقل التابع للربنامج  - 30

تســـــرتشـــــد ببعضـــــيا البعض. وذكر أن التقييمات املســـــتقلة تســـــتند إ  العمل اجلاري علهت املســـــتوى القطري 
)العمل الالمركزي وغرية من األعمال(، يف حني تتســــــم التقييمات املســــــتقلة باالســــــتقاللية ويتم تقدمييا إ  

رات الرئيســــــية للتقييمات الالمركزية يف التعلم  وتتســــــم معظم تقييمات الربنامج اجمللس. ويتمثل أحد االعتبا
تقييمات اجلودة اليت جيرييا  2019اإلمنائي بالالمركزية. وسُتعر  علهت جملس اإلدارة يف دورته السنوية لعا  

 يســـــــــية. ويف حزيران/مكتب التقييم املســـــــــتقل للتقييمات الالمركزية، واليت يندرس إجراؤها يف إ ار أدوارة الرئ
، ســــــيقد  مكتب التقييم املســــــتقل تقييميه املتعلقني بإدارة الكوارث واملخا ر واخلطة اإلقليمية 2020يونيه 

فيمــا يتعلق بــالالجئني الســـــــــــــــوريني.  2020-2018لالجئني وتعزيز القــدرة علهت مواجيــة األنمــات للفرتة 
 األربع اليت تشمل البيئة وتغري املناخ. ووافق اجمللس علهت حافظة من التقييمات يف خطته للسنوات

وأحــاو اجمللس التنفيــذي علمــا بتقييم الــدعم الــذي يقــدمــه الربنــامج اإلمنــائي من أجــل احلــد من  - 31
 ( واملذكرة املرفقة به اليت أعدتا اإلدارة.DP/2019/4الفقر يف أقل البلدان منوا )

 
 تقرير مكتب التقييم املستقل عن الدعم الذي يقدمه لتنمية قدرات التقييم  

 مل تكن هناك أي مداخالت من جانب أعضاء اجمللس بشأن التقرير. - 32
وأحـاو اجمللس التنفيـذي علمـا بتقرير مكتـب التقييم املســـــــــــــــتقـل عن الـدعم الـذي يقـدمـه لتنمية  - 33

 (.DP/2019/6قدرات التقييم )
  

 البرامج القطرية والمسائل ذات الصلة - ثالثا 
قامت مديرُة املكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع للربنامج اإلمنائي بعر  هذا البند نيابة عن املدير  - 34

لقطرية املزمع إقرارها. وقد  املعاون بالربنامج، وقدمت اات عامة عن الربامج القطرية ومتديدات الربامج ا
مدير املكتب اإلقليمي آلســـــــــيا واايط ا ادم ومديرتا املكتبني اإلقليميني ألفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب عرعـــــاً وتفصـــــيالً للربامج القطرية التالية يف كل من املنا ق الثالث: كمبوديا ) ســـــيا واايط 

 والنيجر )أفريقيا(، وإكوادور وشيلي )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(.  ا ادم(، وبوروندي وتوغو

https://undocs.org/ar/DP/2019/4
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، اســـتعر  اجمللس التنفيذي وثائق الربامج القطرية للدول 2014/7ووفًقا لقرار اجمللس التنفيذي  - 35
(، Corr.1و  DP/DCP/BDI/4(، وبورونــدي )DP/DCP/ECU/3) التــايل ذكرهــا، ووافق علييــا: إكوادور

(، والنيجر DP/DCP/KHM/4) (، وكمبودياDP/DCP/CHL/4(، وشـــــــــــــــيلي )DP/DCP/TGO/3وتوغو )
(DP/DCP/NER/3 .) 
وأحاو اجمللس التنفيذي علماً بطلب التمديد األول لســـــــــــــــنة واحدة للربنامج القطري للبوســــــــــــــنة  - 36

لتمديد الثاين ملدة ســـــنة واحدة للربناجمني القطريني لكل من مجيورية الكونغو وا رســـــ ، ووافق علهت  ليب ا
 .DP/2019/3الدميقرا ية وجنوي أفريقيا، علهت النحو الوارد يف الوثيقة 

 
 الجزء المتعلق بصندوق األمم المتحدة للسكان   
 بيان المديرة التنفيذية  

 2019شــددت املديرة التنفيذية يف بياهنا )املتا  علهت موقع اجمللس التنفيذي للصــندوق( أن عا   - 37
الذي يصــــــادف الذكرى الســــــنوية اخلامســــــة والعشــــــرين للمؤمتر الدويل للســــــكان والتنمية والذكرى الســــــنوية 

لتجديد االلتزا  اخلمســـــني إلنشـــــاء صـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان هو وقت مناســـــب للتقييم والتفكري و 
والشــــــــراكات. وأكدت أن الصــــــــندوق ملتز  بإعادة تنشــــــــيط وتوســــــــيع نطاق احلركة العاملية من أجل إتاحة 
احلقوق واخليارات للجميع، وهو أمر عـــــــروري لتحقيق النتائج التحويلية الثالث والوفاء بوعد املؤمتر الدويل 

ســـــــــــتعراعـــــــــــات اإلقليمية اليت جيرييا املؤمتر . ووجيت االنتباة إ  اال2030للســـــــــــكان والتنمية وخطة عا  
الدويل للسكان والتنمية واليت ستسيم يف االستعرا  الكامل لربنامج عمل جلنة السكان والتنمية، وكذل  

ـــــــــــــ 2019تقرير حالة سكان العامل لعا  إصدار   25. وسلطت الضوء علهت مؤمتر قمة نريويب يف الذكرى الـ
: تســــــــريع الوفاء بالوعد، وعلهت 2019ملعقودة يف تشــــــــرين الثاين/نوفمرب للمؤمتر الدويل للســــــــكان والتنمية ا

 مسرية النشطاء الشباي اليت سُتحمل فييا شعلةي انطالقا من القاهرة وصوال إ  نريويب هبدف نشر الوعي. 
وفيما يتعلق بعملية إصـــــــال  األمم املتحدة، أشـــــــارت إ  أن الصـــــــندوق ميضـــــــي قدما يف إحداث  - 38

 2030املســـــــــــــــتوى الداخلي من أجل بناء الثقافة والنظم وامليارات التنظيمية للوفاء خبطة عا   التغيري علهت
بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. ويشــــــــمل ذل  وعــــــــع رؤية جديدة للشــــــــؤون احلكومية الدولية 

مليا  العاملية والشـــــــؤون املشـــــــرتكة بني الوكاالت، واســـــــتحداث مكتب للشـــــــؤون اإلنســـــــانية، وإعادة مواءمة ا
واإلقليمية ودون اإلقليمية. ومن الناحية الربناجمية، مُتثلل النتائج التحويلية الثالث اليت يتوخاها الصـــــــــــــــندوق 

، ويعمل الصـندوق علهت تكثيف اسـتثماراته يف الشـراكات لتوسـيع 2030عوامل مسـرلعة لتحقيق خطة عا  
ن الصــــندوق يتعاون مع اجليات الشــــريكة يف جمال تعزيز نطاق الربامج والنتائج مع باقي املنظومة. وذكرت أ

النظم الصـــحية، حيث يعمل علهت إدماس التغطية الصـــحية للجميع يف جمموعة شـــاملة من خدمات الصـــحة 
اجلنســية واإل ابية، وكفالة أن تكون خدمات الصــحة اجلنســية واإل ابية جزءا ال يتجزأ من الرعاية الصــحية 

وأشارت إ  أن الصندوق ‘. مبادرة تسليط الضوء’كال العنف عد املرأة من خالل األولية، وإهناء مجيع أش
يشــــارك يف تنســــيق عملييت إصــــال  ميمتني، واا: الفريق املعين بنتائج التمويل االســــرتاتيجي، والفريق املعين 

 املستدامة. بإعادة تصميم إ ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والفريق املعين بنتائج التنمية
وأعــــــــــافت قائلة إن إحدى األولويات القصــــــــــوى للصــــــــــندوق تتمثل يف العمل الذي يضــــــــــطلع به  - 39

بالتنســــــيق مع شــــــركاء األمم املتحدة من أجل إهناء االســــــتغالل واالعتداء اجلنســــــيني والتحر  اجلنســــــي من 
رتكة بني الوكاالت. وعلهت خالل مكتب املنســقة اخلاصــة، واملدافععة عن حقوق الضــحايا، وجلنة التوجيه املشــ

https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
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املســتوى الداخلي، قا  الصــندوق بتعزيز هيكله ملنع االســتغالل واالعتداء اجلنســيني علهت الصــعيدين القطري 
واإلقليمي، واســـــتحدث إجراءات أكثر صـــــرامة لتحقيق املســـــاءلة إدارية. وســـــيقد  الصـــــندوق خالل الدورة 

العنف اجلنســـــــــاين. ويواصـــــــــل الصـــــــــندوق إيالء األولوية  التقييم األول من نوعه للدعم الذي يقّدمه يف جمال
لالبتكار من أجل إنشــــــــــــاء احللول القائمة علهت البيانات واملســــــــــــتدامة واملفتوحة وتوســــــــــــيع نطاقيا من أجل 

، 2018 إحداث التغيري التحويلي، بسبل منيا علهت سبيل املثال منصة البيانات املتعلقة بالسكان. ويف عا 
. 184راكة جديدة، مبا يف ذل  مع القطا  اخلاص، ليصـــل جممو  شـــراكاته إ  شـــ 60أبر  الصـــندوق  و 

متوياًل  2018وترتبط هذة الشــراكات بالتمويل، مبا يشــمل املســااات الفردية  وقد تلقهت الصــندوق يف عا  
ية أعلهت بكثري من التمويل املســتيدف للموارد األســاســية وغري األســاســية. ومع ذل ، أشــارت املديرة التنفيذ

 .2019 إ  اعفا  عدد اجليات احلكومية املا ة ووجيت نداًء لزيادة هذا العدد يف عا 
وتابعت قائلة إن العمل اإلنســــــاين الذي يضــــــطلع به الصــــــندوق يكتســــــي أاية أســــــاســــــية للوفاء  - 40

 مليون 18ما يقدر بنحو  2018بواليته، وقد بلغ عدد املســـتفيدين من عمل الصـــندوق وشـــركائه يف عا  
، حيث 2019بلدا. ويتوقع الصـــــــــــندوق أن تكون االحتياجات  اثلة يف عا   55شـــــــــــخع يف أكثر من 

ييدف إ  توفري اخلدمات واإلمدادات واملعلومات والتدخالت املنقذة للحياة املتعلقة بالصـــــــــحة اجلنســـــــــية 
اجلنســـــــــــــاين  واإل ابية إ  ماليني النســـــــــــــاء والفتيات والشـــــــــــــباي يف حاالت األنمات من أجل منع العنف

واالســـــتجابة الحتياجات الناجني والناجيات منه، علهت أســـــاس هنج قائم علهت حقوق اإلنســـــان. ويواصـــــل 
الصـــــندوق تعزيز قدرته علهت توفري االســـــتجابة الســـــريعة يف حاالت الطوارم، وقد وســـــع نطاق فريقه اجلوال 

ات العاملني والعامالت يف مراكز وعزن  لية الطوارم لديه، فضال عن تعزيز الدعم املقد  للموظفني واملوظف
 العمل الشديدة اخلطورة.

