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 املسائل التنظيمية -أوال  
ام م املتحذإلمن اي ذائي    ناا اللمجلس التنفييي ل 3102 ُعقإلت الإلورمن السنوية لاام - 0
 ام ذذمخلذذإل ات املشذذاريع يف  قذذر  املتحذذإلمن  ام ذذمو كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان   صذذنإلوقو

  ور َّذ   3102/فناير شذباط  0حىل الثاين/يناير  كااون 38يف ايويورك يف الفترمن  ن املتحإلمن 
املنتهيذة واليتذهم علذ      رئيس واذواب الذرئيس  رئيس اجمللس جبميع الوفود وأعرب عن شذكر  للذ  

  وزنذذأ امعضذذاء اجليفذذإلد يف املكتذذ  علذذ     3103قيذذاد م والتذذزا هم بأعمذذال اجمللذذس يف عذذام    
 ااتخاهبم 

 ذذن النظذذام الذذإلاخلي للمجلذذس التنفيذذيي، ااتخذذ  اجمللذذس أعضذذاء       7ووفقذذا للمذذادمن   - 3
 :3102املكت  التالية أمساؤزم لاام 

 )جيبويت(  روبل أوهلاي ساادمن السيإل  الرئيس: 
 )حاإلوايسيا(   السيإل آاإلي رامشيااتو اائ  الرئيس: 
 )امرجنتني(   السيإل حدواردو بورييت اائ  الرئيس: 
 )بلغاريا(   السيإل بويان بيليف اائ  الرئيس: 
 )النرويا(   السيإلمن   يت ديرود اائ  الرئيس: 

الامذل لإلورتذه الااديذة اموىل لاذام     وخطذة  امعمذال   جذإلول وقإل أقر اجمللذس التنفيذيي    - 2
3103 (DP/2013/L.1)  3103ووافذذق علذذ  تقريذذر الذذإلورمن الااديذذة الثاايذذة لاذذام (DP/2013/1)  

كمذذا وافذذق علذذ  خطذذة  (DP/2013/CRP.1) 3102واعتمذذإل اجمللذذس خطذذة الامذذل السذذنوية لاذذام 
  3102الامل املؤقتة للإلورمن السنوية لاام 

يف  3103وقذذذذذإل أيفدرجذذذذذت املقذذذذذررات الذذذذذيت اعتمذذذذذإلزا اجمللذذذذذس التنفيذذذذذيي عذذذذذام      - 2
زذذذذي  تا ذذذذة يف  وقذذذذع اجمللذذذذس التنفيذذذذيي علذذذذ  الشذذذذبكة الاامليذذذذة      ، وDP/2013/2 الوثيقذذذذة

http://www.undp.org/execbrd. 
علذذ  اجلذإلول الذذز   التذار للذذإلورات    3102/01ووافذق اجمللذس التنفيذذيي يف  قذرر      - 3

 :3102املقبلة للمجلس التنفييي يف عام 
 )ايويورك( 3102/يوايه  زيران 02حىل  2  3102لاام الإلورمن السنوية  
 3102/سبتمن أيلول 02حىل  1   3102ثااية لاام الإلورمن الاادية ال 
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 ام م املتحإلمن اي ائي ناا ااجلزء املتالق ب  
 ام م املتحإلمن اي ائي براا ابيان  إليرمن الناا ا والقضايا اجلنسااية يف  -ثاايا  

لناذذا ا يف بيا ذذا االفتتذذا ي أ ذذام اجمللذذس التنفيذذيي الذذرئيس واذذواب    شذذكرت  ذذإليرمن ا - 2
كما زنأت الذرئيس واذواب    3103الرئيس املنتهية واليتهم عل   ا قإل و   ن دعم طوال عام 

ام ذم   صذنإلوق   ور بت أيضا بام ني التنفيذيي اجلإليذإل ل  3102الرئيس املنتخبني  إليثا لاام 
 للمشاريع اياتاجية املتحإلمن 

 باشرمن عل  الشبكة، وعرضذت  ذإليرمن الناذا ا، وزذي تذنز أعمذال        وقإل ُبثَّت الإلورمن - 7
ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     ناا ايف جمال االتصاالت، فيلما قص ا لام م املتحإلمن اي ائي  براا ا

، الذذيت أنصااار التنةيااةبشذذأن االفتقذذار حىل الطاقذذة يف ايبذذال  وقذذإل ت الطباذذة الثاايذذة  ذذن قصذذ    
قصذذة ملواضذذيع خضذذراء  ذذن املسذذابقة السذذنوية لروايذذة القصذذ   وباملثذذل، أبلغذذت    03عرضذذت 

الوفذذود أن دورمن اجمللذذس زذذي اموىل الذذيت تسذذتخإلم اظذذام اخلذذإل ات املباشذذرمن اخلضذذراء املذذوفرمن      
 للتكاليف والورق 

  حذ تامذل  ام م املتحإلمن اي ذائي  ناا ا هم ل 3102وأكإلت  إليرمن الناا ا أن عام  - 8
ام ذم املتحذإلمن    ناذا ا  ع أعضذاء اجمللذس  ذن أجذل حعذإلاد اخلطذة االسذتراتيجية املقبلذة ل        املنظمة 
 27/332الاا ذة   اجلمايذة ، وأدرجت فيها  بادئ توجيهية  ن قذرار  3107-3102، اي ائي

ام ذم   براذا ا بشأن االستاراض الشا ل للسياسات اليي جيري كل أربع سنوات  وقالذت حن  
أعمذذال  إلولبالكا ذذل  ذذع الذذإلول امعضذذاء يف املناقشذذات املتالقذذة جبذذ  يشذذارك املتحذذإلمن اي ذذائي 

للتنميذة  املتحذإلمن   ام ذم فضذال عذن  تاباذة  ذؤ ر      3103امزإلاق اي ائية لأللفيذة ملذا باذإل عذام     
(  و ضت قائلة حن املنظمذة بايضذافة حىل  ذا تقذوم بذه      31) ا باإل ريو+ 3103املستإلا ة لاام 

للتحإليات اجلإليإلمن غ  املتوقاذة يف كذث   ذن ام يذان علذ         ن أعمال عادية، تواصل التصإلي
 الصايإل القطري 

اعتمذإل  جذا لتلذف يف حعذإلاد     ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا وأشارت املذإليرمن حىل أن   - 1
خطة استراتيجية جإليإلمن،  إلد فيها اخلإل ات اليت يقإل ها وأعإلزا، فقذام أوال بتحليذل احلقذائق    

 تشذذكال الظذذروق امساسذذية للتنميذذة، د قذذام بتحإليذذإل  ذذواطن القذذومن        الواقايذذة اخلارجيذذة الذذيت  
 ناذا ا حزاء تلك الظذروق  وقذإل أتذاذ زذيا النذها ل     ام م املتحإلمن اي ائي  براا اوالضاف يف 

تازيز قإلراته يف جماالت يتمتذع فيهذا زيذزمن اسذبية  ويذبني اهليكذل املقتذرذ        ام م املتحإلمن اي ائي 
 التركيذذز علذذ  حىل‘ ‘املمارسذذة’’يجية، الذذيي ينتقذذل  ذذن التركيذذز علذذ   اجلإليذذإل للخطذذة االسذذترات

، كمذذا ياكذذس قإلرتذذه علذذ  التكيتذذف  وشذذإلدت  ذذإليرمن الناذذا ا علذذ  أن التنميذذة     ‘‘القضذذايا’’
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، كمذذا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي براذذا ااملسذتإلا ة واحلذذإل  ذذن الفقذذر ال يذذزاالن  ذذن صذميم واليذذة   
وارد امساسية الالز ة للوفاء بتلك الواليذة،  طذردمن ونكذن    أكإلت اممهية احليوية من تكون امل

علذذ  نيسذذني حدارمن ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  براذذا االتنبذذؤ هبذذا  ولتحقيذذق تلذذك امزذذإلاق عمذذل  
 املواز ، وتنسيق ُاظيفم امليزااية/حعإلاد التقارير، وايجناز الفاال يف بيئة  ويل ختضع للقيود 

فيمذا يلذي:   ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا تقذإلم الذيي أ ذرز     واسترعت االاتبا  حىل ال - 01
 صذنإلوق للطفولذة )اليوايسذيف(،   ام ذم املتحذإلمن     نظمذة ترتيبات النجمذة  والامذل املشذترك  ذع     

للمذرأمن  ذن أجذل حعذإلاد  يزاايذة  تكا لذة للفتذرمن        املتحذإلمن   ام ذم ، وزيئذة  ام م املتحذإلمن للسذكان  
املتصذذلة بذذيلك  واملسذذاءلة والشذذفافية  والقيذذادمن    ، وقضذذية اسذذترداد التكذذاليف 3102-3107
اي ذذائي  وفيمذذا يتالذذق بنتذذائا  املتحذذإلمن  ام ذذميتالذذق بتازيذذز التذذرابن والتنسذذيق يف جهذذاز   فيمذذا

يف احلذإل  ذن   ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براا اتقريري التقييم )ورد ايدارمن عليهما( بشأن حسهام 
والذذإلعم الذذيي يقإل ذذه الناذذا ا حىل البلذذإلان املتذذأثرمن بال اعذذات يف سذذياق        (DP/2013/3)الفقذذر 

دائمذذا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا ا، ر َّذذ  (DP/2013/5)للسذذالم املتحذذإلمن  ام ذذمعمليذذات 
وسذذا  حىل الذذتالنم  ذذن اتراء وتبادهلذذا  وأعربذذت  الامليذذات، بالتذذإلقيق يف عملياتذذه واتذذائا تلذذك

بالشذفافية واملسذاءلة، واسذترعت االاتبذا      ام م املتحذإلمن اي ذائي    براا ااملإليرمن جمإلدا عن التزام 
، 3100-3101عذن الفتذرمن   املتحذإلمن   ام ذم حىل الرأي غ  املتحفظ جمللذس  راجاذي  سذابات    

  من اي ائيام م املتحإل براا اواليي تسلمه 
ام ذم املتحذإلمن    براذا ا  وأعرب أعضذاء املكتذ  عذن تقذإليرزم لألعمذال الذيت يقذوم هبذا         - 00

 ام ذم وأعربوا عن توقاهم بأن يستمر الناا ا يف القيام بذإلور رئيسذي يف قيذادمن جهذاز      اي ائي
رمن التنمية حىل ام ذام  وأعربذوا بوضذوذ عذن ضذرو     أعمال  جإلولاي ائي  ن أجل دفع املتحإلمن 

أن يشذذكال االسذذتاراض الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات أسذذاس اخلطذذة االسذذتراتيجية اجلإليذذإلمن    
وواليته، زا يتفق  ذع القذرار املتالذق باالسذتاراض الشذا ل الذيي       ام م املتحإلمن اي ائي  ناا ال

جيري كل أربع سنوات، واليي حيتل احلإل  ذن الفقذر  كذان الصذإلارمن  نذه، وهلذي  الغايذة، ُتذب          
علذذ  تركيذذز جهذذود  علذذ  املاذذوزين   ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا ارمن الوطنيذذة  و ثذذوا القذذإل
سذذيما يف أقذذل البلذذإلان  ذذوا  وشذذإلدوا علذذ  أولويذذة امللكيذذة الوطنيذذة وأولويذذات املسذذاوامن بذذني  وال

 اجلنسني والتااون بني بلإلان اجلنوب 
ام ذم   ناذا ا لنذها املشذترك ل  وفيما يتالق باخلطة االسذتراتيجية، أيَّذإل أعضذاء املكتذ  ا     - 03

للطفولذة، وزيئذة   ام ذم املتحذإلمن     نظمذة ، وام ذم املتحذإلمن للسذكان    صنإلوق ع املتحإلمن اي ائي 
للمرأمن بشأن امليزااية املتكا لة و اإلل استرداد التكاليف املنسَّق  وأبذإلوا تأييذإلزم   املتحإلمن  ام م

أجل حعادمن نيإليإل البذارا ترات الذيت تكفذل      نام م املتحإلمن اي ائي  براا اللجهود اليت يبيهلا 

http://undocs.org/ar/DP/2013/3
http://undocs.org/ar/DP/2013/5
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 زيذذإلا  ذذن التذذوازن والتمويذذل للبلذذإلان املشذذمولة بالناذذا ا  ووافذذق أعضذذاء املكتذذ  أيضذذا علذذ    
بإلعم  باشر للميزاايذة و ويذل عذاعي يف حطذار     ام م املتحإلمن اي ائي  براا اضرورمن اضطالع 

لذذتمس اجمللذذس  الو ذذا بشذذأن  ذذا  بذذارا ترات خطتذذه االسذذتراتيجية و ذذإلود خنتذذه اخلاصذذة  وا 
يف تقيذذيم اجملموعذذة الكا لذذة للمخذذاطر املرتبطذذة بالذذإلعم املباشذذر   ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  براذذا ا

للميزااية والتمويل اجلماعي، زا يف ذلك حجراءات الرصإل  كما التمس اجمللس أيضذا  الو ذات   
ة للتقياية،  انظار الفصا     لالطاال  للات طيةياة لاملا    بشأن التقييمات و راجاذة احلسذابات  )  

عل   ا أ رز   ن درجة عاليذة يف االسذتاراض   ام م املتحإلمن اي ائي  ناا ا(  وأشادوا بالرابع
ام ذم املتحذإلمن    براا االيي أجرته شبكته تقييم أداء املنظمات املتاإلدمن امطراق، اليت وضات 

 يف  رتبة  ؤسسة تتمتع زكت  تقييم  ستقل قوي اي ائي 
وتكلمت  إليرمن الناا ا، يف  ارض شكرزا للوفذود، عذن قضذايا اسذترداد التكذاليف،       - 02

وامليزااية املتكا لة، وأشارت حىل أن الناا ا يسا  ليكذون أكثذر اسذتجابة و رواذة يف اسذترداد      
التكذاليف الذيت يتكبذذإلزا  كمذا أشذارت حىل حصذذرار اجمللذس علذ  ضذذرورمن تركيذز الناذا ا علذذ          

وشذذإلدت يف  اذذرض تقيذذيم حسذذهام الناذذا ا يف احلذذإل  ذذن الفقذذر، علذذ  أن القضذذاء علذذ  الفقذذر  
السياسذذات الذذيت نيذذإلأ أكذذن أثذذر بالنسذذبة للفقذذر ليسذذت بالضذذرورمن السياسذذات الذذيت يف صذذا      

للتقيذذيم  افظذذت علذذ  ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  براذذا االفقذذراء بذذاملا  الضذذيسق  فاسذذتجابة حدارمن 
اسع القاعإلمن واملتاإلد امبااد جتا  احلإل  ن الفقر  وبذالرغم  ذن   سال ة و الء ة  ا الناا ا الو

 براذا ا ترتي  تقييمه القوي  ن جاا  شبكة تقييم أداء املنظمذات املتاذإلدمن امطذراق يواصذل     
 ااجلذذة الفجذذوات  وقذذإل سذذا  الناذذا ا أيضذذا حىل توسذذيع شذذراكاته       ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   

ت  ذذإليرمن الناذذا ا عذذن شذذكرزا للوفذذود ووعذذإلت    واملشذذاركة يف شذذراكات ابتكاريذذة  وأعربذذ  
بتمويل حضايف للموارد امساسية، وأشارت بالتحإليإل حىل  ا خي  التااون بني بلذإلان اجلنذوب،   
وأ اطت علما بإصرار الوفود عل   راعامن املساوامن اجلنسااية  واختتمت كلمتها بذأن شذكرت   

 تار أعضاء اجمللس عل  ثقتهم املستمرمن يف الناا ا كشريك ل
 

 األمم املتحدة اإلمنائي برنامجالشؤون اجلنسانية يف 
، التقريذر الشذفوي ملذإليرمن    ام ذم املتحذإلمن اي ذائي    براذا ا وعرضت املإليرمن املااواة، يف  - 02

، 3102-3118الناا ا بشذأن تنفيذي اسذتراتيجية الناذا ا اي ذائي للمسذاوامن بذني اجلنسذني،         
صذف املذإلمن واسذتراتيجية الناذا ا اي ذائي للمسذاوامن بذني        يف ذلك تقرير بشأن استاراض  نت زا

 اجلنسني 
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يد اجذه املسذاوامن بذني اجلنسذني يف     ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا وأثنت الوفود عل   - 03
براجمذذه وجماالتذذه املواضذذياية، وشذذجاو  علذذ  وضذذع  راعذذامن شذذؤون اجلنسذذني  وضذذع التنفيذذي يف   

يذذذز امباذذذاد اجلنسذذذااية يف جذذذإلول أعمذذذال التنميذذذة ملذذذا باذذذإل اخلطذذذة االسذذذتراتيجية املقبلذذذة، وتاز
  وأعربذذوا عذذن ارتيذذا هم لألعمذذال الذذيت تقذذوم هبذذا جلنذذة التوجيذذه والتنفيذذي املانيذذة      3103 عذذام

بالشذذؤون اجلنسذذااية لتازيذذز  سذذاءلة الشذذركات بشذذأن املسذذاوامن بذذني اجلنسذذني واتذذائا التكذذافؤ     
للفريق املا  باملسذاوامن بذني    م املتحإلمن اي ائي ام براا االكا ل بني اجلنسني  وضرورمن تازيز 

امخذرى  وشذإلدوا   املتحذإلمن   ام ماجلنسني التابع للناا ا، وأن يتقاسم اخلنات  ع  ؤسسات 
علذ  صذايإل املنظو ذة بشذأن املسذاوامن بذني اجلنسذني        املتحذإلمن   ام ذم عل  أمهية تنفيي خطة عمذل  

ة  وطلبذذوا أ ثلذذة عذذن ايجنذذازات والتحذذإليات   و كذذني املذذرأمن لضذذمان زيذذادمن االتسذذاق واملسذذاءل   
املتالقة بإعذإلاد التقذارير عذن املسذاوامن بذني اجلنسذني يف املسذتقبل، كمذا طلبذوا  الو ذات بشذأن            
بيااات  ؤشر املساوامن بني اجلنسني  وأعربوا عن القلق حزاء االفتقذار حىل املسذاوامن بذني اجلنسذني     

، وطلبذذوا  الو ذذات بشذذأن   م املتحذذإلمن اي ذذائي ام ذذ براذذا ايف ايدارتذذني الوسذذط  والاليذذا يف   
 التإلري  اجلنساين للمنسقني واملمثلني املقيمني 

للوفود أن الناذا ا سذيإل ا   ام م املتحإلمن اي ائي  براا اوأكإلت املإليرمن املااواة، يف  - 02
من بالكا ذذل القضذذايا اجلنسذذااية يف اخلطذذة االسذذتراتيجية اجلإليذذإلمن، وسينسذذق االسذذتراتيجية اجلإليذذإل 

للمساوامن بني اجلنسني  وشإلدت علذ  أن الناذا ا يامذل  ذن أجذل نيقيذق املزيذإل  ذن املسذاوامن          
والتكافؤ الكا ل بني اجلنسني داخل الناا ا وذلك باعتماد خطذة عمذل علذ  صذايإل املنظو ذة      
وتنظذذيم تذذإلري  يراعذذي القضذذايا اجلنسذذااية  وسيواصذذل الناذذا ا حعذذإلاد تقذذارير سذذنوية بشذذأن     

 كذذافؤ الكا ذذل بذذني اجلنسذذني وسيتقاسذذم اخلذذنات  ذذع  ؤسسذذات ام ذذم املتحذذإلمن     املسذذاوامن والت
 امخرى 

: التقريذر الشذفوي ملذإليرمن الناذا ا عذن تنفيذي       3102/0واختي اجمللس التنفييي املقذرر   - 07
 للمساوامن بني اجلنسني ام م املتحإلمن اي ائي  براا ااستراتيجية 

  
 ت الصلةالنا ا القطرية واملسائل ذا -ثالثا  

، وثائق النا ا القطريذة االثذ    ام م املتحإلمن اي ائي براا اقإل ت املإليرمن املااواة، يف  - 08
والكذا  ون،   وجنوب أفريقيذا، وغينيذا االسذتوائية،    عشر التالية: عهورية الكواغو الإلنقراطية،

واي ذذارات  اهلذذادئ ولينيذذا،  ذذن املنطقذذة امفريقيذذة  و يا ذذار وايبذذال  ذذن  نطقذذة آسذذيا واحملذذين 
 نطقذة   وزذاييت  ذن   والسذودان، وليبيذا  ذن  نطقذة الذإلول الاربيذة  وايكذاراغوا        الاربية املتحإلمن،
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أ ريكذذا الالتينيذذة والبحذذر الكذذاري   وعرضذذت املذذإليرمن املااواذذة، يف املكتذذ  ايقليمذذي مفريقيذذا،   
  (DP/DCP/ERI/2) شروع وثيقة الناا ا القطري يريتريا 

وافذق اجمللذس التنفيذيي علذ  الذنا ا القطريذة االثذ  عشذر          3112/22وعمال باملقرر  - 01
، علذذ  أسذذاس عذذإلم  3103التاليذذة، والذذيت كااذذت قذذإل اوقشذذت يف الذذإلورمن الااديذذة الثاايذذة لاذذام   
وجنذوب أفريقيذا، وغينيذا     ،االعتراض، دون عرضها أو  ناقشتها: عهورية الكواغو الإلنقراطية

والكذذا  ون،  ولينيذذا،  ذذن املنطقذذة امفريقيذذة  و يا ذذار وايبذذال  ذذن  نطقذذة آسذذيا      االسذذتوائية،
والسذذودان، وليبيذذا  ذذن  نطقذذة الذذإلول الاربيذذة     واي ذذارات الاربيذذة املتحذذإلمن،  واحملذذين اهلذذادئ 

  نطقة أ ريكا الالتينية والبحر الكاري   وزاييت  ن وايكاراغوا
، استارض اجمللس التنفييي واعتمإل بصفة اسذتثنائية، وثيقذة   3103/33ووفقا للمقرر  - 31

الناا ا القطري يريتريا  واعتمإل اجمللس التنفييي أيضا الناا ا القطري املشذترك لباكسذتان،   
 وكيلك الناا ا دون ايقليمي للبلإلان وامقاليم اجلزرية يف احملين اهلادئ 

  
 التقييم -راباا  

البنذإل  وقذإلم  ذإلير  كتذ       ام ذم املتحذإلمن اي ذائي    براذا ا قإل ت املذإليرمن املااواذة، يف    - 30
 (DP/2013/3)تقييم حسهام الناا ا يف احلإل  ذن الفقذر   ام م املتحإلمن اي ائي  براا االتقييم، يف 

املتحذإلمن   ام محىل البلإلان املتأثرمن بال اعات يف سياق عمليات وتقييم الإلعم املقإلم  ن الناا ا 
ام ذذم  ناذذا ا  وقذذإل ت املذذإليرمن املااواذذة يف  كتذذ  السياسذذات اي ائيذذة ب(DP/2013l5)للسذذالم 

 (DP/2013/4)الفقذذر   ، رد ايدارمن علذذ  تقيذذيم حسذذهام الناذذا ا يف احلذذإل  ذذن      املتحذذإلمن اي ذذائي  
ام ذذم املتحذذإلمن   ناذذا اوقذذإل ت املذذإليرمن املااواذذة، يف  كتذذ   نذذع امز ذذات والتاذذايف  نذذها، ب      

، رد ايدارمن عن تقييم الإلعم املقإلم  ن الناا ا حىل البلإلان املتأثرمن بال اعات يف سذياق  اي ائي
  (DP/2013/6)للسالم ملتحإلمن ا ام معمليات 

ور َّبذذت الوفذذود بتوقيذذت كذذال التقيذذيمني، وخلصذذت حىل أ مذذا  فيذذإلان حلفذذز احلذذوار،    - 33
واستخالص الإلروس وحعذادمن تركيذز امولويذات  و ثذت الوفذود الناذا ا علذ  ضذمان حدرا          

جية، وزيادمن الفوائإل املستخلصة  ن الإلروس املستفادمن حىل أقصذ   التوصيات يف اخلطة االستراتي
 إل  وأثنت الوفود عل  الناا ا ملا أ رز   ن درجة عالية يف االستاراض اليي أجرتذه شذبكة   
تقييم أداء املنظمات املتاإلدمن امطراق واليت وصفت الناا ا بأاه  ؤسسة تتمتع زكتذ  تقيذيم   

بشذكل جيسذإل تضذمن جذودمن التقييمذات  وأشذادت الوفذود          ستقل قوي، وله ممارسات راسذخة 
ملهمتذذه التقييميذذة، الذذيت سيواصذذلون تقذذإل. الذذإلعم هلذذا      ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   ناذذا اأيضذذا ب

وأوصت الوفود بأن يواصل الناا ا الامل بصورمن وثيقة  ع أصحاب املصلحة الذوطنيني و ذع   

http://undocs.org/ar/DP/DCP/ERI/2
http://undocs.org/ar/DP/2013/3
http://undocs.org/ar/DP/2013l5
http://undocs.org/ar/DP/2013/4
http://undocs.org/ar/DP/2013/6
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 ازتما ا وثيقا للمساوامن بذني اجلنسذني يف   ، وأن يوراملتحإلمن ام مجمموعة أوسع  ن  ؤسسات 
 تقييماته يف املستقبل 

وفيمذذا يتالذذق بإسذذهام الناذذا ا يف احلذذإل  ذذن الفقذذر أثنذذت الوفذذود علذذ   كتذذ  التقيذذيم    - 32
لتقرير  املمتاز والختيار  التركيز عل  احلإل  ن الفقر  وأشارت الوفود حىل أن التقييم أكذإل  ذن   

 ا يف جمذذال احلذذإل  ذذن الفقذذر، وال سذذيما كرائذذإل نيليلذذي يف  ناصذذرمن  جإليذذإل امليذذزمن النسذذبية للناذذا
امزذذإلاق اي ائيذذة لأللفيذذة ويف حعذذإلاد تقذذارير التنميذذة البشذذرية وورقذذات اسذذتراتيجية احلذذإل  ذذن    
الفقر  وأكإلوا جمإلدا أن حسهام الناا ا يف احلإل  ن الفقر سذيظل يسذتفيإل  ذن  نظذور املسذاوامن      

 اجلنسااية 
زناقشذة  واضذيع  سذتهإلفة عوضذا عذن النقذام الشذا لة، أكذإل التقيذيم أن          وفيما يتالذق   - 32

القذذومن النسذذبية للناذذا ا تتمثذذل يف  جذذه املتاذذإلد امباذذاد واملتكا ذذل يف جمذذال احلذذإل  ذذن الفقذذر       
وأعربت الوفود عن تأييإلزا لالحنيذاز حىل الفقذراء كمبذإلأ تذوجيهي عنذإل وضذع أولويذات أعمذال         

سذذتمرار  ذذا الناذذا ا يف جمذذال احلذذإل  ذذن الفقذذر يف التكيذذف  ذذع   الناذذا ا اي ذذائي  وضذذرورمن ا
الل  نظذورات  واضذياية  وضذرورمن    خذ اال تياجات املختلفة للسكان الفقراء والنظذر حليذه  ذن    

 واصلة الناا ا االستفادمن  ن  واطن القومن املتالقة بإسذإلاء املشذورمن الرفياذة املسذتوى يف جمذال      
 ضمان ح إلاأ آثار للتإلخالت عل   ستوى التنفيي السياسات، وبناء القإلرمن، والامل ل

وفيما يتالق بالإلعم املقإلم  ن الناا ا حىل البلذإلان املتذأثرمن بال اعذات، أعربذت الوفذود       - 33
عن ارتيا ها لنتائا التقييم ورد ايدارمن  وأبإلت الوفود تأييإلزا الكا ذل لتذإلخالت الناذا ا يف    

إل ا قإلرتذذه علذذ  د ذذا ُاُهذذا التنميذذة املسذذتإلا ة يف بلذذإلان  جمذذال ايغاثذذة املتالقذذة بالتنميذذة،  سذذتخ 
باإل ال اعات  وأبإلت ارتيا ها معمال الناا ا يف  ناصذرمن دور املذرأمن يف أوضذاع  ذا باذإل        ا

ال اعات، ور بذت بتركيذز الناذا ا علذ  تاذيني أصذحاب اخلذنات وتازيذز قذإلرات املذو فني           
ك اموضذاع  ويسذتطيع الناذا ا أن يذؤدي     عل  االسذتجابة موضذاع ال اعذات والامذل يف تلذ     

املزيذذذإل يف أوضذذذاع ال اعذذذات لتحسذذذني ايدارمن القائمذذذة علذذذ  النتذذذائا، وتازيذذذز الصذذذالت بذذذني 
 الامليات والسياسات  واقتر وا تااواا أقوى  ع املؤسسات املالية الإلولية 

نيسذني   وفيما يتالق بالتنسذيق يف أوضذاع ال اعذات، شذإلدت الوفذود علذ  احلاجذة حىل        - 32
التااون  ع حدارمن عمليات  فظ السالم التاباة لأل م املتحإلمن، وحدارمن الشؤون السياسذية فضذال   
عن املؤسسات املتاإلدمن امطراق  وطلبت الوفود  الو ات بشأن تااون الناا ا  ذع اجلهذات   

املتحذإلمن   ام ذم الفاعلة غ  التاباة لأل م املتحإلمن و ثَّت الوفود الناا ا عل  الامل  ع شذركاء  
 يضمن التقسيم الواضح للامل  زا
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وقذذال املذذإلير املسذذاعإل، يف  كتذذ  السياسذذات اي ائيذذة بالناذذا ا اي ذذائي، أن الناذذا ا  - 37
ير ذذ   ا ذذا بالتقييمذذات وسيضذذمن ايصذذغاء لكذذل توصذذية وتنفيذذيزا  وأضذذاق أن التاليقذذات   

ال الناا ا أقذوى وشذريكا   وستج 3107-3102املقإل ة ستوجه اخلطة االستراتيجية املقبلة، 
أكثر خضوعا للمساءلة  وسيظل احلإل  ن الفقر  ن صميم والية الناا ا، وسيصذقل الناذا ا   
تركيز  لصا  الفقذراء وسيسذا   ذن أجذل حقا ذة صذالت قويذة بذني احلذإل  ذن الفقذر واجملذاالت             

التصذذإلي امخذذرى لاملذذه  وسيسذذتمر  جذذه لصذذا  الفقذذراء يف تنذذاول املسذذاوامن بذذني اجلنسذذني و   
الناا ا يضع أولويذات لال تياجذات الااجلذة للسذكان املسذتفيإلين،       لتأايث الفقر  وبينما كان

سا  للتصإلي لألسباب اجليرية لألز ات و شذاكل التنميذة،  ذ  ال تتكذرر  وأكذإل أن القذومن       
 النسبية للناا ا تتمثل عل  وجه الإلقة يف  جه الشا ل واملتاإلد امبااد للحإل  ن الفقر 

ام ذم املتحذإلمن    ناذا ا وأشار املإلير املساعإل، يف  كت   نع امز ذات والتاذايف  نذها، ب    - 38
حىل أن الناا ا تااون  ع شركاء  ن أجل ضمان التقسيم الواضذح للامذل واال تذرام     ،اي ائي

املتبادل، ويعإلاد نيليل أفضل لل اعات ومدوات التقييم  وقإل شارك الناذا ا  ذع  ؤسسذات    
امخذذذرى يف أوضذذذاع ال اعذذذات، وشذذذارك يف رئاسذذذة الشذذذبكة الإلوليذذذة املانيذذذة  ملتحذذذإلمن ا ام ذذذم

بال اعذذذات واهلشاشذذذة، وزذذذو  كذذذان رئيسذذذي للامذذذل بصذذذورمن اسذذذتراتيجية يف البلذذذإلان املتذذذأثرمن 
بال اعات  وشإلد عل  اخلطذوات الكذب من الذيت  ذت علذ   سذتوى التاذاون  ذع حدارمن عمليذات          

 ام ذذنيياسذذية، وأشذار حىل أن آليذذة التنسذيق الاامليذذة الذيت قذذإلم     فذظ السذذالم وحدارمن الشذؤون الس  
يف أوضذاع الباثذات، و كنتذها  ذن     املتحذإلمن   ام ذم الإلعم هلا عززت بصورمن كب من أعمذال  الاام 

االستفادمن  ن اخلنات وتلبية طلبات البلإلان  وركذز الناذا ا اي ذائي علذ  جمذاالت  تذع فيهذا        
اجمللس بشأن الصلة بذني امز ذة والفقذر، واغتذنم فرصذا للتاذاون       زيزمن اسبية، ونياور  ع أعضاء 

 عل  الصايإل الااملي  ع اجلهات الفاعلة غ  التاباة لأل م املتحإلمن 
، أن الناذا ا ير ذي حىل د ذا    ام م املتحإلمن اي ذائي  براا اوأضاق املإلير املااون، يف  - 31

طذة االسذتراتيجية، وزذيا  وقذف حيظذ        ا  تاإلد امباذاد يف احنيذاز  لصذا  الفقذراء ضذمن اخل     
بإلعم البلإلان املشمولة بالناا ا  ويلتزم الناا ا بربن أاشطة املر لتني التمهيإليذة والتنفيييذة،   
وطبق املااي  النموذجية الختيار املشاريع التنفييية وزذي: القابليذة للتوسذع، والقابليذة للتكذرار،      

اتذذائا الناذذا ا  هيإليذذة، وقذذإل وصذذفت     والقذذإلرمن علذذ  توجيذذه السياسذذات  وكااذذت  اظذذم      
التقييمات النتائا التمهيإلية للناا ا بأ ا امكثر جنا ذا  وكااذت حدارمن الناذا ا  ريصذة علذ       
بناء شذراكات أقذوى، والتاذاون بصذورمن أوثذق  ذع  ؤسسذات ام ذم املتحذإلمن واملؤسسذات غذ             

 التاباة هلا عل   إل سواء 
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الوفذذذود وحدارمن الناذذذا ا علذذذ   اي ذذذائي  اذذذا انوشذذذكر  ذذذإلير  كتذذذ  التقيذذذيم يف ال   - 21
املناقشات البنَّاءمن  وذكذر أن التقيذيمني مهذا أول تقيذيمني يتضذمنان رّد ايدارمن ويكفذالن عذرض        

يتالذق باملنهجيذة،    صورمن أكثر شفافية ومشوال، ساعإلت عل  توضذيح املواضذيع املاقذإلمن  وفيمذا    
لشؤون اجلنسااية، كما نيإلد الفتذرمن الز نيذة   ستشمل التقييمات يف املستقبل  ناقشة للمخاطر وا
، فمن املهذم للغايذة حدراك   ‘‘صورمن سرياة’’اليت جيري فيها التقييم  واظرا من التقييم زو دائما 

دينا يذذات املنظمذذة، وزذذو  ذذا سذذا   كتذذ  التقيذذيم حىل القيذذام بذذه  ذذن خذذالل عمليذذة  نتظمذذة        
لتقيذيم علذ  أزبذة االسذتاإلاد لتقذإل.      للمشاركة واملناقشة، وخاصة  ذع اجمللذس  وكذان  كتذ  ا    

تقييمات  ستقلة وبالغة اممهية، وزو يقإلسر  ا ا احليسز اليي خصصذه لذه اجمللذس والناذا ا  ذن      
 أجل الوفاء زهمته 

ام ذذم املتحذذإلمن   براذذا ا: )أ( تقيذذيم حسذذهام  3102/3واختذذي اجمللذذس التنفيذذيي املقذذرر    - 20
ام ذم املتحذإلمن    براذا ا ارمن  و )ب( تقييم الإلعم املقإلم  ذن  يف احلإل  ن الفقر، ورّد ايداي ائي 
حلفذذظ السذذالم، ورّد املتحذذإلمن  ام ذذمحىل البلذذإلان املتذذأثرمن بال اعذذات يف سذذياق عمليذذات  اي ذذائي 
 ايدارمن 

  
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن -خا سا  

، وقإلم املذإلير املسذاعإل يف   إلمن اي ائيام م املتح براا االبنإل املإليرمن املااواة، يف  قإل ت - 23
 كت  السياسذات اي ائيذة، بالناذا ا اي ذائي استاراضذا ملشذاركة الناذا ا يف الذإلعم املباشذر          

  (DP/2013/7)للميزااية والتمويل اجلماعي 
االسذذتاراض، وال ظذذت النجذذاذ الذذيي   ور َّبذذت الوفذذود بالنتذذائا الذذيت توصذذل حليهذذا     - 22

اتسمت به  شاركة الناا ا اي ائي يف الإلعم املباشر للميزااية  ووفر االستاراض  نرا كافيذا  
اسذذتراتيجي  ذذرن أكثذذر  ملواصذذلة الناذذا ا هلذذيا النذذوع  ذذن املشذذاركة،  يذذث أتذذاذ اطذذاق عمذذل 

ملشذذورمن يف جمذذال السياسذذات  الناذذا ا وفااليتذذه فيمذذا يتالذذق بإسذذإلاء ا   اسذذتجابة،  اذذززا  الء ذذة 
وتنمية القإلرمن  وشجات الوفود الناا ا عل  زيادمن  شاركته يف التمويل اجلماعي، فهو جمذال  

 نكن أن ينجح فيه الناا ا ويسمح له ببناء شراكات وبرا ا  شتركة ززيإل  ن الفاالية 
يذة يف حطذار بذارا ترات    وابهت الوفود الناا ا اي ائي حىل تقإل. الذإلعم املباشذر للميزاا   - 22

خطته االستراتيجية و إلود خناته  وطلبت الوفذود  الو ذات بشذأن املخذاطر االئتماايذة، الذيت       
مل يذذتم تناوهلذذا بشذذكل كذذاقع يف االسذذتاراض، فضذذال عذذن اذذوع تقيذذيم املخذذاطر الذذيي اضذذطلع     

ميزاايذة،  الناا ا  وطلبت الوفود توضيحات بشأن الرؤيذة الطويلذة امجذل للذإلعم املباشذر لل      به
والامليذذات املتباذذة عنذذإل البذذتّم )أو عذذإلم البذذتّم( يف اسذذتخإلام الذذإلعم املباشذذر للميزاايذذة )تقيذذيم       

http://undocs.org/ar/DP/2013/7
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املخذذاطر واال تثذذال للماذذاي  احملاسذذبية الإلوليذذة للقطذذاع الاذذام(،  ذذع التشذذإليإل علذذ  الكفذذاءمن           
سذات  والشفافية  كما طلبذت الوفذود  الو ذات بشذأن أثذر الطريقذة علذ  احلذوار املتالذق بالسيا         

علذ  صذقل  بادئذه التوجيهيذة     ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا وفاالية التنمية، وشجات الوفود 
 وأاظمته املتالقة بالإلعم املباشر للميزااية 

القذوي للذإلعم    إلوأعرب الاإليإل  ذن الوفذود  ذن البلذإلان املشذمولة بالناذا ا عذن التأييذ         - 23
سذذاعإلمن اي ائيذذة الرمسيذذة شذذفافا، وعذذزز حجنذذاز   املباشذذر للميزاايذذة، الذذيي نيسَّذذن وجاذذل تذذإلفق امل  

امزإلاق اي ائية لأللفية، والتقيتإل بفااليذة املاواذة  وأعربذت الوفذود عذن الذإلعم القذوي لطريقذة         
التمويل اجلماعي، فقإل أ هرت التقييمات أ ا أسفرت عن اتذائا حجيابيذة يف اسذتيااب امليزاايذة،     

بحث الناا ا فيما يلي: رفع سقف املذوارد  ذ  أ هذرت    والتنسيق وتابئة املوارد  وينبغي أن ي
املؤسسات الوطنية القإلرمن عل  حدارمن و ااودمن النظر يف طرق حدارمن وحماسذبة و راجاذة  سذابات    
 الناذذا ا اي ذذائي زذذا يكفذذل اتسذذاقها  ذذع الذذُنظيفم الوطنيذذة  والذذإلعومن حىل اسذذتخإلام الذذإلعم املباشذذر   

 اي ائية املتحإلمن  ام مإل املنظو ة عن طريق جمموعة للميزااية والتمويل اجلماعي عل  صاي
ووافذذق املذذإلير املسذذاعإل يف  كتذذ  السياسذذات اي ائيذذة بالناذذا ا اي ذذائي، علذذ  أن         - 22

 شذذذاركة الناذذذا ا يف الذذذإلعم املباشذذذر للميزاايذذذة والتمويذذذل اجلمذذذاعي كذذذان بصذذذفة اسذذذتثنائية،  
الناا ا اي ذائي حىل ذلذك عنذإل ا يذؤدي حىل     ينبغي أن يتطور حىل أدامن للتإلخالت  ويتحول  وال

تيسذذ  تقذذإل. املسذذاعإلمن حىل البلذذإلان املشذذمولة بالناذذا ا، وال سذذيما بغذذرض الفااليذذة  ذذن  يذذث   
التكلفة واحلإل  ن التجزئة  وقذإل شذارك الناذا ا اي ذائي يف تقذإل. الذإلعم املباشذر للميزاايذة يف         

، وأجذذذرى تقييمذذذا للمخذذذاطر قبذذذل  3107-3102جمذذذاالت حمذذذإلدمن يف اخلطذذذة االسذذذتراتيجية،  
التذذذإلخالت، لقيذذذاس القذذذإلرمن املاليذذذة الاا ذذذة وقذذذإلرمن ايدارمن  ويف باذذذ  الظذذذروق، مل يذذذتمكن  
الناذذا ا اي ذذائي  ذذن املشذذاركة يف املناقشذذات املتالقذذة بقضذذايا التنميذذة الرئيسذذية علذذ  الصذذايإل    

يف تقذذإلم الناذذا ا  القطذذري دون خيذذار اسذذتخإلام الذذإلعم املباشذذر للميزاايذذة، وزذذيا زذذو السذذب   
  ويف احلاالت اليت مل تتم فيها تلبية تلذك الشذروط، كذان    3118اي ائي بطلبه حىل اجمللس عام 

 الناا ا اي ائي ااتقائيا يف اختيار البلإلان اليت يستخإلم فيها الإلعم املباشر للميزااية 
ويذل اجلمذاعي  ذن خذالل     وقإل شارك الناا ا اي ائي يف الإلعم املباشر للميزاايذة والتم  - 27

 شاريع  شتركة فقن،  ع الناذا ا والبلذإلان املاحنذة الذيت تقذإلم ام ذوال  وكذان دور الناذا ا         
اي ذذائي زذذو تذذوف  الذذإلعم الذذتق  يف بيئذذة آ نذذة وتااوايذذة دون زيذذادمن أعبذذاء واليتذذه  و ذذا بذذرذ      

قذذة بالذذإلعم املباشذذر  الناذذا ا علذذ  أزبذذة االسذذتاإلاد لصذذقل املبذذادئ التوجيهيذذة واماظمذذة املتال     
للميزااية والتمويل اجلماعي، وال سيما فيما يتالق بتقييم املخاطر، حذا وافق اجمللس علذ  ذلذك    
وال يوصي الناا ا بزيادمن سقف املذوارد، الذيي قذرر  اجمللذس والذيي اعتذن  الناذا ا اي ذائي         
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لذ  الرصذإل وايبذالل علذ      أدامن حدارية كافية للمذوارد  وسيواصذل الناذا ا اي ذائي االعتمذاد ع     
 الصايإل القطري لالضطالع بتحليالت امثر 

ام ذذم املتحذذإلمن  براذذا ا: اسذذتاراض  شذذاركة 3102/2اختذذي اجمللذذس التنفيذذيي املقذذرر   - 28
 يف تقإل. الإلعم املباشر للميزااية والتمويل اجلماعي اي ائي 

  
 ترتيبات النجمة -سادسا  

يف  كت  السياسات اي ائية بالناذا ا اي ذائي املذيكرمن    عرض اائ  املإلير املساعإلمن،  - 21
 غ  الرمسية بشأن ترتيبات النجمة 

وأيَّذإلت املتطلبذات املاليذة والتشذغيلية     ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     ناذا ا وأشادت الوفذود ب  - 21
للمحافظة عل  وجذود وقذإلرمن الناذا ا علذ  الصذايإل الاذاملي  ذن أجذل دعذم البلذإلان املشذمولة            

الناا ا، وال سيما أقل البلإلان  وا والبلإلان املتوسطة الإلخل  وأيَّإلت الوفذود سياسذة  واء ذة    ب
النجمة عل  الصايإل القطري  ع أوضاع كل بلإل  شذمول بالناذا ا علذ   ذإلمن  واظذرا للقلذق       
 ذن أن تذذؤدي التاذذإليالت يف  اذذاي  ترتيبذذات النجمذذة حىل تغذذي  االتفاقذذات السذذابقة وتذذؤثر سذذلبا  

  باذ  البلذإلان، جذرى تشذجيع الناذا ا علذ   واصذلة تقذإل. املذوارد و ااجلذة امولويذات            عل
 اي ائية الوطنية 

 ذذذائي بشذذذأن اسذذذتاإلاد  وقإلرتذذذه  وأعربذذذت الوفذذذود عذذذن تقذذذإليرزا لقلذذذق الناذذذا ا اي   - 20
يتالق باالستجابة للحاالت اي ائية الناشئة  و ذن اا يذة ثاايذة تسذاءلت تلذك الوفذود عذن         فيما

قيمذذة حاشذذاء صذذنإلوق  سذذتقل للطذذوارئ وطلبذذوا حيضذذا ا بشذذأن املاذذاي  املسذذتخإل ة لتحإليذذإل       
البلإلان/احلاالت اليت نكنها االستفادمن أو عذإلم االسذتفادمن  ذن ذلذك، وال سذيما يف ضذوء اسذبة        
االعتماد املقتر ة وشذجات الوفذود الناذا ا اي ذائي علذ  االسذتفادمن  ذن خذنات  ؤسسذات          

 أاشذأت صذنإلوقا للطذوارئ  ويف ضذوء االجتذا  حىل خفذ  املذوارد امساسذية         اليتاملتحإلمن  ام م
اجملذذزأمن، نكذذن للناذذا ا اي ذذائي اسذذتخإلام التمويذذل املخصذذ  لصذذناديق الطذذوارئ يف البنذذود        

 امخرى لترتيبات النجمة 
ة وأعربت الوفود عن تقإليرزا معمال الناا ا اي ائي املتالقة بإعذإلاد  يزاايذة  تكا لذ    - 23

 ع املؤسسات امخرى التاباة لأل م املتحإلمن، وأيفش  حىل ذلذك باعتبذار  عال ذة بذارزمن يف تازيذز      
 راقبة النتائا  واعُتنت التاإليالت يف ترتيبات النجمة زثابة خطومن حىل ام ام يف حعإلاد امليزاايذة  

ا ة  واعتذذنت املتكا لذذة زذذا يكفذذل تركيذذز الناذذا ا علذذ  احلذذإل  ذذن الفقذذر وعلذذ  التنميذذة املسذذتإل 
الوفود التاإليالت زثابة طريقة ملواجهة االجتا  حىل اخنفاض املوارد امساسية وبالتذار كمحاولذة   

 لزيادمن أثر الناا ا اي ائي يف البلإلان املشمولة بالناا ا 



E/2013/35 

 

14-58877 18/187 

 

ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   ناذذا اوأكذذإل املذذإلير املسذذاعإل، يف  كتذذ  الشذذؤون ايداريذذة ب   - 22
لذف  تلناا ا اي ائي اعتمإل  جا  توازاا، يركاز عل  النتائا ويقيم توازاذا بذني ل  للمجلس أن ا

 صادر التمويل وقإلرمن الناا ا اي ائي عل  التواجإل  وفيمذا يتالذق بصذنإلوق الطذوارئ، كذان      
الناذذا ا اي ذذائي  ريصذذا علذذ  أن يذذإلر  أ ذذواال حضذذافية يف جمموعذذة أدواتذذه للمحافظذذة علذذ      

نتذائا  ولذئن كذان  ذن الصذا  التأزذ  لأل ذإلاأ غذ  املتنبذأ هبذا، فذإن ا ذتالك             التركيز عل  ال
امدوات الصذذحيحة  ذذن أجذذل االسذذتجابة ُياذذإل أ ذذرا بذذالك اممهيذذة، كمذذا يكفذذل ذلذذك أن يغتذذنم   
الناا ا اي ائي فرصا ح ائية حجيابية  وطل  الناا ا اي ائي حاشاء صنإلوق حمإلود لذه سذقف،   

احلار املقإلم  ن الناا ا اي ائي، واليي  ن شأاه أن جيال  ن الناذا ا   بايضافة حىل التمويل
 اي ائي  نظمة أكثر  رواة، وأقإلر عل  االستجابة 

ولفت اائ  املإلير املساعإل، يف  كت  الشؤون ايدارية بالناذا ا اي ذائي االاتبذا  حىل     - 22
اي ذائي مل نكنذه تاذإليل وثذائق برجمتذه      االعتراق الإلور بصناديق الطوارئ  وذكر أن الناا ا 

وام وال املرتبطة هبا  ن أجل التكيتف  ع احلاالت الناشذئة، الذيت تتطلذ  اسذتجابة اسذتراتيجية      
فورية  وقإل اقترذ الناا ا اي ائي بالفال سقفا الستخإلام صناديق الطذوارئ، والذيي سذُتقإلم    

رئ املقترذ امز ات الذيت تنشذأ ضذمن زذإلق     الوفود تاليقا ا بشأاه  وال يتناول صنإلوق الطوا
  ومل يشذي شذيء يف املقتر ذات    2 -ختصي  املوارد  ن االعتمذادات امساسذية بطريقذة الفئذة     

 3103/38املتالقذذذة بصذذذنإلوق الطذذذوارئ أو الوجذذذود الفالذذذي للناذذذا ا اي ذذذائي عذذذن املقذذذرر  
لغذرض املتفذق عليذه  ذن     وال بالنسذبة ل  0 -ال  ن  يذث النسذ  املئويذة للفئذة      0 -الفئة  بشأن
وتكملذة للذتغ ات    0 -  والوجود املادي زو بالفال جزء  ن املناقشات بشأن الفئة 0 - الفئة

  3103/38املتفق عليها يف املقرر  0 -اليت طرأت عل  الفئة 
ام ذذذم املتحذذذإلمن  ناذذا ا : ترتيبذذذات النجمذذذة ل3102/2اختذذي اجمللذذذس التنفيذذذيي املقذذرر    - 23

  اي ائي
 

 ام م املتحإلمن للسكان صنإلوقء املتالق باجلز  
 اليت أدىل هبا رئيس اجمللس التنفيذي ةاملالحظات االفتتاحي

ام ذذم  صذذنإلوقر َّذذ  رئذذيس اجمللذذس التنفيذذيي بذذالوفود الذذيت  ضذذرت اجلذذزء املتالذذق ب  - 22
 اسذذم مغذذراض التنميذذة، ووجَّذذه االاتبذذا  حىل    3102  وشذذإلد علذذ  أن عذذام  املتحذذإلمن للسذذكان

ت املتالقذذة بالوفذذاء بالتزا ذذات التنميذة املسذذتإلا ة وغايا ذذا،  ذذع ضذمان حقا ذذة تذذوازن  ذذع   التحذإليا 
البيئذذة  وأشذذار حىل أن جذذإلول أعمذذال القذذازرمن ايستشذذرايف املنبثذذق عذذن املذذؤ ر الذذإلور للسذذكان    

قإلم لططا ملااجلة امسئلة اليت تواجه اجملتمذع الذإلور أثنذاء تقإل ذه صذوب       0112والتنمية لاام 
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 ن امزإلاق اي ائية لأللفية وسا  حىل وضع جإلول أعمذال التنميذة    3103زإلق عام  وعإل 
  3103باإل عام  ملا
للسذذكان والتنميذذة يف فتذذرمن  ذذا باذذإل   املتحذذإلمن  ام ذذموشذذإلد الذذرئيس علذذ  أمهيذذة  ذذؤ ر    - 27

وأشذار حىل أاذه بذإلون  ااجلذة قضذية القضذاء علذ  الفقذر احلامسذة بشذكل            3102استاراض عام 
وزذذي  قذذوق اياسذذان، والكرا ذذة   -يع اممهيذذة احملوريذذة للبشذذر يف عمليذذة التنميذذة  كذذاقع ستضذذ

لذه  ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق اياسااية، واوعية احليامن الالئقذة  وشذإلد الذرئيس علذ  أن     
دور فريإل ملساعإلمن البلإلان عل  نيقيق زي  امزإلاق وأن  ن  سؤولية اجمللذس التنفيذيي تقذإل.    

ة، زذذا يف ذلذذك عذذن طريذذق الذذإلعم السياسذذي واملذذار، والتوجيذذه التشذذرياي،  الذذإلعم لتلذذك املنظمذذ
لقيادتذه  ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق واملشورمن االسذتراتيجية  وأثذ  علذ  املذإلير التنفيذيي ل     

 الفاالة يف توجيه الصنإلوق وسن بيئة اقتصادية تتسم بتحإليات عالية 
 

 بيان من املدير التنفيذي
 صذنإلوق تنفييي يف  سذتهل بيااذه عذن خذال  التاذاطف واملواسذامن  ذن        أعرب املإلير ال - 28

حىل  كو ذذة وشذذا  النازيذذل علذذ  احلذذادأ املأسذذاوي واخلسذذارمن يف    ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  
امرواذ الذذيت  ذذإلثت  ذذؤخرا يف سذذااتا  اريذذا، النازيذذل  واسذذتمر املذذإلير التنفيذذيي فهنذذأ رئذذيس  

هبم  وأعرب عن الشذكر للذرئيس وأعضذاء املكتذ      اجمللس التنفييي وأعضاء املكت  عل  ااتخا
 املنتهية واليتهم عل  قياد م املمتازمن 

وأطلذذذذذذذذع املذذذذذذذذإلير التنفيذذذذذذذذيي يف بيااذذذذذذذذه ) تذذذذذذذذاذ علذذذذذذذذ  املوقذذذذذذذذع الشذذذذذذذذبكي    - 21
http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12129،)      اجمللذذس التنفيذذيي علذذ  التقذذإلم احملذذرز

املتحذإلمن   ام ذم يف تنفيي املبادرات اليت وصفها للمجلس يف الإلورمن السابقة  وركَّذز علذ   ذؤ ر    
  3103  وخطذة التنميذة ملذا باذإل عذام      3102للسكان والتنمية يف فترمن  ا باإل اسذتاراض عذام   

شذطة التنفيييذة الذيت تضذطلع     واالستاراض الشا ل اليي جيري كل أربع سنوات لسياسذات اما 
ام ذذم املتحذذإلمن  صذذنإلوق ذذن أجذذل التنميذذة  واخلطذذة االسذذتراتيجية ل املتحذذإلمن  ام ذذمهبذذا  نظو ذذة 
، زذذذذا يف ذلذذذذك اسذذذذترداد 3107-3102  وامليزاايذذذذة املتكا لذذذذة، 3107-3102، للسذذذذكان

  وتنظذيم  التكاليف  والتقييم  والصحة ايجنابيذة، ودينا يذات السذكان وأوجذه التذرابن اي ائيذة      
ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  صذذنإلوقيف ذلذذك  تاباذذة  ذذؤ ر قمذذة لنذذإلن، واسذذتراتيجية  امسذذرمن، زذذا

لتنظيم امسرمن  ومحلة التاجيل خبف  وفيات النفاس يف أفريقيا، زا يف ذلك  ؤ ر قمذة االنيذاد   
امفريقي امخذ  الذيي قذإلم فيذه رؤسذاء الذإلول واحلكو ذات التزا ذات خبفذ  وفيذات النفذاس            

للمذذرازقني والشذذباب   ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    صذذنإلوقوايعاقذذة يف أفريقيذذا  واسذذتراتيجية   

http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12129
http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12129
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والشذذيخوخة  واالسذذتجابة للحذذاالت اياسذذااية  وأ ذذن املذذو فني  والتفذذوق التشذذغيلي  وأبلذذك     
، وأشذار حىل أاذه يف   ام م املتحإلمن للسكان صنإلوقاملإلير التنفييي اجمللس حبالة التمويل اجليإلمن ل

يف املائذة  قاراذة    7.1بنسذبة  ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق زاد حعار الذإلخل ل  3103عام 
حىل املسذذاءلة ام ذذم املتحذإلمن للسذذكان   صذذنإلوق  وشذذإلد علذ  امولويذذة الذذيت يوليهذا   3100باذام  

والشفافية، وأوضح املإلير التنفييي بالتفصيل  ا يتالق باعتماد املااي  احملاسبية الإلولية للقطذاع  
 راجاي  سذابات   جملسالتركيز عل   بادرمن شفافية املاواة الإلولية  و تاباة توصيات الاام  و

  وأعرب عن ارتيا ه ملا ال ظه  ن رأي  راجاة احلسابات غذ  املاذإلل الصذادر    ام م املتحإلمن
  3100-3101عن جملس  راجاي احلسابات لفترمن السنتني 

للشذذابة التقنيذذة  كمذذإلير للمكتذذ      ور ذذ  املذذإلير التنفيذذيي باملذذإلير املاذذني  ذذإليثا،      - 31
فذذرع اجمللذذس  ايقليمذذي لغذذرب ووسذذن أفريقيذذا  و ذذإلير  كتذذ   نطقذذة الذذإلول الاربيذذة  ورئذذيس

ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق التنفييي والاالقات اخلارجية، وأكذإل للمجلذس التنفيذيي أن    
  ذلذذك، علذذ  نيقيذذق اتذذائا أقذذوى يف جماالتذذه امساسذذية  وعذذالومن علذذ   3102سذذ كز يف عذذام 

سيصذذقل الصذذنإلوق خططذذه االسذذتراتيجية وسذذيكون أكثذذر خضذذوعا للمسذذاءلة وأشذذإل اسذذتجابة   
 ال تياجات النساء وام هات والشباب 

يف اجملذذاالت ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان   صذذنإلوقوأشذذارت الوفذذود حىل دعمهذذا معمذذال    - 30
  واملسذذاوامن بذذذني  امساسذذية املتالقذذذة بالصذذحة اجلنسذذذية والصذذحة ايجنابيذذذة واحلقذذوق ايجنابيذذذة    

ام ذم   صذنإلوق اجلنسني  والسكان والتنميذة  وأعربذت عذن التقذإلير لألعمذال الذيت اضذطلع هبذا         
االاتبذا  حىل   استجابة للتطلاات اي ائية للبلإلان النا ية  وبينما استرعت الوفوداملتحإلمن للسكان 

اجيذل خبفذ  وفيذات    احلاجة امللحة للتصإلي لقضية الوفيات النفاسية، أشادت زبادرمن محلذة الت 
يف التصذذإلي ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    صذذنإلوقالنفذذاس يف أفريقيذذا  وأشذذادت أيضذذا بأعمذذال     

للتحذذإليات الذذيت يواجههذذا الشذذباب  وشذذإلد أ ذذإل الوفذذود علذذ  أن الشذذواغل املتالقذذة بالسذذكان    
ام ذم املتحذإلمن    صذنإلوق والصحة تتصل  باشرمن بام ن اياساين وأشار حىل امعمال اليت قام هبا 

يف  ااجلة املشاريع ذات الصلة بام ن اياساين  ن أجل محاية  قوق املرأمن  ولذو ظ  لسكان ل
أن اال تياجذذات الذذيت مل يذذتم الوفذذاء هبذذا يف جمذذال تنظذذيم امسذذرمن ال نكذذن تلبيتذذها حال  ذذن خذذالل 
االلتذزام اجلمذذاعي  ذذن جااذذ  عيذع أصذذحاب املصذذلحة  وأيفعذذرب عذن التر يذذ  برئاسذذة املذذإلير    

  كمذذا جذذرت ايشذذادمن أيضذذا بأعمذذال  3103لفريذذق املرجاذذي لتنظذذيم امسذذرمن لاذذام  التنفيذذيي ل
بشأن الشيخوخة  وأشار أ إل الوفود حىل أن بلذإل  ياتمذإل علذ     ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوق

للمذرأمن،  املتحذإلمن   ام ذم  ذع زيئذة   ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق التااون املستمر  ذن جااذ    
املصلحة اتخرين لضمان الذإلعم القذوي للحقذوق ايجنابيذة      و ع الإلول امعضاء و ع أصحاب
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أثناء املفاوضات املقبلة  ثل تلك اليت ستقوم هبا جلنة وضع املرأمن  ستقبال  وعالومن علذ  ذلذك،   
جلهذود  اياسذااية  ذن أجذل دعذم باذ  أشذإل        ام م املتحإلمن للسذكان   صنإلوقجرت ايشادمن ب

ات احلاليذة يف اجلمهوريذة الاربيذة السذورية، ويف     فئات السكان ضافا اليين تشردوا جراء امز 
 القرن امفريقي ويف  نطقة السا ل 

)املتالذذذق  27/332الاا ذذذة  اجلمايذذذةوشذذذإلدت الوفذذذود علذذذ  اممهيذذذة البالغذذذة لقذذذرار     - 33
باالستاراض الشا ل للسياسذات الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات لألاشذطة التنفيييذة  ذن أجذل           

من تنفيذي القذرار بالكا ذل )ولذيس بصذورمن ااتقائيذة(  ذن جااذ          التنمية(، وأكإلت الوفذود ضذرور  
وتسذتن  اخلطذة االسذتراتيجية     الصناديق والذنا ا  وشذإلدت الوفذود علذ  ضذرورمن أن تسترشذإل      

، وامليزاايذة املتكا لذة بذالقرار املتالذق     3107-3102ام م املتحذإلمن للسذكان    صنإلوقاجلإليإلمن ل
أربذع سذنوات لألاشذطة التنفيييذة  ذن أجذل       باالستاراض الشا ل للسياسذات الذيي جيذري كذل     

التنمية  وأشادوا باملإلير التنفييي ملا اتسمت بذه املشذاورات الذيت اضذطلع هبذا يف  اذرض حعذإلاد        
 ،  ن طابع الشمول 3107-3102اخلطة االستراتيجية اجلإليإلمن، 

وأشار با  الوفود حىل أن وجود قإلرمن تقييمية  اززمن و ستقلة  ا ذا ضذروري جلميذع     - 32
  ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  صذذنإلوقأصذذحاب املصذذلحة ليشذذاروا بالثقذذة يف جذذودمن وأثذذر أعمذذال   

وسوق تتطل  القإلرمن التقييمية املستقلة، يف علة أ ور، نيإليإلا واضحا لكذل دور  ذن امدوار   
واملسذذذؤوليات فيمذذذا بذذذني التقييمذذذات والذذذنا ا  و ظيذذذت بالتقذذذإلير صذذذرا ة وجذذذودمن التقيذذذيم 

يف جمذذال صذحة امم  و ظيذذت  ام ذذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق إلم  ذن  املواضذياي للذإلعم املقذذ  
ملا أبإلته  ن صذرا ة وذكذرت الوفذود أ ذا     ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقبالثناء ايدارمن الاليا ل

تتطلع حىل حجراء  وار بشذأن كيفيذة اسذتخإلام التوصذيات الذواردمن يف التقريذر  ذن أجذل نيسذني          
 تلبية ا تياجات صحة امم لإلى أكثر الفئات ضافا  نيقيق النتائا، وال سيما  ن أجل

وأكإلت الإلول امفريقية، وأعضاء اجمللس التنفيذيي، أاذه  ذع ايشذارمن حىل  ذا يقإل واذه        - 32
، فذإن ختصذي    ام ذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق ل  ن دعم  ذن أجذل تنقذيح السياسذة التقييميذة     

 املوارد املتا ة لألاشطة النااجمية  وارد للتقييم ينبغي أال يؤثر بصورمن غ   واتية عل  
وشكر املإلير التنفييي الوفود عل  تاليقا ا وتوجيها ا، زا يف ذلك  ذا يتالذق بذالتقييم     - 33

-3111يف جمذذال صذذحة امم ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  صذذنإلوقاملواضذذياي للذذإلعم املقذذإلم  ذذن  
  وأكذذإل للمجلذذس للسذذكان ام ذذم املتحذذإلمن صذذنإلوق، وسياسذذة التقيذذيم املنقحذذة الناشذذئة ل3100

 لتزم بسياسة التقييم الذيت تضذمن اسذتقالل  همذة     ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقالتنفييي أن 
  وعالومن عل  ذلك أعذرب اجمللذس أيضذا عذن التزا ذه      ام م املتحإلمن للسكان صنإلوقالتقييم يف 

يمضذي قيفذإُل ا   بضمان عملية تشاورية صرحية وشفافة  ذع اجمللذس لتنقذيح سياسذة التقيذيم وأاذه س      
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باملبذذادئ التوجيهيذذة املقإل ذذة  ذذن اجمللذذس  وفيمذذا يتالذذق بذذالتقييم املواضذذياي للذذإلعم املقذذإلم  ذذن      
يف جمذذذال صذذذحة امم، أوضذذذح أن التقيذذذيم يغطذذذي فتذذذرمن      ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان    صذذذنإلوق

  وأشذار حىل أن الصذنإلوق   3100، عل  أن ياإل التقريذر يف عذام   3101-3111سنوات،  01
و ذ    3100فقذن، وشذإلد علذ  أاذه يف الفتذرمن       3118امم أيفاشئ  ني عذام   املواضياي لصحة

يف جمذال صذحة امم تغذي ا    ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقاليوم تغيسر تركيز الإلعم اليي يقإل ه 
كذذب ا  ذذع التشذذإليإل القذذوي علذذ  التصذذإلي لال تياجذذات داخذذل البلذذإل وا تياجذذات املكتذذ           

 جذا  ام م املتحإلمن للسذكان   صنإلوقنة املاضية وضع القطري  وعالومن عل  ذلك، فخالل الس
قطاعيا لصقل وتازيز الإلعم اليي يقإل ه يف جمال صحة امم  وأكإل  ن جإليإل أن  ا مت نيقيقذه  

ام ذم   صذنإلوق بلإلا أفريقيا يف  ؤ ر قمة االنياد امفريقي امخ  كان دليال عل  التزام  30 ع 
 بصحة ام ة املتحإلمن للسكان 

املذذإلير التنفيذذيي عذذن التقذذإلير ملختلذذف التاليقذذات املقإل ذذة  ذذن أعضذذاء اجمللذذس   وأعذذرب - 32
ام ذذم املتحذذإلمن   صذذنإلوقالتنفيذذيي فيمذذا يتالذذق زوضذذوع اسذذترداد التكذذاليف، وأشذذار حىل أن      

سينتظر زو واملنظمات الشقيقة املانية املبذادئ التوجيهيذة للمجلذس  وذكذر أاذه يتطلذع       للسكان 
واخلطذذذة ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان    صذذذنإلوقامليزاايذذذة املتكا لذذذة ل  حىل املناقشذذذة املقبلذذذة بشذذذأن  

  وردا علذ  استفسذار بشذأن    3107-3102، ام ذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق االستراتيجية ل
التقريذر    راجاة  سابات الناا ا الااملي وايقليمي، أشذار حىل أاذه سذيتاذ يف الوقذت املناسذ      

ي يف فذذرع االسذذتجابة اياسذذااية، أكذذإل للمجلذذس أن  ورد ايدارمن  وفيمذذا يتالذذق بذذاملالك الذذو يف
ام ذم املتحذذإلمن للسذذكان   صذذنإلوققضذايا املذذوارد البشذرية أيفخذذيت علذ  حممذذل اجلذإل  ذذن جااذ       

ام ذم   صذنإلوق وجرت  ااجلتها زا يكفل وجذود  ذالك و يفذي يفذي بذالغرض  وأشذار حىل أن       
مذاع جلنذة وضذع املذرأمن املقبذل       للمرأمن بشأن اجتاملتحإلمن  ام ميتااون  ع زيئة املتحإلمن للسكان 

للسذكان والتنميذة   املتحذإلمن   ام ذم وأعرب عن الشكر معضاء اجمللس للإلعم اليي قإل و  ملذؤ ر  
ام ذذم  صذذنإلوقوأشذذار حىل أن ذلذذك سذذيفيإل أعمذذال    3102يف فتذذرمن  ذذا باذذإل اسذذتاراض عذذام   