وأعري أعضــاء اجمللس عن مواصــلة دعميم القوي لوالية الصــندوق، ورحبوا مبشــاركته النشــطة يف  - 41
عملية إصــــــــــــــال  األمم املتحدة وما يضــــــــــــــطلع به من أنشــــــــــــــطة يف جمال املواءمة ذات الصــــــــــــــلة بني املوارد 

لصندوق ومشاركته يف الفريق املعين بنتائج التمويل االسرتاتيجي، والفريق املعين واألولويات. ورحبوا بقيادة ا
بإعادة تصـــــــــــميم إ ار عمل األمم املتحدة للمســـــــــــاعدة اإلمنائية، والفريق املعين بنتائج التنمية املســـــــــــتدامة. 

ا واألهداف، و لبو  2030وشـــــــــــــددوا علهت األاية اليت تكتســـــــــــــييا والية الصـــــــــــــندوق يف حتقيق خطة عا  
احلصـــــــــول علهت معلومات مســـــــــتكملة منتظمة عن الكيفية اليت ســـــــــيحقق هبا الصـــــــــندوق نتائجه التحويلية 
الثالث، والكيفية اليت ســـــــــــــيدعم هبا النظا  اجلديد للمنســـــــــــــقني املقيمني، والكيفية اليت يعمل هبا من أجل 

سة قائمة بني منظمات حتسني االتساق علهت نطاق املنظومة. والتمسوا تفاصيل بشأن ما أُبلغ عنه من مناف
األمم املتحدة اإلمنائية املشـــــار إلييا يف ســـــياســـــة التقييم املنقحة. ودعوا الصـــــندوق إ  العمل عن كثب مع 
البلدان املســـــــــــــــتفيدة للنيو  بإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يف ذل  اجليود الرامية إ  

اعدة اإلمنائية، وتعزيز التقييمات القطرية املوحدة، وتعزيز إعادة تصـــــــــــميم إ ار عمل األمم املتحدة للمســـــــــــ
 قدرة نظا  املنسقني املقيمني.

ورحبت الوفود بالوعــــــــــع املايل اجليد للصــــــــــندوق، علهت الرغم من اســــــــــتمرار التحديات التمويلية،  - 42
ة، مبا يف ذل  وشـــجعته علهت مواصـــلة توســـيع قاعدة ما يه والســـعي إ  اتبا  هُنج وشـــراكات متويلية ابتكاري

مع اجليات املا ة غري التقليدية والقطا  اخلاص. وأعربت عن ارتياحيا إناء بدء تلقي التمويل من البلدان 
املســـــــــتفيدة وحدوث نيادة فيه. ورحبت بالنتائج اخلالية من التحفظات اليت خلصـــــــــت إلييا املراجعة والنيج 

هت املراجعة، وذل  اســـــــــتنادا إ  توصـــــــــيات جملس مراجعة الذي تتبعه اإلدارة، مبا يف ذل  اإلدارة القائمة عل
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احلســـــــــــــابات. وشـــــــــــــجعت الوفوُد البلدانت علهت التقيد بالتزاماتا التمويلية وكفالة تقدمي املســـــــــــــااات املتعددة 
الســـــنوات واليت ميكن التنبؤ هبا للموارد األســـــاســـــية. ودعت البلدان اليت تســـــتطيع نيادة مســـــاااتا يف املوارد 

  القيا  بذل . و لبت تفاصــيل بشــأن الكيفية اليت ســيواصــل هبا الصــندوق تركيزة علهت التنفيذ األســاســية إ
، وما ميكن أن تقو  به الدول األعضـــــاء لتحســـــني حالة 2021-2018العملي خلطته االســـــرتاتيجية للفرتة 

ــــــــــــــــــ التمويل. والتمســــت معلومات عن الكيفية اليت هبطط هبا الصــــندوق ملؤمتر قمة نريويب يف ال  25ذكرى الـ
 للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية: تسريع الوفاء بالوعد، والكيفية اليت ميكن هبا للدول األعضاء املسااة فيه.

وشـــــــــــــــددت جمموعة من الوفود علهت أاية تويل مقاليد األمور وحتديد األولويات علهت الصـــــــــــــــعيد  - 43
خالل األهداف التحويلية الثالثة يف  الو ين. وشـــــّددت علهت الدور امليم الذي يضـــــطلع به الصـــــندوق من

أقل البلدان منواً وأفريقيا، ورحبت باســــــــــــتثمارات الصــــــــــــندوق يف التعليم والعائد الدميغرايف والربامج اليت تركز 
علهت الشباي. وشجعت الصندوق علهت مواصلة دعم خطة عمل مابوتو لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية 

اإل ــابيــة يف أقــل البلــدان منواً وأفريقيــا. ورحبــت جمموعــة أخرى من  واإل ــابيــة واخلــدمــات املتعلقــة بــاحلقوق
الدول اجلزرية الصــغرية النامية باألعمال اليت يضــطلع هبا الصــندوق يف منطقة البحر الكارييب دون اإلقليمية 
ملعاجلة املســــائل املتعلقة باإلنصــــاف بني اجلنســــني والشــــابات والشــــباي والعنف اجلنســــاين. وشــــددت علهت 

رة قيا  الصندوق بتخصيع موارد متويلية كافية وميكن التنبؤ هبا للمنطقة دون اإلقليمية ومواصلة تعزيز عرو 
منصــــته اإلقليمية، بســــبل منيا اســــتعرا  عمل املكاتب املتعددة األقطار، وربطيا باخلربات التقنية وأفضــــل 

مية إ  تبســيط أعماله وهيكلة املمارســات، وذل  وفًقا ملبادم مســار ســاموا. ورحبت جبيود الصــندوق الرا
حـافظـاتـه لتفـادي االندواجيـة. وشــــــــــــــــددت الوفود علهت أايـة اإل ـانات اليت حققيـا الصـــــــــــــــنـدوق يف جمال 
االسـتفادة من التعاون بني بلدان اجلنوي بوصـفه وسـيلة لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسـكان والتنمية 

 وحتقيق األهداف.
أاية عمل الصـــــــندوق يف جمال الصـــــــحة اجلنســـــــية واإل ابية واحلقوق  وأكد أعضـــــــاء اجمللس علهت - 44

يف مجيع اجملاالت وعلهت  “اخليارات للجميع”اإل ابية والتمســـــــــــــــ  بنيج  قائم علهت احلقوق و مبدأ إتاحة 
مجيع املســــــــتويات، من أجل النيو  باملســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني املرأة، وهو أمر بالغ األاية لتحقيق 

واألهداف وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للســـــــــــــــكان والتنمية. وأعربوا عن دعميم القوي  2030خطة عا  
للعمل املتواصــل الذي يضــطلع به الصــندوق يف الســياقات اإلنســانية وحاالت األنمات، حيث يعمل علهت 
. توفري خدمات الصـــــــحة اجلنســـــــية واإل ابية ومنع ومكافحة كل من العنف واالنتياك والتحر  اجلنســـــــاين
ورحبوا بــاجليود املبــذولــة للقضــــــــــــــــاء علهت األعراف االجتمــاعيــة اليت تســـــــــــــــيم يف إدامــة العنف اجلنســــــــــــــــاين 
واالنقســـــــامات اليت حتول دون حصـــــــول النســـــــاء والفتيات علهت حقوق اإلنســـــــان الواجبة  ن. وأكدوا من 

ق النيج القائم جديد أن احلق يف التنمية هو حق عاملي وغري قابل للتصــــــــرف ويكتســــــــي أاية حمورية لتطبي
يف معاجلة مســــــائل املســــــاواة بني اجلنســــــني ‘ شــــــامل’علهت حقوق اإلنســــــان. وشــــــددوا علهت أاية اتبا  هنج 

ومتكني املرأة والعنف اجلنســـــــاين بغية الوصـــــــول إ  الفئات األكثر عـــــــعفا وإشـــــــراك مجيع اجليات صـــــــاحبة 
ن دعميم القوي للتغطية الصــــــــحية املصـــــــــلحة واجليات الشـــــــــريكة، مبا يف ذل  الرجال والفتيان. وأعربوا ع
 الشاملة والدور الرئيسي الذي يتعني علهت الصندوق االعطال  به.

ورحب أعضــاء اجمللس بالعمل الذي يضــطلع به الصــندوق فيما يتعلق جبمع البيانات وحتليليا يف  - 45
جماالت ديناميات الســكان والعائد الدميغرايف والدعوة من أجل الشــباي. وشــجعوا علهت مواصــلة االســتثمار 

ية توجيه تصميم واملشاركة يف مجع املعلومات والبيانات واالبتكار بوصف ذل  جزءا من جيود الدعوة وبغ
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الربامج والســـــــياســـــــات. ودعوا الصـــــــندوق إ  مراعاة االزاهات الدميغرافية اخلاصـــــــة بكل بلد، مبا يف ذل  
الشــيخوخة، واعفا  معدالت اخلصــوبة، والســلوك التناســلي لألســرة، وذل  عند تقدمي الدعم للبلدان يف 

 رائد فكري يف تل  اجملاالت.جمال تصميم الربامج، وانطالقا من دور الصندوق عموما كوديع و 
ورداً علهت ذل ، قالت املديرة التنفيذية إن التعليقات اليت أدلت هبا الوفود تســـاعد الصـــندوق علهت  - 46

صــــقل براجمه ومواجية حتديات التنمية. وذكرت أن الصــــندوق يدعم بنشــــاو عملية إصــــال  األمم املتحدة 
مبادرة تســــــــليط ’منافســــــــة حتفز علهت االبتكار، من قبيل واالتســــــــاق علهت نطاق املنظومة، وال ينخرو إال يف 

من نيادة يف املوارد الكافية واليت ميكن التنبؤ هبا، متكن الصـــندوق  2018وبفضـــل ما شـــيدة عا  ‘. الضـــوء
من التخطيط بشــكل أفضــل والعمل علهت  و يتســم مبزيد من االســتباقية واالســتجابة. ومتكن الصــندوق عن 

الدميغرافية، اســــــــتنادا إ  بيانات التعداد وبيانات الدراســــــــات االســــــــتقصــــــــائية   ريق تركيزة علهت اخلصــــــــائع
الصــــــحية املطبقة، من معاجلة قضــــــايا الشــــــباي يف أفريقيا وغريها من القضــــــايا. وســــــيواصــــــل االســــــتفادة من 
ثل اإل انات ااققة من أجل حتديد جماالت املســــــــــاعدة يف املســــــــــتقبل وتوجيه هنجه الوقائي إناء التنمية. ومت

خطة عمل مابوتو أولوية بالنســـــــــبة للصـــــــــندوق ألهنا تركز علهت املرأة من منظور شـــــــــامل لألســـــــــرة. ويســـــــــعهت 
يف حاالت األنمات وداخل األســــر من أجل  اية النســــاء والفتيات من  “ســــال ”الصــــندوق إ  تيئة بيئة 

أعمال املؤمتر الدويل  العنف، والعمل مع اجملتمعات االية والفئات الشابة. وأكدت أن الضغط علهت جدول
للســــكان والتنمية إمنا قفز الصــــندوق علهت دفع عجلة التنفيذ العملي خلطته االســــرتاتيجية وبناء القدرة علهت 
الصــــمود علهت املســــتوى القطري من خالل تعزيز القدرات. ويعمل الصــــندوق أيضــــا علهت تكثيف تعاونه يف 