فضذذذال عذذذن ايسذذذهام يف خطذذذة التنميذذذة ملذذذا باذذذإل     3102فيمذذذا باذذذإل عذذذام  املتحذذذإلمن للسذذذكان 
يف البلإلان املتوسذطة الذإلخل،   ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوق  وفيما يتالق بوجود 3103 عام

  وأقذر  املتحذإلمن  ام ذم أشار حىل أن الصنإلوق سيواصذل االسترشذاد بذاجمللس التنفيذيي وزنظو ذة      
بذذأن الصذذنإلوق لذذه دور يف البلذذإلان املتوسذذطة الذذإلخل وأاذذه سيواصذذل املشذذاركة بشذذأن قضذذايا       

أخذذرى ضذذمن واليذذة الصذذنإلوق  وأعذذرب عذذن الشذذكر جلميذذع الوفذذود علذذ     السذذكان وجمذذاالت
 قإل و   ن دعم وتوجيه   ا
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 التقييم -ساباا  
، التقيذيم املواضذياي للذإلعم    ام م املتحإلمن للسكان صنإلوققإلم رئيس فرع التقييم، يف  - 37

  وقذذإلم اائذذ  املذذإلير التنفيذذيي    3100-3111املقذذإلم  ذذن الصذذنإلوق يف جمذذال صذذحة امم،     
ام ذم   صذنإلوق لناا ا( رد ايدارمن  وقإلم املإلير التنفييي املشروع املنقح للسياسة التقييميذة ل )ا

  املتحإلمن للسكان
زناقشذذته التقيذذيم   وأعذذرب الاإليذذإل  ذذن الوفذذود عذذن تقذذإليرزم لقيذذام اجمللذذس التنفيذذيي       - 38

دت يف جمذال صذحة امم  وشذذإل  ام ذذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق املواضذياي للذإلعم املقذإلم  ذن     
الوفود عل  أمهية التقييم، وأشارت حىل أن النتائا تذبني أن الصذنإلوق أدى دورا  همذا يف جمذال     
صحة امم يف كث   ن البلإلان وذلذك بتوجيهذه للذتغ ات السياسذية املهمذة ويف جمذال التنسذيق         

 ملااجلة القضايا الذيت ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقو ع التسليم باخلطوات املتخيمن  ن جاا  
جرى نيإليإلزا، أضافت الوفود أاه يلزم القيام بأعمال حضافية، زذا يف ذلذك يف جمذاالت رئيسذية     
 ذذن قبيذذل قذذإلرمن املذذو فني، والتخطذذين والرصذذإل  وشذذإلدت الوفذذود علذذ  اممهيذذة البالغذذة ملهمذذة    
التقييم يف نيسني نيقيق النتائا، وأشارت الوفود حىل أن اتائا التقيذيم سُتسذهم يف تطذوير خطذة     

راتيجية جإليإلمن للصنإلوق  وأكإلت الوفود احلاجة حىل ضمان حجيذاد صذلة قويذة بذني الواليذة      است
الرئيسذية وامولويذات االسذذتراتيجية للصذنإلوق و همذة التقيذذيم  وأشذارت حىل ضذرورمن اشذذر رد       
ايدارمن  سذذتقبال قبذذل وقذذت طويذذل  ذذن عقذذإل دورمن اجمللذذس التنفيذذيي زذذا يتذذيح اسذذتنارمن املناقشذذة 

 اباة والتنفيي املتالقة باملت
علذ   واصذلة التركيذز علذ      ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق وشجَّات وفذود عإليذإلمن    - 31

جماله امساسي املتالق بالصحة اجلنسية والصحة ايجنابيذة وتازيذز دور  كخذب  تقذ ، وشذريك      
 واري، و ناصذرا للسياسذات يف زذيا اجملذال  وقذال أ ذإل الوفذود الذيي ال ذظ أن صذحة امم           

مذذل  اقذذإل أاذذه ال توجذذإل وسذذيلة سذذحرية حلذذل املشذذاكل وأن  ذذا يلذذزم زذذو  ذذا  تاذذإلد     جمذذال ع
القطاعات  ولفتت وفود أيضا االاتبا  حىل  ا يلي: ضمان ارتكاز الإلعم املقذإلم يف جمذال صذحة    
امم حىل اال تياجات احمللية واالستراتيجيات اليت خت  كذل بلذإل علذ   ذإلمن  و ااجلذة اخنفذاض       

جمذذال الصذذحة “ خذار  ”و “ داخذذل”اذ  البلذذإلان  وتكذذوين شذراكات    اذإلالت املواليذذإل يف ب 
تقذذإل. تقريذذر  ر لذذي حىل ام ذذم املتحذذإلمن للسذكان   صذذنإلوقايجنابيذة  ور َّبذذت الوفذذود بذاقتراذ   

 اجمللس التنفييي 
يف ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق وسلَّمت عإلمن وفود بأمهية اجلهود اليت اضطلع هبا  - 21

مذذة  نقحذذة، وأشذذارت حىل أن  همذذة التقيذذيم بالغذذة اممهيذذة لتحسذذني حعذذإلاد  شذذروع سياسذذة تقيي
نيقيذذق اتذذائا التنميذذة علذذ  أرض الواقذذع وتازيذذز التالذذيم املؤسسذذي  وأشذذادت تلذذك الوفذذود           
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يف علذة   3103/32بالصنإلوق مخي  يف االعتبار طلبات أعضاء اجمللذس التنفيذيي، يف املقذرر    
ا ا امخذذرى يف صذذياغة سياسذذة التقيذذيم املنقحذذة  أ ذذور  ولقيا ذذه بالتشذذاور  ذذع الصذذناديق والذذن

ور َّبت الوفود بصفة خاصة زقترذ حاشاء  كت  تقييم  ستقل  زا نثل  ييزا جليا بني  همذة  
التقييم و هام أخرى  ن قبيذل الرصذإل و راجاذة احلسذابات  والتمويذل الكذايف واملسذتقل ملهمذة         

املاذذ  بذذالتقييم  وشذذجات املتحذذإلمن  ام ذذمالتقيذذيم  و واء ذذة أوضذذح  ذذع قواعذذإل و اذذاي  فريذذق  
الوفود الصنإلوق عل  أخذي الاناصذر التاليذة يف االعتبذار عنذإل  واصذلة حعذإلاد  شذروع السياسذة          
التقييمية املنقحة: )أ( نيإليإل أدوار و سؤوليات لتلف اجلهذات الفاعلذة بوضذوذ، و ييذز  هذام      

ول القضذايا املتالقذة زتاباذة رصذإل ردود     التقييم امساسية عذن املهذام املتصذلة بذالتقييم  )ب( تنذا     
ايدارمن، والتإلري  وحدارمن املاذارق  ) ( تنذاول قابليذة الذنا ا للتقيذيم، واظذام الرصذإل القذوي         
القائم عل  نيقيق النتائا  )د( تقإل. خطة تقيذيم رمسيذة سذنويا حىل اجمللذس التنفيذيي حىل جااذ        

وضذوذ حىل الطريقذة الذيت نكذن هبذا تازيذز دور       التقرير السنوي ملهمة التقييم  و )زذذ( ايشذارمن ب  
يتالذق زهمذة التقيذيم، زذا يف ذلذك التسلسذل ايداري املباشذر بذني  كتذ            اجمللس التنفييي فيما

 التقييم واجمللس 
وأشار أ إل الوفود حىل أن ثقافة التقييم جذزء أساسذي  ذن ايدارمن القائمذة علذ  النتذائا        - 20

ة يذ أن ياتمإل سياسذة تقييم ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقري ليف املنظمة، وذكر أن  ن الضرو
ترسذذث ثقافذذة التقيذذيم  ودعذذا الوفذذإل الصذذنإلوق حىل أن يذذإلر  يف السياسذذة التقييميذذة املنقحذذة،          
اخليارات اليت جرى النظر فيهذا مغذراض البنيذان املؤسسذي  وأشذار الوفذإل حىل أاذه سذيكون  ذن          

السذابقة وايشذارمن حىل    3111لسياسذة التقييميذة لاذام    املفيإل توضذيح التغذي ات الذيت  َّذت  نذي ا     
الطريقذذة الذذيت أريذذإل هبذذا للتغذذي ات أن تتنذذاول القضذذايا املثذذارمن يف االسذذتاراض الذذيي اضذذطلع بذذه   

  كت  خإل ات الرقابة الإلاخلية 
وشكر املإلير التنفييي أعضاء اجمللس التنفييي عل  تاليقا م بشذأن التقيذيم املواضذياي     - 23

 صذنإلوق ، وأشار حىل أن ذلك ُياإل حثباتا للامليذة الذيت بذإلأزا    3100-3111امم، لإلعم صحة 
)عقذ  اسذتاراض  نتصذف املذإلمن للخطذة االسذتراتيجية(        3100يف عام ام م املتحإلمن للسكان 

والذذيت أدَّت حىل وضذذع خطذذة اسذذتراتيجية جإليذذإلمن تركاذذز علذذ  صذذحة امم والشذذباب  وذكذذر أن   
كطبيذذ  الذذيت تبلذذك  ي بذذاط، ويشذذمل ذلذذك سذذنني خنتذذهيواجذذه الطذذ  ويسذذب  ا زنذذاك جمذذاال

عا ا، وزو جمال الوفيات النفاسية  وشإلد عل  أن  ن املهم التسذليم بذأن أسذباب الوفيذات      20
النفاسية أسذباهبا اجليريذة الفقذر، واالفتقذار حىل وسذائل النقذل، واالفتقذار حىل اختذاذ القذرارات يف          

ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  صذذنإلوقوأكذذإل للمجلذذس أن الوقذذت املناسذذ ، وأباذذاد ثقافيذذة لتلفذذة  
سيواصل الامل والإلعومن  ن أجل التصإلي للتحذإليات ياقذاذ أرواذ النسذاء والفتيذات  وذكَّذر      
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بذذاء  ذذن امزذذإلاق اي ائيذذة لأللفيذذة مل يبذذإلأ سذذريااه عامليذذا حال يف عذذام       3اجمللذذس بذذأن اهلذذإلق  
ارد املاليذة  ويف خذالل السذنتني امخ تذني     ، ومل حيظ التزام اجملتمع الإلور بإلعم  ن املذو 3117

 لتذزم  ام م املتحذإلمن للسذكان    صنإلوقفقن ُوجهت املوارد جتا  تنظيم امسرمن  وشإلد عل  أن 
بذذإلعم الذذإلول امعضذذاء والشذذركاء اتخذذرين، زذذا يف ذلذذك املنظمذذات امربذذع الاا لذذة يف جمذذال      

ملر لذذذة امخذذذ من يف التصذذذإلي ( واجملتمذذذع املذذذإلين، لبلذذذول ا+H4الصذذذحة زجموعتذذذها الواسذذذاة )
 للوفيات النفاسية    ال  وت النساء أثناء الوضع 

وأعذذرب املذذإلير التنفيذذيي عذذن شذذكر  معضذذاء اجمللذذس التنفيذذيي ملذذا قذذإل و   ذذن دعذذم      - 22
وتوجيذذه لتنقذذيح السياسذذة التقييميذذة للصذذنإلوق  وأشذذار حىل أن املشذذاورات غذذ  الرمسيذذة الكذذث من   

اجمللذذس كااذذت  فيذذإلمن جذذإلا  وأكذذإل للمجلذذس أاذذه يقذذف كمناصذذر  وأوجذذه التفاعذذل  ذذع أعضذذاء 
وسذيكفل تبإليذإل أوجذه القلذق لذإلى اجمللذس بشذكل        ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صنإلوقللتقييم يف 
يف ذلك  ا يتالق باستقالل  همة التقيذيم  ونيإليذإل امدوار واملسذؤوليات  والصذالت      جلي، زا

التقييم  وأشذار حىل أن آخذر  شذروع للسياسذة     املاذ  بذ  املتحذإلمن   ام ذم  ع قواعإل و اذاي  فريذق   
التقييميذذة املنقحذذة للصذذنإلوق تاكذذس نيسذذينات ااعذذة عذذن توجيهذذات اجمللذذس، و شذذاوراته  ذذع   

ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صنإلوقاملنظمات الشقيقة واملشاورات الإلاخلية املستفيضة  وذكر أن 
يم علنذذا  وأضذذاق قذذائال حاذذه  لتذذزم أيضذذا بإعذذإلاد اختصاصذذات التقييمذذات وحتا ذذة تقذذارير التقيذذ 

 تفائل  ن اا ية وفاء الصنإلوق باملواعيإل اليت  إلدزا اجمللس لارض السياسة التقييميذة املنقحذة   
  3102كي ياتمإلزا اجمللس التنفييي أثناء الإلورمن السنوية لاام 

 وشكرت اائبة املإلير التنفييي )الناا ا(، الوفود عل  تاليقا ا وتوجيها ا  وأشذارت  - 22
 ن امزإلاق اي ائية لأللفية جير اخلط  خلذف الغايذات الذيت     3حىل أاه وحن كان نيقيق اهلإلق 

فمنذي ذلذك احلذني، نيققذت  كاسذ   لحو ذة للحذإل         3100وعذام   3111حيإلدزا، بني عذام  
 ن الوفيات النفاسية ونيسني صحة امم يف كث   ن البلإلان  ووافقت  ذع باذ  الوفذود علذ      

حذإليات سذيكون  ذن ام ذور البالغذة اممهيذة نيإليذإل واسذتخإلام أدوات تازيذز          أاه يف  واجهة الت
نيقق تغي ا نيويليا  وشإلدت عل  أن  ن املهم استخإلام الشراكات واملنهجيات لتازيز التغذي   
اليي جي  أن يزداد ليكون حبجم املشذكلة عوضذا أن يكذون حبجذم املذوارد  و ذع  ال ظذة أن        

حىل أن  ذذن الصذذا  االضذذطالع بتخطذذين براذذاجمي  تاذذإلد    نيسذذني املنذذهجيات  هذذم، أشذذارت   
السنوات دون أن يكون زناك التزا ات  اليذة  تاذإلدمن السذنوات  وأكذإلت للمجلذس التنفيذيي       
أن الصذذنإلوق سذذيقإلم وثذذائق يف الوقذذت املناسذذ  كمذذا سذذيقإلم تقريذذرا عذذن التقذذإلم يف تنفيذذي         

 التوصيات بشأن التقييم املواضياي 
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: التقيذذيم املواضذذياي للذذإلعم الذذيي يقإل ذذه     3102/3يذذيي املقذذرر  واختذذي اجمللذذس التنف  - 23
، ورد ايدارمن  وعقذ   3100-3111يف جمذال صذحة امم،   ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صنإلوق

 3102/3االختيذار اماسذ  يف املقذرر     يف بيذان  شذترك، حىل أن   اختاذ املقرر، أشار عذإلمن وفذود  
التقييم املستقل وعإلم اسذتبإلال الصذيغة املتفذق    كان يتمثل يف ايبقاء عل  الصيغة املستخإل ة يف 

 عليها  يث مل تتم احملافظة عل  افس املا  يف ذلك السياق 
  

 النا ا القطرية واملسائل املتصلة هبا -ثا نا  
  وقذإلم  ذإلير املكتذ  ايقليمذي     ةقإلم اائ  املإلير التنفييي )الناا ا( حملة  هيإلية عا ذ  - 22

  (DP/FPA/DCP/ERI/4)فريقي،  شروع الناا ا القطري يريتريا لشرق أفريقيا واجلنوب ام
أقذذر اجمللذس التنفيذذيي علذ  أسذاس عذذإلم االعتذراض بذذإلون      3112/22وعمذال بذاملقرر    - 27

ك،  َّذت  ناقشذتها   عرض أو  ناقشة النا ا القطرية الثماين التالية وبراا ا قطري وا ذإل  شذتر  
وجنذذوب  عهوريذذة الكواغذذو الإلنقراطيذذة،: 3103 ذذن قبذذل أثنذذاء الذذإلورمن الااديذذة الثاايذذة لاذذام   

والكذا  ون، ولينيذا،  ذن املنطقذة امفريقيذة  والسذودان  ذن  نطقذة          أفريقيا، وغينيا االستوائية،
هلذذذادئ  الذذذإلول الاربيذذذة  وباكسذذذتان )براذذذا ا قطذذذري  شذذذترك(  ذذذن  نطقذذذة آسذذذيا واحملذذذين ا 

  نطقة أ ريكا الالتينية والبحر الكاري   وزاييت  ن وايكاراغوا
، اسذذتارض اجمللذذس التنفيذذيي كمذذا وافذذق، علذذ  أسذذاس      3103/33وعمذذال بذذاملقرر   - 28

 استثنائي، عل   شروع وثيقة الناا ا القطري يريتريا 
ولينيذذا، عذذن  وعهوريذذة الكواغذذو الإلنقراطيذذة،   وباكسذذتان، وأعربذذت وفذذود حريتريذذا،  - 21

 صذنإلوق الشكر للمجلس التنفييي للموافقة عل  الذنا ا القطريذة وعذن التقذإلير للشذراكة  ذع       
 والإلعم اليي يقإل ه ام م املتحإلمن للسكان 

)الناذا ا( عذن الشذكر    ام م املتحإلمن للسذكان   صنإلوقوأعرب اائ  املإلير التنفييي ل - 71
كما أعرب عن الشذكر أيضذا للذإلول امعضذاء      للمجلس التنفييي ملوافقته عل  النا ا القطرية
 .ام م املتحإلمن للسكان صنإلوقلتقإليرزا للإلعم وللشراكة الليين يقإل هما 

الذذيي قذذرر فيذذه أن يسذذتارض ويوافذذق علذذ    3102/2واختذذي اجمللذذس التنفيذذيي املقذذرر   - 70
 صذنإلوق و ام م املتحإلمن اي ذائي  ناا اأساس استثنائي عل  وثائق  شروع الناا ا القطري ل

 للمجلس التنفييي  3102ملصر أثناء الإلورمن السنوية لاام ام م املتحإلمن للسكان 
 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/ERI/4
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 اجلزء املشترك  
 

  راجاي احلسابات جملستوصيات  -تاساا  
)ايدارمن( تقريذذذر ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان  صذذذنإلوققذذذإلم اائذذذ  املذذذإلير التنفيذذذيي يف   - 73

: 3100-3101للفتذرمن  ام ذم املتحذإلمن    راجاذي  سذابات    جملذس الصنإلوق عن  تاباة تقريذر  
ام ذذم املتحذذإلمن  ناذذا اوقذذإل ت املذذإليرمن املسذذاعإلمن ل  (DP/FPA/2013/1) الذذة تنفيذذي التوصذذيات 

 3100-3101،  راجاذذي احلسذذابات  جملذذستقريذذر الناذذا ا عذذن تنفيذذي توصذذيات     اي ذذائي 
(DP/2013/8)     خلذإل ات املشذاريع تقريذر    املتحذإلمن   ام ذم   وقإلم اائ  املذإلير التنفيذيي يف  كتذ

  (DP/OPS/2013/1) 3100-3101،  راجاي احلسابات جملساملكت  عن تنفيي توصيات 
 من عذذن تقذذإليرزا للذذرأي غذذ  املاذذإلَّل ملراجاذذي احلسذذابات بالنسذذبة   وأعربذذت وفذذود كذذث  - 72
املتحذذإلمن  ام ذذمو كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا ا، وام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  صذذنإلوقل

التذابع لأل ذم املتحذإلمن لفتذرمن السذنتني       راجاي احلسذابات   جملسخلإل ات املشاريع والصادر عن 
إلد توصذذذيات  راجاذذذة احلسذذذابات والتقذذذإلم   وأشذذذادت الوفذذذود باخنفذذذاض عذذذ3101-3100

عذذن الفتذذرات السذذابقة  كمذذا أشذذادت   راجاذذي احلسذذابات  جملذذساحلاصذذل يف تنفيذذي توصذذيات 
الوفود باملؤسسات الثالأ للتحسينات اليت طرأت عل  حدارا ا املالية، وال سذيما تنفيذي املاذاي     

القذذة  وشذذإلدت الوفذذود علذذ    احملاسذذبية الإلوليذذة للقطذذاع الاذذام وتصذذفية امرصذذإلمن احلسذذابية الا   
ضذذرورمن بذذيل جهذذود حضذذافية تكفذذل اال تثذذال ماظمذذة الشذذراء، وامصذذول، وحدارمن املخذذزون        

 وشإلدوا عل  أمهية الرصإل والرقابة للمكات  القطرية 
 جملذذسفأشذذارت حىل أن تقريذذر ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان   صذذنإلوقوااتقلذذت الوفذذود حىل  - 72

ايشذادمن لتحسذني اذوا ي الضذاف الذيت ُ ذإلدت  ذن        بيل جهذودا تسذتحق    راجاي احلسابات 
ام ذم املتحذإلمن    صذنإلوق قبل فيما يتالق بالتنفيي الوط   وأبإلت الوفود ارتيا ها ملال ظتذها أن  

  وأعربذت   راجاذي احلسذابات   جملذس  ظي برأي غ   اإلَّل ملراجاي احلسذابات  ذن   للسكان 
 ذن أجذل التصذإلي ملسذائل عا ذة وأثنذت       الوفود عن تقإليرزا للجهود اليت بيهلا املإلير التنفييي 

عليه يبإلائه ازتما ا شخصيا يف دفع التغ ات اليت أتا ت حجذراء التحسذينات الالز ذة  وأثنذت     
ام ذم   صذنإلوق عليه بصفة خاصة لرئاسته للجنة رصذإل  راجاذة احلسذابات  وأشذادت الوفذود ب     

ير من عذإلد  ذاالت   لإلجراءات اليت اختيزا بشذأن الغذو وأعربذت عذن التقذإل     املتحإلمن للسكان 
الغو اخنف  بصورمن شإليإلمن، اتيجذة للرقابذة الإلاخليذة امكثذر دقذة  وطلبذت الوفذود  الو ذات         
حضافية عن الطريقة اليت جرى هبا  تاباة  ذاالت الغذو يف التقريذر السذنوي ملراجذع احلسذابات       

  والتمسذذوا أن يشذذازإلوا املزيذذإل  ذذن التقذذإلم بشذذأن توصذذيات  راجاذذة     3103الذذإلاخلي لسذذنة  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/1
http://undocs.org/ar/DP/2013/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/1
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حلسابات اليت طال أ إلزا للتأكإل  ن أاه مت اختاذ حجذراءات بشذأ ا عياذا  وطلبذت الوفذود حىل      ا
تكثيذذف جهذذود   ذذن أجذذل  ذذلء الشذذواغر بسذذرعة أكذذن وأن  ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  صذذنإلوق

يكفل وجود عملية تايني أكثر كفذاءمن  وفيمذا يتالذق باسذتخإلام امرصذإلمن غذ  املسذتخإل ة  ذن         
أن يواصذذل ام ذذم املتحذإلمن للسذذكان   صذنإلوق ية ذكذرت الوفذذود أاذه ينبغذذي ل  الصذناديق االسذذتئماا 

احلصذذول علذذ  حذن خطذذي  ذذن املذذاحنني قبذذل اقذذل امرصذذإلمن حىل صذذنإلوق عذذام وفقذذا لالتفاقذذات   
املاقذذودمن  ذذع كذذل  ذذااح  ذذن املذذاحنني  وال ظذذت  ذذع حبذذإلاء  وافقتذذها أن الصذذنإلوق قذذإل اعتمذذإل   

لشذفافية واملسذاءلة  و ثَّذت الوفذود الصذنإلوق      سياسات وحجراءات شراء  نقحة ُتاإل ضرورية ل
عل  حبقاء تلك الامليات قيإل االستاراض لضمان اال تثال املسذتمر يف كذل و ذإلات امعمذال،     

 زا يف ذلك فرع خإل ات الشراء واملكات  ايقليمية والقطرية 
جملذس  وزنأت الوفود الصنإلوق عل   صوله علذ  رأي غذ   شذفوع بتحفظذات  ذن       - 73

وخطذن التنفيذي الذيت     راجاذي احلسذابات    جملذس   وأيإلت الوفذود توصذيات   احلسابات راجاي 
، وأشارت حىل التقإلم احلاصذل يف تنفيذي امولويذات الاليذا     ام م املتحإلمن اي ائي براا اوضاها 

علذ   واصذلة   ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا ذات الصلة زراجاذة احلسذابات  و ثَّذت الوفذود     
يف املائذة مولوياتذه التسذع الاليذا، وطلبذت احلصذول علذ   اذإلل اسذتكمال           011التنفيي بنسذبة  

التوصذذيات حبسذذ  املوضذذوع  وأعربذذت عذذن تطلاهذذا للحصذذول علذذ  آخذذر املسذذتجإلات بشذذأن  
احلالة املقبلة فيما يتالق بتنفيي ونيسني حدارمن املشاريع علذ  الصذايإل القطذري  وأعربذت الوفذود      

ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا االت الغذو وطلبذت حىل   عن تقإليرزا لالخنفاض امللحوظ يف  ذ 
أن يكفل حبقاء الذإلول امعضذاء املتذأثرمن علذ  اطذالع كا ذل بالتقذإلم احملذرز كلمذا كااذت زنذاك            
أ وال  قإل ذة  ذن املذاحنني  وال ظذت الوفذود أن اخلسذارمن الصذافية  لَّذت عنذإل افذس املسذتوى            

ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  براذذا اأن يواصذذل الذذيي كااذذت عليذذه فتذذرمن السذذنتني السذذابقة، وينبغذذي 
تازيذذز الرصذذإل الذذيي يقذذوم بذذه وأن يقذذإلم وصذذفا تفصذذيليا أكثذذر للجهذذود املبيولذذة واملالو ذذات      

 ذاالت الغذو يف تقريذر  بشذأن     ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا خبصوص الطريقة اليت تابع هبذا  
  ور بذذت الوفذذود بذذاجلهود  (DP/2012/13/Rev.1)املراجاذذة الإلاخليذذة للحسذذابات والتحقيقذذات   

لتحسذذني املسذذاءلة، والشذذفافية، والكفذذاءمن، يف جمذذال ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  براذذا االذذيت يبذذيهلا 
املشذذتريات  ذذن خذذالل السياسذذات املتالقذذة بالشذذراء علذذ  اطذذاق صذذغ ، وتفذذوي  السذذلطة،         

ضات املوردين  وأشارت الوفود حىل أن الشراء جمال  ن اجملاالت عاليذة القيمذة   وحجراءات اعترا
 وعالية املخاطر، والتمست حيضا ا بشأن تإلاب  التنفيي 

علذذ  أن يقذذوم بالتاذذاون،  ذذع   ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا اوشذذجَّات عذذإلمن وفذذود   - 72
اي ذائي بتجإليذإل   املتحذإلمن    ذم اموامعضذاء اتخذرين يف فريذق    ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صنإلوق

http://undocs.org/ar/DP/2012/13/Rev.1
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االلتزام واختاذ حجراءات تكفل استخإلام املبادئ التوجيهية املشتركة للنذها املنسَّذق للتحذويالت    
 النقإلية بصورمن  نتظمة، وتنقيحه عنإل االقتضاء 

علذ  أن نيسذني النجمذة    ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا وشإلدت املإليرمن املسذاعإلمن، يف   - 77
يف ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا الاليا التسع  وفيما يتالق بالشراء، قالت حن  أ إل امولويات

سبيله حىل تقييم قإلرات الشراء يف املكاتذ  القطريذة قبذل تفذوي  السذلطات حليهذا، وأاذه سذياإل         
استراتيجية لبناء القإلرمن يف جمال املشتريات للمكات  القطرية اليت ُتاإل دون املستوى املطلذوب،  

ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا ق زيا النها بنفس القإلر علذ   ذاالت الغذو  ونتلذك     وسيطبَّ
القإلرمن عل  التحقيق يف ادعاءات الغو املتالقة بذاملوردين، وقذإل أاشذأ بالفاذل جلنذة السذتاراض       
املوردين لشطبهم  ن القوائم، حىل جاا  آلية استئناق للموردين  وفيما يتالذق بالنذها املنسَّذق    

ويالت النقإليذذة أشذذارت فيمذذا يتالذذق بنتيجذذة  إليثذذة ملراجاذذة احلسذذابات، حىل أن تنقذذيح   يف التحذذ
 أدوات النها املنسق يف التحويالت النقإلية ونيسني النظام  ن أولويات املنظمات املانية 

فيمذذا يتالذذق اي ذذائي  ناذذا اوال ذذظ املذذإلير املسذذاعإل، يف  كتذذ  الشذذؤون ايداريذذة، بال - 78
سذا  حىل ضذمان  صذول  ذو في     ام م املتحذإلمن اي ذائي    براا اصغ  أن  بالشراء عل  اطاق

يف جمذذال املشذذتريات  ومل يبذذإلأ اظذذام  املشذذتريات علذذ  شذذهادمن تأزيذذل تتفذذق  ذذع املاذذاي  الإلوليذذة 
 ذذ  اتن، وسذذيمر ذلذذك بامليذذة  شذذتركة بذذني   اسذذتاراض املذذوردين اجلإليذذإل يف جتهيذذز الطاذذون

ام ذم املتحذإلمن    براذا ا ة حباالت الغو واسترداد ام وال، ركَّز الوكاالت  وحزاء التاقيإل املتالق
علذذ  التحقيذذق يف االدعذذاءات ونيسذذني التذذإلري  يف جمذذال املشذذتريات زذذا يكفذذل أرفذذع    اي ذذائي 

حىل استرداد ام وال الضائاة، وتلك  همذة  ام م املتحإلمن اي ائي  براا ااملااي  املهنية  وسا  
ؤولني عذذن ذلذذك مل يفلحذذوا يف السذذإلاد غالبذذا، وكااذذت ايجذذراءات    ثذذل نيذذإليا اظذذرا من املسذذ 
بتازيذذز ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا ايتالذذق بتصذذميم الذذنا ا، قذذام   القااوايذذة  ضذذنية  وفيمذذا 

املو فني ايدارية القائمة عل  النتذائا ونيسذني أدوات النجمذة، وسذينظر يف اسذتحإلاأ       قإلرات
 النجمة سجل أداء لتتبع  اإلالت استكمال 

ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     ناذا ا وشكرت اائذ  املذإلير التنفيذيي )الشذؤون ايداريذة(، ب      - 71
أعضذذاء اجمللذذس التنفيذذيي علذذ  تاليقذذا م  وفيمذذا يتالذذق بالضذذوابن الإلاخليذذة وحدارمن املخذذاطر يف  
 املكات  القطرية، ال ظت الامل املشترك اجلذاري بشذأن تطبيذق النذها املنسذق يف التحذويالت      
النقإلية واجلهود الكب من املضطلع هبا  ن جاا  املراقبني املذاليني ملااجلذة املسذائل واملضذي قيفذإُل ا       

نكن نيقيق وفورات التكلفة  ذن خذالل املراجاذة املشذتركة للحسذابات بذني        وشإلدت عل  أاه
الوكذذاالت  وأشذذارت أيضذذا حىل الو ذذإلمن الذذيت أيفاشذذئت يف الصذذو ال للتقيذذيم املشذذترك للمخذذاطر   

  كمذا أشذارت حىل   ام ذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق  ذؤخرا   لتخفيف  نها، واليت ااضم حليهاوا
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قذذذإل اسذذذتكمل  ذذذؤخرا حطذذذار  للرقابذذذة الإلاخليذذذة  وقذذذإل  ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان  صذذذنإلوقأن 
اسُتخإل ت شركة خارجية لضمان جودمن حطار الرقابة الإلاخليذة  وعذالومن علذ  ذلذك، عجَّلذت      

رئيسذي للتغذي  يذإلور  ذول ُاظيفذم املالو ذات االسذتراتيجية         شذروع اللجنة التنفييية للصذنإلوق ز 
يتا ة نيإليإل أي  ذواطن ضذاف يف حطذار الرقابذة الإلاخليذة يف املكاتذ  القطريذة  وفيمذا خيذ           
التاليذق بشذأن احلصذول علذذ   وافقذة خطيذة للنظذر يف أ ذذوال املذاحنني غذ  املسذتخإل ة، أكذذإلت          

  وطلبذت حىل  ام ذم املتحذإلمن للسذكان    صنإلوقاتباها للمجلس أن تلك زي بالفال الاملية اليت 
املاحنني املساعإلمن عل  التاجيل بالامليذة،  يذث اسذتغرق ام ذر يف باذ  احلذاالت ز نذا طذويال         
للحصول عل  ردٍّ عل  الرسائل املوجهة حىل املاحنني املانيني  وفيما يتالق باملشتريات، أشذارت  

والذذيي ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    صذذنإلوقيف حىل االسذذتاراض املسذذتفي  ملمارسذذات الشذذراء    
السذذتاراض ا اضذذطلات بذذه حدارمن التنميذذة الإلوليذذة يف اململكذذة املتحذذإلمن، كمذذا أشذذارت حىل اتذذائا  

املواتيذذة  وقذذإل أسذذفر االسذذتاراض الذذيي أجرتذذه املفوضذذية اموروبيذذة أيضذذا عذذن اتذذائا حجيابيذذة       
ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق م قذا ام م املتحإلمن اي ائي  براا اوأشارت حىل أاه عل  غرار 

ام ذم املتحذإلمن    صنإلوقباستخإلام  ااي  اجلودمن و نح الشهادات الإلولية ملو في املشتريات يف 
االلتحذاق بو ذإلات   ام م املتحإلمن للسذكان   صنإلوق  ولن يتاذ ملو في املشتريات يف للسكان

ت حضذذافية بشذذأن املشذذتريات حال باذذإل احلصذذول علذذ  الشذذهادات  وفيمذذا يتالذذق بطلذذ   الو ذذا  
التذذزم فاذذال بتقذذإل. تلذذك    ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    صذذنإلوق ذذاالت الغذذو، أشذذارت حىل أن   

املالو ات يف تقرير  الإلاخلي السنوي بشذأن  راجاذة احلسذابات  وفيمذا يتالذق زوضذوع  ذلء        
الشواغر وعمليذات التاذيني، أشذارت حىل ح ذراز تقذإلم كذب   وقذإل أتا ذت أيضذا و ذإلمن حعذادمن            

أتذذاذ  ااجلذذة ذلذذك بسذذرعة باذذإل ذلذذك  ويف   الذذييإليذذإل  واضذذع االختناقذذات، ام ذذر  التاذذيني ني
يف املائذذذة وقذذذإل التذذذزم  02.8يف املائذذذة حىل  02.2، اخنفذذذ   اذذذإلل الشذذذغور  ذذذن 3103 عذذذام

بزيذادمن ختفذي  ذلذك املاذإلل  وشذإلدت علذ  أاذه وفقذا خلطذة          ام م املتحذإلمن للسذكان    صنإلوق
ام ذذم  صذذنإلوقكذذان الصذذإلارمن يف جذذإلول أعمذذال   حدارمن التاذذيني واملوازذذ     الامذذل، ا تلذذت 
  3102يف عام املتحإلمن للسكان 

وأوضذذذح اائذذذ  املذذذإلير التنفيذذذيي ملكتذذذ  خذذذإل ات املشذذذاريع، أن املكتذذذ  قذذذإلم يف      - 81
آليذذة طاذذون للمذذوردين، واظا ذذا  سذذتقال للطاذذن يف قذذرارات حرسذذاء الاطذذاءات         3118 عذذام

تغطيذة املزيذإل  ذن احلذاالت، وأخذر  النظذام        وكاات تلك جتربة  تفاوتة النتائا  وتوقع املكت 
 ن جمال املشذتريات لتجنتذ  تضذارب املصذا   واسذتارض املستشذار الاذام احلذاالت املاروضذة          
وقإلم تاليقات كا لة حىل امطذراق املانيذة  وكذان املكتذ  حيذإلد  ذإلى ضذرورمن اشذر احلذاالت          

أشذار حىل أن عتبذة املكتذ  يف    عل  شبكة اياترات مغراض الشفافية وايعالن عن املوردين  و



E/2013/35 

 

31/187 14-58877 

 

دوالر، وزذذو  ذذا يناسذذ  ا تياجذذات املكتذذ ، وقذذإل  3 311الشذذراء علذذ  اطذذاق صذذغ  بلغذذت 
 أجرى استاراضا دوريا 

ام ذذم املتحذذإلمن  براذذا ا: التقذذارير املقإل ذذة  ذذن 3102/7اختذذي اجمللذذس التنفيذذيي املقذذرر  - 80
خلإل ات املشاريع بشذأن تنفيذي   حإلمن املت ام مو كت  ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوق، اي ائي

  3100-3101،  راجاي احلسابات جملستوصيات 
  

 التقرير املقإلم حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -عاشرا  

باسم براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق     ،ناا ا اي ائيبال ااواة ت املإليرمن املإلق - 83
حىل اجمللذذس االقتصذذادي   ،إلمن خلذذإل ات املشذذاريع ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذ     

التقرير املشترك ملإليرمن براا ا ام م املتحإلمن اي ائي واملإليرين التنفيذييني لصذنإلوق    ،واالجتماعي
  (E/2013/5) ام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع

ر بذذت الوفذذود بذذالتقرير وأشذذارت حىل أن  ذذن املستصذذوب تاظذذيم قيمتذذه وتبسذذين        و - 82
حجراءات حصإلار تقارير أرفع جذودمن  وأبذرزت الوفذود أمهيذة الرصذإل وايبذالل عذن تنفيذي قذرار          

 أربذذع بشذذأن االسذذتاراض الشذذا ل للسياسذذات الذذيي جيذذري كذذل        27/332اجلمايذذة الاا ذذة  
سذذتاراض ينبغذذي أن يكذذون واضذذحا، ونيليليذذا حىل أن ايبذذالل عذذن ذلذذك اال تسذذنوات  وأشذذار

 يفتقذر حليذه   جا أكثر  نهجية وتنظيمذا ومشذوال وشذفافية     ت الوفودو افال باملالو ات، والتمس
لالسذتاراض   ايعذار وقإل وفر التقرير صورمن غذ  واضذحة للتنفيذي     (E/2013/5)التقرير املشترك 

يركز عل  اماشذطة املنفذيمن عوضذا    اليي سنوات، و ثالألشا ل للسياسات اليي جيري كل ا
املتالقذذة باجملذذاالت الذذيت تر   باملالو ذذات سذذعذذن النتذذائا احملققذذة  وقالذذت الوفذذود ح ذذا كااذذت   

يتمكن فيها براا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وال صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان  ذن الوفذاء           مل
التحذإليات  وسذنوات   ثالأي جيري كل يملتالقة باالستاراض الشا ل للسياسات البواليتهما ا
أن النطذذاق الواسذذع للتقريذذر يشذذكل نيذذإليات للتحليذذل النذذوعي املتامذذق   وتذذإلرك الوفذذوداملتبقيذذة  

ل نيسذذني وتبسذذين حعذذإلاد التقريذذر املقإل ذذة حىل   ُبالستكشذذاق ُسذذ  ةاملبيولذذ اجلهذذودإلعم تذذ زذذيو
 .يعإلاد التقارير ذ اجلارية واملبادئ التوجيهية القائمةاجمللس، وفقا لاملية ايصال

بشأن االستاراض الشا ل الاام  ام نيوال ظ أ إل الوفود، يف  ارض حشارته حىل تقرير  - 82
شا لة علذ   ة استراتيجي، أن زناك دعومن حىل (A/67/93)سنوات  أربعللسياسات اليي جيري كل 

صايإل املنظو ة يعادمن تنظيم املؤسسات اي ائية التاباة لأل م املتحإلمن بغذرض تنسذيق  ها هذا  ذع     
 ازيذز البيئة اي ائية املتغ من  وقإل تطلبت  واجهذة زذيا التحذإلي  ذن كذل  ؤسسذة التركيذز علذ  ت        

الختذاذ اخلطذوات    ة اجلإليإلمن الفرصذة ستراتيجي  ووفرت اخلطن االا اكفاءا ا امساسية وبناء قإلر

http://undocs.org/ar/E/2013/5
http://undocs.org/ar/E/2013/5
http://undocs.org/ar/A/67/93
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  وجذذرى التشذذإليإل علذذ  أن  تاباذذة االسذذتاراض الشذذا ل   الاذذام ام ذذنياموىل صذذوب تلبيذذة اذذإلاء  
سنوات ينبغي أن يكون جذزءا ال يتجذزأ  ذن اماشذطة التنفيييذة       أربعللسياسات اليي جيري كل 

نثذذل أولويذذة علذذ  أعلذذ      وأنة، سذذتراتيجييف تنفيذذي خططهذذا اال  ارئيسذذي اللمنظمذذات، وعنصذذر 
 ستويات ايدارمن  وشإلد أ إل الوفود عل  أمهية التماس ُاُها ابتكارية ملااجلة القضايا يف البلذإلان  

 يف زيا الصإلد ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقاملتوسطة الإلخل وأشاد بأعمال 
 اي ذائي،  ناذا ا وذكرت املإليرمن املساعإلمن يف  كت  الاالقات اخلارجيذة والذإلعومن، بال   - 83

وافقت عل  القيام باملزيإل لتحقيق النتائا،  ستفيإلمن  ن بيااات حمذإلدمن  سذتهإلفة    أن املنظمات 
املتحذإلمن   ام ذم و كتذ   ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقوام م املتحإلمن اي ائي  ناا اونكن ل

خلإل ات املشاريع توخي  ااودمن النظر يف تصميم التقرير والغرض  نه بغيذة جالذه أكثذر فائذإلمن      
ا ل للسياسات اليي جيري كل أربع سنوات خيذارات حبذالل لتلفذة زذا يكفذل      وقإل اقترذ الش

، خاصذذة فيمذذا يتالذذق بالنتذذائا احملققذذة علذذ  الصذذايإل     املتحذذإلمن ام ذذم ذذإلخال عاعيذذا ملنظمذذات  
القطذذري  وستسذذاعإل الصذذورمن الكا لذذة لتلذذك النتذذائا علذذ  نيسذذني اماشذذطة التنفيييذذة  ويقذذف    

  أزبذذة االسذذتاإلاد للامذذل  ذذع املنظمذذات الشذذقيقة  ذذن أجذذل علذذام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  براذا ا 
 نيسني التقرير 

خلذإل ات املشذاريع حىل أن املكتذ   سذتاإل     املتحإلمن  ام موأشار املإلير التنفييي ملكت   - 82
التقرير املقإلم حىل اجمللس والغرض  نه  وأشذار حىل أن املكتذ  قذإل اتبذع      ملااودمن النظر يف تصميم
ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا اد التقريذذر، بيذذإل أاذذه  سذذتاإل للامذذل  ذذع   طريقذذة  اياريذذة يعذذإلا 

 يصإلار تقرير أكثر عمقا ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقو
ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق وأشار اائ  املإلير التنفييي )الشذؤون ايداريذة(، يف    - 87

املنظمات حىل تأكيإل  ن اجمللذس   وذجا ممكنا لألعمال، نيتا  “ تو يإل امداء”حىل أاه باعتماد 
وليس الامذل بصذورمن  سذتقلة يعذإلاد     “ تو يإل حعإلاد التقرير”التنفييي بأن املطلوب  نها زو 

 لتذذزم بذذإدرا  توجيهذذات  ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان   صذذنإلوقتقذذارير  سذذتقلة  و ذذن اجللذذي أن  
ة املقبلذة  االستاراض الشا ل للسياسات الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات يف خطتذه االسذتراتيجي       

وتقذذذإل. تقذذذارير سذذذنوية حىل اجمللذذذس، بصذذذورمن  نفذذذردمن كمنظمذذذة، بشذذذأن التقذذذإلم يف التنفيذذذي      
، التز ذت املؤسسذات التزا ذا    املتحذإلمن  ام ميتالق باجلهود اجلماعية اليت تقوم هبا  نظو ة  وفيما

راسخا بإعإلاد خطة عمذل  شذتركة لتنفيذي االسذتاراض الشذا ل للسياسذات الذيي جيذري كذل          
أي خطة عمل قوية ذات  ااي   رجاية و را ل رئيسذية حمذإلدمن ز نيذا يجنذاز      -نوات س أربع
يتالق باالستاراض الشا ل للسياسات الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات  ورغبذت املنظمذات          ا

 اجمللذذسيف حعذإلاد تقذارير عاعيذذة هبذيا الصذذإلد يف الوقذت املناسذذ ، وحيتمذل أن يكذذون ذلذك يف       



E/2013/35 

 

33/187 14-58877 

 

زيا الصإلد، كاات زناك  اجة حىل توجيه و شورمن  ذن اجمللذس      ويفاالقتصادي واالجتماعي
 ونكن عقإل  شاورات غ  رمسية ملواصلة النقام 

ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا : تقريذر  ذإليرمن   3102/8اختي اجمللس التنفيذيي املقذرر    - 88
املشذاريع   خلذإل ات املتحذإلمن   ام مو كت  ام م املتحإلمن للسكان  صنإلوقواملإليرين التنفيييني ل

  االقتصادي واالجتماعي اجمللساملقإلم حىل 
  
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن - ادي عشر 

، باسذذذم اي ذذذائي ناذذذا اقذذذإل ت املذذذإليرمن املسذذذاعإلمن، يف  كتذذذ  الشذذذؤون ايداريذذذة، بال  - 81
فات تكذاليف  املنظمات، خارطة طريق مليزااية  تكا لة: االستاراض املشترك مثر تااريف وتصني

  (DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8)اماشطة املتالقة باملاإلالت املنسقة السترداد التكاليف 
، ام ذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق ، وام ذم املتحذإلمن اي ذائي    ناذا ا وأشادت الوفود ب - 11
للمذرأمن لتااو ذا يف تصذميم    املتحذإلمن   ام ذم اليوايسذيف(، وزيئذة   لطفولذة ) ام م املتحإلمن   نظمةو

نيليل االستاراض املشذترك واقتذراذ حطذار  ذنقح السذترداد التكذاليف  و ثلذت املهمذة الرئيسذية          
بالنسبة للاإليإل  ن الوفود، يف وضع حطار للميزاة واملوارد القائمة عل  النتائا، ملواء ذة امليزاايذة   

سذذتراتيجية وأيفطذذر النتذذائا املرافقذذة هلذذا  وطلبذذت الوفذذود  وذجذذا مليزاايذذة  املتكا لذذة  ذذع اخلطذذن اال
 تكا لذذذة، يذذذبني بوضذذذوذ طريقذذذة ربذذذن املذذذوارد بالنتذذذائا يف أيفطذذذر النتذذذائا الذذذواردمن يف اخلطذذذن 

 االستراتيجية للمنظمات 
وأبإلت وفود عإليإلمن دعمها القوي للمبذادئ التوجيهيذة السذترداد التكذاليف بالكا ذل،       - 10

تناس   ن املوارد امساسية وغذ  امساسذية، علذ  حنذو  ذا صذإلر بذه تكليذف يف قذرار          وبشكل 
بشذذأن االسذذتاراض الشذذا ل للسياسذذات الذذيي جيذذري كذذل أربذذع         27/332الاا ذذة   اجلمايذذة

سنوات  وشإلدت تلك الوفود عل  ضرورمن اال تثال الكا ذل لالسذتاراض الشذا ل للسياسذات     
ارتيا ها من ايطذار املقتذرذ سذيؤدي حىل خفذ      اليي جيري كل أربع سنوات  وأعربت عن 

ايعااة التناقلية  ن املوارد امساسية حىل املوارد غ  امساسية، مما يا  ح كاايذة ختصذي  املزيذإل    
 ذذن املذذوارد امساسذذية ماشذذطة الناذذا ا، ممذذا ياذذإل  ذذافزا رئيسذذيا للمسذذامهني زذذوارد أساسذذية      

ثل خطومن  همة صوب املزيذإل  ذن التناسذ  يف تقاسذم     وأشارت الوفود حىل أن ايطار املقترذ ن
امعباء ايدارية بني املوارد امساسية وغ  امساسية، و زيإلا  ن الشفافية والفااليذة  ذن  يذث    

ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق وام م املتحذإلمن اي ذائي    براا االتكلفة  وتوقات الوفود  ن 
تنفيي التغي ات داخذل املنظمذات وفيمذا بينذها وح اطذة      للمرأمن املتحإلمن  ام مواليوايسيف وزيئة 
 اجمللس علما بيلك 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/1
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وفيما يتالق باملاإلل املقترذ لالسترداد غ  املباشر للتكاليف، ارتذأت وفذود عإليذإلمن أن     - 13
يف املائذذة يف ضذذوء  1زنذذاك  ذذا يذذنر وجذذود  اذذإلل أساسذذي أعلذذ  السذذترداد التكذذاليف بنسذذبة     

 ن املوارد غذ  امساسذية امقذل قيذودا و سذامهات البلذإلان         اإلالت اخلصم للتمويل املخص 
املتوقذع صذإلور  يف  ايذة    االقتصذادي واالجتمذاعي    اجمللذس املشمولة بالناا ا  ويف ضوء  قذرر  

حذا كااذت   لتقاسم امعباء، طلبت الوفود  الو ات بشأن  ذا  ام م املتحإلمنالاام، بشأن تنسيق 
ة يف  سابات اسذترداد التكذاليف يف املسذتقبل  ور َّبذت     املنظمات تتوقع حدرا  تكاليف  قارا

الوفذذود زقتذذرذ املاذذإلالت املتباينذذة حلفذذز املخصصذذات امقذذل تقييذذإلا واملسذذامهات  ذذن البلذذإلان        
املشمولة بالناا ا  وذكرت الوفود أن املاإلالت املتباينة نيتذا  حىل تنسذيق يف سذائر املنظمذات     

بذذت عذذن دعمهذذا للترتيبذذات االاتقاليذذة املقتر ذذة لتنفيذذي لتشذذجيع التاذذاون وجتنتذذ  التنذذافس  وأعر
احلاليذذذة، فإ ذذذا  املنهجيذذة اجلإليذذذإلمن، الذذذيت وحن كااذذذت تسذذذتوع  املمارسذذات وطذذذرق احلسذذذاب  

ستمضذذي يف اجتذذا  نيسذذني توزيذذع التكذذاليف، واسذذتردادزا بالكا ذذل وتناسذذبها  واستفسذذر أ ذذإل   
 ىل النجمة الوفود عن  قإلار  وارد استرداد التكاليف اليي سيوجَّه ح

التأكيإل عل  أن نيسني أاظمة حدارمن املخاطر  ثل أولويذة عليذا، أشذارت الوفذود حىل       عو - 12
امليزاايذة املتكا لذة واسذترداد التكذاليف  وطلبذت  ذن املنظمذات        ب املتالقةأن ذلك يتجاوز املناقشة 
حدارمن املخذاطر    املنظمذة بشذأن الطريقذة الذيت نكذن هبذا  ااجلذة        يغطذي سذائر   جا شذا ال و نظمذا   

يسذمح لكذل    وشإلد أعضاء اجمللس عل  أمهية الرصإل وايبالل يف املنهجية اجلإليإلمن ويف ايطار زا
 تالم بصورمن عاعية  ن التحإليات والفوائإل ال ن اجملالس التنفييية بإجراء تاإليالت و

تناولذذه  وأوضذح املذإلير املسذذاعإل، يف  كتذ  الشذذؤون ايداريذة، بالناذا ا اي ذذائي عنذإل       - 12
للتوازن بني االسذترداد الكا ذل للتكذاليف واخنفذاض ايعااذة التناقليذة  ذن املذوارد امساسذية حىل          
املوارد غ  امساسية، أن احلوافز املقتر ة تتناول التخصي  املرن و ذإلمن و جذم أ ذوال املذنح      

ات وقذذال أن حدارمن تلذذك ام ذذوال تكّبذذإل املنظمذذات تكذذاليف أقذذل  ذذن حدارمن كذذل  ذذن املسذذامه       
لتقاسذم التكذاليف أقذل عذإلدا وأكذن  جمذا،        اتفاقات الناذا ا اي ذائي   املخصصة  ولو كاات

يف املائذذذة كماذذإلل عذذادل السذذذترداد    1لكااذذت تكاليفهذذا أقذذل  واقتذذذرذ املوافقذذة علذذ  اسذذبة       
التكذذاليف، يقذذيم توازاذذا بذذني  ركذذز اجلهذذات املاحنذذة والتقذذإلم الذذالزم لبلذذول االسذذترداد الكا ذذل    

ينبغذذي  تاباذذة ذلذذك االتفذذاق  ذذع اسذذتاراض  نتصذذف املذذإلمن لتحإليذذإل  ذذا حذا كااذذت للتكذذاليف  و
  وافز استرداد التكاليف آتت مثارزا وأدت حىل ختفي  التكاليف 

وأشار اائذ  املذإلير املسذاعإل ملكتذ  الشذؤون ايداريذة، بالناذا ا اي ذائي عنذإل تناولذه            - 13
كذذاليف، حىل أن املنظمذذات املانيذذة تضذذطلع  يف املائذذة كماذذإلل السذذترداد الت  1للتوصذذية باعتمذذاد 

يف املائة  وُيشذفع اخلصذم خبفذ      8بتحليالت  ستفيضة و اقإلمن لبلول املاإلل املقترذ واسبته 
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للتكاليف، ح ا مغراض  واضياية أو م وال كب من احلجم  ويف ضوء التحليذل املسذتفي ،  ذن    
نتصذذف املذذإلمن لتتبذذع الذذإلروس    يف املائذذة، علذذ  أن ياقبذذه اسذذتاراض مل    8املهذذم  واصذذلة  اذذإلل   

املستفادمن  ن تنفيي سياسة اسذترداد التكذاليف اجلإليذإلمن ولتحإليذإل  ذا حذا كذان يذتاني اسذتاراض         
املاإلالت  رمن أخرى  وأوضح احلاجة حىل وضع تإلاب  ااتقالية كجذزء  ذن املضذي قذإل ا صذوب      

 امليزااية املتكا لة 
، يف ام ذم املتحذإلمن للسذكان    صذنإلوق ب وأشار اائ  املإلير التنفييي )الشؤون ايدارية( - 12

 اذذرض الذذرد علذذ  تاليذذق بشذذأن ُاُهذذا حدارمن املخذذاطر املشذذتركة، حىل أن الوكذذاالت  ذذا بر ذذت    
تستخإلم اللجنة ايدارية الرفياة املستوى كمنن للنظر يف ُاُها حدارمن املخاطر املشتركة يف سذائر  

 املنظو ة  ن أجل نيقيق حدارمن حمسنة للمخاطر 
عذن شذكر    ام ذم املتحذإلمن للسذكان     صذنإلوق  إلير شابة اخلإل ات ايدارية، يف  وأعرب - 17

معضاء جملس ايدارمن ملا قإل و   ن توجيهات و شاركة  كثفذة يف الامليذة، لقيذادمن االسذتاراض     
أفرقة املنظمذات تااواذت بصذورمن    أضاق أن سنوات  و أربعالشا ل للسياسات اليي جيري كل 
فذذق علذذ  التاليذذق بذذأن التاذذاون   اجمللذذس  ووا الذذيت طلبذذها يااذذات وثيقذذة وعملذذت بذذإلأب لتقذذإل. الب 

تذرذ اسذترداد التكذاليف مشذل  اذإلل      بذني بلذإلان اجلنذوب أ ذر بذالك اممهيذة وأشذار حىل أن  ق        فيما
 ذذع يف املائذذة لتذذوف   ذذافز للتاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب )افذذس  اذذإلل تقاسذذم التكذذاليف    3

امليزاذذة القائمذذة علذذ   لتذذزم ب ذذم املتحذذإلمن للسذذكان ام صذذنإلوق(  وأكذذإل للمجلذذس أن اتاحلكو ذذ
تكون أوضذح بذني املذوارد والنتذائا يف امليزاايذة املقبلذة  ووافذق علذ  أمهيذة          س الصالت النتائا وأن

ذلك  وشإلد عل  التذزام املنظمذات بالتنسذيق     أوضحيف الوثيقة  2الشفافية وأشار حىل أن اجلإلول 
 ذن الوثيقذة  وأكذإل أن     38ذلذك وارد أيضذا يف الفقذرمن     وأشذار حىل أن  املتحذإلمن  ام ذم يف  نظو ة 

املتحذإلمن   ام ذم ؤخي يف االعتبذار  وذكذر أن  نظو ذة    يعل  املستوى القطذري سذ   التمويل اجلماعي
بر تها ترتق  اتيجذة  ناقشذات اسذترداد التكذاليف يف اجملذالس التنفيييذة للصذناديق والذنا ا وأن         

ملاإلالت يف سذائر شذبكة املاليذة وامليزاايذة ويف اللجنذة      اهلإلق سيتمثل يف ضمان تنسيق املنهجية وا
ايدارية الرفياة املستوى  ووافق عل  أن الترتيبات االاتقاليذة سذتكون  همذة  وأضذاق قذائال أاذه       

تنفييي ستوضذع  اذإلالت اسذترداد التكذاليف  وضذع التنفيذي بذإلءا  ذن         ال اجمللساستنادا حىل  قرر 
 ذن  قضاء آجال اتفاقذات املذاحنني سذتطبق املاذإلالت اجلإليذإلمن      ، وأاه باا3102الثاين/يناير  كااون

هبذا اسذترداد غذ       وقال ردا عل  استفسار، أاه ال ظ أن امليزااية املؤسسية قيفيسإل ل املضي قإل اجأ
 جيال تلك ام وال  تا ة للنجمة والكشف عنها بطريقة شفافة   باشر للتكاليف مما

: خارطذة طريذق صذوب وضذع  يزاايذة  تكا لذة،       3102/1اختي اجمللس التنفييي املقذرر   - 18
 ، و الو ات  ستكملة بشأن  وضوع استرداد التكاليف   3102اعتبارا  ن عام 
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 خلإل ات املشاريعاملتحإلمن  ام ماجلزء املتالق زكت    
 
 بيان  ن املإلير التنفييي -ثاين عشر 

اريع بذذالرئيس واذذواب خلذذإل ات املشذذاملتحذذإلمن  ام ذذمر ذذ  املذذإلير التنفيذذيي، ملكتذذ    - 11
الذذرئيس اجليفذذإلد للمجلذذس التنفيذذيي وأعذذرب عذذن تطلاذذه للامذذل بصذذورمن وثيقذذة  اهذذم طذذوال        

املتحذذذإلمن  ام ذذم ، وال سذذيما فيمذذا يتالذذق باخلطذذذة االسذذتراتيجية اجلإليذذإلمن ملكتذذ        3102 عذذام 
  3107-3102خلإل ات املشاريع، 

وخطذذة  3103عذذام خلذذإل ات املشذذاريع يف املتحذذإلمن  ام ذذمواسذذتارض أعمذذال  كتذذ   - 011
زيذادمن يف أعمالذه يف أقذل البلذإلان      3103، وذكر أن املكت  شهإل يف عذام  3102املكت  لاام 

 ذذوا ويف البلذذإلان املتذذأثرمن بال اعذذات وبذذالكوارأ  وعلذذ  صذذايإل البلذذإلان عمذذل املكتذذ  بصذذورمن 
دات القطريذذة، وسذذا  حىل اسذذتخإلام املذذو فني احمللذذيني واي ذذإلا املتحذذإلمن  ام ذذموثيقذذة  ذذع أفرقذذة 

احمللية، وعمل  ذع السذلطات احملليذة لبنذاء قذإلرمن وطنيذة  وسذا  املكتذ  حىل بنذاء شذراكات  ذع            
 املنظمات التاباة لأل م املتحإلمن واملنظمات غ  التاباة هلا، سواء كاات غ  رحبية أو رحبية 

لقطذاع الاذام   وااتقل حىل الشؤون املالية، فقال حن االاتقال حىل املااي  احملاسبية الإلولية ل - 010
خلإل ات املشاريع وعلذ  أرقذام اييذرادات يف    املتحإلمن  ام مكان له أثر سل  عل  حجناز  كت  

، وحن كذذان أقذذل  ذذن املتوقذذع  وأضذذاق قذذائال حن جممذذوع ايجنذذاز يف حطذذار املاذذاي     3103عذذام 
ه حذا  ليذون دوالر، وأاذ   121كان قريبذا  ذن  بلذك     3103احملاسبية الإلولية للقطاع الاام لسنة 

كذان ايجنذاز يف   املتحذإلمن   ام مقورن بالرصإل وامداء السابقني يف حطار املااي  احملاسبية ملنظو ة 
باليني دوالر  وفيما يتالق بامعمال اجلإليإلمن، كاات أرقام املكتذ  قويذة وكذان     0.17 إلود 

 بليذذذذون دوالر خيذذذذ   شذذذذاريع جإليذذذذإلمن، زذذذذا يتجذذذذاوز اهلذذذذإلق بنسذذذذبة   0.23 نذذذذها  بلذذذذك 
 وزي  عال ة جلية عل  استمرار الطل  املرتفع عل  خإل ات املكت   -ملائة يف ا 01
وكمنظمة ذاتية التمويل، كان املكت   ريصا عل  تازيز أدائه  ن خالل حدارمن  اليذة   - 013

واسذذتجابة مولويذذات ُ ذذإلدت يف اسذذتاراض  نتصذذف املذذإلمن للخطذذة     3103قويذذة  ففذذي عذذام  
يف    قذذإل صذذمم وافذذي برااجمذذا ي ذذإلاأ ختفذذي   ، كذذان املكتذذ3102-3101االسذذتراتيجية، 
 اليذني   2 اليني دوالر يف زياكل قإلنة، يف الوقت اليي أعاد فيذه اسذتثمار    2التكاليف قيمته 

دوالر يف أولويذذذات جإليذذذإلمن، حمققذذذا وفذذذورات صذذذافية قيمتذذذها  ليذذذوين دوالر  ولتلبيذذذة زذذذي       
شذاريع ووضذع ممارسذة حجنذاز     امزإلاق، عذزز املكتذ  خذإل ات ايجنذاز يف حدارمن املشذتريات وامل     

  ستإلا ة للبنية امساسية 
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، 3107-3102وحىل اخلطذذة االسذذتراتيجية للمكتذذ ،   3102وعنذذإل النظذذر حىل عذذام   - 012
كذذان املكتذذ  نضذذي يف  سذذار ، وكذذان  ريصذذا علذذ  تذذب  التغذذي ، وزيذذادمن تركيذذز ، وكفاءتذذه  

وكذان املكتذ   ريصذا علذ  أن     وشفافيته و ساءلته جتا  أصذحاب املصذلحة زذا حيقذق النتذائا       
يكذذون علذذ   سذذتوى التحذذإلي املتالذذق باالسذذتإلا ة، وأقذذام توازاذذا بذذني االزتما ذذات االجتماعيذذة  

، أطلذذق املكتذذ  سياسذذة جإليذذإلمن للذذهيكل امساسذذي 31واالقتصذذادية والبيئيذذة  ويف  ذذؤ ر ريذذو+
أ ذذرز   املسذذتإلام وكذذان بسذذبيله حىل اسذذتحإلاأ أدامن لفحذذ  االسذذتإلا ة  وأبذذرز التقذذإلم الذذيي     

  3103و  3100املكت  عل  صايإل الشفافية يف عا ي 
وفيما يتالق بالتإلخل الو يإل أشاد أ إل الوفذود باملكتذ  لنمذوذ  أعمالذه الفاذال  ذن        - 012

 يث التكلفة وقإلرته عل  التكيتف  ع ا تياجات الامذالء  وشذإلد علذ  أمهيذة التصذإلي لذتغ        
بالنسبة للمناخ، والذإلول النا يذة اجلزريذة الصذغ من،      سيما أثر  عل  البلإلان احلساسة املناخ، وال

  يث نثل ذلك خطرا أ نيا 
خلذذإل ات املشذذاريع الوفذذإل علذذ     املتحذذإلمن  ام ذذموشذذكر املذذإلير التنفيذذيي يف  كتذذ      - 013

 ام ذم  إلاخلته وأعرب عن تطلاه للامل  ع عيع أعضاء اجمللس يف تكوين استراتيجية  كتذ   
 تقبال خلإل ات املشاريع  ساملتحإلمن 

 
  سائل أخرى -ثالث عشر 

 
 ةشاريع اإلنتاجيةاألمم املتحدة لل صندوق
بذذام ني التنفيذذيي اجلإليذذإل  ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   براذذا ار َّذذ  املذذإلير املسذذاعإل يف   - 012

 للمشاريع اياتاجية يف الإلورمن اموىل للمجلس املتحإلمن  ام ملصنإلوق 
للمشذاريع اياتاجيذة،   املتحذإلمن   ام ذم يذيي، لصذنإلوق   وزنأ أعضاء اجمللذس ام ذني التنف   - 017

عل  تايينه وأعربوا عن تطلاهم لتوسذيع اطذاق واليذة الصذنإلوق يف أقذل البلذإلان  ذوا  وأعربذوا         
عذذن ارتيذذا هم للنمذذو القذذوي امخذذ  للصذذنإلوق وأعربذذوا عذذن دعمهذذم لتركيذذز  علذذ  التمويذذل    

ليذة  وأشذادوا بسذجل الصذنإلوق لتركيذز       اي ائي الشا ل للجميع وعل  التنميذة االقتصذادية احمل  
بنجاذ عل  االسذتثمارات امصذغر  جمذا وامكثذر لذاطرمن، وزذو  ذا  اكذا  شذركاء آخذرون           
وقذذذا وا بتوسذذذيع اطاقذذذه  وأشذذذاروا حىل أن واليتذذذه الفريذذذإلمن املتمثلذذذة يف تقذذذإل.  ذذذنح وقذذذروض    

مشذاريع  للام ذم املتحذإلمن    صذنإلوق وضمااات لكيااذات دون وطنيذة وللقطذاع اخلذاص جالذت      
  وفيمذا يتالذق بتابئذذة   3103اياتاجيذة يف  ركذز جيذإل لإلجنذاز يف جذإلول أعمذذال  ذا باذإل عذام         

للمشذذذاريع اياتاجيذذذذة علذذذ   واصذذذذلة   ام ذذذذم املتحذذذإلمن   صذذذنإلوق املذذذوارد، شذذذجات الوفذذذذود   
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احللول/الشراكات االبتكارية  ع القطاع اخلاص و ع املؤسسات املاليذة الإلوليذة، واقتذرن ذلذك     
 صذنإلوق أقوى تقوم علذ  االسذترداد اجليذإل للتكذاليف  ور ذ  اجمللذس بذإدرا         زوارد أساسية 
، 3102-3102للمشاريع اياتاجية يف اخلطذة االسذتراتيجية للناذا ا اي ذائي،     ام م املتحإلمن 

للمشذاريع  ام ذم املتحذإلمن    صذنإلوق واستفسر عن الطريقذة الذيت ربذن هبذا بنذإل تصذنيف التكلفذة ل       
ام ذم   صذنإلوق يبات برجمة الناا ا اي ائي، بالتااون املكثف بذني  اياتاجية، اليي  هر يف ترت

  ام م املتحإلمن اي ائي براا اللمشاريع اياتاجية واملتحإلمن 
للمشاريع اياتاجية معضاء اجمللذس  ام م املتحإلمن  صنإلوقوأكإل ام ني التنفييي، يف  - 018

لتحقيذق احلذإل  ذن    املتحذإلمن   ام ذم أن الصنإلوق سيواصذل الامذل بصذورمن وثيقذة  ذع  ؤسسذات       
الفقر  وفيمذا يتالذق باسذترداد التكذاليف  ذع شذركاء القطذاع اخلذاص، قذال حن الصذنإلوق يذرى            

حمتملة ملاإلالت استرداد التكذاليف  وقذال حن حدرا  الصذنإلوق     جماال للتحسني  ن خالل زيادمن
االسذذتراتيجية  يف ترتيبذذات برجمذذة الناذذا ا اي ذذائي جذذزء  ذذن حدراجذذه اموسذذع اطاقذذا يف اخلطذذة   

، واليت ترتبن جبإلول امعمال اموسع اليي وافق عليه اجمللس  وقذإل  3102-3102اجلإليإلمن، 
يف أقذل  ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     براذا ا مسح زيا ايدرا  للصذنإلوق بالامذل بصذورمن أوثذق  ذع      

 البلإلان  وا، دون  اجة حىل نيويل أ وال بني  سابات كل  نها 
للنتذذائا اموليذذة وحلالذذة   3103مذذا بذذالارض الذذيي جذذرى يف عذذام   وأ ذذاط اجمللذذس عل - 011