 واألهداف. يغطي كاًل من برنامج عمل املؤمتر‘ كاملاالستعرا  ال’جمال اإلعاقة. ويف اخلتا ، أبرنت أن 
يتطلب اختاذ  2030وقال مدير شـــــــــــــــعبة الربامج بالصـــــــــــــــندوق إن الطابع التحويلي خلطة عا   - 47

إجراءات عاجلة. ويعمل الصندوق علهت حتديد ما ورد يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية من عوامل تسريع 
ســـبل متويل تل  العوامل علهت الصـــعد العاملي واإلقليمي والقطري. من شـــأهنا توجيه العمل، واســـتكشـــاف 

يبدأ مبعاجلة مســألة الصــحة اإل ابية للنســاء  2030وذكر أن إحداث التغيري الالن  لدفع عجلة خطة عا  
والفتيات. ويعمل الصندوق من خالل الشراكات األكادميية واحلكومات الو نية لتحديد جماالت األولوية، 

اول مسألة الصحة واحلقوق اإل ابية للنساء والفتيات بشكل بارن يف أ ر عمل األمم املتحدة وسيكفل تن
للمســاعدة اإلمنائية املعاد تصــميميا. وســيتم ذل  عن  ريق التعاون مع الشــركاء ومن خالل املبادرات بني 

علهت تبادل املعارف  بلدان اجلنوي للدفع بعجلة برنامج عمل املؤمتر الدويل للســـــــــــــــكان والتنمية الذي يقو 
االبتكارية وتبادل األفكار. ومن األاية مبكان تغيري اخلطاي الذي يتم من خالله تناول الصـــــــحة اإل ابية 
للنســاء والفتيات ووعــعه إ  جانب األهداف التحويلية الثالثة يف صــلب االهتما ، وذل  من أجل كفالة 

 إ  الصندوق هبد  هذا الغر  الوحيد.حتقيق النجا . وأشار إ  أن كل ما يقد  من متويل 
وأبرنت نائبة املدير التنفيذي )لشـــــــــــــــؤون اإلدارة( أن الصـــــــــــــــندوق ملتز  بزيادة فعاليته وكفاءته من  - 48

علهت بلورة التغيري  2016الناحية املؤســســية والربناجمية والتشــغيلية. وقد عمل الصــندوق مع اجمللس منذ عا  
يســيم التحول الداخلي يف تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت يف تغيري  ريقة الداخلي حتقيقيا  ذة الغاية. و 

عمل الصــــندوق، ويواصــــل الصــــندوق االســــتعانة مبنظمات األمم املتحدة لتوفري اخلدمات. وأشــــارت إ  أن 
يف املائة من مكاتبه القطرية، ويواصـــــــــــل التماس  70الصـــــــــــندوق يتشـــــــــــا ر مع منظمات األمم املتحدة  و 

املشـــــــرتكة. وذكرت أن الصـــــــندوق مشـــــــارك نشـــــــط يف الفريق التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية اخلدمات 
 املعين باالبتكار يف جمال األعمال الذي يركز يف مجلة أمور علهت خدمات املكتب اخللفي االعتيادية. 
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مسة للمؤمتر الدويل وأبرن نائب املدير التنفيذي )لشؤون الربنامج( أن االستعراعات اإلقليمية اخل - 49
للســــكان والتنمية حققت  احا فيما يتعلق بتعاون الصــــندوق مع الدول األعضــــاء وتعزيز القدرات الو نية 
علهت إجراء االســــــتعراعــــــات القطرية. ويتعاون الصــــــندوق مع منظمات اجملتمع املدين والفئات الشــــــبابية يف 

ف أوجه النجا  والثغرات والقضــــــايا إجراء عملية االســــــتعرا . وتنطوي االســــــتعراعــــــات علهت اســــــتكشــــــا
الناشــئة، اليت تســرتشــد هبا التقارير اإلقليمية والتقرير النيائي لألمني العا  الذي ســُيقدج  إ  االجتما  الثاين 

 واخلمسني للجنة السكان والتنمية.
  

  التقييم - رابعا 
 املنقحـــــة التقييم لســـــــــــــــيـــــاســـــــــــــــــــة الرئيســـــــــــــــيـــــة النتـــــائج املســـــــــــــــتقـــــل التقييم مكتـــــب مـــــدير عر  - 50
(DP/FPA/2019/1،) جماالت يف للســــــكان املتحدة األمم صــــــندوق يقدمه الذي الدعم تقييم عن فضــــــال 
 2017-2012 للفرتة علييا، والقضــــــــــــاء  ا والتصــــــــــــدي الضــــــــــــارة واملمارســــــــــــات اجلنســــــــــــاين العنف منع
(DP/FPA/2019/CRP.1.) ،اإلدارة رد اإلدارية( )للشؤون للصندوق التنفيذية املديرة نائبة قدمت وبدورها 

 (.DP/FPA/2019/CRP.2) التعليقات علهت
 
 للسكان املتحدة األمم لصندوق املنقحة التقييم سياسة  

 واألعمال التشــــــــــاورية العملية يف والشــــــــــفافية املنقحة، التقييم بســــــــــياســــــــــة اجمللس أعضــــــــــاء رحب - 51
 املتحدة. األمم منظمات يف التقييم ســياســات مع تتســق واليت التقييم، مكتب هبا يضــطلع اليت يةالتحضــري 
 التقييم أجل من الو نية القدرات بناء لدعم املنقحة الســـياســـة اســـتخدا  علهت الصـــندوق الوفود وشـــجعت
 املنقحة، التقييم ســــــياســــــة يف الواردة باملعايري وأقرت املســــــتقبلية. القطرية الربامج وعــــــع يف هبا ولُيســــــرتشــــــد

 ألفضـــل وميكن املينية. والكفاءة والشـــفافية واألخالقيات واحلياد للمصـــداقية العاملية املؤشـــرات ذل  يف مبا
 الصندوق عمل علهت بالفائدة تعود أن التقييم جمال يف اجلنوي بلدان بني فيما التعاون جمال يف املمارسات

 إ  األســـــــاســـــــي التمويل اعفا  به يؤدي قد الذي املدى عن توعـــــــيحات الوفود و لبت اجملال. هذا يف
 أكمل بشــــــــــكل تعاا أن املنقحة التقييم لســــــــــياســــــــــة ينبغي أنه والحظت للخطر. التقييم  ارســــــــــة تعريض
 املشـــــرتكة التقييمات بني الفرق توعـــــيح الوفود و لبت اإلنســـــان. حبقوق املتعلقة وتل  اجلنســـــانية اجلوانب

 الصـــحة منظمة مع يتعاون للســــكان املتحدة األمم صــــندوق كان  إذا وما املنظومة، نطاق علهت والتقييمات
 املنظومة. نطاق علهت التقييمات بشأن العاملية
 باقرتا  ورحبت التقييم، لوظيفة الكافية املوارد ختصــــــيع أاية علهت الوفود من جمموعة وشــــــددت - 52
 الصـــــــــــــــندوق يقد  بأن أمليا عن الوفود وأعربت التقييم. وظيفة قوة علهت احلفاظ أجل من التمويل تعزيز
 ونشــــرها. التقييمات إجراء علهت القدرة لتحســــني وامليزنة املوارد بتخصــــيع املتعلقة التدابري عن دورية تقارير
 قدرته علهت األســــاســــي التمويل اعفا  تأثري لكيفية حتليالً  املســــتقبل يف التقييم تقارير تتضــــمن أن و لبت
 منظمات مع والتنســـــيق املشـــــرتكة التقييمات علهت الرتكيز بزيادة ورحبت اجلودة. عالية تقييمات إجراء علهت
 ورحبت املنقحة. التقييم ســــياســــة من جزءاً  يشــــّكل املشــــرتك الفصــــل تقييم وبكون اإلمنائية، املتحدة األمم
 الربامج. من املستفيدة البلدان يف العامة السياسات لدعم للتقييم الو نية القدرات بناء علهت بالرتكيز
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 ميتل  للســــــكان املتحدة األمم صــــــندوق أن املســــــتقل التقييم مكتب مدير أكد ذل ، علهت وردا - 53
 فييا ميكن اليت اجملاالت لتحديد املوارد من جمموعة بإنشــــــــــــــاء ورحب اجلودة، عالية تقييمات إلجراء املوارد
 الالمركزية. التقييمات متويل  اية إ  تدف املنقحة التقييم ســـــياســـــة فإن الصـــــدد، هذا ويف التقييم. تعزيز

 وفقا اإلبالغ من كجزء  للتقييم، الصـــندوق خمصـــصـــات عن ســـنوي تقرير تقدمي التقييم مكتب وســـيواصـــل
 من املائة يف 50 من يقري ما ُأجري باإلصـــال ، الصـــندوق التزا  علهت وكدليل الرئيســـية. التقييم ملؤشـــرات
 املتعلقة املشــــــرتكة التقييم أعمال إ  باإلعــــــافة املنظومة، نطاق هتعل أو مشــــــرتكة بصــــــورة املركزية التقييمات
 قدرات لتعزيز األخرى واجليات املتحدة األمم منظمات مع بالعمل ملتز  والصــــــندوق املشــــــرتك. بالفصــــــل
 اجلنوي. بلــدان بني فيمــا املبــادرات خالل ومن الو نيــة احلكومــات من  لــب علهت بنــاء الو نيــة، التقييم
 قليل عدد أداء كيفية  علهت تركز أهنا حيث املنظومة نطاق علهت التقييمات عن املشـــــرتكة التقييمات وختتلف
 املنظومة أداء املنظومة نطاق علهت التقييمات تشـــــــــــــــمل بينما معني، برنامج يف املتحدة األمم منظمات من
 اإلنسانية. املساعدات إيصال مثل بكثري، أوسع جمال يف ككل
 بصــــورة يعمل للســــكان املتحدة األمم صــــندوق إن الربامج( )لشــــؤون التنفيذية املديرة نائب وقال - 54

 الصــــــعيدين علهت هيكالً  ووعــــــع املعنية، املتحدة األمم منظمات مع املشــــــرتك الفصــــــل تقييم علهت مشــــــرتكة
 يف وخرباته متويله من االســـــتفادة إ  أوالً  الصـــــندوق ويســـــعهت الربامج. معجالت لتحديد واإلقليمي العاملي
 النتائج علهت قائمة إدارة بناء إ  الصندوق وييدف للتنفيذ. مبتكرة أفكار استكشاف مع املؤشرات وعع
 الو نية. القدرات تعزيز علهت تركز اليت الربجمة فرتة  وال القطرية الربامج يف والتقييم الرصـــــــــــــــد علهت والقدرة
 اســــــتخدا  إ  أوالً  الصــــــندوق يســــــعهت الســــــنوي، التقييم لتمويل أوســــــع نطاق إنشــــــاء مبســــــألة يتعلق وفيما

 التقييم. لتمويل رسم فر  فكرة علهت منفتح أنه من الرغم علهت التقييم، لتمويل املسرتدة التكاليف
بشـــــــــأن ســـــــــياســـــــــة التقييم املنقحة لصـــــــــندوق األمم  2019/1واعتمد اجمللس التنفيذي القرار  - 55

 املتحدة للسكان.
 