 للمشاريع اياتاجية ام م املتحإلمن  صنإلوق شاورات أصحاب املصلحة بشأن  ستقبل 
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  رفق  
تقريذذر االجتمذذاع املشذذترك للمجذذالس التنفيييذذة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن        

حذذذإلمن  كتذذذ  ام ذذذم املتو صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان و اي ذذذائي
وزيئذذة )اليوايسذذيف(   نظمذذة ام ذذم املتحذذإلمن للطفولذذةخلذذإل ات املشذذاريع و

 الااملي ام م املتحإلمن للمرأمن وبراا ا امغيية
   

 الشا ل اليي جيري كل أربع سنواتالسياسات تطبيق قرارات استاراض  -ألف  
 ر بذا بنائذ    افتتح رئيس اجمللس التنفييي لناا ا امغيية الاذاملي بالنيابذة االجتمذاع     - 0

 ام ني الاام واملإليرين التنفيييني لكيااات ام م املتحإلمن الستة 
ولإلى تقذإل. املذإليرمن التنفيييذة لناذا ا امغييذة الاذاملي هلذيا البنذإل ايابذة عذن الكيااذات             - 3

الستة، ر بت باالستاراض الشا ل اليي جيري كل أربذع سذنوات لسياسذة اماشذطة التنفيييذة      
االسذذتاراض الشذذا ل( لتركيذذز  علذذ  نيقيذذق النتذذائا وحثبا ذذا وتازيذذز التقذذإلم    ذذن أجذذل التنميذذة )

املنصذذف للفئذذات امكثذذر ضذذافا، ويف الوقذذت افسذذه حثبذذات نيقيذذق املزيذذإل  ذذن القيمذذة لأل ذذوال    
وأكذذإلت املذذإليرمن التنفيييذذة التذذزام كيااذذات جمموعذذة ام ذذم املتحذذإلمن اي ائيذذة بتنفيذذي االسذذتاراض   

ليت بإلأ  ن خالهلا نيقيذق ذلذك، زذا يشذمل تقذإل. أ ثلذة علذ  كيفيذة         الشا ل وأبرزت الوسائل ا
 من للناا ا اجلإليإل ةستراتيجياالتاميمه يف اخلطة 

وأشذذار اائذذ  ام ذذني الاذذام حىل التوصذذيات الرئيسذذية الذذواردمن يف االسذذتاراض الشذذا ل       - 2
لتحضذذ   وشذذإلد علذذ  أ ذذا ينبغذذي أن توجذذه جهذذاز ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي علذذ  أرض الواقذذع،   

   كما أعاد تأكيإل التزام ام ني الاام بالتنفيي الكا ل 3103املنظو ة لفترمن  ا باإل عام 
 دولة عضوا ببيااات أبرزت املسائل التالية: 31وأدىل ممثلو أكثر  ن  - 2

امليزمن النسبية جلهاز ام م املتحذإلمن اي ذائي يف البلذإلان اخلارجذة  ذن صذراعات        )أ( 
 زر لة ااتقالية، واحلاجة حىل حعإلاد  ا شا ل يدارمن املخاطر والبلإلان اليت  ر 

احلاجة حىل التركيذز علذ  أوجذه عذإلم املسذاوامن، وتازيذز  ذا تنميذة يقذوم علذ             )ب( 
  قوق اياسان وسياسات النمو امخضر 

 ركزيذذة امللكيذذة الوطنيذذة ووجذذوب أن يذذتمخ  حصذذالذ ام ذذم املتحذذإلمن عذذن     ) ( 
كيف نكذن لأل ذم   ”ل  الصايإل القطري، بإلال  ن أن يقتصر ام ر عل  زيادمن القيمة املضافة ع

    “املتحإلمن أن تقوم بامعمال بطريقة أفضل  ع افسها
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عإلد واليات الامل يف االستاراض الشا ل، زذا يف ذلذك تلذك احملذإلدمن ز نيذا،       )د( 
 واحلاجة حىل نيإليإل امولويات والرصإل الفاال لتنفييزا 

ستويات التمويل وحعادمن التوازن بني املوارد امساسية وغذ   الإلعومن لتحسني   )زذ( 
 امساسية، زا يف ذلك  ن خالل آليات استرداد التكاليف 

أمهية استمرار التركيز عل  القضاء عل  الفقر  وقإل سلن البا  الضذوء علذ     )و( 
  شاكل عإلم املساوامن يف البلإلان املتوسطة الإلخل 

 ذ  للتنفيي كنمو “تو يإل امداء”دعم  )ز( 
توجه أكن حنذو النتذائا، واحلاجذة حىل حعذإلاد  ذا  ذتني لإلبذالل، زذا يف ذلذك           )ذ( 

 بشأن تنفيي االستاراض الشا ل 
 احلاجة حىل تازيز اظام املنسق املقيم وتقاسم أعباء تكاليف التنسيق  )ط( 
الذذإلعومن لإلسذذراع بالتقذذإلم يف تبسذذين و واء ذذة ممارسذذات امعمذذال، والتغلذذ     )ي( 

 عل  االختناقات عل   ستوى املقر 
احلاجة حىل ايبقاء علذ  سذلطة صذنع القذرار للمجذالس التنفيييذة والذإلور اهلذام          )ك( 

 للجان ايقليمية 
 احلاجة حىل املزيإل  ن التكا ل  ع كيااات ام ااة الاا ة لأل م املتحإلمن  )ل( 
 إل القطري احلاجة حىل تازيز ثقافة التقييمات زا يف ذلك عل  الصاي )م( 

كمجموعذة وشذإلدوا علذ  أن    لناذا ا امغييذة الاذاملي    وتكلم أعضاء اجمللس التنفييي  - 3
القضذذاء علذذ  اجلذذوع نثذذل أولويذذة معضذذاء الناذذا ا وواليتذذه املزدوجذذة، اظذذرا لاملذذه يف جمذذار    
الطوارئ والتنمية  وأبرز املمثل أيضا احلاجذة حىل حد ذا  الذإلروس املسذتفادمن يف جذإلول أعمذال       

  3103ا باإل عام  
وشذذإلدت  ذذإليرمن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي، بوصذذفها اجمليبذذة اموىل، علذذ  أمهيذذة    - 2

القضذذاء علذذ  الفقذذر يف تازيذذز التنميذذة املسذذتإلا ة وعلذذ  أن زنذذاك  اجذذة حىل تغذذي ات داخليذذة       
املنسذق  لتحقيق النتائا بصورمن أفضل  وأشارت حىل اجلهود املبيولة لتازيز ونيسني اوعية اظذام  

املقيم، ولكنها أشارت أيضا حىل  اجة النظام حىل  وارد كافية ونكن التنبؤ هبذا للمضذي قذإل ا     
وأبذذرز املذذإلير التنفيذذيي ملنظمذذة ام ذذم املتحذذإلمن للطفولذذة اجلهذذود املبيولذذة لتحسذذني ايبذذالل عذذن   

عل   كافحذة أوجذه التفذاوت      3103النتائا و ث عل  أن يركز جإلول أعمال  ا باإل عام 
أشار املإلير التنفييي لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان حىل ريذادمن وكالتذه يف وضذع حجذراءات         و
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التشذذغيل املو ذذإلمن وحىل أ ذذا سذذتنظر يف  ذذاذ  جإليذذإلمن لألعمذذال لتحقيذذق أزذذإلافها بصذذورمن أكثذذر  
فاالية  وسلن املإلير التنفييي ملكت  ام م املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع الضذوء علذ  أمهيذة بنذاء        

واالستإلا ة ور   بالإلعومن حىل تسريع حصالذ ممارسذات امعمذال  وأبذرزت املذإليرمن     القإلرات 
التنفيييذذة لناذذا ا امغييذذة الاذذاملي احلاجذذة حىل  راعذذامن طرائذذق التمويذذل املختلفذذة للكيااذذات عنذذإل  
اعتماد خطة  ويل اظام املنسق املقيم  واختتم اائ  املإليرمن التنفييية هليئة ام م املتحإلمن للمذرأمن  

جتماع بالتاب  عن تقإلير  للتركيز القذوي علذ  الشذؤون اجلنسذااية والنتذائا يف االسذتاراض       اال
 ذذا قذذائم علذذ  احلقذذوق للمضذذي قذذإل ا وأقذذر بذذأن     تبذذاعاالشذذا ل  وسذذلن الضذذوء علذذ  أمهيذذة   

 االستاراض الشا ل نثل دعومن  ن أجل التغي  لتحقيق اتساق أوسع عل  اطاق املنظو ة 
 

 ن التااون فيما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثياالستفادمن   - باء 
ر ذذ  رئذذيس اجمللذذس التنفيذذيي هليئذذة ام ذذم املتحذذإلمن للمذذرأمن زمثلذذي  نظمذذات ام ذذم       - 7

املتحذذإلمن السذذت واملتحذذإلثني الضذذيفني  ولذذإلى تقإلنذذه ورقذذة املالو ذذات امساسذذية ايابذذة عذذن          
إلمن للطفولذذة أن التاذذاون فيمذذا بذذني املنظمذذات السذذت، أكذذإل املذذإلير التنفيذذيي ملنظمذذة ام ذذم املتحذذ 

بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي يتطوران زيكليذا، ومهذا  ذن الاناصذر الرئيسذية حللذول املشذاكل        
 الااملية، وأن  نظمات ام م املتحإلمن لإليها ح كااات كب من تسمح هلا بتأدية دور تيس ي بّناء 

مثذذل الذذإلائم لكينيذذا لذذإلى ام ذذم   وقذذام املتحذذإلثان الضذذيفان، ومهذذا  اشذذاريا كا ذذاو، امل    - 8
 املتحإلمن، وجون أوزيورِزنوان  ن جا اة كولو بيا، بتقإل. عرضيهما 

 وفإلا  ن الإلول امعضاء املسائل التالية: 03وباإل ذلك، طرذ  - 1
التااون فيما بني بلذإلان اجلنذوب ال حيذل حمذل التاذاون بذني الشذمال واجلنذوب          )أ( 

وفر االسذتاراض الشذا ل توجيهذات رئيسذية بشذأن التاذاون       وله  بادئه امساسية اخلاصة به  ويذ 
فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي  وسذذوق تتطلذذ  زذذي  التوجيهذذات آليذذات داعمذذة  

 لتلفة، اظرا لتمايززا عن باضها البا  
التااون فيما بني بلإلان اجلنوب حيقق الكث  بالفال، ولكن نكنه نيقيذق أكثذر    )ب( 

ينبغذي ملنظو ذة ام ذم املتحذإلمن التذإلخل لتقذإل. املزيذإل  ذن تنميذة القذإلرات حىل            ن ذلك بكث   و
بلذذإلان اجلنذذوب  وينبغذذي  واصذذلة االسذذتفادمن  ذذن ح كااذذات الترتيبذذات ايقليميذذة لتازيذذز التاذذاون  

 بني بلإلان اجلنوب  فيما
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زناك  اجة حىل لطذن شذا ل لأل ذم املتحذإلمن بشذأن التاذاون فيمذا بذني بلذإلان           ) ( 
  الفوائإل اليت نكن نيقيقها بفضل املزايا النسبية لأل ذم املتحذإلمن  وينبغذي أن تتوافذق     اجلنوب جل

 توجيهات الوكاالت  ع توجيهات ام م املتحإلمن لضمان تنسيق أفضل عل  الصايإل القطري 
ات لتشذجيع دعذم القطذاع    استراتيجيينبغي أن تواصل عيع الوكاالت صياغة  )د( 

 إلان اجلنوب وحعإلاد املزيإل  ن الوسائل لتحسني ايبالل والتقييم اخلاص للتااون فيما بني بل
 ينبغي  واصلة تازيز  كت  ام م املتحإلمن للتااون فيما بني بلإلان اجلنوب  )زذ( 

 وطرذ ممثلو  نظمات ام م املتحإلمن الست النقاط التالية: - 01
يذ  امول،  شإلد املإلير التنفييي لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان، بوصذفه اجمل  )أ( 

عل  أن السا ة اي ائية اجلإليإلمن الذيت تتزايذإل فيهذا  شذاركة البلذإلان النا يذة يف التاذاون اي ذائي         
 تستنإل حىل  بادئ التضا ن واياصاق واملساوامن وامللكية الوطنية 

أعذذذذادت عيذذذذع  نظمذذذذات ام ذذذذم املتحذذذذإلمن السذذذذت تأكيذذذذإل الذذذذإلور الفريذذذذإل   )ب( 
 فيما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي  املتحإلمن يف زيادمن التااون لأل م

قا ت عيع املنظمات الست بتب  التااون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب والتاذاون       ) ( 
والتشذغيلية  وتوجذه اجلهذود     ةسذتراتيجي االالثالثي كآليتني ح ائيتني أوليتني ودجمهمذا يف اخلطذن   

 اجلارية حنو املزيإل  ن التاميم 
عإليذإلمن علذ  النجا ذات يف دعذم التاذاون فيمذا بذني بلذإلان          زناك أ ثلة  إليثذة  )د( 

اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي لذذإلى كذذل  نظمذذة  ذذن  نظمذذات ام ذذم املتحذذإلمن السذذت  وال تذذزال    
 ايجنازات احلالية قليلة  قاراة زا نكن نيقيقه 

ال تذذزال املشذذاركة ايقليميذذة ملنظمذذات ام ذذم املتحذذإلمن تتطذذور  ذذن أجذذل دعذذم     )زذ( 
 ما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي بصورمن أفضل التااون في
تث  زيادمن التااون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب  سذائل حمسذاع الصذوت والتمثيذل          )و( 

 املناس  يف اجملالس التنفييية، والتمويل، ورزا تتطل  زي  املسائل  ناقشة رمسية 
لذذة علذذ   نكذذن تشذذجيع  شذذاركة القطذذاع اخلذذاص عذذن طريذذق التذذرويا م ث       )ز( 

شراكات جيإلمن بني القطاعني الاام واخلاص تاود بذالنفع علذ  اجملتماذات احملليذة، ودعذم التقيذإل       
 بالقواعإل واملااي  الإلولية 
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ينبغي أن يأخي ايبالل عن النتائا يف احلسبان أن  بادرات التااون فيمذا بذني    )ذ( 
تحذإلمن  وسيواصذل التركيذز    بلإلان اجلنوب مملوكذة للبلذإلان الشذريكة، ولذيس ملنظمذات ام ذم امل      

 عل  ايبالل والتقييم ضمان حضافة القيمة 
وتلخيصا ملا سبق، أشار املإلير التنفيذيي ملكتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع حىل        - 00

أن عيذذع املنظمذذات أقذذرت بوضذذوذ بذذإلور ام ذذم املتحذذإلمن يف تيسذذ  التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان      
ية تاميم زي  اجلهود  واختتم رئيس اجمللذس التنفيذيي هليئذة    اجلنوب والتااون الثالثي، وحىل أمه

ام م املتحإلمن للمرأمن االجتماع بالتشإليإل عل  أن التااون فيما بذني بلذإلان اجلنذوب نثذل وسذيلة      
 الكفاءمن والشمولية لتحقيق التغي  التحويلي وتتسم بالفاالية 
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 اجلزء الثاين
    3102الإلورمن السنوية لاام 

 يف  قر ام م املتحإلمن بنيويورك ودمناملاق
  3102  زيران/يوايه 02حىل  2يف الفترمن  ن 
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 املسائل التنظيمية -أواًل  
للمجلذذس التنفيذذذيي لناذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن    3102ُعقذذإلت الذذذإلورمن السذذنوية لاذذذام    - 0

م اي ائي، وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع زقذر ام ذ  
  3102 زيران/يوايه  02حىل  2املتحإلمن يف ايويورك، يف الفترمن  ن 

 3102وقإل أقّر اجمللس التنفييي جإلول امعمال وخطذة الامذل لإلورتذه السذنوية لاذام       - 3
(DP/2013/L.2 واعَتَمإل تقرير الإلورمن الاادية اموىل لاام )3102 (DP/2013/9 ) 
يف الوثيقذة   3102وترد املقررات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف الإلورمن السذنوية لاذام    - 2
(DP/2013/39 اليت نكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي )http://www.undp.org/execbrd  
عل  اجلإلول الز   التار للذإلورات   3102/32كما وافق اجمللس التنفييي يف  قرر   - 2

 :3102اليت سياقإلزا اجمللس التنفييي  ستقباًل يف عام 
  3102أيلول/سبتمن  02حىل  1: 3102الإلورمن الاادية الثااية لاام  

 اجلزء املتالق بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي
 

البيذذان الذذيي أدلذذت بذذه  ذذإليرمن الناذذا ا و شذذروع اخلطذذة االسذذتراتيجية     - ثاايًا 
 3107-3102لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي، 

يف بيا ذذا االفتتذذا ي الذذيي أدلذذت بذذه أ ذذام اجمللذذس التنفيذذيي، أكَّذذإلت  ذذإليرمن الناذذا ا      - 3
ر بسرعة يف ضوء  ا يالَ ذظ  ذن    اجة براا ا ام م املتحإلمن اي ائي حىل التكيتف  ع عامل يتغيَّ

فتذذرات جتمذذع  ذذا بذذني ايثذذارمن والتحذذإّلي يف جمذذال التنميذذة  ويف زذذيا الصذذإلد تامَّقذذت يف تنذذاول   
وجذذذإلول  3107-3102التوجيذذذه املهذذذم الذذذيي تتباذذذه اخلطذذذة االسذذذتراتيجية اجلإليذذذإلمن للفتذذذرمن 

ري كذذذل واالسذذذتاراض الشذذذا ل الذذذيي جيذذذ  3103امعمذذذال اي ذذذائي املتطذذذوسر ملذذذا باذذذإل عذذذام  
سذذنوات لسياسذذة اماشذذطة التنفيييذذة الذذيت تضذذطلع هبذذا  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن  ذذن أجذذل     أربذذع

التنميذذة  كمذذا طر ذذت اظذذرمن  ذذوجزمن و سذذتكَملة بشذذأن التاجيذذل بالغايذذات اي ائيذذة لأللفيذذة       
واااكذاس زذيا كلذه يف  شذروع اخلطذة       3103وجإلول امعمال املتطور  اليذًا لفتذرمن  ذا باذإل     

 السابقة اليكر 
يف سذياق االسذتاراض املتواصذل     3103د عرضت اظرمن عا ذة للنتذائا الرئيسذية لاذام      - 2

 ؤكاإلمن يف ذلك علذ  أوجذه النجذاذ الذيت نيققذت       3102-3118للخطة االستراتيجية للفترمن 
يف جماالت احلإّل  ن الفقذر واحلوكمذة الإلنقراطيذة واّتقذاء امز ذات واالاتاذام والبيئذة والطاقذة          

الفاالية املؤسسية عل   إلار السنوات اخلمس املاضية، اوَّزت زا طذرأ  ذن نيستذن    وفيما يتصل ب

http://undocs.org/ar/DP/2013/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2013/9
http://undocs.org/ar/DP/2013/39
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يف جمذذاالت التو يذذف والشذذفافية واملسذذاءلة واظذذم التخطذذين الإلاخليذذة  وبايضذذافة حىل ذلذذك        
 عرضت لنتائا التقييم املستقل للخطة االستراتيجية 

س التنفيذذيي وجملتمذذع ولذذإلى عرضذذها ملشذذروع اخلطذذة، وجَّهذذت الشذذكر معضذذاء اجمللذذ   - 7
الإلول امعضاء بشكل عام عل   شاركتهم الفّاالة والبّنذاءمن يف عمليذة الصذياغة  كمذا طر ذت      
 اذذامل امزذذإلاق الرئيسذذية للخطذذة فتطّرقذذت حىل الرؤيذذة املطرو ذذة والنتذذائا املقتر ذذة وجمذذاالت    

 ذذن  الامذذل واسذذق الشذذراكات، وايجذذراءات املتالقذذة بذذالتحوتل املؤسسذذي و ذذا يصذذا   ذلذذك 
 شروع ايطار املتكا ل للنتائا واملوارد  ؤّكإلمن عل  جماالت الامل اليت سذتركز عليهذا اخلطذة    

  3102اجلإليإلمن  ن أجل حقرارزا بصورمن  ائية يف الإلورمن الاادية الثااية لاام 
وفيمذا يتصذذل بالتمويذل، أعربذذت عذن تقذذإليرزا ملذاحني براذذا ا ام ذم املتحذذإلمن اي ذذائي،       - 8

 سذذامها م بذذرغم التحذذإّليات املاليذذة و ذذا يتصذذل هبذذا  ذذن نيذذإّليات، واستارضذذت  الذذيين واصذذلوا 
فضذاًل  “ كتلذة  رجذة  ”احلاجة حىل توافر  وارد أساسية نكذن التنبذؤ هبذا حبيذث تتصذف بكو ذا       

عن  وارد غذ  أساسذية  اذزَّزمن  د أوَردت  الو ذات  سذتكملة عّمذا وصذل حليذه احلذال بشذأن           
املراَجاذذة احلسذذابية وغذذ  ذلذذك  ذذن  بذذادرات الشذذفافية        عمليذذه الكشذذف الالذذ  عذذن تقذذارير    

واملسذاءلة  ويف ختذذام بيا ذذا عرضذذت بصذذورمن خاصذذة للماااذذامن املسذذتمرمن للشذذا  يف اجلمهوريذذة  
الاربية السورية وأعَلنت دور براا ا ام م املتحإلمن اي ائي يف توجيذه اذإلاء  ذن أجذل اسذتجابة      

 الإلعم حىل البلإلان اجملاورمن املتضررمن  أوسع اطاقًا هلي  احلالة زا يف ذلك تقإل.
وقا ت املستشار امقذإلم، لفريذق االسذتراتيجية وتنفيذي التغذي ، بتسذلين امضذواء علذ           - 1

التغذذي ات الرئيسذذية الذذيت طذذرأت علذذ   شذذروع اخلطذذة وزذذي: )أ(  زيذذإل  ذذن التركيذذز  شذذفوعًا    
يقصذاء  )ب( ختفذي  النتذائا    بتو يإل الرؤية حزاء القضاء عل  الفقذر واحلذإّل  ذن الال سذاوامن وا    

اتيجة حىل سبع اتائا و ) ( تركيز حضايف عل  املستوى القطري حبيذث ال يزيذإل ام ذر     33 ن 
عن أربع اتائا لكل براا ا قطذري  د استاَرضذت االسذتجابات الذواردمن  ذن الذإلول امعضذاء        

اممهيذذة علذذ  بالنسذذبة حىل أ ذذور شذذ  و نذذها: )أ( توضذذيح بيذذان الرؤيذذة  )ب( حضذذفاء  زيذذإل  ذذن  
التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي وتامذذيم زذذيا التاذذاون يف  سذذار اماشذذطة    
الرئيسذذية  ) ( الذذربن بذذني وثذذائق ام ذذم املتحذذإلمن واالتفاقذذات الإلوليذذة  )د( تذذوخّي  زيذذإل  ذذن     
 الوضذذوذ يف جمذذاالت الامذذل واطاقذذه وخاصذذة  ذذا يتاّلذذق بذذالتحوتل اهليكلذذي  )زذذذ( حشذذارمن أكثذذر  
وضو ًا حىل  سألة حجيذاد فذرص الامذل وحتا ذة ُسذبل املايشذة  )و(  ييذز أوضذح بذني الكذوارأ           

توضيح النتائا املوروثذة باعتبذار ذلذك ح ذإلى      وال اع وحيالء اممهية حىل اّتقاء ال اعات  د )ز(
أدوات ايبذذالل خذذار  اطذذاق النتذذائا اي ائيذذة السذذبع  د أعلنذذت أن  شذذروع اخلطذذة التاليذذة        

كون جذذاززًا يف أواخذذر  زيران/يوايذذه علذذ  أن تاقبذذه  شذذاورمن غذذ  رمسيذذة وباذذإلزا يقذذإلَّم       سذذي
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املشذذروع بصذذورمن  ائيذذة،  شذذفوعًا بايطذذار املتكا ذذل للنتذذائا واملذذوارد وامليزاايذذة املتكا لذذة، حىل    
  3102اجمللس التنفييي قبل اااقاد الإلورمن الاادية الثااية لاام 

 ذذة أعربذذت الوفذذود عذذن التر يذذ  بإعذذادمن تاذذيني  ذذإليرمن        ويف سذذياق  ال ظذذا م الاا  - 01
الناذذا ا لفتذذرمن ثاايذذة، د سذذلَّطت امضذذواء علذذ  التقذذإلتم احملذذرز يف السذذنوات القليلذذة املاضذذية          

يتصذذل ببنذذاء براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي حبيذذث يصذذبح  نظمذذة أكثذذر اتسذذا ًا بالطذذابع     فيمذذا
عذذن اتصذذافه بالشذذفافية واتبذذاع  ذذا املسذذاءلة     االسذذتراتيجي  ذذع التركيذذز علذذ  النتذذائا، فضذذالً  

يتصل بالتقرير السنوي أعربت الوفود عن تشجياها يجراء املزيإل  ذن عمليذات التحليذل     وفيما
وايبالل عل  أساس النتائا املتحققة يف التقارير املقإل ة  ستقباًل،  ع تإلعيم الفاالية املؤسسذية  

ليذذة التحذذوتل التنظيمذذي  وطلبذذت الوفذذود  زيذذإلًا  ذذن     و ال ظذذة أن الذذتالنم يشذذكال  فتا ذذًا لام  
وعن امولويذات واخلطذن    3103املالو ات عن النتائا املتحّققة  ن خطة الامل السنوية لاام 

السنوية املؤسسية لتنفيي  ا يقوم عل  أساس عنقودي  ذن أجذل دعذم اخلذإل ات املقإلَّ ذة علذ        
الوفذذود تفسذذ ًا بشذذأن توصذذيات و ذذإلمن  الصذذايإلين الاذذاملي وايقليمذذي  وطلذذ  عذذإلد قليذذل  ذذن  

 التفتيو املشتركة اليت مل يتم تنفييزا بالكا ل 
و ذن الوفذود  ذذا أعذرب عذن االاشذذغال حزاء اسذتمرار االخنفذاض يف املذذوارد الااديذة  ذذع         - 00

زيادمن اعتماد براا ا ام م املتحإلمن اي ائي عل   وارد غ  أساسية  قّيذإلمن ولصصذة  ويف زذيا    
الوفود  زيذإلًا  ذن املالو ذات عذن جهذود واسذتراتيجيات عذع ام ذوال يف  الذة           السياق طلبت

وجود املزيإل  ن السلبيات املتصلة باملسامهات امساسية،  ع  ّث الإلول امعضذاء علذ  زيذادمن    
 املوارد امساسية ونيسني اوعية املوارد غ  امساسية زا يتيح  زيإلًا  ن  رواة استخإلا ها 

زشروع اخلطة أشادت الوفود بناا ا ام م املتحإلمن اي ذائي فيمذا يتالذق    وفيما يتصل  - 03
بامليذذة التشذذاور الشذذا لة والشذذفافة  اربذذة عذذن التر يذذ  بالرؤيذذة االسذذتراتيجية الذذيت مت صذذقلها   
وهبيكل وحطار النتائا اي ائية السبع وجمذاالت الامذل الثالثذة  ويف الوقذت افسذه أحملذت الوفذود        

إل تكون ُ غِرقة يف الطموذ يف ضوء املستويات املقإّلرمن للتمويل، وطلبذت  زيذإلًا   حىل أن النتائا ق
 ن التركيز االستراتيجي علذ  امولويذات امساسذية املسذتنإلمن حىل توقاذات نيليذل التمويذل  ومت        
حيضاذ الإلور الفريإل اليي يضطلع به براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي  ذع نيإليذإل اماشذطة الذيت         

 نها ووضوذ تقسذيم الامذل  ذع الشذركاء اي ذائيني وخاصذة لصذا  غايذات          نكن االاسحاب
جهذذود ”التنميذذة املسذذتإلا ة والنمذذو امخضذذر  وتسذذاءلت الوفذذود عذذن  ذذا تذذرتبن بذذه اخلطذذة  ذذن   

 ع  ال ظة أن يف زيا  ا خياطر بتخفيف تركيز النتائا اي ائيذة  “ واتائا حمإّلدمن قطريًا  وروثة
 الرئيسية السبع 
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طت الوفود امضواء عل  احلاجة حىل صقل ايطار املتكا ذل للنتذائا واملذوارد وحىل    وسلَّ - 02
الامذذل علذذ  أسذذاس  يزاايذذة  تكا لذذة تذذربن  ذذا بذذني املذذوارد امساسذذية وغذذ  امساسذذية والنتذذائا 
املتوقَّاة  وال ظت أن جماالت الامل الثالثذة واسذاة  ذن  يذث النطذاق  ؤكاذإلمن يف ذلذك علذ          

تقيذيم باعتبذار  أ ذرًا حموريذًا يف ضذمان أن تظذل  سذامهات الناذا ا اي ذائي          ضرورمن  واصذلة ال 
 نصّبة عل  نيقيق اتذائا  تميسذزمن  ويف زذيا املضذمار أكَّذإلت الوفذود علذ  قيمذة وجذود  كتذ            
تقييم  إلعَّم  ذع اسذتخإلام  ذا يتصذل بذيلك  ذن  ؤشذرات وخطذوط لألسذاس واتبذاع أزذإلاق            

احملّصذالت أو اتثذار الناعذة، فضذاًل عذن تبيذان املخذاطر          رسو ة سذواء علذ  صذايإل النذواتا أو    
والتحذذإّليات  وشذذجَّات الوفذذود علذذ  ممارسذذة عمليذذات الصذذقل بالنسذذبة حىل اظريذذات التغذذي ،      

تطّرق البا  حىل الإلور اليي يقوم به براا ا ام م املتحإلمن اي ائي،  ع طل  املزيذإل  ذن    فيما
وبتوجتذذه أوسذذع حنذذو نيقيذذق النتذذائا علذذ  أن تتصذذل   املالو ذذات الذذيت تتسذذم بطذذابع عملذذي أكثذذر  

زسذذامهة الناذذا ا اي ذذائي يف الوصذذول حىل النتذذائا  وطلذذ  عذذإلد قليذذل  ذذن الوفذذود  الو ذذات    
 ستكملة عن  واء ذة املصذطلحات املسذتخإل ة عذن الصذناديق والذنا ا يف بنذاء حطذار النتذائا،          

براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق      حضافة حىل  الو ات عن اجلهود املشتركة اليت يبيهلا 
 ام م املتحإلمن للسكان و نظمة ام م املتحإلمن للطفولة يف دعم الصلة بني املوارد والنتائا 

وشذذإّلدت الوفذذود علذذ  احلاجذذة لتذذوّخي احلذذير خذذالل اخلطذذة اجلإليذذإلمن يف اسذذتخإلام          - 02
أل ذذم املتحذذإلمن و ذذن د املصذذطلحات الذذيت مل يذذتم باذذإل تأييذذإلزا علذذ  الصذذايإل احلكذذو ي الذذإلور ل 

 نكن اعتبارزا حمل اتفاق الستخإلا ها يف املنظو ة اي ائية لأل م املتحإلمن  ال
 الواليذذات احلكو يذذة الإلوليذذة   وأّكذذإلت الوفذذود علذذ  أمهيذذة التوافذذق بذذني اخلطذذة وبذذني      - 03
الصذذلة، فيمذذا شذذإلدت علذذ  أمهيذذة اسذذتاراض السياسذذات الشذذا ل الذذيي جيذذري كذذل أربذذع    ذات

ه الامود الفقري للخطة اجلإليإلمن، وخاصذة فيمذا يتصذل بنهجذه التشذاركي الذيي       سنوات بوصف
ُيتَّبع  ن أجل نيقيق القضاء عل  الفقر، فضاًل عن االلتزا ات احملإّلدمن ز نيًا واملبذادئ التوجيهيذة   
املطرو ة  ن أجل التنفيي وتقاسذم أفضذل املمارسذات  وفيمذا يتصذل جبذإلول امعمذال املتطذور         

، اقترَ ت الوفود حجذراء اسذتاراض  نتصذف املذإلمن للخطذة اجلإليذإلمن بوصذفه        3103باإل عام  ملا
 نطلقًا  ناسبًا  ن النا ية الز نية الستاراض االسذتراتيجية امساسذية للناذا ا اي ذائي يف زذيا      
اخلصوص  ويف الوقت افسه أّكإلت عل  احلاجة حىل التاجيذل ببلذول الغايذات اي ائيذة لأللفيذة      

ا يف ذلذذك اسذذتخإلام الذذإلروس املسذذتفادمن وخاصذذة فيمذذا يتصذذل بالتاذذاون   زذذ 3103حبلذذول عذذام 
بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي حبيث يناكس زيا كله يف اخلطة اجلإليإلمن  وبايضذافة   فيما

حىل ذلك أعربت عن توقناها بأن يأخي الناذا ا اي ذائي يف اعتبذار  االقتصذاد امخضذر واتذائا       
  31 ؤ ر ريو+



E/2013/35 

 

49/187 14-58877 

 

بإلت الوفود تاليقات واساة النطاق تتصل بأمهية  واصذلة التركيذز والتامذق  ذن     كما أ - 02
جاا  براا ا ام م املتحإلمن اي ائي يف أ ر النتائا وجمذاالت الامذل املقتر ذة بالنسذبة للخطذة،      
و ن ذلك: )أ(  زيإل  ن اممهية للتااون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب وللُباذإل اجلنسذاين  ذع تامذيم         

ار اماشذطة الرئيسذية  )ب( تاريذف املذرأمن باعتبارزذا  ذن عوا ذل التغذي  الذيي          زيا كله يف  سذ 
يتصل هبا  ) ( امليزمن النسبية للحوكمة الإلنقراطية وخاصذة يف حطذار اموضذاع اهلّشذة وأ ذوال      

باذذإل النذذذزاع  )د( توسذذيع بنذذاء القذذإلرات علذذ  الصذذايإل الذذوط  لتخفيذذف وحدارمن النذذذزاعات      ذذا
ء الانذذف  )زذذذ( الوجذذود القطذذري الواسذذع يف البلذذإلان املارَّضذذة الاذذإلالع  وامسذذباب الكا نذذة ورا

ال اعات وللكوارأ الطبياية  )و(  قوق اياسان  )ز( التنمية الذيت تشذمل ايعاقذة علذ  كذل      
 ن الصايإل ايقليمي والوط  ودون الذوط   )ذ( امعمذال الذيت يضذطلع هبذا الناذا ا اي ذائي        

املشَترك املا  بف وس اق  املناعة البشرية/اييإلز وخاصة  ذا يتصذل    ع براا ا ام م املتحإلمن 
بتأ ني  قوق امقليذات اجلنسذية  كمذا شذجَّات الوفذود الناذا ا اي ذائي علذ  وضذع تاريذف           
الستراتيجية للشراكات فيما يتجاوز جذإلول امعمذال التقليذإلي املتصذل باملاواذات وزذا يكفذل        

ان اجلنذوب والتاذذاون الثالثذي و ذذع املؤسسذات املاليذذة الإلوليذذة     زيذإلًا  ذذن التاذاون فيمذذا بذني بلذذإل   
 وخاصة يف سياق الإلول اهلّشة حضافة حىل  كني املرأمن 

وفيما يتصل بالقضاء عل  الفقر يف  شذروع اخلطذة، أولذت الوفذود  زيذإلًا  ذن التأكيذإل         - 07
ص الامذل، وعلذ    عل  الاالقة بني الفقر والبيئة، وعل  التحوتل االقتصادي  ن خالل خلذق فذر  

التكنولوجيات اجلإليإلمن وحتا ذة التمويذل املتنذازي الصذغر للفقذراء، فضذاًل عذن االزتمذام اخلذاص          
بالتحوتل اهليكلي وبوت من خط  التغي  يف أفريقيا  و ّثت الوفود عل  اّتباع آليات  إلّعمة  ذن  

أغلبيذة الفقذراء     أجل التنمية املستإلا ة وختصي  املذوارد للبلذإلان املتوسذطة الذإلخل  يذث تقذيم      
وهبيا دعذت الوفذود حىل حجذراء اسذتاراض للترتيبذات اجلإليذإلمن بالنسذبة للوجذود الفالذي لناذا ا           
ام م املتحإلمن اي ائي يف البلذإلان املتوسذطة الذإلخل والبلذإلان املرتفاذة الذإلخل  ذع التأكيذإل علذ           

املتحذذإلمن اي ذذائي  أمهيذذة التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي  ذذع براذذا ا ام ذذم  
 بغرض تقاسم املاارق وبناء القإلرات 

كما أّكإلت الوفود عل  احلاجة حىل اختاذ ترتيبات للتااون بني الناذا ا اي ذائي وبذني     - 08
 كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن للتاذذاون بذذني بلذذإلان اجلنذذوب زذذا يف ذلذذك التقسذذيم الواضذذح لامليذذات       

جإليذإل علذ  الواليذذة الذيت يضذذطلع هبذا املكتذذ       ايبذالل واملسذؤوليات والواجبذذات،  ؤّكذإلمن  ذذن   
امليكور، سواء عل  الصايإل الاذاملي أو علذ  صذايإل  نظو ذة ام ذم املتحذإلمن بأسذرزا، وكذيلك         
عل  اسذتخإلام اتذائا التقيذيم لذإلى تصذميم النذها التشذغيلي الذيي يتباذه الناذا ا اي ذائي حزاء            

يكور ينبغذي أن يكذون  وضذوعًا    التااون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب  وأوضذحت أن الترتيذ  املذ       
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ملقرَّر يصإلر عن اللجنة الرفياة املستوى املنبثقة عن اجلماية الاا ة لأل م املتحإلمن بشأن التاذاون  
 بني بلإلان اجلنوب  فيما
وشإلدت الوفود عل  ضرورمن أن يتوىل الناذا ا اي ذائي بذّث ثقافذة للذتالنم وأن يامذل        - 01

يذذيم يف اخلطذذة اجلإليذذإلمن  وأكذذإلت الوفذذود علذذ  ضذذرورمن أن علذ  اااكذذاس اتذذائا وتوصذذيات التق 
توَضع الإلروس املستفادمن  وضع املمارسة وبطريقة أكثر شفافية،  ع توف  احلوافز الامليذة الذيت   
تإلفع املو فني حىل القيام بالتغي ات الضرورية  ذع حثابذة االبتكذار يف زذيا الصذإلد، علذ  أن يذتم        

طة الرئيسذية  و ّثذت الوفذود علذ  زيذادمن الاناصذر التحليليذة        زيا كله باعتبار  جاابًا  ذن اماشذ  
والتنبؤيذذذة للتقيذذذيم،  ذذذع تذذذوخّي السذذذرعة واملرواذذذة يف االسذذذتجابة حزاء النتذذذائا الذذذيت يتوّصذذذل       

 التقييم  حليها
كما ابهت الوفود حىل أمهيذة حعطذاء امولويذة لتحسذني النتذائا املتحققذة علذ  املسذتوى          - 31

اماشطة اليت تنطوي عل  أكن اي كاايات وصذواًل حىل نيقيذق امثذر    القطري،  ع التركيز عل  
املطلوب يف النتائا اي ائية  و ّثت عل  أن تكون اماشذطة املبيولذة  إلفوعذة بانصذر الطلذ ،      
وأن تسذذتنإل حىل امولويذذات الوطنيذذة وحىل عنصذذر امِللكيذذة الوطنيذذة علذذ  أسذذاس تصذذميم فّاذذال         

اكس يف أيفطذذر املسذذاعإلمن اي ائيذذة لأل ذذم املتحذذإلمن ويف وثذذائق  ملشذذاريع تنميذذة القذذإلرات حبيذذث تذذن 
 وخطن عمل النا ا القطرية 

لتحقيذذق “ تو يذذإل امداء”و ّثذذت الوفذذود براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي علذذ  دعذذم    - 30
اتذذائا أكثذذر اتسذذا ًا بالطذذابع الاملذذي وأكثذذر كفذذاءمن  ذذن  يذذث التكذذاليف  ويف زذذيا اخلصذذوص  

الية  ذن أجذل التنسذيق بذني الوكذاالت و تاباذة تنفيذي االسذتاراض الشذا ل          اقتر ت اجملاالت الت
املذيكور أعذال   و ذن ذلذذك: )أ( نيإليذإل املؤشذرات املشذتركة والامليذذة والقضذايا الشذا لة لاذذإلمن         
قطاعذذات  )ب( تقسذذيم واضذذح للواجبذذات والتكليفذذات زذذا يف ذلذذك  ذذّل ال اعذذات بذذالطرق      

املمارسات التجارية وحجراءات التشذغيل املاياريذة  ذا بذني      السلمية  ) ( املضي قيفإل ًا يف  واء ة
 ر لذذة التحليذذل حىل  ر لذذة التنفيذذي  ويف  اذذرض تأكيذذإل احلاجذذة حىل  كذذني املنّسذذقني املقذذيمني    
وامفرقة القطرية التاباة لأل م املتحإلمن، سلَّطت الوفود امضواء علذ  أن براذا ا ام ذم املتحذإلمن     

املنسسذذق املقذذيم، ال بذذإل وأن يتصذذإّلى ملشذذكلة تضذذارب املصذذا      اي ذذائي، بوصذذفه  ذذإليرًا لنظذذام  
املتأصلة يف ممارساته  ن خالل التحإليإل الواضح لوالية الناا ا يف حطار اخلطذة اجلإليذإلمن تازيذزًا    

 ي كااية حجناز زي  الوالية بطريقة جتمع بني ممارسة السلطة ونيقيق ال ازة 
قشة املستن من واالسذتجابات البّنذاءمن حزاء عمليذة وضذع     وقإل ر َّبت  إليرمن الناا ا باملنا - 33

اخلطة اجلإليإلمن  وعل  زإلي  ن زي  اخلطوط ال ظت أن عإلدًا  ن التاليقات الذيت مت حبذإلاؤزا   
سبقت  راعا ا  ن خالل املشاورات غذ  الرمسيذة،  ؤّكذإلمن كذيلك علذ  االزتمذام بالتاليقذات        
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واء ذة بذني اخلطذة اجلإليذإلمن وبذني االسذتاراض       اليت مل يذتم التاا ذل  اهذا باذإل  وشذإّلدت علذ  امل      
ضذمن اطذاق واليذة الناذا ا      31ريذو+ الشا ل الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات واتذائا  ذؤ ر        

  ويف ضوء تأكيإل الصالت اليت تذربن بذني   3103اي ائي وعملية تطور جإلول أعمال  ا باإل 
براذا ا ام ذم املتحذإلمن     التإلزور البيئي والقضذاء علذ  الفقذر، سذلَّطت الضذوء علذ   ذا يقذوم بذه         

اي ائي باعتبار  أكن عنصر  نفاذي لذنا ا البيئذة والطاقذة يف  نظو ذة ام ذم املتحذإلمن  وتطّرقذت         
حىل  وضذذوع حعطذذاء  زيذذإل  ذذن امولويذذة للتاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي،    

ن الذإلروس املسذتفادمن   وللتفاعل  ع  كت  ام م املتحإلمن للتاذاون بذني بلذإلان اجلنذوب فضذاًل عذ      
والتوصيات الناعة عن التقييمات والشراكات والذإلور التنسذيقي للناذا ا اي ذائي  وخلصذت      
حىل التأكيإل عل  أن زيا االجتماع اليي ياقذإل  اجمللذس ُيَاذإّل َ اَلمذًا  همذًا علذ  طريذق االتفذاق         

املتكا لة ُ اربة عذن التطلنذع    عل  اخلطة اجلإليإلمن وعل  ايطار املتكا ل للنتائا واملوارد وامليزااية
 حىل ام ام للامل  ع الإلول امعضاء عل  نيقيق زيا اهلإلق 

: االسذذذتاراض التجمياذذذي للخطذذذة  3102/00وقذذذإل اختذذذي اجمللذذذس التنفيذذذيي املقذذذرر     - 32
واملقذذذذرر  3103االسذذذذتراتيجية والتقريذذذذر السذذذذنوي ملذذذذإليرمن الناذذذذا ا: امداء والنتذذذذائا لاذذذذام  

  3107-3102االستراتيجية لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  :  شروع اخلطة3102/03
  

 التزا ات التمويل لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي - ثالثًا 
عرض البنإل اائ   إلير الناا ا  ن خذالل طذرذ اظذرمن شذا لة علذ  اسذتجابة براذا ا         - 32

واالسذتاراض الشذا ل الذيي جيذري     ام م املتحإلمن اي ائي حزاء االجتا  التنازر يف املوارد الااديذة  
كذذل أربذذع سذذنوات فيمذذا يتصذذل بذذالنظر يف اخلطذذة اجلإليذذإلمن وتنفيذذيزا  كمذذا عرضذذت املذذإليرمن        
املااواة،  إليرمن  كت  الاالقات اخلارجية والإلعومن  الذة التزا ذات التمويذل الاذادي املقذإلَّم حىل      

 ( DP/2013/13  )و ا باإل 3102براا ا ام م املتحإلمن اي ائي وصناديقه وبراجمه لاام 
يف  02.3وأعرب عذإلد قليذل  ذن الوفذود عذن االاشذغال حزاء االخنفذاض املقذإلَّر بنسذبة           - 33

، فضذاًل عذن االخنفذاض    3103املائة يف املوارد الاادية وزو  ا يقل عن اهلإلق املرسذوم يف عذام   
يف االعتماد عل  عإلد صغ   ن املذاحنني  ذن أجذل تقذإل.  ذا يقذإّلر        يف املوارد الشا لة وايفراط

يف املائة  ن املوارد امساسية  و ّثت الوفود الناا ا اي ائي علذ  جتنتذ  اسذتخإلام     83بنسبة 
املذذوارد امساسذذية يف دعذذم اماشذذطة غذذ  امساسذذية  ويف ضذذوء الصذذاوبة الذذيت تصذذادفها باذذ     

ي احلار  ن  يث تنير االرتفاع املتواصل يف  سذتويات املذوارد   الإلول يف  ل املناخ االقتصاد
 امساسية، أّكإلت الوفود علذ  أمهيذة اتبذاع خطذة جإليذإلمن  ركَّذزمن و شذفوعة باسذتراتيجية لتابئذة         
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عمليذًا   املوارد حبيث تاكس  صادر  تنوعة للتمويل، فضاًل عن وجود حطار قوي للنتذائا يوّضذح  
  يبالل بصورمن كا لة عن اتائا وفاالية اماشطة اليت يتم تنفييزا سامهة الناا ا اي ائي  ع ا

ويف  ارض تكذرار دعذومن االسذتاراض الشذا ل للذإلول امعضذاء بذأن جتاذل املسذامهات           - 32
غذذ  امساسذذية  راذذة و توافقذذة  ذذع امولويذذات االسذذتراتيجية لبلذذإلان الذذنا ا ولناذذا ا ام ذذم       

سذامهات امساسذية،  ّثذت الوفذود علذ  املزيذإل  ذن تقاسذم         املتحإلمن اي ائي، فضاًل عن زيادمن امل
ع ء التكاليف فيما بني املذاحنني التقليذإليني وغذ  التقليذإليني، وشذإّلدت علذ  نيقيذق التقذإلتم يف         

 ذذن املذذوارد الااديذذة  ذذع سذذائر الصذذناديق والذذنا ا  وسذذلَّطت   “ كتلذذة  رجذذة”تاريذذف عبذذارمن 
دمن علذ   سذامهات بلذإلان الناذا ا حىل املذوارد      امضواء يف الوقت افسذه علذ  أمهيذة حضذفاء زيذا     

امساسية ويف دعذم  بذادرات وبذرا ا التاذاون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب املنفَّذيمن علذ  أراضذيها            
 يف ذلك املسامهات الاينية  ثل  باين املكات  املافامن  ن ايجيار  زا
ّنذذذاءمن وعرضذذذت وقذذإل وّجذذذه اائذذ   ذذذإلير الناذذذا ا الشذذكر للوفذذذود علذذذ  تاليقا ذذا الب     - 37

بالنسذذبة للخطذذة “ للغذذرض ًا ناسذذب”للخطذذوات املتخذذيمن جلاذذل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  
التالية فيما تطّرقت حىل  ا طرأ  ذن نيسذينات يف جمذاالت ايدارمن وايبذالل علذ  أسذاس النتذائا        
ت ويف التواصل  ع  كو ات بلإلان الناا ا وحجذراء املشذاورات  ذع الذإلول امعضذاء  وأّكذإل      

عل  اجلهود املبيولة لزيادمن أثر الناا ا اي ائي فيما يتصل بإ كااية تكذرار التجذارب وسياسذة    
املالو ات وزياد ا والتركيز عل  أمهية التغيتر التحويلي ملصلحة اجلميذع  وسذّلمت بضذرورمن أن    

حلذّل املتصذل   تاكس امليزااية املتكا لة ام اط املختلفة للمسذامهات امساسذية وغذ  امساسذية وا    
باسترداد التكاليف  د تامقت املإليرمن املااواة،  إليرمن  كتذ  الاالقذات اخلارجيذة والذإلعومن يف     
احلإليث عذن ايجذراءات املطلذوب اختاذزذا ياشذاء شذراكات جإليذإلمن واحلاجذة حىل  ويذل قابذل           

وارد تاريفهذا  للتنبؤ لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي وشركائه زا يتذيح بذإلء الامذل يف اجملذاالت الذ     
 يف حطار االستاراض الشا ل اليي جيري كل أربع سنوات 

:  الذذة التزا ذذات  ويذذل املذذوارد الااديذذة     3102/02ختذذي اجمللذذس التنفيذذيي املقذذرر    او - 38
 و ا باإلزا  3102لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي والصناديق والنا ا املرتبطة به لسنة 

  
 يةتقرير التنمية البشر - راباًا 

قإلَّم  ذإلير  كتذ  تقريذر التنميذة البشذرية عرضذًا        37/322عماًل بقرار اجلماية الاا ة  - 31
  ستكماًل بشأن املشاورات املتالقة بتقرير التنمية البشرية 
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جلنوب والسذذيادمن وقذإل أعربذذت الوفذود عذذن االاشذذغال حزاء اسذتخإلام  فذذازيم  تصذلة بذذا     - 21
 شذإّلدمن علذ  ضذرورمن التركيذز علذ  النجا ذات        3102الوطنية يف تقرير التنميذة البشذرية لاذام    

اي ائيذذة الذذيت نيّققذذت يف اجلنذذوب بالنسذذبة ي كاايذذة حماكا ذذا واالعتذذراق زشذذاركة اجلنذذوب        
تاذاون فيمذا بذني    املتزايإلمن يف املؤسسات االقتصادية الااملية  وكررت الوفود أمهية جتنت  نيليل ال

بلذذإلان اجلنذذوب باسذذتخإلام افذذس املاذذاي  املسذذتخإل ة بالنسذذبة للاالقذذات بذذني الشذذمال واجلنذذوب  
كبإليل عن التااون بني الشمال واجلنوب  أ ا بالنسبة لتقارير املسذتقبل، فقذإل  ّثذت الوفذود      أو

التمييذز   عل  توسيع املشاورات  ع الإلول امعضاء اليت تتخذي  قارزذا يف ايويذورك، فضذاًل عذن     
الواضح بشأن دور براا ا ام م املتحإلمن اي ائي يف اشر املفازيم السياسية ضمن سذياق تقريذر   

 التنمية البشرية 
وأ ذذاط اجمللذذس التنفيذذيي علمذذًا زسذذتجإلات التحضذذ ات واملشذذاورات املتصذذلة بتقريذذر   - 20

 التنمية البشرية 
  

 ترتيبات النجمة - خا سًا 
املإلير املاذاون،  ذإلير  كتذ  ايدارمن، كمذا عذرض اائذ  املذإلير املاذاون         قإّلم هليا البنإل  - 23

بشذأن ترتيبذات النجمذة يف     3102/2وكب  املو فني املاليني االستجابة ملقذرر اجمللذس التنفيذيي    
 ( DP/2013/37براا ا ام م املتحإلمن اي ائي )

د قليذل  ذن الوفذود علذ  أمهيذة أن يصذبح دعذم الناذا ا اي ذائي اسذتراتيجيًا           وأّكإل عإل - 22
حبيث حيصل عل   وارد صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية  ن  صذادر أطذراق ثالثذة،    
و نذذها  ذذثاًل املصذذارق ايقليميذذذة واملصذذارق املتاذذإلدمن امطذذذراق وصذذناديق التاذذاون الثالثذذذي        

ًا،  ؤكذذإلين علذذ  ضذذرورمن أن تركذذز خذذإل ات براذذا ا االقتصذذاديني    والصذذناديق املوجَّهذذة ح ائيذذ 
والإلعم اي ائي عل  التإلختالت االستراتيجية فيما ينبغي تغطية املساعإلمن التقنيذة التقليإليذة علذ     
 سذذتوى الذذنا ا القطريذذة  وأضذذافت الوفذذود  وضسذذحة أن زذذيا ينطبذذق كذذيلك علذذ   كتذذ         

اذذاملي  وطلبذذت الوفذذود االطذذالع علذذ  رقذذم االعتمذذاد  الإلراسذذات اي ائيذذة يف سذذياق الناذذا ا ال
املقَتذرذ لصذذنإلوق ام ذم املتحذذإلمن للمشذاريع اياتاجيذذة و ذذنسر ذلذك الذذرقم واتثذار املترتبذذة علذذ       

 املوارد امساسية، فضاًل عن  نسر االعتمادات السابقة 
ات املقإّل ذة  وأّكإل املذإلير املاذاون،  ذإلير  كتذ  ايدارمن  ذن جإليذإل علذ  أن االسذتثمار         - 22

للصنإلوق سوق تتيح  زيإلًا  ن تكا ل اماشطة وتازيذز واليذة الصذنإلوق، وذكذر أن الناذا ا      
اي ذائي سيواصذذل الامذذل  ذذع الصذذنإلوق بشذذأن حسذقاطات تابئذذة املذذوارد  وعذذرض اائذذ  املذذإلير   
 املااون، كب  املو فني املاليني للخطوات القاد ة اليت  ذن شذأ ا وضذع اللمسذات النهائيذة علذ       
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اقتذذراذ الصذذنإلوق  هيذذإلًا لارضذذه علذذ  اجمللذذس يف دورتذذه الااديذذة الثاايذذة  كمذذا تكّلذذم عذذن  ذذنر  
االعتماد املتصل بالصنإلوق  اربًا عن التر يذ  بتلقذي اقترا ذات  ذن جااذ  الذإلول امعضذاء        

  ن أجل نيإليإل  بلك  الئم العتماد  
 قذذرر اجمللذذس التنفيذذيي   : االسذذتجابة حىل 3102/08واختذذي اجمللذذس التنفيذذيي املقذذرر    - 23

 بشأن ترتيبات النجمة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  3102/2
  

 التقييم - سادسًا 
(  DP/2013/16عذذرض  ذذإلير  كتذذ  التقيذذيم التقريذذر السذذنوي الصذذادر بشذذأن التقيذذيم )   - 22

 رمن املااواة،  إليرمن  كت  الاالقات اخلارجية والإلعومن كما عرضت استجابة ايدارمن املإلي
وعاودت الوفود  ن جإليإل القول بأن التقييم أ ر جوزري بالنسبة لذألداء والكتسذاب    - 27

ثقة امطراق صذا بة املصذلحة يف أعمذال براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي  وشذّجات الناذا ا          
تكا ذل للخطذة اجلإليذإلمن  وأّكذإلت كذيلك علذ        عل  تبّني ثقافة تضذم حطذار النتذائا واملذوارد امل    

ضرورمن أن تكون للخطة اجلإليإلمن خطة التقييم اخلاصة هبذا  قتر ذة أن تشذمل تقذارير املسذتقبل      
 نيلياًل جتميايًا لنتائا وتوصيات التقييم وللإلروس الشا لة املستفادمن يف زيا الصإلد 

يمذذات الال ركزيذذة الذذيت علذذ  أن الوفذذود أعربذذت عذذن شذذواغلها بشذذأن زيذذادمن عذذإلد التقي - 28
زالت تتسم بنوعية  نخفضة، فضاًل عن اخنفاض  اإلل ايجناز عل   ستوى كبذار املذإليرين     ا

امليذذإلاايني للذذإلورمن التإلريبيذذة للتقيذذيم الذذيت  ذذت عذذن االتصذذال ايلكتذذروين املباشذذر، حضذذافة حىل        
تناكس اتائا التقيذيم يف  اخنفاض عإلد التقييمات املتاّلقة باّتقاء امز ات والتاايف، وضرورمن أن 

اخلطة اجلإليإلمن  وتساءلت الوفود عّما حذا كذان  تا ذًا للذإلول امعضذاء أن تتواصذل  ذع قاعذإلمن        
 بيااات املنظمة بشأن تصنيفات امداء واتائا تقييمات املشاريع 

وشذذإلدت الوفذذود علذذ  احلاجذذة حىل تذذوف  املذذوارد املاليذذة والبشذذرية الكافيذذة  ذذن أجذذل        - 21
ة التقييم فيما سلَّطت امضواء عل  اخنفاض املوارد املخصصذة هلذيا ام ذر، وعلذ      النهوض زهم

تإلّاي قإلرمن الرصإل والتقييم عل   ستوى املكات  القطرية  وعلذ  زذي  امسذس أرادت الوفذود     
يف  011وي به الناا ا اي ائي نيقيذق زإلفذه املتمّثذل يف بلذول اسذبة      ت ارفة امسلوب اليي ين

 ثال للتقييم عن الو إلات النااجمية املائة  ن اال ت
و ّثذذت الوفذذود علذذ  تازيذذز قذذإلرات الذذإلعم الوطنيذذة يف جمذذال التقيذذيم، وعلذذ  زيذذادمن         - 21

التنسذذيق  ذذع وكذذاالت ام ذذم املتحذذإلمن وخاصذذة بالنسذذبة حىل التقييمذذات املشذذتركة علذذ   سذذتوى  
نسذاين  سذتقباًل   املكات  القطرية  ع ايبالل عن  ثذل زذي  اجلهذود  وطلبذت حدرا   نظذور ج     

 ضمن عيع التقييمات والتقارير املستقلة املتالقة بأداء الناا ا اي ائي 
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وشذذّجات الوفذذود الناذذا ا اي ذذائي علذذ   شذذاطرمن أدواتذذه التإلريبيذذة يف جمذذال التقيذذيم     - 20
وفيما يتصل زشاركة  كتذ  التقيذيم يف فريذق ام ذم املتحذإلمن املاذ  بذالتقييم طلبذت  الو ذات          

لتقذذذإّلم احملذذذرز يف تذذذإلعيم قذذذإلرات التقيذذذيم ووضذذذع املاذذذاي  والقواعذذذإل املشذذذتركة وتنقذذذيح  عذذذن ا
التكليفذذات املسذذنإلمن حىل فريذذق التقيذذيم التذذابع لأل ذذم املتحذذإلمن وطرائذذق الامذذل الذذيت يتباهذذا يف           

  3102 عام
وعرضذذت املذذإليرمن املااواذذة،  ذذإليرمن  كتذذ  الاالقذذات اخلارجيذذة والذذإلعومن، املبذذادرات       - 23

اليًا لتإلعيم ايدارمن عل  أساس النتائا وثقافة التقيذيم بالناذا ا اي ذائي،  ذع التأكيذإل      املتخيمن  
 ذذن جإليذذإل علذذ  االلتذذزام باسذذتخإلام  اذذارق التقيذذيم ودروسذذه املسذذتفادمن حبيذذث تسترشذذإل هبذذا      
عمليذذات ُصذذنع القذذرار وال سذذيما علذذ  الصذذايإل القطذذري  وأسذذه   ذذإلير  كتذذ  التقيذذيم يف        

ا ام م املتحإلمن اي ائي بوصفه رئيسًا  شاركًا لفريذق ام ذم املتحذإلمن    احلإليث عن أاشطة براا 
املا  بذالتقييم، وكذيلك عذن الُباذإل اجلنسذاين يف التقييمذات، وعذن اخلطذوات املتخذيمن  سذتقباًل           
ملتاباة استاراض النظراء اليي مّت  ؤخرًا ملكت  التقييم، فضاًل عن االتفاق علذ   ناقشذة اتذائا    

ر  ع اجمللس التنفييي يف اجتماع غ  رمسي  وأّكذإل كذيلك علذ  أن النذها     االستاراض امليكو
 املستنإل حىل النتائا يف اخلطة اجلإليإلمن سوق ياني عل  تقييمه خالل التنفيي وباإل  

وعذذرض  ذذإلير  كتذذ  التقيذذيم التقذذارير الصذذادرمن بشذذأن التقييمذذات الثماايذذة املسذذتقلة       - 22
 3102-3111ملي لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي،    بالترتيذذ  التذذار: تقيذذيم الناذذا ا الاذذا    

(DP/2013/19  ( تقيذذيم الناذذا ا ايقليمذذي مفريقيذذا  )DP/2013/21   تقيذذيم الناذذا ا ايقليمذذي  )
(  تقييم الناا ا ايقليمي موروبا ورابطذة الذإلول املسذتقلة    DP/2013/23تسيا واحملين اهلادئ )

(DP/2013/27   ( تقيذذذيم الناذذذا ا ايقليمذذذي للذذذإلول الاربيذذذة  )DP/2013/25  تقيذذذيم الناذذذا ا  )
(  تقيذذيم  سذامهة براذا ا ام ذذم   2013/29ايقليمذي م ريكذا الالتينيذة و نطقذذة البحذر الكذاري  )     

 3102-3118املتحذذذإلمن اي ذذذائي يف التاذذذاون فيمذذذا بذذذني بلذذذإلان اجلنذذذوب والتاذذذاون الثالثذذذي   
(DP/2013/31 وتقيذذيم اخلطذذة االسذذتراتيجية لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  )3102-3118 
(DP/2013/17     وعرضذذذت املذذذإليرمن املااواذذذة،  ذذذإليرمن  كتذذذ  الاالقذذذات اخلارجيذذذة والذذذإلعومن  )

 ايدارمن  استجابة
يع التقييمات  زيإلًا  ن نيليذل اهلياكذل   وذكرت الوفود أ ا كاات تفّضل أن تشمل ع - 22

واملوارد احلالية وامثر املمكن أن ينجم عن التخفيضذات الذيت طذرأت علذ  التمويذل امساسذي        
و ن ذلك  ثاًل  ذا حذا كذان تذوازن اسذتثمارات املذوارد وزيكذل املراكذز ايقليميذة  الئمذًا  ويف          

يًا يتهإلد النتائا  وطلبت الوفود كذيلك   ل أية  روق تشّكل فيها املوارد املتناقصة خطرًا فال
حيضذذا ًا بشذذأن ايجذذراءات املز ذذع اختاذزذذا وامةطذذر الز نيذذة احملذذإلدمن يف اسذذتجابة ايدارمن حزاء         

 تقييمات النا ا ايقليمية 
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وشإّلدت الوفذود علذ  أن التصذّور الذرازن للتاذاون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب والتاذاون            - 23
تحإلمن اي ائي يتسم برّد الفال والتشذتت والطذابع املر لذي يف النذها     الثالثي يف براا ا ام م امل

الذذيي يّتباذذه  ويف زذذيا املضذذمار أّكذذإلت الوفذذود علذذ  احلاجذذة حىل أ ذذور شذذّت   نذذها: )أ( توجيذذه  
أقوى عل  الصايإلين ايقليمي والقطري  )ب( وضع استراتيجية شا لة لناا ا ام ذم املتحذإلمن   

بلإلان اجلنوب يسترشإل هبا التكا ل بني عيع النا ا  ) (  زيذإل  ذن   اي ائي للتااون فيما بني 
التواؤم عل   ستوى قيادمن براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي  و )د( اااكذاس توصذيات التقيذيم يف      
اخلطة اجلإليإلمن  كما طلبت الوفود  ن الناذا ا اي ذائي املبذادرمن علذ  وجذه السذرعة حىل تنفيذي        

و إلمن التفتيو املشتركة  ن خالل وضع ترتيبات تااواية  ع  كتذ    توصيات التقييم وتوصيات
ام م املتحإلمن للتااون بني بلإلان اجلنوب، زا يف ذلك  ا يتم  ن خذالل طذرذ املبذادئ التوجيهيذة     
واتليذذات التشذذغيلية الالز ذذة لذذإلعم التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب علذذ  الصذذايإلين ايقليمذذي    

  الصلة ة لامليات وضع التقارير و االت املساءلة ذاتوالقطري،  ع رسم خطوط واضح
كمذذا شذذإلدت الوفذذود علذذ  أولويذذة احلاجذذة حىل نيسذذني امداء ايداري والناذذاجمي علذذ    - 22

الصذايإل القطذري  ذذن أجذل التصذإّلي ملسذذألة املشذاريع الصذذغ من الذيت ال تذنجم عنذذها آثذار أوسذذع         
ات الوطنيذة  ويف زذيا اخلصذوص أعربذت     اطاقًا أو اليت تفتقر حىل صذالت  ذع عمليذات السياسذ    

عن الرغبة يف اتباع اسذتراتيجيات تنفيذي صذرحية تشذمل توجيهذًا يسترشذإل بذه املذإليرون واظا ذًا          
يتذذوّل  يف حطذذار  كبذذار املذذإليرين  راجاذذة  الذذة التنفيذذي وحجذذراء التاذذإليالت الذذيت تكفذذل ختّطذذي     

 ذذن التوافذذق فيمذذا بذذني بذذرا ا  التحذذإّليات  وسذذلَّطت الوفذذود امضذذواء علذذ  أمهيذذة نيقيذذق املزيذذإل  
املكاتذذ  القطريذذة والطلذذ  الذذوط  واتذذائا االسذذتراتيجيات املؤسسذذية، واقتر ذذت استاراضذذًا      
للمذذوارد املاليذذة والبشذذرية علذذ  الصذذايإل القطذذري حبيذذث يشذذمل توضذذيحًا للمهذذام ذات الصذذلة     

ري  ذع التأكيذإل   ودعت حىل د ا النا ا ايقليمية ضمن أيفطر النتائا املتحققة عل  الصايإل القط
علذذذذ  الذذذذإلور امساسذذذذي للذذذذنا ا الاامليذذذذة وايقليميذذذذة باعتبارزذذذذا تكفذذذذل تقذذذذإل. الذذذذإلعم          

 القطرية  للمكات 
وفيما يتصل بالنا ا الااملية وايقليمية، أعربت الوفود عذن االاشذغال حزاء  ذا نيولذت      - 27

لقطريذة  ذن املذو فني     حليه اخلإل ات االستشارية الااملية لتصبح بإلياًل عن ا تياجات املكاتذ  ا 
ويف زذذيا اخلصذذوص أعربذذت عذذن التر يذذ  بوضذذع اسذذتراتيجية  ؤسسذذية لتوجيذذه اخلذذإل ات         
االستشذذارية، وطلبذذت اعتمذذادًا  الئمذذًا  ذذن املذذوارد لصذذا  اخلذذإل ات االستشذذارية املقإلَّ ذذة علذذ    

خلذنمن  الُصاإل القطرية وايقليمية والااملية، فضذاًل عذن  ييذز واضذح بذني  هذام السياسذات وبذني ا        
االستشارية أو التقنية  ؤكإلمن عل  أمهية التنسيق بني النا ا الااملية وايقليمية  ذن أجذل جتنتذ     

  االت االزدواجية ولتحسني ُسبل التآزر يف زيا املضمار 
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وفيما يتصل بإعإلاد النا ا ايقليمية اجلإليإلمن حبيث تناكس يف اخلطة اجلإليذإلمن، دعذت    - 28
ن  ذذع الذذإلول امعضذذاء والبلذذإلان يف املنذذاطق ذات الصذذلة فيمذذا يتصذذل    الوفذذود حىل توثيذذق التاذذاو 