تقييم الدعم الذي يقدمه صـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان يف جماالت منع العنف اجلنســـــاين واملمارســـــات   

 الضارة والتصدي  ا والقضاء علييا
 الصندوق برجمة لتحسني كوسيلة  اجلنساين العنف علهت التقييم برتكيز بشدة اجمللس أعضاء رحب - 56

 من اجلنســـــــاين العنف مكافحة يف الصـــــــندوق بعمل ورحبوا واإلنســـــــانية. اإلمنائية األوعـــــــا  يف ومســـــــاعدته
 ورحبوا لإلناث. التناســـــلية األعضـــــاء تشـــــويه/برت مثل  ارســـــات تناول ذل  يف مبا والوقاية، الصـــــحة منظور
 والعنف املرأة ومتكني اجلنســــــني بني باملســــــاواة املتعلقة االزاهات وحتليل بالبيانات املتعلق الصــــــندوق بعمل

 النيج خالل من والســـــلوكي االجتماعي للتغيري التصـــــدي يف بدورة وأقروا الضـــــارة، واملمارســـــات اجلنســـــاين
 وعي رفع يف دورة ذل  ومشل احلكومة. يشــمل مبا املصــلحة، أصــحاي مجيع مع بالتشــاور ثقافيا احلســاســة
 الثقافية لألعراف التصدي إ  الرامية للجيود تقديرهم عن وأعربوا القطري. املستوى علهت السياسية القيادة
 ورحبوا املوارد يف بالقصـــــور وأقروا والفتيان. والرجال امليمشـــــة الفئات يشـــــمل ومعزن شـــــامل هنج من كجزء
 اجلنساين. بالعنف املتعلقة ألنشطته الكافية املوارد ختصيع لضمان الصندوق جبيود
 علهت الوكاالت بني بالتنســــــيق املتعلقة عنيا املبلغ الصــــــعوبات بشــــــأن توعــــــيحات الوفود و لبت - 57

 عقد بفكرة ورحبت الوكاالت، بني املنافســــة معاجلة أجل من احلكومة تبذ ا اليت واجليود القطري الصــــعيد
 علهت اخلربات تبادل وشـــجعت املنافســـة. حدة من للتخفيف العاملي الصـــعيد علهت احلوكمة بشـــأن اتفاقات
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 اجلنســــــــــــاين. العنف مكافحة جمال يف اجلنوي بلدان بني فيما التعاون من واالســــــــــــتفادة القطري الصــــــــــــعيد
 يف ذل  يف مبا املنظمة، نطاق علهت اجملاالت مجيع يف اجلنســــــــــاين للعنف التصــــــــــدي وجوي إ  وأشــــــــــارت
 خالل من اإل ابية قوقواحل واإل ابية اجلنســية بالصــحة املتصــلة اخلدمات تقدمي أثناء اإلنســانية الســياقات
 اجلنســانية القضــايا يف بأخصــائيني االحتفاظ أاية علهت وشــددت اإلنســان. حقوق علهت قائم بنيج األخذ

 ملفيو  مشرتك تعريف وعع إ  احلاجة علهت الضوء وسلطت اجلنساين. العنف إناء شامل هنج واستخدا 
 تصـــميم وإعادة املقيم املنســـق مكتب اســـتخدا  واقرتحت الشـــركاء. جلميع مفيوما يكون اجلنســـاين العنف
 بني املســــــاواة وكفالة اجلنســــــاين العنف مكافحة برامج لقيادة اإلمنائية للمســــــاعدة املتحدة األمم عمل إ ار

 من العمل مكان يف اجلنســــــــاين بالعنف الغ  منع إ  الرامية اجليود وربط املنظومة، نطاق علهت اجلنســــــــني
 املقيم. املنسق نظا  خالل
 ملنظمات التابعة التقييم مكاتب مع تعاون املكتب إن التقييم مكتب مدير قال ذل ، علهت وردا - 58
 األمم عمـــل إ ـــار تقييمـــات المتثـــال للـــدعوة بـــالتقييم املعين املتحـــدة األمم فريق إ ـــار يف املتحـــدة األمم
 بشــــــــــــــأن املنظومة نطاق علهت العمل خطة إ ار يف املعياري، التقييم أ ر إ  اإلمنائية للمســــــــــــــاعدة املتحدة
 السواء. علهت بالتقييم املعين املتحدة األمم فريق ومعايري وقواعد املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة
 مع الضـــوء تســـليط مبادرة جمال يف الصـــندوق عمل الربامج( )لشـــؤون التنفيذية املديرة نائب وأبرن - 59

 لإلناث، التناســلية األعضــاء تشــويه/برت ذل  يف مبا اجلنســاين، للعنف التصــدي يف املتحدة األمم منظمات
 والتصــــدي اجلنســــاين، العنف مكافحة يف وقائيا هنجا الصــــندوق واتبع الثالثة. التحويلية أهدافه من كجزء
 الصـــــــــــــــندوق ورحب للبيانات. حتليل وإجراء االي، اجملتمع صـــــــــــــــعيد علهت والثقافية االجتماعية للمعايري
 املنســـق نظا  خالل من اجلنســـاين العنف بشـــأن الوكاالت بني املشـــرتك العمل تنســـيق إ  الداعي باالقرتا 
 بيئة تيئة إ  الرامية الصـــــــندوق جيود فإن ومنعه، االحتيال مبكافحة يتعلق وفيما العمل. مكان ويف املقيم
 منتظمة، مراجعة عمليات إجراء منيا بســـــــــبل والثقافة، القيادة حتســـــــــني خالل من اخلوف من خالية عمل

 العمل. مكان يف اجلنسي والتحر  اجلنساين للعنف التصدي علهت ساعدت
 تكتمل مل اإلمنائية املساعدة إ ار تصميم إعادة عملية أن بالصندوق الربامج شعبة مدير وأوعح - 60
 واملســــــاءلة. الربجمة يف تســــــتخد  كافية  تفاصــــــيل علهت اشــــــتماله لضــــــمان العامل الفريق ســــــعي إ  نظرا بعد

 اجلانب علهت سرتكز املنظومة نطاق علهت االسرتاتيجية الوثيقة كانت  إذا ما الواعح غري من يزال ال وباملثل،
 ومؤشـــــــــرات بيانات خالل من اإلمنائية للمســـــــــاعدة املتحدة األمم بأ ر مرتبطة ســـــــــتكون إذا وما التنفيذي
 بأنشـــطة يتعلق فيما اإلنســـاين والعمل نميةالت بني الفجوة حتديد عد  وبســـبب ذل ، علهت وعالوة النتائج.
 علهت اجلنســـــاين بالعنف املتعلقة الصـــــندوق برامج علهت واإلبالغ الرصـــــد أنشـــــطة ســـــرتكز اجلنســـــاين، العنف
 علهت الصندوق ركز السياق، هذا ويف املقيم. املنسق نظا  خالل من ذل  يف مبا حصرا، اإلمنائية األنشطة
 تســليط ومبادرة املشــرتك الفصــل إ  املســتندة للشــراكات والشــاملة الوكاالت بني املشــرتكة املنســقة األنشــطة
 ولكن اجلنسانية، املسائل علهت الصندوق أعمال مجيع وركزت واملساءلة. لإلبالغ أ ر منيما ولكل الضوء 
 املرتبطة للتحديات املتغرية الديناميات ملعاجلة اجلنســـانية الشـــؤون خرباء مواصـــفات تتغري أن من بد ال كان

 كيفية  وحتديد املتغرية اجلنســـــــانية التحديات تقييم يواصـــــــل أن الصـــــــندوق علهت وكان اجلنســـــــانية. باملســـــــائل
 والتمويل، للمســؤولية واعــحة خطوو حتديد تصــميمه املعاد اإلمنائية املســاعدة إل ار وميكن  ا. التصــدي
 التنمية. متويل ملناقشات موعو  وهو
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 العنف منع جمــاالت يف الصـــــــــــــــنــدوق يقــدمــه الــذي الــدعم بتقييم علمــا التنفيــذي اجمللس وأحــاو - 61
 2017-2012 للفرتة علييــــا، والقضـــــــــــــــــــاء  ــــا والتصـــــــــــــــــــدي الضـــــــــــــــــــارة واملمــــارســـــــــــــــــــات اجلنســـــــــــــــــــاين

(DP/FPA/2019/CRP.1.) 
  

 الصلة ذات والمسائل القطرية البرامج - خامسا 
 عن عامة اة الربامج( )لشــــــــــؤون للســــــــــكان املتحدة األمم لصــــــــــندوق التنفيذية املديرة نائب قد  - 62

 وبدورهم، أفريقيا. جلنوي القطري للربنامج الثاين التمديد عن فضال والنيجر، لكمبوديا القطريني الربناجمني
 من تفاصـــيل فريقياأ وجنوي وشـــرق فريقيا،أ ووســـط وغري ا ادم، واايط آلســـيا اإلقليميون املديرون قد 
 إقليمي. منظور
ــــــا القطريــــــة الربامج وثــــــائق ،2014/7 لقرارة وفقــــــا التنفيــــــذي، اجمللس واســـــــــــــــتعر  - 63  لكمبودي
(DP/FPA/CPD/KHM/6) والنيجر (DP/FPA/CPD/NER/9) .علهت أيضـــــــــــــــــا اجمللس ووافق واعتمـــدهـــا 

 (.DP/FPA/2018/11) أفريقيا جلنوي القطري للربنامج واحدة سنة ملدة الثاين التمديد
 

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم بمكتب المتعلق الجزء  
 

 التنفيذية المديرة بيان - سادسا 
 املســــــــــتجدات  خر بياهنا يف املشــــــــــاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفيذية املديرة عرعــــــــــت - 64

 جماالت علهت الضوء وسلطت ،2021-2018 للفرتة باملنظمة، اخلاصة االسرتاتيجية اخلطة بتنفيذ املتعلقة
 املتحدة األمم إلصـــــــــــــــال  املكتب يقدمه الذي الدعم علهت وشـــــــــــــــددت .2019 لعا  الرئيســـــــــــــــية الرتكيز

 التنمية أهداف لتحقيق الالنمة األموال أن بيد اإلصال . جبيود قدما الدفع يف خرباته لتقاسم واالستعداد
 ســبل إجياد املتحدة لألمم ينبغي أنه وأعــافت املتحدة. األمم به تســيم أن ميكن ما بكثري تفوق املســتدامة
 من املســتدا  للتمويل أكرب مصــادر إل الق أخرى، جيات مع بالتعاون الرمسية، اإلمنائية املســاعدة لتحفيز
 حبشــــــد االجتماعي، األثر ذات لالســــــتثمارات مبادرته خالل من املكتب، ويقو  واخلاص. العا  القطاعني

 أتاحت وقد النامية. االقتصــــــادات حتتاجيا اليت املســــــتدامة التحتية البىن يف النطاق الواســــــعة االســــــتثمارات
 مع مالية عائدات توليد فرص اجتماعيا الواعني للمســـــتثمرين الفرص االجتماعي األثر ذات االســـــتثمارات

 من عقود إ  املكتب دور ويســـــتند إجيايب. واقتصـــــادي وبيئي اجتماعي أثر إلســـــياماتم يكون أن عـــــمان
 فييا ليشــــــارك املشــــــاريع خما ر بإنالة وااللتزا  لالســــــتثمار واالســــــتعداد الصــــــعبة البيئات يف التشــــــغيلية اخلربة
 من التعلم وتشــــــــــــجيع األهداف بتحقيق بالتعجيل اجليود هذة وتســــــــــــاعد أكرب. بســــــــــــيولة اخلاص القطا 
 املراعيـــة التحتيـــة البنيـــة املكتـــب ويرعهت الفنيـــة. والـــدرايـــة التكنولوجيـــات إتـــاحـــة خالل من اخلـــاص القطـــا 