بتاريف امولويات واماشطة وكفالة تابئذة املذوارد الكافيذة و ااجلذة املشذاكل الاذابرمن للحذإلود        
واملشذذاكل املتالقذذة ببلذذإلان حمذذإّلدمن، كمذذا أّكذذإلت علذذ  ضذذرورمن املواء ذذة بذذني الذذنا ا الاامليذذة        

 ة اجلإليإلمن وايقليمية اجلإليإلمن وبني اخلط
وقذذإل أّكذذإل  ذذن جإليذذإل كذذل  ذذن املذذإليرمن املااواذذة،  ذذإليرمن  كتذذ  الاالقذذات اخلارجيذذة       - 21

والإلعومن وكيلك  إلير  كت  التقييم عل  أمهية التالنم  ن التقييمذات و واصذلة  ذوار  فتذوذ     
  ع اجمللس التنفييي 

 إلمن اي ائي : تقييم براا ا ام م املتح3102/03واختي اجمللس التنفييي املقرر  - 31
  

 النا ا القطرية لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي واملسائل ذات الصلة - ساباًا 
قذذإل ت البنذذإل اائذذ   ذذإلير الناذذا ا  وعذذرض املذذإلير املاذذاون،  ذذإلير  كتذذ  السياسذذة      - 30

( و إليذإل  DP/2013/14) 3102-3111اي ائية التقريذر املتاّلذق بذأداء واتذائا الناذا ا الاذاملي       
(  كما أسذه   ذإليرو الذنا ا ايقليميذة لناذا ا ام ذم املتحذإلمن        DP/2013/15النا ا القطرية )

 نطقذذة البحذذر اي ذذائي مفريقيذذا، والذذإلول الاربيذذة، وآسذذيا واحملذذين اهلذذادئ، وأ ريكذذا الالتينيذذة و  
 الكاري  احلإليث عن النا ا كل  ن  نظور  ايقليمي 

و ذن ذلذك  ذثاًل النتذائا املتجمساذة بشذأن        ،يف التقريذر  التحليذل ولإلى طلذ  املزيذإل  ذن     - 33
 ذع حطذار النتذائا واملذوارد باخلطذة      حبيث يتواءم للنتائا  قوّي إطاربلبت الوفود اط الناجم، امثر

  و ّثت الوفذود علذ  دعذم اخلذإل ات االستشذارية املقإلَّ ذة يف       املقبلااملي اجلإليإلمن يف الناا ا ال
جمال السياسذات واجملذاالت التقنيذة  ذع حجيذاد احلذوافز الإلافاذة حنذو ايصذالذ وتقذإل. الذإلعم حىل            

 “ تو يإل امداء”الاا لة يف جمال القطرية م م املتحإلمن اأفرقة 
ن  شاريع النا ا القطرية وزذي:  نطقذة     01واستارض اجمللس التنفييي  ا جمموعه  - 32

ايج يذا   نطقذة آسذيا    والنيجذر،  ، عهوريذة الكواغذو، روااذإلا   ، بنن، بورواإلي، توغو -أفريقيا 
 صذذر   نطقذذة أ ريكذذا الالتينيذذة والبحذذر     -بوتذذان   نطقذذة الذذإلول الاربيذذة    -واحملذذين اهلذذادئ  

 كوبا  -الكاري  
و شذروع   ،ع الناا ا القطري املشترك لروااإلااعتماد  شروعل  أساس استثنائي ومت  - 32

وأ اط اجمللس التنفييي علمًا بالتمإليإلات اموىل لسنة وا ذإلمن بالنسذبة     الناا ا القطري ملصر
كينيا  كما اعتمإل التمإليإلات الثاايذة لسذنة وا ذإلمن للناذاجمني     ، وحىل أفغااستان، أاغوال، ف ويال
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اعتمذإل التمإليذإلات االسذتثنائية للسذنة الثالثذة للذنا ا       وبيساو و ار   - القطريني لكل  ن غينيا
ديفذوار و إليذإل     إلغشقر و إليإل السنتني للناا ا القطذري لكذوت  و تواس ،باراغوايلالقطرية 

 السنتني واصف للناا ا القطري جلنوب السودان 
 ذم  : تقريذر عذن الناذا ا الاذاملي لناذا ا ام     3102/02قرر اجمللس التنفييي امل اختيو - 33

 وأ اط علمًا زشاريع النا ا القطرية  3102-3111املتحإلمن اي ائي، 
  

 صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية -ثا نًا  
البنذذإل  ذذن خذذالل التطذذرتق حىل حدرا  صذذنإلوق ام ذذم     اائذذ   ذذإلير الناذذا ا    تعرضذذ - 32

 ، ا ام ذذم املتحذإلمن اي ذذائي ة اجلإليذذإلمن لناذا سذتراتيجي املتحذإلمن للمشذذاريع اياتاجيذة يف اخلطذذة اال  
زا يف ذلذك  ذا يذتم  ذن خذالل الواليذة املاليذة الفريذإلمن          ،دعم الصالت اليت تربن بني املنظمتنيو

اليت يضطلع هبا صنإلوق ام م املتحذإلمن للمشذاريع اياتاجيذة  وأفذاد ام ذني التنفيذيي لصذنإلوق        
عذن  ( وDP/2013/33) 3103ام النتذائا املتحّققذة يف عذ    عذن ام م املتحذإلمن للمشذاريع اياتاجيذة    

 شاورات امطراق صا بة املصلحة فيمذا يتصذل بسذيناريوزات  سذتقبل الصذنإلوق املذيكور        
زذا يف ذلذك وضذع أدوات     ،وسّلن امضواء عل  النتائا امللموسة الذيت نيققذت يف جمذال النجمذة    

املنفذيمن  الذنا ا املواضذياية الاامليذة    يف توسذع  الالتمويل اي ائي احمللذي و جمال جإليإلمن للتمويل يف 
الشذذراكات والذذإلعومن  واسذذتارض  جمذذال التقذذإلتم احملذذرز يف فضذذاًل عذذن  ،يف جمذذال الشذذمول املذذار 

الذيت أّكذإلت  ذن جإليذإل قيمذة صذنإلوق       امطراق املانية، النتائا الرئيسية الناعة عن  شاورات 
الفذرص الذيت تناسذ     و ذإلدت  زيكل املاواة الرازن حطار يع الرأمسالية يف ام م املتحإلمن للمشار

 سذذتراتيجيواليذذة الصذذنإلوق  ولذذإلى عذذرض الامليذذة املسذذتهإَلفة لصذذياغة  شذذروع ايطذذار اال       
أاذذه سذذيتم صذذياغته ذكذذر  ،3107-3102ملشذذاريع للفتذذرمن خلذذإل ات الصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن 

وّجذذه د ة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي    يسذذتراتيجعلذذ  أسذذاس الصذذيغة النهائيذذة للخطذذة اال  
الشكر حىل حدارمن الناذا ا وحىل املذاحنني  ذن القطذاعني الاذام واخلذاص علذ  تاذاو م الفّاذال  ذع           

  تفاايهم يف الاملشكر  و في الصنإلوق عل  حخالصهم وكما الصنإلوق 
يف تابئذة الذإلعم    اياتاجيذة مشذاريع  للوسلَّمت الوفذود بنجذاذ صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن       - 37

نيقيق النمو الشا ل يف اييرادات والتنفيي باعتبار ذلذك آيذة علذ     يف املار  ن القطاع اخلاص و
الثقة يف برا ا الصنإلوق  ويف الوقت افسه أعربت الوفود عن االاشذغال بشذأن االخذتالل بذني     

الصذنإلوق علذ      شإّلدمن يف ذلك عل   شكلة اعتماد ،املوارد الاادية واملسامهات غ  امساسية
كتلذة  ”وعل  التحإّلي اليي نّثلذه التوصتذل حىل    ، وارد  امساسيةيف توف  قلة قليلة  ن املاحنني 

االزتمذذام حىل ح كاايذذة الوفذذود التمويذذل امساسذذي  ويف زذذيا الصذذإلد أثذذارت   جمذذال يف “  رجذذة
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البلذإلان   أقذل علذ  صذايإل   النجمذة  يف االضذطالع ب حصابة الصنإلوق بالضذاف يف جتميذع املذوارد و   
يتصذل  فيمذا  الغايذات اي ائيذة لأللفيذة و    ن أجذل بلذول    وًا يف وقت يتاّين فيه  ضاعفة اجلهود 

  3103بايطار اي ائي ملا باإل عام 
و ّثذذت الوفذذود الذذإلول امعضذذاء وسذذائر املسذذامهني علذذ  تقذذإل. املزيذذإل  ذذن املذذوارد            - 38

 شذاورات أصذحاب املصذلحة    خذالل    ن جإليذإل علذ  النتذائا املتحققذة  ذن      ؤكاإلمن  ،امساسية
 اليذذني دوالر  ذذن املذذوارد امساسذذية لتجنتذذ     01بلذذك  ذذإلزا امد  يزيذذادمن سذذنوية  و قتر ذذة
اقايذة و راذة   ااتاذام و احلاجة حىل امخذي بسياسذة   عل  سيناريو سل   وأّكإلت الوفود  إلوأ 

ن تتحّمذل املشذاريع    ع التشإليإل علذ  ضذرورمن أ   ، ن القطاع اخلاصاملتأتية بالنسبة للمسامهات 
  ا تتكّبإل   ن تكاليف حدارية 

املشذاريع يف أقذل البلذإلان  ذوًا     الطاحمني  ن  نظمي الإلعم املقإلَّم حىل  أنالوفود ارتأت و - 31
و ذن   ،الشذراكات  ذع اجملموعذات اي ائيذة     اشذاء وشّجات عل  املزيذإل  ذن ح   ًا،جوزري ًاأ رنثل 

املبذذادرمن حىل خلذذاص زذذا يف ذلذذك  ذذا يذذتم  ذذن خذذالل   و ذذع القطذذاع ا ،ذلذذك  ذذثاًل البنذذك الذذإلور 
التواصذذل  ذذن أجذذل التذذأث  علذذ  املسذذتثمرين  وطلذذ  عذذإلد  ذذن الوفذذود تقذذإل. املزيذذإل  ذذن دعذذم   
صنإلوق ام م املتحإلمن للمشذاريع اياتاجيذة حىل أقذل البلذإلان  ذوًا يف جمذاالت املشذاريع الصذغ من         

 لاا ة واملتوسطة والتكنولوجيات اجلإليإلمن واالستثمارات ا
وّجه ام ني التنفييي الشكر حىل الوفود عل  تاليقا ذا  ؤكاذإلًا علذ  أ ذا تتجذاوب      قإل و - 21

ترّددت خالل املشذاورات  ذع أصذحاب املصذلحة و ر سبذًا باملزيذإل       سبق وأن  ع التاليقات اليت 
 ذذن زذذي  التبذذادالت يف املالو ذذات واملشذذورمن واملذذإلخالت  وأّكذذإل  ذذن جإليذذإل ثقتذذه يف  واصذذلة   

لصذنإلوق   سذتراتيجي أصحاب املصلحة وخاصة لإلى صياغة ايطذار اال يقضي بتاإلد  ا تباع ا
شذذكر املذذاحنني علذذ  دعمهذذم   د   3107-3102للفتذذرمن  اياتاجيذذةام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع  

لناا ا اي ذائي أن الامذل جيذري علذ  قذإلم وسذاق       اائ   إلير ااملتواصل للصنإلوق  وأضافت 
تركيز  شترك و تسق و نَ ا  ذع  لتحقيق اجلإليإلمن للناا ا اي ائي  ةستراتيجيبشأن اخلطة اال

 صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية 
: تقريذذر عذذن النتذذائا الذذيت  ققهذذا صذذنإلوق 3102/02 املقذذرراجمللذذس التنفيذذيي  ختذذيوا - 20

 وتقريذر عذن  شذاورات أصذحاب املصذلحة      3103ام م املتحذإلمن للمشذاريع اياتاجيذة يف عذام     
 بشأن سيناريوزات  ستقبل صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية 
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  تطّوعو ام م املتحإلمن -تاساًا  
بأن تطوتر  تطذّوعي ام ذم املتحذإلمن     وضحة  عرضت البنإل اائ   إلير الناا ا اي ائي - 23

عي ام ذم  الشذكر حىل  تطذوّ  ووجهذت   ،أ ر لذه قيمتذه الكذنى بالنسذبة للمضذي قيفذإل ًا حىل ام ذام       
حىل املذذو فني ذوي الصذذلة علذذ   سذذامها م حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي و   حىل املتحذذإلمن و

الناذا ا   من نظو ة ام م املتحإلمن  وعرض املنسسق التنفييي ملتطّوعي ام ذم املتحذإلمن تقريذر  ذإلير    
(  DP/2013/34بشأن تطّور دور و همذة براذا ا  تطذّوعي ام ذم املتحذإلمن  نذي بإلايتذه )       اي ائي 

تطّور الوالية الذيت     وقإلَّم اظرمن شا لة عل  تاريث  تطّوعي ام م املتحإلمن  ني بإلء عملياته و
امول ملتطذّوعي   سذتراتيجي يف تطّور ايطار اال بفااليةيضطلع هبا  وشإّلد عل  أن التقرير أسهم 

علذ   حمذإلد اهلذإلق   أن يكذون واضذحًا و   املسذتهإَلق ( اليي  ن 3107-3102ام م املتحإلمن )
النتذائا، فضذاًل عذن توافقذه  ذع      عذن  املسذاءلة  تفايذل  التخطين وتذوّخي الشذفافية و  تركيز أساس 

  3107-3102ة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي للفترمن ستراتيجياخلطة اال
 نظمة تقذوم علذ  أسذاس االسذتجابة      ور َّبت الوفود بنمو  تطّوعي ام م املتحإلمن  ن - 22

السالم والتنمية املسذتإلا ة ودعذم  نظذور    خلإل ة أغراض ليصبح قائإلًا عامليًا فيما يتصل بالتطّوع 
شذذجات يف جهذود بنذاء السذالم  ويف زذيا املضذمار      خاصذة  واسذع  ذن أاشذطة ام ذم املتحذإلمن و     

فيمذا ينفذي    ام ذم املتحذإلمن     تطذوعي  حشذراك براا ا ام م املتحإلمن اي ائي عل   واصذلة  الوفود 
اطاق املنظو ة اي ائيذة اموسذع    ضمن عمليات ُصنع القرار وعمليات التخطين النااجمي،  ن 
عل  ضرورمن أن تصبح أاشطة التطوتع  توائمة  ذع اال تياجذات الفاليذة للمجتماذات      توأّكإل

طّوعني  كمذا شذجَّات   ذات الصلة  ع زيادمن عنصر الإلافاية والقيادمن واملهارات بني صفوق املت
، 3103الوفود عل   شاركة  تطوعي ام م املتحإلمن يف  ناقشات جإلول أعمال  ذا باذإل عذام    

االاتفذذاع  ذذن الذذإلروس املسذذتفادمن  ذذن   ذذع ملشذذاركة  ذذع بلذذإلان اجلنذذوب  وعلذذ  توسذذيع اطذذاق ا
 البلإلان  زي 
طّوعي ام ذم  امول ملت ستراتيجيايطار اال يشكلأعربت الوفود عن أ لها يف أن كما  - 22

املتحذذإلمن  اَلمذذًا بذذارزًا علذذ  طريذذق تطذذّور املنظمذذة املذذيكورمن وأّكذذإلت علذذ  اجملذذاالت التاليذذة:         
الذذإلروس املسذذتفادمن  )ب( توسذذيع الشذذراكات  االاتفذذاع  ذذنكفايذذة قذذإلرمن الرصذذإل والتقيذذيم و )أ(

لصذذناديق املامذذول هبذذا يف التشذذمل شذذركاء غذذ  تقليذذإليني  و ) ( التذذواؤم  ذذع دورمن التخطذذين   
شإّلدت الوفذود علذ  أمهيذة أن يصذح  ايطذار اجلإليذإل  صذفوفة للنتذائا         د والنا ا امخرى  

 تطذّوعي ام ذم املتحذإلمن و ذإلى     براذا ا  توضسذح أثذر   وواملوارد نيذإلسد أزذإلافًا و ؤشذرات عمليذة     
شذإّلدت الوفذود علذ  ضذرورمن     كما   املفاد عنهانتائا الذلك يف  حبيث يناكسفااليته التنظيمية 

 النواتا التنظيمية طرذ زإلاق الناا ا امثر املرغوب نيقيقه دون أن تقتصر عل  أن تصف أ
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زيذإل  ذن التركيذز علذ  بذرا ا تطذوتع الشذباب يف        أن ينّصذ  امل وشجَّات الوفذود علذ     - 23
 ؤكاذإلمن علذ  النجا ذات     ،سياق جإلول أعمال السنوات اخلمذس لأل ذني الاذام لأل ذم املتحذإلمن     

 نتذإليات  ذن قبيذل  ذؤ ر      لصذا  ع باجلا اات واستخإلام املتطذوعني  اليت نيققت يف ُاظم التطوت
التاذذاون الثالثذذي  ذذع تشذذجيع حماكذذامن  ثذذل زذذي  املبذذادرات  وأزابذذت الوفذذود   جمذذال و 31ريذذو+

ناذا ا ام ذم املتحذإلمن    االسذتئماين ل صذنإلوق  الشّت  و نها   واقعبالإلول امعضاء أن تسازم يف 
 لمتطّوعني الشباب اي ائي/ تطّوعي ام م املتحإلمن ل

الزيذادمن احملذإلودمن للغايذة يف عذإلد اياذاأ  ذن        حزاءعل  أن الوفود أعربت عن االاشغال  - 22
ايطذذار ضذذمن الُباذذإل اجلنسذذاين د ذذا وأّكذذإلت الوفذذود علذذ  أمهيذذة   ، تطّوعذذات ام ذذم املتحذذإلمن 

يف املنظمذات   ات الرا ية حىل ختّطي التباين بني اجلنسذني ستراتيجيوعل  اال ،اجلإليإل ستراتيجياال
وطلبذذت الوفذذود    الذذيت تسذذتخإلم  تطذذوعي ام ذذم املتحذذإلمن وخاصذذة يف باثذذات  فذذظ السذذالم      

  الو ات عن  ستقبل  تطّوعي ام م املتحإلمن باإل حجناز املهام اليت يكلَّفون هبا 
 وعلذذ   وقفهذذاشذذكر املنّسذذق التنفيذذيي الوفذذود علذذ   ذذا قإل تذذه  ذذن توجيهذذات،    قذذإل و - 27

  وأّكذإل  ذن جإليذإل االلتذزام بذالتركيز علذ        سذتراتيجي وضع ايطذار اال   نوالتقرير   نايجيايب 
يف قياس اتائا أعمال  تطوعي ام م املتحإلمن  د تطّرق حىل التواصذل  ذع   نيقيقه امثر املرغوب 

االقتصذذادات الناشذذئة يف بلذذإلان اجلنذذوب وعلذذ  الذذنا ا الذذيت تركاذذز علذذ  الشذذباب، فضذذاًل عذذن    
امكادنيذذة  الذذُنظم وعلذذ  دور املتطذذّوعني يف   3103إل عذذام  ناقشذذات جذذإلول أعمذذال  ذذا باذذ   

“  ر عذاملي  شذَترك  ي ذ خ”ُينَظر حليذه بصذورمن  تزايذإلمن علذ  أاذه      التطوع واختتم بالتأكيإل عل  أن 
النذاجم  ثذر  امأمهيذة قيذاس   علذ   االلتذزام بثقافذة التطذوتع و   علذ    إلير الناا ا اائ  أّكإلت قإل و

زيذإل  ذن احلذوار  ذع الذإلول امعضذاء بشذأن  سذألة التذوازن          التر يذ  ز وأعمال املتطذّوعني  عن 
 اجلنسني  بني
عذن تطذّور   اي ذائي  : تقريذر  ذإلير الناذا ا    3102/07قذرر  اجمللذس التنفيذيي امل  واختي  - 28

 دور و همة براا ا  تطوعي ام م املتحإلمن  ني بإلايته 
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 صنإلوق ام م املتحإلمن للسكاناملتالق بزء اجل  
 

 املإلير التنفييي والتقرير السنوي للمإلير التنفيييبيان  -عاشرًا  
 ،(http://unfpa.org/public/site/global/home/exbrd/pid/12130يف بيااذذذذه ) تذذذذاذ علذذذذ   - 21

وعلذ  نيذإليات    3103سّلن املإلير التنفييي امضواء عل   ا نيّقق  ن تقإلتم واجنازات يف عام 
عمذذق لسذذكان يف حجيذذاد  نظمذذة أفَاذذل أثذذرًا وأ ملسذذتقبل وعلذذ  جهذذود صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن ل  ا

عا ًا  ن اااقاد املؤ ر الإلور للسذكان والتنميذة، أّكذإل     31باملسؤولية  وذكر أاه باإل اضطالعًا 
اجملتمذذع الاذذاملي علذذ  أن الصذذحة اجلنسذذية والصذذحة ايجنابيذذة واحلقذذوق ايجنابيذذة أ ذذور حموريذذة      

الذيي قذاد     ،املذؤ ر الذإلور للسذكان والتنميذة     بالنسبة للتنمية املسذتإلا ة  وال ذظ أن اسذتاراض   
أتاذ فرصة للمسامهة يف  سذتقبل سياسذات السذكان والتنميذة      ،صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان

عل  كل  ن الصايإل الوط  وايقليمي والاذاملي  وذكذر أن املشذاورمن الاامليذة مل يقتصذر زذإلفها       
ا تذإل أيضذًا حىل    هولكنذ  ،للسذكان والتنميذة  فقن عل  املضي قيفذإل ًا جبذإلول أعمذال املذؤ ر الذإلور      

  وشذذكر الذذإلول 3103ضذذمن جذذإلول أعمذذال التنميذذة الاامليذذة ملذذا باذذإل عذذام بامذذق تأكيذذإل دجمذذه 
 ،سذاعإلمن الصذنإلوق علذ  نيقيذق اتائجذه      ا قإل تذه  ذن دعذم وتوجيهذات مل    امعضاء عل  دعمها 

أعمذق شذاورًا باملسذاءلة د    ة  ركازًا باليات عل  ثالثة جمذاالت: النتذائا النااجميذة  وبنذاء  نظمذ     
علذ   سذاعإلمن  حىل املالربن بني املذوارد والنتذائا  وشذإلد علذ   ذا يقذوم بذه الصذنإلوق  ذن دعذومن           

الإلور  ع  ال ظة أن قذإلرمن املذرأمن علذ      االزتمام قإل ة يف وضع جإلول أعمال تنظيم امسرمن 
ر واجملتماذذات أّدت حىل نيويذذل  يذذامن البشذذ   زجذذرد الصذذإلفة حجنذذاب امطفذذال باختيارزذذا ولذذيس   

والبلإلان  واسترع  االاتبا  حىل  ا نيقق  ن اخنفاضات  لموسة يف وفيات ام هذات يف الاإليذإل   
أفريقيذا جنذويب الصذحراء     يذث ال تذزال    ذع  ال ظذة أن التقذإلتم مل يكذن  تكافئذًا       ، ن البلذإلان 

التشذغيل  ة اياسذااية وحجذراءات   سذتراتيجي اسبة عالية  ن وفيات ام هات  وذكذر أن اال  تشهإل
االسذذتجابة حزاء  ذذاالت ح كاايذذة املاياريذذة املنّقحذذة أتا ذذت لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    

 ال ظذة التقذإلتم امللمذوس احملذرز يف ايدارمن     يف  اذرض  الطوارئ بصورمن أكثر كفذاءمن وفااليذة  و  
  راجاة  سابية بغ  قيود  لإليه عمليةاملالية اّو  بأن صنإلوق السكان 

ملإلير التنفييي باملبادرات املتخيمن لتحسني عمليذات صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن     اّو  اكما  - 71
للسكان واالزتمام بالتجإليإلات واملتاباة املستمرمن لألوضاع اي ائية الاامليذة املتغّيذرمن  وذكذر أن    

الذيت  “ الإلائرمن املركزيذة ”يف جوزرزا  تضم 3107-3102ة اجلإليإلمن للفترمن ستراتيجياخلطة اال
براجمذه   سذينفي الذيي   ،ء واملذرازقني والشذباب حمذورًا معمذال صذنإلوق السذكان      النسذا  جتال  ذن 

وأوضذح أن الصذنإلوق   عل  أساس  قوق اياسان  ذن أجذل املسذامهة يف نيسذني  يذامن البشذر        
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واحلذذإل  ذذن وفيذذات   ، نذذع احلمذذل  حىلتقليذذل احلاجذذة غذذ  امللّبذذامن     ذذن أجذذل  كلذذلسذذيامل بذذال  
وتازيذز اوعيذذة الرعايذة الصذذحية لذذألم    ،عذذة البشذذريةااتقذال فذذ وس اقذ  املنا   فووقذذ ،ام هذات 

املسذامهة   ذع  احلقوق ايجنابية حقرار والإلعومن حىل  ،احلقوق اجلنسية وايجنابية بني الشباب دعمو
يف التقليذذذل  ذذذن الانذذذف املرتكذذذ  علذذذ  أسذذذاس جنسذذذاين  وال ذذذظ أن عمليذذذة وضذذذع اخلطذذذة   

يلك  ذن  يزاايذة  تكا لذة للفتذرمن     يذرتبن بذ    ذع  ذا   3107-3102ة القاد ة للفترمن ستراتيجياال
رز تقذذذإّل ًا واسذذذع النطذذذاق  د وّجذذذه الشذذذكر حىل الذذذإلول امعضذذذاء علذذذ    نيذذذ ،3102-3107

ورّكذز علذ  أ ذور شذّت   ذن       كذب من  الذيت تتسذم بقيمذة    اسذتجابا ا   شاركتها يف الاملية وعلذ   
ًا والبلذذإلان ال تياجذذات أقذذل البلذذإلان  ذذو   يتصذذإّلالو ،بينذذها التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب   

وعلذذ  خطذذة الامذذل الإلاخليذذة     بناسذذور الذذوالدمن، ايصذذابة  ذذاالت وعلذذ   ،املتوسذذطة الذذإلخل 
بشذذأن  27/332لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان زذذا يكفذذل اال تثذذال لقذذرار اجلمايذذة الاا ذذة   

الذيت تضذطلع هبذا     التنفيييذة ماشذطة  لسياسذة ا ت ستاراض الشا ل اليي جيري كل أربع سنواالا
لشخصذيات   ن اد رّ   باالزتمام اليي أوال  الفريق الرفيع املستوى    نظو ة ام م املتحإلمن

سذاوامن  مللشذباب و ملسذألة ا بالنسذبة   3103البارزمن املاذ  جبذإلول امعمذال اي ذائي ملذا باذإل عذام        
 عناصر أساسية للتنمية املستإلا ة  اجلنسني والصحة اجلنسية وايجنابية باعتبارزا

 ،وقذذإل أثنذذت الوفذذود علذذ  البيذذان الشذذا ل الذذيي أدىل بذذه املذذإلير التنفيذذيي وعلذذ  قيادتذذه  - 70
أثنت عل  القيذادمن الاامليذة الذيت يتوالزذا صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان يف دعذم البلذإلان            كما

ا باذذإل ملذذاملذذؤ ر املذذيكور   لتنفيذذي براذذا ا عمذذل املذذؤ ر الذذإلور للسذذكان والتنميذذة واسذذتاراض      
وخاصذذة  ذذا يتاّلذذق بضذذمان الصذذحة     3131، حضذذافة حىل تنظذذيم امسذذرمن يف عذذام   3102 عذذام

اجلنسذذية وايجنابيذذة واحلقذذوق ايجنابيذذة  وأعربذذت الوفذذود عذذن دعمهذذا يدرا  قضذذايا السذذكان    
وأشذذارت حىل تأكيذذإل الفريذذق الرفيذذع     ،3103جذذإلول امعمذذال اي ذذائي ملذذا باذذإل عذذام      ضذذمن

زذذا يف ذلذذك اهلذذإلق املتمّثذذل يف كفالذذة الصذذحة اجلنسذذية     ،سذذتوى علذذ   كذذني املذذرأمن والفتذذامن  امل
وايجنابيذة واحلقذوق ايجنابيذة  كمذا أعربذت الوفذود عذن التقذإلير للذإلعومن الاامليذة الذيت يقذوم هبذذا             

ع امعضذذاء سذذامهاته فيمذذا يتصذذل زنذذع ممارسذذة تشذذويه/قط   ملصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و 
  لكنذها أعربذت عذن    بناسذور الذوالدمن  وف وس اقذ  املناعذة البشذرية وايصذابة      لألاث ة التناسلي

 ذن الغايذات اي ائيذة لأللفيذة  ذا زال  تاثاذر اخلطذ           3االاشغال من التقذإلتم حنذو بلذول الغايذة     
 ،وأعربت الوفود عن االرتياذ ملال ظة احلالة املالية الوطيذإلمن لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان     

أعربذذت عذذن االاشذذغال بشذذأن االخذذتالل املتزايذذإل بذذني املذذوارد الااديذذة امساسذذية واملذذوارد        وحن 
 امخرى )غ  امساسية( وشّجات الوفود الصنإلوق عل  تنويع  صادر  ويله 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226


E/2013/35 

 

14-58877 64/187 

 

وشإلَّدت با  الوفود عل  احلاجة حىل زيذادمن الذإلعم املقذإلَّم  ذن جااذ  صذنإلوق ام ذم         - 73
إلان  وًا عل  ضمان اسذتإلا ة اتذائا الذنا ا  وأّكذإلت وفذود أخذرى       املتحإلمن للسكان حىل أقل البل

عل  احلاجة حىل زيادمن التااون فيما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي  وأثنت با  الوفذود علذ    
و ذإلمن  ” سامهات الصنإلوق حزاء نيقيق التواؤم عل  صايإل املنظو ة بأسرزا وعل  اتبذاع أسذلوب   

 التزام صنإلوق السكان بزيادمن أعماله ذات الطابع اياساين ، كما ر   البا  ب“امداء
ويف  ارض التأكيإل عل  أمهية التقإلتم اليي مت ح راز  يف أفريقيا فيما يتصل باحلذإّل  ذن    - 72

اّوزذت اجملموعذذة   ،وفيذات الُرّضذع وامطفذذال وام هذات وتفّشذذي فذ وس اقذذ  املناعذة البشذذرية     
ه املذإلير التنفيذيي ووجَّهذت الشذكر لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن        زذا يقذوم بذ    ، ع التقإلير ،امفريقية

للسكان عل   ا يقإّل ه  ن دعم يف تلك اجملذاالت  ويف  اذرض الثنذاء علذ  الصذنإلوق باعتبذار        
 نظمذذة للذذتالنم أّكذذإلت اجملموعذذة املذذيكورمن علذذ  احلاجذذة لالاتفذذاع  ذذن الذذإلروس املسذذتفادمن  ذذن   

علذ  املذوارد   سذلبًا  املذوارد املخصصذة للتقيذيم    ؤثر تذ التقييمات، كما شإلَّدت عل  ضرورمن أن ال 
 املخصصة للنجمة 

الصذنإلوق يف وضذع اخلطذة     يتابهاأثنت الوفود عل  الاملية الشا لة والشّفافة اليت كما  - 72
، فضذذاًل عذذن َصذذقل حمذذور التركيذذز للخطذذة املذذيكورمن    3107-3102ة اجلإليذذإلمن، سذذتراتيجياال

أعمذال  بالوفذود  شذادت  لكية الوطنيذة والقيذادمن الوطنيذة  وأ   امِلوأّكإلت عل  أمهية االلتزام زبادئ 
ة سذتراتيجي ة وحطذار النتذائا للخطذة اال   سذتراتيجي الصنإلوق فيما يتصل بتحسني االرتباط بذني اال 

نظريذذة كا لذذة للتغذذي  بالنسذذبة لكذذل اتيجذذة تتحقذذق  ب ُتذذوايفُ اربذذة عذذن تطلناهذذا حىل أن  ،اجلإليذذإلمن
يمة املضافة  ن خالل لَتَلف أاواع الشذراكات  وأعربذت عذن    ذلك نيليل للمخاطر والق يف زا

أّكذإلت علذ    كما “  الإلائرمن املركزية”املتبع حزاء املركَّز  ستراتيجيلتوجيه االل بالنسبةاالرتياذ 
السذذتاراض الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات     لة اجلإليذذإلمن سذذتراتيجياخلطذذة اال راعذذامن ضذذرورمن 

الشذراكات املتذآزرمن  ذع الوكذاالت     علذ   جمة املشذتركة و شإّلدت عل  احلاجة حىل تازيز الن فيما
 الشقيقة والقطاع اخلاص 

و ذذن جاابذذها أّكذذإلت دول أ ريكذذا الالتينيذذة و نطقذذة البحذذر الكذذاري  علذذ  احلاجذذة          - 73
وذكذذرت أن التذذزام   وجذذود صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان يف أقذذل البلذذإلان  ذذواً   السذذتمرار 

والتقنية واملالية يف  نطقتها ينبغي أن يذناكس يف اخلطذة    بشريةالالصنإلوق باحلفاظ عل  املوارد 
صذذنإلوق ام ذذم الذذيت توالزذذا ة اجلإليذذإلمن  وفيمذذا يتصذذل بذذالنموذ  اجلإليذذإل لألعمذذال  سذذتراتيجياال

املتحإلمن للسكان طلبت  الو ات بشأن اتثار املترتبة عليه و إلى تذأث   علذ  بلذإلان الناذا ا      
يف “ الذإلائرمن املركزيذة  ”ية والشيوخة كااتا تتسقان  ذع  بذإلأ   اهلجرمن الإلول سأليت  وال ظت أن 

 ة ستراتيجية ولكن مل يرد هلما ذكر يف  شروع اخلطة االستراتيجياخلطة اال
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وسّلمت با  الوفود زا قام به الصذنإلوق  ذن تازيذز لذإلدارمن الإلاخليذة وزيذادمن جذودمن         - 72
  بغذذ  قيذذوداملراجاذذة احلسذذابية مليذذة تطبيذذق ع اربذذة عذذن االرتيذذاذ حذ تالِ ذذظ  ،وفااليذذة الذذنا ا