  التحتية. بالبىن املتصلة التمييزية املمارسات إهناءو  اجلنسني بني املساواة لتعزيز اجلنسانية لالعتبارات
 بســــرعة لتصــــديه  يبة مسعة املكتب اكتســــب والتنمية، اإلنســــاين العمل بني الصــــلة صــــعيد وعلهت - 65
 والصـــــــــــرف املياة ومرافق الصـــــــــــحية املرافق يف بســـــــــــرعة بالكيرباء اإلمداد إعادة خالل من لألنمات ومرونة
 من اليمن يف واإلمدادات والوقود الغذائية املواد إيصــال يف املســاعدة أو املثال، ســبيل علهت غزة يف الصــحي
 اجلديدة للتكنولوجيات الســـــــريع بالنشـــــــر املكتب قيا  أن كما  والتفتي . للتحقق املتحدة األمم  لية خالل
 أفغانستان يف اإلنسانية االستجابات يف االصطناعي الذكاء إدماس علهت ساعد املشاريع يف الكفاءة وأوجه

https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KHM/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NER/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/11
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 تكنولوجيا نظم زديد وأدى أكرب. بكفاءة املشـــــردين الســـــكان ملســـــاعدة العراق يف اتصـــــال مراكز وإنشـــــاء
 املســــتغرق الوقت ختفيض إ  العمليات أمتتة أدت كما  العمل، ســــاعات يف توفري إ  املكتب يف املعلومات

 والبريوقرا ية الفســـــــاد مكافحة علهت احلكومات مســـــــاعدة يف رئيســـــــي بدور املكتب ويقو  املشـــــــرتيات. يف
 لعدة املســـتدا  الشـــراء جمال يف الذهيب املعيار منح وقد العامة، الشـــراء عمليات خالل من الكفاءة وانعدا 
 علهت اجلنســـني بني للمســـاواة األولوية إلعطاء رئيســـيتني مبادرتني املكتب أ لق ،2018 عا  ويف ســـنوات.
 .2019 لعا  السنوية دورته يف اجمللس إ  الشأن هبذا تقريرا وسيقد  املشروعات، ويف املؤسسي املستوى
 عمــل دعم ويف النــاميــة البلــدان يف املكتــب لعمــل القوي تــأييــدهم عن اجمللس أعضــــــــــــــــاء وأعري - 66

 تنظيم وإعادة املتحدة األمم إصـــــــــــال  يف للمكتب املركزي الدور علهت وشـــــــــــددوا املتحدة. األمم منظمات
 املشــرتكة. اخلدمات وتوفري النتائج لتحقيق والفعالية الكفاءة نيادة علهت الرتكيز مع املقيمني، املنســقني نظا 
 األمم عمل إ ار وتصــــــميم القطرية األفرقة إ ار يف متزايد بدور املكتب يضــــــطلع أن يف أمليم عن وأعربوا
 ينبغي وجمالني أســــــاســــــيني، أمرين االبتكاري والتمويل االبتكار وميثل وتنفيذة. اإلمنائية للمســــــاعدة املتحدة
 بنموذس ورحبوا املبتكرة. الشــــــــــراكات خالل من ذل  يف مبا فييما، مركزي دور أداء يواصــــــــــل أن للمكتب
 املتحــدة األمم منظمــات بــه حتتــذي أن ميكن منوذس وهو الــذاب، بــاالكتفــاء املتمتع الفريــد املكتــب أعمــال
 من قدر أقصــهت حتقيق إ  الســعي دون رئيســية ويةأول االســتثمار إعادة جيعل أن للمكتب وينبغي األخرى.
 واالندواجية. املنافسة تفادي مع املتحدة، األمم منظومة مع التعاون مواصلة إ  املكتب ودعوا األربا .
 حيث من وفعالة الطلب علهت وقائمة خمصـــــــــصـــــــــة هنج تصـــــــــميم علهت املكتب الوفود وشـــــــــجعت - 67

 لألولويات الدافع مبثابة االســـــــــتدامة تكون حبيث الربامج، من املســـــــــتفيدة البلدان احتياجات لتلبية التكلفة
 وثيق النيج وهذا واملشــــــــرتيات. التحتية والبنية للمشــــــــروعات املســــــــتدامة اإلدارة علهت تركز اليت التشــــــــغيلية،
 ســــاموا، مســــار مبادم مع متشــــيا النامية، الصــــغرية اجلزرية والدول منوا البلدان أقل يف املكتب بعمل الصــــلة
 من العا  القطا  إ  املكتب يقدمه الذي الدعم أخرى وفود وأبرنت الدخل. املتوســـطة البلدان يف وكذل 
 للتحديات السريعة واالستجابة إنتاجية قدرات وخلق العامة، اإلدارة وحتسني الو نية، القدرات تعزيز أجل

 وإجياد والســــالمة االقتصــــادية الكفاءة تعزيز يف التحية البىن إدارة جمال يف املكتب دور وســــاعد التشــــغيلية.
 الوفود ورحبت املالية. الســــــــــــــالمة وتو يد واالجتماعي البيئي واإلدماس اخلربات، ونقل االية، العمل فرص
 يعتز  كان  إذا ما بشـــــأن معلومات و لبت أفريقيا، يف االجتماعي األثر ذات االســـــتثمارات جمال يف بعمله
 املناســـــب الوقت يف االســـــتجابة علهت املكتب وشـــــجعت أخرى. منا ق ليشـــــمل العمل هذا نطاق توســـــيع
  احلسابات. مراجعي جملس لتوصيات

ورحبت الوفود بعمل املكتب كصـــــلة وصـــــل بني العمل اإلنســـــاين والتنمية ويف توفري حلول الســـــال   - 68
ا يف ذل  تعاونه مع و لبت تفاصــيل عن دور املكتب يف منع نشــوي النزاعات، مب واألمن يف حاالت النزا .

ورحبت  القطا  اخلاص، وكيفية تناول املكتب ملســـــائل التنمية املســـــتدامة يف خميمات الالجئني الطويلة األمد.
بعمل املكتب املتعلق باملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذل  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الربامج واملشاريع، 

 2019 ب هبدفه املتمثل بتحقيق التكافؤ بني اجلنســــــــــــــني حبلول هناية عا وقالت إهنا تتطلع إ  وفاء املكت
با يكلـة املراعية  ورحبـت بعملـه املتعلق وحتقيق املزيد من التعـاون مع منظمـات األمم املتحـدة يف هذا اجملال.

 اإلمنائي. لالعتبارات اجلنسانية، و لبت تفاصيل عن الكيفية اليت يشجع علييا يف التخطيط
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 لتلبية املكتب به يضـــــــــطلع الذي العمل علهت الضـــــــــوء التنفيذية املديرة ســـــــــلطت ذل ، علهت وردا - 69
 التكنولوجيا لربط االبتكار مراكز من يســــــــتفيد منوذس خالل من النامية الصــــــــغرية اجلزرية الدول احتياجات
 مســـــتوى رفع من املكتب متكن وقد الو نية. احلكومات مع يعملون الذين االيني احلرة األعمال مبباشـــــري

 اعتزامـــه عن اإلعراي إ  اخلـــاص القطـــا  دفع الـــذي احلـــد إ  االجتمـــاعي األثر ذات االســـــــــــــــتثمـــارات
 عن بالنيابة يعمل املقيمني للمنســقني نظا  وإنشــاء اإلصــال  عملية تا  بشــكل املكتب ويؤيد االســتثمار.
 يف بنشـــاو وســـاعد املقيمني، املنســـقني لنظا  املطلوبة مســـاااته املكتب قد  وقد املتحدة. األمم منظمات
 القطا  مع التعاون يشــــمل مبا يتجاونها، ومبا الرمسية اإلمنائية املســــاعدة خالل من 2030 عا  خطة تنفيذ
 االسـتعداد أهبة علهت أنه كما  اإلمنائية، املسـاعدة أ ر ووعـع القطرية األفرقة مع بالعمل ملتز  وهو اخلاص.
 للمشـــــــــاركة  رق لتحديد اإلنســـــــــانية الشـــــــــؤون تنســـــــــيق ومكتب اإلمنائي تحدةامل األمم برنامج مع للتعاون
 اإلمنائية املعونة عمل عــــــــــــــمان إ  املكتب وييدف والتنمية. اإلنســــــــــــــاين العمل بني الربط يف أكرب بفعالية
 من التمويل علهت واحلصـــــــــــول أفضـــــــــــل  و علهت العامة املوارد إنفاق علهت احلكومات مســـــــــــاعدة يف بكفاءة
 جماالت اســـــــــــــــتكشـــــــــــــــاف أجل من املنظمات مع للعمل االســـــــــــــــتعداد أهبة علهت واملكتب اخلاص. القطا 
 تقدمي ويشــــكل واالبتكار. للتمويل جديدة مصــــادر علهت واحلصــــول الشــــراء و ارســــات املشــــرتكة اخلدمات
 الــدعم علهت أمثلــة العــامــة واملشـــــــــــــــرتيــات االبتكــار ومراكز االجتمــاعي األثر ذات لالســـــــــــــــتثمــارات الــدعم
 بعدة املكتب يقو  النزاعات، نشــــوي مبنع يتعلق وفيما الدخل. املتوســــطة البلدان إ  املكتب يقدمه الذي
 وعــــع علهت يركز التنفيذ يف حمايدا شــــريكا وبوصــــفه التخفيف وتدابري الســــريعة االســــتجابة خالل من أدوار
 جديدة. حلول
 

  المشترك الجزء  
 

 الحسابات مراجعي مجلس توصيات - سابعا 
 األمم وصندوق اإلمنائي الربنامج تقرير اإلمنائي بالربنامج اإلدارية اخلدمات مكتب مديرة عرعت - 70

 (.DP/2019/7) 2017 لعا  احلســــابات مراجعي جملس توصــــيات تنفيذ عن اإلنتاجية للمشــــاريع املتحدة
 متابعة الصــــــندوق: تقرير للســــــكان املتحدة األمم بصــــــندوق الربامج لشــــــؤون التنفيذية املديرة نائب وعر 
 (.DP/FPA/2019/2) التوصـــيات تنفيذ حالة :2017 لعا  املتحدة األمم حســـابات مراجعي جملس تقرير
 توصــيات تنفيذ حالة بشــأن املكتب تقرير املشــاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب القانوين املســتشــار وقد 
 (.DP/OPS/2019/1) 2017 لعا  احلسابات مراجعي جملس
 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 .2017 لعا  ياإلمنائ املتحدة األمم لربنامج بتحفظ املشـــفوعة غري باآلراء اجمللس أعضـــاء رحب - 71
 علهت تركز احلســــــابات مراجعي جملس توصــــــيات معظم أن حقيقة كانت  إذا ما بشــــــأن توعــــــيحات و لبوا
 انتظاما. أكثر  و علهت االســـــــــــــــتجابة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج ينبغي أنه تعين 2017 لعا  البلدان
 التحســـــــن، أوجه من الرغم علهت أنه أشـــــــاروا املنفذين، بالشـــــــركاء املتصـــــــلة اإلدارة مبخا ر يتعلق فيما أواًل،
 النقدية، للتحويالت املنســــــــق النيج إ ار يف ذل  يف مبا قلق، مصــــــــدر تشــــــــكل املخا ر تقييمات تزال ال

 ثانيا، الربنامج. اتفاقات يف وعــوابطيا االئتمانية املخا ر إدارة جمال يف الغ  تتناول شــروو بإدراس ورحبوا
 علهت اإلمنائي الربنامج وشـــــجعوا الغ ، بســـــبب املفقودة األموال اســـــرتداد معدل اعفا  اســـــتمرار الحظوا

https://undocs.org/ar/DP/2019/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/2
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2019/1
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 علهت وحثوة القائمة، التشــــــــــــغيلية واإلجراءات للقواعد امتثاله بشــــــــــــأن املتكررة والتوصــــــــــــيات النتائج معاجلة
 لتســــريع مبكر وقت يف التنســــيق املعنية املكاتب بإمكان كان  إذا ما لتحديد االســــتعرا  إجراءات مراجعة
 عنيا، املبلغ اجلارية الشراء بعمليات املتعلقة الضعف بأوجه يتعلق فيما وثالثا، األموال. واسرتداد العمليات
 مع الشــــراء، وإدماس رقمنة مواصــــلة علهت نفســــه الوقت يف اإلمنائي الربنامج وشــــجعوا بالتحســــينات، اعرتفوا
 اختاذ علهت اإلمنائي الربنامج الوفود وحثت واملساءلة. والنزاهة الشفافية مستويات ونيادة املركزية علهت الرتكيز
 الدورة يف إيضـــــــــــــاحات و لبت اإللزامي  للتدريب املوظفني إكمال معدالت لتحســـــــــــــني الالنمة اخلطوات
 نســـــبة بإدراس 2018 عا  يف القيا  إ  اإلمنائي الربنامج دفع الذي الســـــبب بشـــــأن 2019 لعا  الســـــنوية
 للنتائج التصـــــــــــــــدي علهت اإلمنائي الربنامج وشـــــــــــــــجعت ميزانيته  يف الفعلية نفقاته من املائة يف 50 تتجاون
 عن تفاصـيل والتمسـت القطري  الصـعيد علهت املعلومات تكنولوجيا جمال يف الضـعف نقاو بشـأن املتكررة
 جزئيا. مرعيا فييا احلسابات مراجعي رأي فييا كان  اليت للمجاالت اإلمنائي الربنامج معاجلة كيفية
 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

وبوععه املايل السليم  2017رحب أعضاء اجمللس بالرأي غري املشفو  بتحفظ للصندوق للعا   - 72
إمجااًل، علهت الرغم من التحديات التمويلية، وشـجعوة علهت مواصـلة توسـيع قاعدة ما يه والسـعي إ  اتبا  

اجليات املا ة غري التقليدية والقطا  اخلاص. وأعربوا عن هُنج وشــــــــراكات متويلية ابتكارية، مبا يف ذل  مع 
ســــــــرورهم بالزيادة يف التمويل املقد  من البلدان املســــــــتفيدة. ورحبوا بالنتائج الســــــــليمة اليت خلصــــــــت إلييا 
املراجعة وبالنيج اليت تتبعيا اإلدارة، مبا يف ذل  اإلدارة القائمة علهت املراجعة، وذل  اســتناداً إ  توصــيات 

لس مراجعي احلسابات. وشجعت الوفود البلدان علهت التقيد بالتزاماتا التمويلية وكفالة تقدمي مسااات جم
متعددة السنوات ميكن التنبؤ هبا للموارد األساسية. ودعت البلدان اليت تستطيع نيادة مساااتا يف املوارد 

واصل هبا الصندوق تركيزة علهت التنفيذ األساسية إ  القيا  بذل . و لبت تفاصيل بشأن الكيفية اليت سي
، وما ميكن أن تقو  به الدول األعضـــاء لتحســـني حالة 2021-2018العملي خلطته االســـرتاتيجية للفرتة 

التمويل. وأقرت الوفود باملبادرات الرامية إ  التعامل مع الشـــــــــــركاء املنفذين وتعزيز الضـــــــــــوابط التشـــــــــــغيلية، 
 ر علهت املســـــــــــــــتويــات القطريــة، مبــا يف ذلــ  يف إ ــار النيج املنســـــــــــــــق ولكنيــا اقرتحــت تعزيز إدارة املخــا

للتحويالت النقدية. ورحبت بتنفيذ ســـياســـة رمسية لإلدارة املركزية للمخا ر وبنتائج اســـتعرا  اجلودة الذي 
أجراة الفريق العامل املعين مبعاجلة املخا ر، واعرتفت باجليود املبذولة لتحســـــــــــــــني نضـــــــــــــــج إدارة املخا ر. 

الوفود أيضـــــــــــاً بالقائمة املرجعية للتقييمات اجلزئية وبتعزيز قدرة املوظفني علهت إجراء الفحوصـــــــــــات ورحبت 
العشـــوائية، ولكنيا شـــددت علهت احلاجة للمتابعة، وتعزيز املنيجية، وكفالة االســـتفادة من النتائج يف التعلم 

 2019يف عــا   بلــداً  16وصـــــــــــــــنع القرار. وأثنــت علهت بــدء عمليــات مراجعــة حســـــــــــــــــابــات املخزون يف 
يصـــــــاحب ذل  من تدريب، و لبت من اإلدارة رصـــــــد ومتابعة املوارد. وحثت الصـــــــندوق علهت التقيد  وما

خبطط الشـــــــــــــــراء لكفالة الفعالية يف العمليات والشـــــــــــــــفافية، وعلهت تعزيز رصـــــــــــــــد املخزونات املونعة لتوفري 
أهنا تتوقع من الصـــندوق أن الضـــمانات علهت أهنا قد اســـتخدمت علهت النحو املنشـــود. وأشـــارت الوفود إ  

يعاا املســــــــائل املتعلقة بعد  اســــــــرتداد الســــــــلف النقدية وعد  اإلذن هبا، ألهنا تتعلق بالغ  واملمارســــــــات 
الفاسدة. وأثنت علهت الصندوق ملا يبذله من جيود ترمي إ  إغالق التوصيات املعلقة ملراجعي احلسابات، 

، 2017بت بالتحول من عجز إ  فائض يف عا  وشــــــــــجعته علهت مواصــــــــــلة تنفيذ هذة التوصــــــــــيات. ورح
ولكنيا  لبت وعــــــع خطة عمل ذات أهداف فرعية واعــــــحة لزيادة حصــــــة املســــــااات غري املخصــــــصــــــة 



 DP/2019/8 

 

22/27 19-04089 

 

وتوســـــــــيع قاعدة املا ني، مبا يف ذل  يف إ ار احلوار املنظم بشـــــــــأن التمويل. وشـــــــــددت علهت أاية املتابعة 
 املتعلقة باستحقاقات املوظفني. املستمرة وحتليالت احلساسية املتكررة للخصو 

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

رحب أعضــــاء اجمللس بالســــالمة املالية القوية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــاريع، وحثوة يف  - 73
ملعايري نفس الوقت علهت وعــــع اســــرتاتيجية لالســــتخدا  الفعال للفوائض املتزايدة. ورحبوا بالقائمة املرجعية 

الشــراء املســتدامة، ولكنيم أشــاروا إ  تباين  رق تطبيقيا، وشــجعوا املكتب علهت أن يكفل إدراس شــواغل 
االســــــــتدامة يف مجيع عمليات الشــــــــراء. وأقروا باإلجراءات اليت اختذها املكتب من أجل الرتكيز علهت تعميم 

املوارد لتيسري تنفيذ ومتابعة أنشطته مراعاة املنظور اجلنساين، وشجعوة علهت ختصيع ما يكفي من الوقت و 
املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين يف الوقت املناسب. وشجعوة أيضاً علهت أن ينفذ يف الوقت املناسب نظا  
اإلدارة املركزية لالستثمارات واملشاريع ونظا  اإلدارة املركزية للموارد من أجل وعع األسس لنظامه املتكامل 

أقرت الوفود باعفا  عدد توصــــــــيات مراجعي احلســــــــابات اجلديدة، ودعت املكتب  إلدارة املخا ر. كما
 إ  نيادة الرتكيز علهت كفالة معاجلته للتوصيات املعلقة.

 
 الرد  

ردت مــديرة مكتــب اخلــدمــات اإلداريــة يف برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي بــالتــأكيــد علهت التزا   - 74
جعي احلســــــــــابات وحتقيق قدر أكرب من الفعالية يف التنمية. فقد قا  الربنامج اإلمنائي بتنفيذ توصــــــــــيات مرا

بإعادة تصــــميم كتيبات الربامج والســــياســــات اخلاصــــة به وتبســــيط إجراءاته التشــــغيلية لتيســــري التنفيذ علهت 
املســـــــــــــــتوى القطري. وقا  بتنقيح هنج اإلدارة املركزية للمخا ر لتحســـــــــــــــني إدارة املخا ر وربطيا بتخطيط 

فيما يتعلق باالمتثال للقواعد واإلجراءات، وخباصـــــة االســـــرتداد، ســـــيقد  الربنامج اإلمنائي تقريرة، الربامج. و 
. كما أنه بصــدد إدخال حتســينات 2019مفصــالً حبســب الســنة واملبالغ املســرتدة، يف الدورة الســنوية لعا  

يتعلق بالتدريب اإللزامي، علهت عملية الشـراء، تشـمل تعيني أخصـائيني إقليميني يف جمال املشـرتيات. وفيما 
وخاصــــة فيما يتعلق بالتحر  واالعتداء اجلنســــيني، اســــتحدث مدير الربنامج اإلمنائي نظاماً يصــــر  مبوجبه 
املديرون كتابياً عن إمتا  املوظفني للدورات التدريبية اإللزامية وإمتا  التدريبات اجلماعية، ويفصحون عن أي 

مـا يتعلق بتكنولوجيـا املعلومـات، فـإن فريق األمن الرقمي التـابع حـالـة أخرى علهت املســـــــــــــــتوى القطري. وفي
لنظم إدارة أمن املعلومات.  ISO 27001لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يســــعهت إ  احلصــــول علهت شــــيادة 
ختفيضـــــــــات كبرية يف املوارد  2017-2014وبالنســـــــــبة للميزنة، فقد شـــــــــيد الربنامج اإلمنائي خالل الفرتة 

رنًة باملوارد اليت يتطلع إ  توفريها، واســـتعا  عن ذل  خبفض اإلنفاق املؤســـســـي. واســـتناداً األســـاســـية مقا
إ  الدروس املستفادة من امليزنة التطلعية، انتقل الربنامج اإلمنائي إ  االعتماد يف وعع ميزانيته علهت منوذس 

. وبالنســـــبة لإليرادات، فقد 2021-2017مرتبط باإليرادات، وذل  يف إ ار اخلطة االســـــرتاتيجية للفرتة 
اعتمد هنجاً إلدارة املخا ر املتعلقة بامليزنة املؤســــســــية للموارد األســــاســــية، باســــتخدا  ســــيناريوهات خمتلفة 
حمتملة ملواجية املخا ر. أما بالنســـــبة لإلنفاق، فقد حافظ علهت وعدة بعد  إدارة أعماله بطريقة تؤدي إ  

حرنة من املوارد األسـاسـية كاحتيا ي. وفيما يتعلق بأوجه الضعف حتقيق العجز، واحتفظ بالفائض الذي أ
يف املشــــــــــــــــاريع علهت املســـــــــــــــتوى القطري، قـا  الربنـامج اإلمنـائي بتتبع امتثــال كـل مكتــب قطري علهت حـدة 
لتوصــــــــيات مراجعي احلســــــــابات، وســــــــاءل قيادات املكاتب القطرية، وأجرى مراجعات للحســــــــابات علهت 

ملراجعة املســــتقلة، واســــتخد  التوجييات املســــتقاة من التقييمات املســــتقلة. املســــتوى الو ين بني عمليات ا
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وفيما يتعلق بالتمويل اجلماعي، خضع الربنامج اإلمنائي لربوتوكويل مراجعة منفصلني، أحداا ائتماين علهت 
توى نطاق املنظومة بشـــــأن الصـــــندوق االســـــتئماين املتعدد األ راف، والثاين بشـــــأن تنفيذ الربامج علهت املســـــ

 القطري يف الربامج املشرتكة.
وأكد نائب املدير التنفيذي )شــــؤون الربامج( لصــــندوق األمم املتحدة للســــكان، قدرة الصــــندوق  - 75

علهت رصـــد تنفيذ توصـــيات مراجعي احلســـابات عن  ريق موظف متفرغ يف املكتب التنفيذي. فقد واصـــل 
علهت بند قيد التنفيذ بشــــــــــأن املســــــــــائل االئتمانية الصــــــــــندوق حتســــــــــني تدابرية الوقائية، مبا يف ذل  اإلبقاء 

للمجلس يف اجتماعات اإلدارة العليا، اليت يتم فييا االســــرتشــــاد أثناء املناقشــــات املتعلقة باألداء بالبيانات 
، علهت سبيل املثال، أجرى 2018القطرية واإلقليمية لكفالة اختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب. ويف عا  

  كاماًل لربناجمه لإلمداد، ُقدمت فيه توصيات من أجل التحسني. الصندوق تقييماً 
وقال مدير شــــــعبة اخلدمات اإلدارية يف صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان إن الصــــــندوق قد تبىن  - 76

تدابري وقائية يف جمال إدارة املخا ر. ويعمل الصـــــــــــــــندوق علهت تنقيح بنيته التحتية لتكنولوجيا املعلومات، 
لنظا  اجلديد للتخطيط املركزي للموارد، كما يســــــــعهت إ  حتســــــــني إدارته للمخا ر. ويشــــــــكل يف ذل  ا مبا

النيج املنســق للتحويالت النقدية األداة الرئيســية للصــندوق يف إدارة املخا ر فيما يتصــل بعمليات مراجعة 
كنولوجيا احلســـــــــــابات والفحع العشـــــــــــوائي للشـــــــــــركاء املنفذين. وفيما يتعلق بالنطاق املشـــــــــــمول مبراجعة ت

املعلومات، فإن عمليات املراجعة اليت تقو  هبا شــــركات مراجعة احلســــابات املســــتقلة، إ  جانب عمليات 
يف املائة من إمجايل إنفاق الشــــــــركاء املنفذين. ومشلت  90الفحع العشــــــــوائي، كفلت تغطية نســــــــبة تفوق 

يح ســياســات خطط العمل املتعلقة جيودة الرامية إ  تعزيز إدارة املخا ر اســتعرا  أســاليب الضــمان وتنق
بالشـــــــــــركاء املنفذين. وقا  نظا  اإلدارة املركزية للموارد بتتبع خطط أداء إدارة املخا ر وختفيفيا لكل وحدة 
من وحدات األعمال. ومع ذل ، ســــــــــــعهت الصــــــــــــندوق إ  التمييز بني عمليات إدارة املخا ر للتصــــــــــــدي 

واملعامالت والســــــــــلف النقدية  “الشــــــــــوو األخري”راجعة جملاالت املخا ر الكربى، مبا يف ذل  عمليات م
، أصـــدر الصـــندوق ســـياســـته اجلديدة إلدارة املخزون، اليت تضـــمنت 2018علهت الصـــعيد االي. ويف عا  

التدابري واملســــــؤوليات املتعلقة باملخا ر، ووعــــــع تدابري ملراقبة الســــــلف النقدية اســــــتجابًة للشــــــواغل املتعلقة 
تعراعــــاً كامالً لســــلســــلة اإلمداد. وفيما يتعلق برصــــيد األموال، رّحل الصــــندوق باالســــرتداد، وســــيجري اســــ

األموال الواردة من أجل األنشـــــــطة غري األســـــــاســـــــية، األمر الذي وفر له نقدية إعـــــــافية لإلنفاق  ومل يكن 
 االنتقال من العجز إ  الفائض تطوراً كبرياً، ومل يؤثر علهت املركز املايل القوي للصندوق. 

وقال املستشار القانوين واملدير العا  ملكتب نيويورك التابع ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  - 77
إن النقـاو املثـارة مرتبطـة بـالنقـاو اليت يركز علييـا املكتـب ليصـــــــــــــــبح أكثر كفـاءة وفعـاليـة يف حتقيق النتـائج. 

أن املســـائل اجلنســـانية يف جدول أعمال يتعلق باملســـائل اجلنســـانية، أبقهت املكتب بندا قيد التنفيذ بشـــ وفيما
إدارته العليا، وهو بند ما فتئ يتغري بانتظا  وفقاً ملدى  اعة التدابري املتخذة. كما أيد املكتب تأييداً كاماًل 
االقرتا  الداعي إ  وعــــــــــــع اســــــــــــرتاتيجية إلدارة فائضــــــــــــه املتزايد. ومن املتوخهت اســــــــــــتخدا  اجلزء األول من 

احلد األدىن الالن  ملوظفي املكتب يف حالة إغالق املكتب، ال ســــيما يف عــــوء تعر  االحتيا ي يف تغطية 
مشاريع املكتب ااتمل بشكل كبري للمخا ر. أما اجلزء األكرب من االحتيا ي، فيتوخهت ختصيصه لالبتكار 

 ارد.واالستثمار، وقد أصبحت له أاية حامسة عند  انتقل املكتب إ  نظا  جديد مركزي لتخطيط املو 
 بشأن توصيات جملس مراجعي احلسابات. 2019/2واختذ اجمللس القرار  - 78
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المتعلق بإعادة تنظيم  72/279تحديث بشـــــــــــان تنفيذ قرار الجمعية العامة  -ثامنا  
 منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

قـد  كـل من مـديرة مكتــب العالقـات اخلـارجيــة والـدعوة بربنـامج األمم املتحــدة اإلمنـائي، ونـائب  - 79
املدير التنفيذي )شــؤون اإلدارة( لصــندوق األمم املتحدة للســكان، واملســتشــار القانوين واملدير العا  ملكتب 

ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع، حتديثات بشـــــــــــأن التقد  الذي أحرنته منظماتم  نيويورك التابع
 بشأن عملية إعادة التنظيم. 72/279وخططيا املتصلة باالستجابة لقرار اجلمعية العامة 

ودور اإلصــــــــــــــال  يف جعل منظومة  72/279وأكد أعضــــــــــــــاء اجمللس من جديد دعميم للقرار  - 80
وأهداف التنمية املســــتدامة. ورحبت جمموعة  2030األمم املتحدة اإلمنائية تفي بالغر  لتنفيذ خطة عا  

ائي وصــــــــندوق األمم من الوفود باملســــــــااات املالية حســــــــنة التوقيت اليت قدميا برنامج األمم املتحدة اإلمن
املتحدة للســـكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــاريع يف إ ار الرتتيب املوســـع لتقاســـم التكاليف من 
أجل تســريع وترية التشــغيل، وأثنت علهت توقيعيم مذكرة تفاهم بشــأن االعرتاف املتبادل لتحســني التعاون. 

ات يف القواعد واألنظمة املالية لكل منظمة، و لبت توعيحات بشأن املوعد الذي سيتم فيه تقدمي التغيري 
مبا يعكس مذكرة التفاهم، إ  اجمللس، و لبت من املنظمات الثالث تقييماً بشـــــــــــــــأن احلاجة إ  حتديث 

. وشـــــجعتيا علهت دعم 72/279املبادم التوجييية واللوائح الداخلية لتتواء  مع األحكا  الواردة يف القرار 
جيود الوكاالت غري املقيمة لتعزيز تأثريها علهت املســـــــــــــــتوى القطري واملشـــــــــــــــاركة يف عملية إعادة التنظيم. 
ورحبت مبشـــاركة صـــندوق األمم املتحدة للســـكان يف رئاســـة الفريق املعين بإعادة تصـــميم إ ار عمل األمم 

منائية التابعة لألمم املتحدة إ  كفالة أن يصـــــــــــــبح هذا املتحدة للمســـــــــــــاعدة اإلمنائية، ودعت املنظمات اإل
 اإل ار أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية يف شراكة مع البلدان املضيفة.

وشجعت اجملموعة ذاتا من الوفود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان  - 81
يف اســتعراعــات منتصــف املدة للخطط االســرتاتيجية،  72/279تعلقة بتنفيذ القرار علهت دمج املنظورات امل

وتعديل النتائج مبا يعكس اإلصالحات، مبا يف ذل  املساءلة املتبادلة. وأعربت الوفود عن تطلعيا إ  تقييم 
شرتك يف جماالت النتائج الستة، و لبت أن تدرس املنظمات النتائج يف الفصل املشرتك بشأن تأثري العمل امل

اســـــتعراعـــــات منتصـــــف املدة. ودعت الربنامج اإلمنائي وصـــــندوق الســـــكان ومكتب خدمات املشـــــاريع إ  
العمل معا لتنفيذ اتفاق التمويل مبا يتماشهت مع احلوار املنظم اجلاري بشأن التمويل، من أجل كفالة حتسني 

والشفافية والكفاءة واملساءلة عن النتائج. ودعت إ  وعع تصنيفات وتعاريف ومنيجيات منسقة  اإلبالغ
علهت نطاق املنظومة، و لبت أن تقو  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بإجراء تغيريات تكفل قدراً أكرب من 

اإلمنــائيــة للوفــاء هبــدف األمني الكفــاءة اإلداريــة والتنظيميــة. وكررت وفود دعوتــا إ  منظومــة األمم املتحــدة 
وحتقيق اخلدمات  2021 يف املائة حبلول عا  50العا  املتمثل يف حتقيق أماكن عمل مشـــــــــــــــرتكة بنســـــــــــــــبة 

. ورحبت بإنشــــــاء جلنة توجييية تعزن أوجه التانر يف العمل اإلنســــــاين 2022املشــــــرتكة بالكامل حبلول عا  
مات، ودعت إ  تعزيز املواءمة والتكامل مع ركيزة الســــــــال  واإلمنائي وحتشــــــــد العمل العاملي يف مواجية األن 

 واألمن ال سيما يف جماالت بناء السال  ومنع نشوي النزاعات وسيادة القانون.
و لبت وفود أخرى تفاصيل عن موعد استشارة املنظمات للمجلس بشأن عملية إعادة تصميم  - 82

إ ار عمل األمم املتحدة للمســـــــــــــــاعدة اإلمنائية وتقارير املنســـــــــــــــقني املقيمني عن تنفيذ إ ار العمل ذاك. 
واقرتحت أن يقد  كل من الربنامج اإلمنائي وصـــــــندوق الســـــــكان ومكتب خدمات املشـــــــاريع واليونيســـــــف 
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وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي، وفقاً إل ار اإلدارة واملســـــــــــــــاءلة، حتديثات عن التقد  
اارن يف عمليــة إعــادة التنظيم لتمكني اجملــالس من القيــا  بــدورهــا الرقــايب، مبــا يف ذلــ  من خالل اجمللس 

ئي وصـــــندوق الســـــكان ومكتب خدمات االقتصـــــادي واالجتماعي واجلمعية العامة. ودعت الربنامج اإلمنا
املشـــــــاريع إ  إعادة توجيه األموال ااررة النازة عن املســـــــااات املشـــــــرتكة يف نظا  املنســـــــقني املقيمني  و 
األنشــــــطة اإلمنائية، و لبت معلومات عن التقد  اارن، مبا يف ذل  املبادم التوجييية بشــــــأن مجع األموال 

رت إ  أهنا تتوقع من إ ار عمل األمم املتحدة للمســــــاعدة اإلمنائية املعاد لنظا  املنســــــقني املقيمني. وأشــــــا
تصـــــميمه أن يكون حتليلًيا، ومفيًدا يف متويل تنفيذ أهداف التنمية املســـــتدامة، وأن يتماشـــــهت مع األولويات 

ئية، اليت الو نية. وأبرنت أنه ينبغي تقدمي الوثيقة االســـــــــــــــرتاتيجية علهت نطاق منظومة األمم املتحدة اإلمنا
، إ  اجلزء املتعلق باألنشــــــــطة التنفيذية 2016 ُلبت يف االســــــــتعرا  الذي جيري كل أربع ســــــــنوات لعا  

. وحثت املنظمات علهت زنب التأخري يف تنفيذ 2019للمجلس االقتصـــــــــــــادي واالجتماعي يف أيار/مايو 
ية إدراس مســـــــــااات القطا  يف املئة، وشـــــــــددت علهت أا 1رســـــــــو  متويل نظا  املنســـــــــقني املقيمني والبالغة 

 اخلاص يف نطاق تل  الرسو .
وردت مـــديرة مكتـــب العالقـــات اخلـــارجيـــة والـــدعوة بربنـــامج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي علهت ذلـــ   - 83

بتســـليط الضـــوء علهت أن دور الربنامج اإلمنائي كأداة لتحقيق التكامل يركز علهت املســـتوى القطري إلعـــفاء 
ملتعلقة بأهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة ولتعزيز القدرات االية مبا يتماشـــــــــــــــهت مع الطابع االي علهت احللول ا

االحتياجات الو نية. ومن خالل دورة كأداة لتحقيق التكامل، يدعم الربنامج اإلمنائي نظا  املنســـــــــــــــقني 
نظيمية املقيمني والشـــــــــــــــركاء يف حتليل البيانات وحتديد الثغرات كجزء من اجليود املبذولة لربط الواليات الت

وجماالت املســــــاعدة اإلمنائية،  ا يســــــاعد الربنامج اإلمنائي علهت إعادة مواءمة املســــــاعدة والتخطيط اللذين 
يقـــدميمـــا مع االحتيـــاجـــات والتحـــديـــات الو نيـــة. وبـــالنظر إ  وجودة العـــاملي وعالقـــاتـــه املوثوق هبـــا مع 

 قيق التكامل علهت نطاقي املنظومة والشركاء.احلكومات، يعد الربنامج اإلمنائي مثالًيا ألن يؤدي دور أداة حت
وتطرقت مديرة مكتب اخلدمات اإلدارية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملســـــــــــــــألة تضـــــــــــــــاعف  - 84

ماليني دوالر تعين أنه  10.3مســــــــــااات اقتســــــــــا  التكاليف، فقالت إن حصــــــــــة الربنامج اإلمنائي البالغة 
ني اجلديد. فاملكاســــــــب يف الكفاءة أســــــــاســــــــية  ذا النجا ، مســــــــاهم ميم يف  ا  نظا  املنســــــــقني املقيم

والربنامج اإلمنائي علهت املســـــار الصـــــحيح للوفاء بالتزامه بتخفيض املوارد األســـــاســـــية املخصـــــصـــــة للوظائف 
اإلدارية، وبالتايل نقليا إ  الربامج. كما أن الربنامج اإلمنائي يعترب إ ار عمل األمم املتحدة للمســـــــــــــــاعدة 

لوثيقــة الرئيســـــــــــــــيــة، علهت مجيع املســـــــــــــــتويــات، اليت تنظم عالقــة منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة اإلمنــائيــة ا
باحلكومات والوجود القطري. كما أن الربنامج اإلمنائي يتبىن بالكامل هنجا قائماً علهت التجربة للخدمات 

تفاقات تنفيذية قانونية مع التشــــــغيلية  فكونه املنظمة الوحيدة ذات التواجد التشــــــغيلي العاملي واليت لدييا ا
البلدان املضــــــــــــيفة، يؤهله ألن يكون الوكالة املثالية للقيادة يف جمال اخلدمات املشــــــــــــرتكة. وقد وقع الربنامج 
اإلمنائي اتفاقاً قانونياً مع األمانة العامة لألمم املتحدة يضـــــــــمن تقدمي خدماته وقدراته التشـــــــــغيلية إ  نظا  

 املنسق املقيم.
وشــــــدد نائب املدير التنفيذي )شــــــؤون اإلدارة( لصــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان علهت أن إ ار  - 85

عمل األمم املتحدة للمســـــــاعدة اإلمنائية اجلديد يرتكز علهت املســـــــؤولية الو نية والتنمية املســـــــتدامة الو نية، 
ن إعادة تصـــــــــميم إ ار اللذين تقد   ما منظومة األمم املتحدة الدعم واملســـــــــاعدة. وجيري يف الوقت الراه

عمل األمم املتحدة للمســـــــــــــــاعدة اإلمنائية هبدف تنظيم الواليات املختلفة مًعا، دعماً للغايات الطموحة 
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. وهو يوفر ســـــــــــــــباًل جديدة للعمل مًعا من أجل حتقيق 2030مة وخطة عا  األهداف التنمية املســـــــــــــــتد
 املقيمة، واســـــــــتجابة للتحديات الناشـــــــــئة، التطلعات اإلمنائية الو نية، مبا يف ذل  من خالل الوكاالت غري

وكليا مشمولة باتفاقات االعرتاف املتبادل. كما تعكف املنظمات علهت حتديد تفاصيل تفعيل رسو  متويل 
 يف املئة، وعلهت إرساء النقاو املرجعية لقياس املكاسب يف الكفاءة.  1نظا  املنسقني املقيمني البالغة 

واملدير العا  ملكتب نيويورك التابع ملكتب األمم املتحدة خلدمات  وأفاد املســـــــــــــــتشـــــــــــــــار القانوين - 86
املشـــــاريع بأن املكتب يتعاون مع مكتب الشـــــؤون القانونية لألمم املتحدة لتحديد ما إذا كان اتفاق ترتيب 
االعرتاف املتبادل قد يتطلب إدخال تغيريات علهت قواعد وأنظمة مكتب خدمات املشـــــــاريع. كما ســـــــيقو  

تحديث مبادئه التوجييية الداخلية لتعكس التفاعالت بشــــــــــــــأن  ليات اإلبالغ وإ ار املســــــــــــــاءلة املكتب ب
واملنسقني املقيمني. وبصفته كياناً يعمل يف جماالت السال /األمن والشؤون اإلنسانية والتنمية، فإن املكتب 

كاالت. وأكد أن البيانات يرحب بإدراس اجملاالت الثالثة يف عملية إعادة التنظيم والتنســـــــــــــــيق فيما بني الو 
املســـتمدة من واقع التجربة أســـاســـية، وأن املكتب علهت اســـتعداد لتقدمي خدماته حيثما وم  دعت احلاجة 

 إ  ذل  يف إ ار اجملاالت الصادر هبا تكليف.
لق بــالتحــديــث بشــــــــــــــــأن تنفيــذ قرار اجلمعيــة العـامـة املتع 2019/4واختــذ اجمللس التنفيــذي القرار  - 87
 فيما يتعلق بإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. 72/279 رقم
  

 أساليب عمل المجلس التنفيذي -تاسعا  
را  الذي جيري كل أربع ســنوات أشــار منســق الفريق األســاســي إ  مبادم االتســاق يف االســتع - 88
والقرارات ذات الصـــــــــــــــلــة الصــــــــــــــــادرة عن اجملــالس التنفيــذيــة لكــل من برنــامج األمم املتحــدة  2016لعــا  

اإلمنائي/صـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع، واليونيســـــــف، وهيئة 
ألنشطة الفريق األساسي الرامية إ  حتسني أساليب  األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي، وتطرق

 عمل اجمللس.
ورحب أعضــــــاء اجمللس باجليود املبذولة لتحســــــني أســــــاليب العمل كجزء من متابعة االســــــتعرا   - 89

، بغية تعزيز الدور الرقايب للمجلس. وأفادت الوفود بأهنا تتوقع 2016الذي جيري كل أربع ســــــــــنوات لعا  
أن يواصــــــــل متابعة النظا  الداخلي لكل  من اجملالس التنفيذية. وشــــــــددت علهت أن  من الفريق األســــــــاســــــــي

وأعـــــافت بأهنا تتوقع من  االجتماعات املشـــــرتكة للمجالس هي مبثابة منتدى للتنســـــيق  وليس هبيئة مقررة.
اجملالس أن تعمل علهت  و اســــتشــــاري لكفالة تنســــيق اختاذ القرارات وزنب أوجه التداخل. وأكدت علهت 
عــــرورة متابعة القرارات بإجراءات ملموســــة وكفالة اســــتمرار العملية التشــــاورية. و لبت تقدمي جدول نمين 

واملســـــائل املطروحة. وشـــــددت علهت أن حتســـــني لالجتماعات املتعلقة بأســـــاليب العمل يتضـــــمن املواعـــــيع 
 أساليب العمل ميثل عملية مستمرة تتطرق للمسائل فور نشوئيا.

ورد منســـق الفريق األســـاســـي بالقول إن الفريق ســـيواصـــل مناقشـــة ســـبل حتســـني أســـاليب العمل.  - 90
 2017مسية جمللس عا  وتناولت املناقشـــــات املواعـــــيعية للفريق األســـــاســـــي املســـــائل املثارة يف الورقة غري الر 

وغريها من الوثائق ذات الصــلة. ويُتوقع من كل عضــو إقليمي يف الفريق األســاســي أن يشــا ر االنطباعات 
مع الفريق اإلقليمي الذي ينتمي إليه وجيمعيا منه لكي ينظر فييا الفريق األســـــــــاســـــــــي. وكان من املقرر أن 

  .2019يصدر الفريق نتائجه خالل الدورة السنوية لعا  
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وأكد أمني اجمللس التنفيذي التزا  األمانة بدعم الفريق األســــــــــــاســــــــــــي وتنفيذ القرارات لتحســــــــــــني  - 91
، عممت األمانة علهت أعضــــــــــــــاء اجمللس جدول 2018/22أســــــــــــــاليب العمل. ومنذ أن اختذ اجمللس قرارة 

وذس القرارات، قبل أسـبوعني من انعقاد اجللسـات  ونشـرت برنامج عمل ونع البنود املشـرتكة، وجدول ومن
مشـــــــــــــــرتك عرب اإلنرتنـــت علهت املواقع الشـــــــــــــــبكيـــة للمجـــالس التنفيـــذيـــة املختلفـــة  وأعـــدت اجلـــدول الزمين 
للمفاوعــــــات الرامية إ  كفالة التنســــــيق. وواصــــــلت األمانة العمل مع ميســــــري القرارات لتحديد ســــــاعات 
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