وأعربت أيضًا عن ام ل يف أن ُينِتا الصنإلوق نيلياًل لألثر الناجم عن  وذجه اجلإليذإل يف جمذال   
امعمال التجارية واظام ختصي  املوارد عل  بلإلان الناا ا زا يتيح للإلول امعضاء أن تفهذم  

  وأعربذت باذ  الوفذود عذن القلذق فيمذا يتصذل        ة اجلإليإلمنستراتيجياتثار املترتبة عل  اخلطة اال
الذيت  باملسائل واملخاطر املتالقة بالناا ا الااملي وايقليمي وأشذارت حىل احلاجذة لزيذادمن الرقابذة     

 اجمللس التنفييي نارسها 
اذّو   و ،وقإل وّجه املذإلير التنفيذيي شذكر  حىل أعضذاء اجمللذس التنفيذيي علذ   سذااإل م         - 77
إل  ناطف يف  س  ا  ؤّكإلًا عل  أن الصنإلوق ال يذزال ياذوسل علذ  دعذم     املنظمة تقف عنبأن 

الذيي   ،الإلول امعضاء  ذن أجذل املضذي قيفذإل ًا جبذإلول أعمذال املذؤ ر الذإلور للسذكان والتنميذة          
  وأّكإل علذ  احلاجذة لذإلعم التقذإلتم     3103التنمية ملا باإل عام   ضماريتخي  ن البشر حمورًا يف 

 ذذن الغايذذات اي ائيذذة لأللفيذذة  كمذذا شذذكر اجمللذذس علذذ  اسذذتجابته   3و  2حنذذو نيقيذذق الغذذايتني 
أن الصذذنإلوق سذذوق وذكذذر  3107-3102ة، سذذتراتيجيالقّيمذذة فيمذذا يتصذذل بوضذذع اخلطذذة اال

يامل  ع الإلول امعضاء فيما يتصل بنظام ختصي  املوارد وااطالقة خطة امعمذال التجاريذة    
ان  ذا بذرذ يامذل علذ   ااجلذة القضذايا الذيت        وال ظ كيلك أن صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذك   
التحسذذينات الذذيت  ذذت يف  وكمذذة   وضذذحا  ذذت حثار ذذا بشذذأن الناذذا ا الاذذاملي وايقليمذذي،   

الناا ا امليكور  وأّكإل للمجلذس أن الصذنإلوق سذيامل علذ  تازيذز عنصذر املسذاءلة  د وّجذه         
 ؤّكذإلًا   3107-3102كا لذة،  الشكر حىل أعضاء اجمللس عل   شاركتهم يف وضع امليزااية املت

باتبذاع  أقل البلإلان  وًا  وأّكذإل كذيلك علذ  التذزام الصذنإلوق       بالنسبة حىلعل  التزام الصنإلوق 
اسذتمرار التذزام    عل النها املستنإل حىل  قوق اياسان حزاء عمليات النجمة  كما طمأن اجمللس 

اق اجلنسني والانف املرتكذ   الصنإلوق بالامل يف جماالت  ن قبيل االستجابة اياسااية وحاص
التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان  فضذذاًل عذذن  ،علذذ  أسذذاس جنسذذاين وامشذذخاص  ذذن ذوي ايعاقذذات 

اجلنوب  وأعرب كيلك عن تقإلير  ملا  ظي به صنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان  ذن اعتذراق    
جهذذود الصذذنإلوق يف تنفيذذي االسذذتاراض حضذذافة حىل ، “و ذذإلمن امداء”بذذإلور  القيذذادي يف جمذذال 

الذذإلول امعضذذاء علذذ    يتواصذذل  ذذع الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات  وال ذذظ أن الصذذنإلوق    
 ستويات شّت   ع حعرابه عن التقإلير لتفاعلها  ع الصنإلوق ويسإلائها املشذورمن والذإلعم حليذه     

ز الئذذه الاذذا لني يف صذذنإلوق  د حىل الذذرئيس والذذإلول امعضذذاء خلذذ  حىل توجيذذه الشذذكر حىل و
 ام م املتحإلمن للسكان 



E/2013/35 

 

14-58877 66/187 

 

: 3103: تقريذذر املذذذإلير التنفيذذيي لاذذذام   3102/01قذذرر  واختذذي اجمللذذس التنفيذذذيي امل   - 78
ة لصنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان،   ستراتيجيللتقإّلم احملرز يف تنفيي اخلطة اال التجميايالتحليل 
3118-3102  

  
 التزا ات التمويل املقإلَّم حىل صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان - ادي عشر 

 ذذإليرمن شذذابة املالو ذذات والاالقذذات اخلارجيذذة التقريذذر املتاّلذذق باملسذذامهات        عرضذذت - 71
املقإّل ة  ن الإلول امعضاء وغ زا حىل صنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان وحسذقاطات اييذرادات     

لبيااذات املاليذة   ل اطذة  سذتكملة   (  وقذإّل ت ح DP/FPA/2013/4والسنوات املقبلذة )  3102لاام 
وال ظذت أن ايسذقاط ايعذار لإليذرادات املتأتيذة  ذن االشذتراكات لاذام          ،الواردمن يف التقريذر 

 ليذذون  271 ليذذون دوالر ) 182بالنسذذبة للمذذوارد الااديذذة والتمويذذل املشذذترك بلذذك      3102
سذذرد ويف  اذذرض   ليذذون دوالر ملذذوارد التمويذذل املشذذترك(     302دوالر للمذذوارد الااديذذة و  

التفاصذذيل ايضذذافية بشذذأن املذذوارد الااديذذة و ذذوارد التمويذذل املشذذترك أّكذذإلت علذذ   ذذا بيلذذه         
 تنويع وتوسيع قاعإلمن املاحنني للصنإلوق لالصنإلوق  ن جهود 

وفذذإل وا ذذإل فقذذن  اربذذًا عذذن االرتيذذاذ ملال ظذذة االرتفذذاع       السذذياقوتذذإلّخل يف زذذيا   - 81
لصنإلوق  حاّل أن الوفإل أعرب أيضًا عن االاشغال بشذأن تزايذإل   التارخيي يف اييرادات ايعالية ل

ودعذا الذإلول امعضذاء حىل املسذامهة يف      ،االختالل بني املوارد الاادية و ذوارد التمويذل املشذترك   
املوارد الاادية لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  وأعلن وفإل الصني أن  كو تذه سذوق تسذازم    

ر لصا  املوارد الاادية لصنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان     ليون دوال 0.3زبلك  3102يف عام 
 ( 3103دوالر عل   سامهتها يف عام  031 111)وزي زيادمن زبلك 

وشذذَكر املذذإلير التنفيذذيي الصذذني وعيذذع الذذإلول امعضذذاء علذذ   سذذامها ا، وال ذذظ أن    - 80
وق السذكان  وأّكذإل للمجلذس التنفيذيي أن صذنإل      صنإلوق السكان ياتمإل  ا ذًا علذ  التنعذات   

سوق يفيإل  ن املذوارد بطريقذة جتمذع بذني املسذاءلة واملسذؤولية  كمذا شذكر رئذيس فذرع تابئذة            
املوارد  أ ا  إليرمن شابة املالو ذات والاالقذات    تابئةاملوارد وفريقه عل   ا بيلو   ن جهود يف 

 اخلارجية فقإل شكرت عيع املاحنني عل  دعمهم التق  والسياسي واملار 
: تقريذذر عذذن  سذذامهات الذذإلول امعضذذاء  3102/31 املقذذرري اجمللذذس التنفيذذيي واّتخذذ - 83

والسذذنوات  3102وغ زذذا حىل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان وحسذذقاطات اييذذرادات لاذذام  
 املقبلة 
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 النا ا القطرية واملسائل ذات الصلة -ثاين عشر 
 شذروع  عرضذت فيهذا   عا ذة  طر ت اائ  املإلير التنفييي )الناا ا( اظرمن استهاللية  - 82

ايج يذذا  وكوبذذا، الكواغذذو،  صذذر، النيجذذر،  ، وثذذائق الناذذا ا القطذذري لكذذل  ذذن بذذنن، توغذذو  
 شروع وثذائق الناذا ا القطذري املشذترك بالنسذبة حىل بوتذان وروااذإلا و إليذإلات         بايضافة حىل 

، جنذوب  ليشذيت  - تيمذور تذواس،  النا ا بالنسبة حىل كذل  ذن أفغااسذتان، أاغذوال، بذاراغواي،      
كذذوت ديفذذوار، كينيذذا،  ذذار،  ، البوليفاريذذة( -بيسذذاو، ف ويذذال )عهوريذذة   - السذذودان، غينيذذا

 إلغشقر  وأ اطت اجمللس التنفييي علمًا بأن  شروع وثائق الناذا ا القطذري لفلسذطني مت    و
باذإل    و3102سحبه مسذباب تقنيذة وسذوق يقذإلَّم حىل اجمللذس يف الذإلورمن الااديذة الثاايذة لاذام          

ك أسذذه  فيمذذا يتصذذل بذذالنا ا املتالقذذة باملنذذاطق ذات الصذذلة كذذل  ذذن القذذائم بامذذل  ذذإلير  ذلذذ
 ،و ذذإلير املكتذذ  ايقليمذذي لغذذرب ووسذذن أفريقيذذا   ،املكتذذ  ايقليمذذي لشذذرق وجنذذويب أفريقيذذا 
واائذذ   ذذإلير املكتذذ  ايقليمذذي م ريكذذا الالتينيذذة     ،و ذذإلير املكتذذ  ايقليمذذي للذذإلول الاربيذذة  

   و إلير املكت  ايقليمي تسيا واحملين اهلادئ و نطقة البحر الكاري
أن الذذنا ا مت وضذذاها يف حزاء  ال ظذذة أعذذرب الاإليذذإل  ذذن الوفذذود عذذن االرتيذذاذ قذذإل و - 82

وأ ا جذاءت  توافقذة حىل  ذإلع كذب       ، ع احلكو ات وامطراق املانية ذات الصلةتشاور وثيق 
ا ملذا قإّل ذه صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن       ع اخلطن وامولويذات الوطنيذة  كمذا أعربذت عذن تقذإليرز      

شراكة يف زيا اجملال  وغّطت الوفذود اطاقذًا واسذاًا  ذن      ا زيأ   ن ُسبل الو ،للسكان  ن دعم
 ،القضايا يف تاليقا ا عل  النا ا املختلفذة زذا يف ذلذك احلاجذة حىل احلذإّل  ذن وفيذات امّ هذات        

دعذذم التركيذذز علذذ  تنظذذيم امسذذرمن   و ،والتصذذإّلي لقضذذايا الصذذحة اجلنسذذية وايجنابيذذة للشذذباب  
وتازيذز التذآزر والتاذاون  ذع الشذركاء       ،ذلك  ااجلة  سألة لزواذات السذلع ذات الصذلة    يف زا

وبنذذاء  ،اي ذذائيني اتخذذرين زذذا يف ذلذذك وكالذذة الواليذذات املتحذذإلمن ام ريكيذذة للتنميذذة الإلوليذذة      
 ذذاالت وبناسذذور الذذوالدمن   سذذألة ايصذذابةالقذذإلرات الالز ذذة جلمذذع ونيليذذل البيااذذات و ااجلذذة  

الذذزوا  املبّكذذر وحيذذالء املزيذذإل  ذذن التركيذذز علذذ   سذذاوامن اجلنسذذني و نذذع ارتكذذاب الانذذف علذذ    
 جنساين  أساس
 ذذا أوال   ذذن اظذذر يف   الوفذذود التاليذذة شذذكرزا حىل اجمللذذس التنفيذذيي علذذ       د قذذإل ت  - 83

ه  ذن دعذم: بذنن،    شكرت صنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان علذ   ذا قإل ذ    كما  إليإلات براجمها 
 ايج يا وكوبا، الكواغو، كينيا،  صر، النيجر، ، ليشيت - تيمور، بوتان، توغو

بذنن،   :وقإل أ اط اجمللذس التنفيذيي علمذًا زشذروع وثذائق الناذا ا القطذري لكذل  ذن          - 82
ايج يذذا، و شذذروع الذذنا ا القطريذذة لبوتذذان والتاليقذذات     وكوبذذا، الكواغذذو، النيجذذر،   توغذذو، 

 ذن  يها  وسوق يتذوّل  صذنإلوق السذكان حبذالل التاليقذات حىل البلذإلان ذات الصذلة        الواردمن عل
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  وعلذذ  أسذذاس 3112/22لذذإلى حجنذذاز الذذنا ا علذذ  حنذذو  ذذا يقضذذي بذذه القذذرار  أجذل  راعا ذذا 
 وافذق اجمللذس علذ  براذاجمي      ،علذ  التذوار   3102/2و  3103/07استثنائي، وطبقًا للقذرارين  

، جنذوب السذودان  تذواس،   :علذ   إليذإلات الذنا ا لكذل  ذن      كما وافق اجمللس ،روااإلا و صر
 : إلغشقر، وأ ذاط علمذًا بتمإليذإلات الذنا ا لكذل  ذن      وبيساو، كوت ديفوار،  ار،  - غينيا

 ليشيت وعهورية ف ويال البوليفارية  - ي، تيموراأفغااستان، أاغوال، كينيا، باراغو
ن والقائم بامذل واائذ    ون ايقليميوملإليراائبة املإلير التنفييي )الناا ا( واد وجهت  - 87

 اجمللس التنفييي الشكر عل   ا قإّل ه  ن دعم شكرزم حىل  املإلير ايقليمي
  
 التقييم -ثالث عشر 

عذذرض املذذإلير التنفيذذيي سياسذذة التقيذذيم املنّقحذذة لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان           - 88
(DP/FPA/2013/5  وفيمذذا أعذذاد التأكيذذإل علذذ  التزا ذذه الشخصذذي باعتبذذار  داعيذذة للتقيذذيم  )  علذذ

 ، فقإل أّكإل املإلير التنفيذيي علذ  أن املسذاءلة  ذا بر ذت تشذّكل أولويذة عليذا         ستوى الصنإلوق
 بالنسبة للمنظمة  وأبالنسبة له سواًء 
فذأدىل ببيذان  شذترك     ،رى ذن الوفذود امخذ    07وأيضذًا باسذم    ،وتكّلم وفإل عذن افسذه   - 81

 قذإل ت سياسة التقييم املنّقحذة لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان  كمذا       لالإلعم القوي أكإّل فيه 
  كما شكرت املذإلير  احلافلحجناز  عل  الصنإلوق بت شادأفوفود أخرى تإلّخالت  ن جاابها 

لذس التنفيذيي يف   والشذّفافة  ذع اجمل   الصرحيةالتنفييي وكبار املإليرين عل  املشاركة االستشارية 
وأّكإلت عل  أن السياسة املنّقحة سذوق تتذيح    ،وضع سياسة التقييم املنّقحة لصنإلوق السكان

امليذإلان، و ذن د فذام ر اجلذوزري زذو الذتالنم       علذ  صذايإل   للصنإلوق نيقيق اتائا ح ائية أفضذل  
فذود عذن   املؤسسي وتوسيع حطذار املسذاءلة واختذاذ القذرارات علذ  أسذاس القذرائن  وأعربذت الو        

 باشذر أ ذام   بشذكل    سذؤوالً يكذون   كتذ   سذتقل للتقيذيم     اشذاء التر ي  بأ ور شّت   نذها ح 
اجمللذذس التنفيذذيي، فضذذاًل عذذن تذذوف  املذذوارد الكافيذذة ملهمذذة التقيذذيم وتوضذذيح رسذذم امدوار           

والتمييذز بذذني التقيذذيم واملهذذام امخذذرى  ثذذل   ،واملسذؤوليات فيمذذا بذذني امطذذراق املانيذذة املختلفذذة 
وحسذناد   ،صإل واملراجاة احلسابية و راعامن وتنفيي قواعإل و ااي  فريذق ام ذم املتحذإلمن للتقيذيم    الر

والتزام املذإلير التنفيذيي بتبّنذي ثقافذة تقيذيم علذ         ،دور  اّزز للمجلس فيما يتصل بنتائا التقييم
أخذرى   صايإل صنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان  وعلَّقذت الوفذود كذيلك علذ  جوااذ   تنّوعذة       

وأدوار و سذؤوليات املستشذارين ايقليمذيني     ،يف ذلك اختيار رئذيس  كتذ  التقيذيم اجلإليذإل     زا
واملكات  ايقليمية فيما يتصل بالتقييم عل  النحذو املنصذوص عليذه يف سياسذة التقيذيم املنّقحذة،       

الشذذفافية وتقاسذذم املاذذارق وضذذرورمن أن يتخذذي صذذنإلوق السذذكان ترتيبذذات      أمهيذذة حضذذافة حىل 
 تنفيي  السياسة امليكورمن أعال  ااتقالية لإلى 
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وال ظت الوفود أن سياسة التقييم املنّقحة ُترسي  جر امسذاس لتنفيذي قذرار اجلمايذة      - 11
ماشذطة  لسياسذة ا ستاراض الشا ل الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات      البشأن ا 27/332الاا ة 

 ذن أجذل التنميذة  وال ظذت أيضذًا أن الوثذائق         نظو ة ام م املتحذإلمن طلع هبا التنفييية اليت تض
تقذذإلنها بااتظذذام حىل اجمللذذس التنفيذذيي يف سذذياق  نطقذذي: )أ( التقريذذر     سذذيجرياملهمذذة امربذذع  

السذذنوي ملكتذذ  التقيذذيم بشذذأن  همذذة التقيذذيم  )ب( التقريذذر السذذنوي للمذذإلير التنفيذذيي الذذيي    
م  ) ( خطة التقييم املميزاة كل سذنتني  )د( امليزاايذة املتكا لذة زذا يف     التقييب يتالقحيوي جزءًا 

التزام الصذنإلوق بتذإلعيم اوعيذة التقيذيم     بذ الوفذود  اّوزذت  ذلك  يزاايذة ايدارمن ملكتذ  التقيذيم  و   
ويف  اذذرض التأكيذإل بأاذه ال ينبغذي لصذنإلوق السذذكان أن       علذ  املسذتويني ايقليمذي والقطذري    

فقذذإل أّكذذإلت الوفذذود علذذ  ضذذرورمن أن يسذذهم التقيذذيم يف نيسذذني   ،نتذذائاحييذذإل َقذذّن عذذن نيقيذذق ال
  وأّكذإلت كذيلك علذ     املسذتهإلفة املارفذة  ذن أجذل نيقيذق النتذائا      واكتسذاب  عمليات الذتالنم  

ضرورمن أن تكون  همة التقييم  ستقلة و فيإلمن وشّفافة فيما ال ظت أاذه بالنسذبة لالسذتاراض    
السياسذذة املنّقحذذة وتنفيذذيزا علذذ  السذذواء  د  ضذذمون اض التذذار امليفزَ ذذع حجذذراؤ ، ينبغذذي اسذذتار

يف  أعربت عن تقإليرزا لألعمال اليت يقوم هبا فرع التقييم وللقيمذة املمتذازمن الذيت تلّقازذا اجمللذس     
  زيا الشأن

وّجه املإلير التنفيذيي الشذكر حىل الذإلول امعضذاء علذ   شذاركتها البّنذاءمن، ُ اِربذًا         قإل و - 10
عمذذال الذذز الء يف صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان فيمذذا يتصذذل بإعذذإلاد كذيلك عذذن التقذذإلير م 

سياسة التقييم املنّقحة  ؤّكإلًا عل  أن صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان سذوق يفيذإل  ذن التقيذيم     
 نيسني اوعية اخلإل ات املقإّل ة حىل النساء والرجال والشباب عل  السواء  ن أجل 

: خطذذة التقيذذيم املنّقحذذة لصذذنإلوق ام ذذم   3102/30قذذرر واّتخذذي اجمللذذس التنفيذذيي امل  - 13
 املتحإلمن للسكان 
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 اجلزء املتالاق زكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  
 
 بيان املإلير التنفييي والتقرير السنوي للمإلير التنفييي -رابع عشر 

( واخلطذذذة DP/OPS/2013/2) 3103قذذذإّلم املذذذإلير التنفيذذذيي التقريذذذر السذذذنوي لاذذذام       - 12
د (  DP/OPS/2013/3) 3107-3102ة ملكت  ام م املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع    ستراتيجياال

خذإل ات   علذ  طرذ اظرمن عا ة عل  النتائا املالية والتشغيلية  شإّلدًا عل   ا طرأ  ذن زيذادات   
يف التنفيذذي وخاصذذة يف البلذذإلان املنخفضذذة الذذإلخل ويف الذذإلول املتضذذررمن  ذذن جذذّراء ال اعذذات  و  

سلَّن امضذواء علذ  أن  كتذ  ام ذم      ،التأكيإل عل  ااطالقة املنظمة حنو نيقيق اال تياز ارض 
أربذذع أرفذذع املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع أصذذبح املنظمذذة اموىل يف الاذذامل الذذيت  صذذلت علذذ          

ة سذذّلن امضذذواء علذذ  سذتراتيجي املشذذاريع ايداريذة  وفيمذذا يتصذذل باخلطذذة اال يف جمذذال ات شذهاد 
االستإلا ة ودعم القذإلرات الوطنيذة والتركيذز علذ  جمذاالت خذنمن       نيقيق زإلق حنو املضّي قإل ًا 

  ويف زذيا  ةاملستإلا  املشترياتاملكت : حدارمن املشاريع املستإلا ة واهلياكل امساسية املستإلا ة و
التركيذز علذ  اسذتخإلام الذُنظم الوطنيذة،      يف وص أّكإل عل  أاه  ن خالل الزيذادمن املقتر ذة   اخلص

فرزذذا يامذذإل املكتذذ  يف املسذذتقبل حىل حدارمن أ جذذام أصذذغر  ذذن ام ذذوال  ذذن خذذالل خذذإل ات       
الذيت يركذّز   االت اجملذ فيما يامذل علذ  توسذيع اطذاق دور  االستشذاري للحكو ذات يف        ،التنفيي
تؤدي حىل اتذائا حجيابيذة يف   من التأكيإل عل  االلتزام حزاء خإل ات التنفيي اليت   واختتم بإعادعليها
 التنسيق  ع  نظمات ام م املتحإلمن حطار 
وخاصة يف أعقاب اسذتاراض   3103النتائا اليت نيّققت يف عام بالوفود  شادتأقإل و - 12

 واصذلة  علذ   ة احلالية  وشذّجات  كتذ  خذإل ات املشذاريع     ستراتيجي نتصف املإلمن للخطة اال
يف أقل البلإلان  وًا والبلإلان املتضررمن  ن جّراء ال اعات  ع دعذم  توسيع امعمال اليت يقوم هبا 

 نظذذور يقذذوم علذذ  أسذذاس احلقذذوق يف حدارمن اتّبذذاع نيليلذذه لألثذذر اجلنسذذاين والضذذمااات البيئيذذة و
سذاب اال تيذاطي   بشذأن املنهجيذة اجلإليذإلمن املسذتخإل ة حل    زالو ات   وافا اطلبت د املشاريع  

التشغيلي للمكتذ  واخلطذن املتصذلة باستشذارمن الذإلول امعضذاء يف زذيا املضذمار والاذزم علذ            
 زيادمن  اإّلل استرداد التكاليف لإلى تقإل. اخلإل ات االستشارية 

كما ر َّبت الوفود بايطار الشا ل وزحور تركيز اخلطة اجلإليإلمن واقتر ت أن ينصذّ    - 13
ت الوطنية عل  أ ور شّت   ن بينها: )أ( التأز  والصمود حزاء الكوارأ  زيإل  ن تركيز القإلرا

الطبياية زا يف ذلك نيسني حعادمن البناء  )ب( شراء اللوازم الطبية لزيادمن اوعية اخلإل ات الصحية 
و إلى حتا تها و هاودمن أساارزا  ) ( استخإلام املااي  البيئية اجلإليإلمن  )د( خلق الظروق الذيت  

 ان النا ية املشاركة يف اظام ام م املتحإلمن للشراء عل  أسس  نصفة تتيح للبلإل

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/2
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الشذراء املشذترك   قاعذإلمن  بايإلًا عذن  اليي  ا زال االجتا  الرازن أن وأّكإلت الوفود عل   - 12
أمهيذة  كمذا شذإّلدت علذ       ينقصذه الكفذاءمن وحيفذل باملتاعذ     زو اجتا  يف  نظو ة ام م املتحإلمن 

لشذا ل الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات بالنسذبة للمواء ذة واتبذاع          االستاراض االنهوض بوالية 
 ذع التأكيذإل  ذن جإليذإل علذ  أن الشذراء املشذترك يتذيح          ،ُاُها  شتركة يف املمارسذات التجاريذة  

املشذاريع علذ  اسذتخإلام    خذإل ات   كتذ   املكاس   و ثذت  يف التكاليف وزيادمن يف وفورات 
التأكيذذإل علذذ  و ذذات يف زذيا اخلصذذوص  ذذع  املزيذذإل  ذذن املالكمذذا طلبذت    خنتذه يف زذذيا اجملذذال 

 ةشذذذتركالذذذيي يقإل ذذذه للجهذذذود امل  الذذذإلعم جمذذذال النطذذذاق الواسذذذع املتذذذاذ أ ذذذام املكتذذذ  يف     
 الوكاالت  بني
لصذذذا  تفايذذذل وأّكذذذإل املذذذإلير التنفيذذذيي  ذذذن جإليذذذإل التزا ذذذه بالتواصذذذل  ذذذع الشذذذركاء  - 17

بشذأن اخلطذوات املتخذيمن     وأبذإلى  ال ظتذه   ،الشذراء املشذترك  عمليات املمارسات املستإلا ة يف 
الستاراض أفضل املمارسات فيما يتصل باملواء ذة بذني املمارسذات التجاريذة  أّ ذا اائذ  املذإلير        
التنفيذذيي ملكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع فقذذإّلم اظذذرمن عا ذذة علذذ  سياسذذة التسذذا        

الشذذراء  التوجيذذه  ذن جااذ  الذإلول امعضذذاء بشذأن  واء ذة عمليذات      بتلقذّي  ورّ ذ    ،اجلإليذإلمن 
زيذذذادمن  ذذذن يتذذذاذ كمذذذا شذذذإّلد علذذذ  أن أي اسذذذتثمار كذذذب   ،املشذذذترك واملمارسذذذات التجاريذذذة

بالتشذاور  ذع اجمللذس التنفيذيي  ويف     اسذتخإلا ه  سيتم  اال تياجاتات التشغيلية عل  جاال تيا
 ذذع اجمللذذس بشذذأن اقتذذراذ  شذذروع امليزاايذذة  بذذإجراء  شذذاورات اخلتذذام رّ ذذ  املذذإلير التنفيذذيي  

 لقاد تني للسنتني ا
: التقرير السنوي للمإلير التنفيذيي،  كتذ    3102/33 املقررواّتخي اجمللس التنفييي  - 18

ة ملكتذذ  ام ذذم  سذذتراتيجي: اخلطذذة اال3102/32 املقذذررو ،ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع  
  3102/3107املتحإلمن خلإل ات املشاريع 

 
 اجلزء املشَتَرك  

 
 الرقابةلحسابات واملراجاة الإلاخلية ل -خا س عشر 

قذذإلَّم كذذّل  ذذن  ذذإلير  كتذذ   راجاذذة احلسذذابات والتحقيقذذات بناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن    - 11
و ذذإلير  ،الإلاخليذذة بصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان   الرقابذذةو ذذإلير شذذابة خذذإل ات   ،اي ذذائي
املراجاذذة الإلاخليذذة للحسذذابات والتحقيقذذات زكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع       فريذذق
  DP/2013/35  DP/FPA/2013/6 ذذذذن التقذذذذارير السذذذذنوية )  إلخل ضذذذذمن اختصاصذذذذه  يذذذذ  ذذذذا
كذذل  ذذن رئذذيس اللجنذذة االستشذذارية ملراجاذذة      ومت ذلذذك أيضذذًا حبضذذور   (  DP/OPS/2013/4 و

http://undocs.org/ar/DP/2013/35
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احلسابات يف براا ا ام م املتحإلمن اي ذائي ورئذيس اللجنذة االستشذارية ملراجاذة احلسذابات يف       
 صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان 

 ذإلير  كتذ  ايدارمن    ،براا ا ام م املتحإلمن اي ائي ،قإّلم كل  ن  ساعإل املإليركما  - 011
، واائذ  املذإلير التنفيذيي    ،ام ذم املتحذإلمن للسذكان   ، )ايدارمن(، صذنإلوق  واائ  املإلير التنفييي

 ذذن اسذذتجابات علذذ   يذذإلخل ضذذمن اختصاصذذه  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع  ذذا   كتذذ  
  ستوى ايدارمن يف املنظمات الثالأ 

ورّ بذت بالتقذارير    ،أثنت الوفود عل  امعمال اليت تضطلع هبا املنظمات الذثالأ قإل و - 010
تنفيذذي بكذذيلك  شذذادتزذذا يف ذلذذك تقذذارير اللجذذان االستشذذارية ملراجاذذة احلسذذابات  وأإلَّ ذذة املق

عذذن املراجاذذة الإلاخليذذة للحسذذابات  وطلبذذت الوفذذود  الكشذذف الالذذ تقذذارير املتالقذذة بالسياسذذة 
علذذ  صذذايإل املنظمذذة املانيذذة فيمذذا يتالذذق زااجلذذة   املتبذذع تنفيذذيزاات سذذتراتيجي الو ذذات عذذن اال

ات ورصذذإل املشذذاريع وأوجذذه الضذذاف يف حدارمن امصذذول واطذذاق  بذذادرمن دعذذم    ير سذذائل املشذذت
بيااذات  تسذقة   سذنويًا  أّكإلت الوفود عل  احلاجة من تطرذ املنظمذات  كما املكات  القطرية  

بشذأن االّدعذذاءات والتحقيقذات والنتذذائا زذا يتذذيح للذإلول امعضذذاء  تاباذة  ذذا يذتم ح ذذراز   ذذن       
صذنيفات املراجاذة احلسذابية بالنسذبة لكذل تقريذر للمراجاذة كذي         حدرا  تكيلك طلبت وتقإلتم  

اتائا ضذايفة  واوَّزذت الوفذود بقيمذة     نيقيق حيإلسد بوضوذ  ا زي املراجاات اليت كشفت عن 
املراجاذذات احلسذذابية املشذذتركة وشذذّجات  ثذذل زذذيا التاذذاون  ويف  اذذرض ايشذذارمن حىل تقريذذر    

 ذاالت التذإلليس    ملواجهةالتإلاب  التأديبية املتخيمن  لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي بشأن 3100
والفسذذاد وغذذ  ذلذذك  ذذن سذذوء السذذلوك طلبذذت حىل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  

 ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع حعإلاد تقارير مماثلة 
ة قصذور املذوارد الالز ذ    القلذق حزاء وفيما يتصل بالناا ا اي ذائي أعربذت الوفذود عذن      - 013

الاذذإلد املتزايذذإل  ذذن   ، وحزاءللوفذذاء بالواليذذة املتوّسذذاة ملكتذذ   راجاذذة احلسذذابات والتحقيقذذات    
يف التاا ذل  و ّثت عل  نيسني عمليات الرصذإل واّتبذاع اليقظذة الواجبذة       شكاوى امخالقيات

الذيت ال تذزال بااتظذار      كما ال ظت الاإلد الكذب   ذن  ذاالت التحقيقذات     املقإلّ ةم وال ا  ع
أن تذؤّدي   توطلبذ   3103بذرغم  ذا تذوافر  ذن عذإلد حضذايف  ذن املذو فني يف عذام          فيهذا  البت 
 ّثذذت الوفذذود الناذذا ا اي ذذائي علذذ   كمذذا حىل تقليذذل  جذذم القضذذايا   املتباذذة اتسذذتراتيجياال

ات وخاصة بنء تنفيذي التوصذيات املرتبطذة    يالضاف يف حدارمن املشاريع واملشترمّوجه التصإّلي 
يف زيا اخلصوص أكَّذإلت الوفذود علذ  أن ضذمان اال تثذال حزاء حطذار قذوي        بامليات الشراء  و

للمسذذاءلة  ذذن شذذأاه أن يتطّلذذ  حجذذراء تغذذي ات رئيسذذية يف ممارسذذات وسذذلوكيات ايدارمن         
عذذن تقذارير املراجاذذة الإلاخليذة للحسذذابات اقتر ذت الوفذذود أن تشذذمل    بالكشذف  يتصذذل  وفيمذا 
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ة وجماالت التحسذني واملمارسذات ايداريذة الذيت توضسذح      التقارير السنوية  ستقباًل قضايا امولوي
ملخذاطر احلاليذة والناشذئة  وتسذاءلت الوفذود عذن       تسذتنإل حليهذا ا  أولويات املراجاة احلسذابية الذيت   

يتالق بالتإلاب  التأديبيذة الذيت مت اختاذزذا رّدًا     3103أي تقرير سنوي يف عام  طرذأسباب عإلم 
 ذن سذوء السذلوك وطلبذت حعذإلاد  ثذل زذيا التقريذر          علذ   ذاالت الغذو والفسذاد وغذ  ذلذك      

 املستقبل  يف
الإلاخليذة   الرقابةوفيما يتصل بصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان أثنت الوفود عل  شابة  - 012

وأعربذت عذن االرتيذاذ من اللجنذة       وممارسذا ا  الرقابة ن تإلعيم حجراءات بفضل  ا قا ت به 
يف يف زذذيا املضذذمار  زذذا طذذرأ  ذذن نيسذذينات  لموسذذة   االستشذذارية ملراجاذذة احلسذذابات اّوزذذت  

 3103  وال ظت الوفود عإلم اكتمذال براذا ا املراجاذة احلسذابية  ذع  ايذة عذام        3103 عام
  3100يف املائذة يف عذام    8 قابل اسذبة   3103يف املائة يف عام  30و ستوى الشواغر البالك 

اقبة املذوارد الالز ذة زذا يضذمن تغطيذة      أن يتاذ لشابة خإل ات املر اممهية زكانوارتأت أن  ن 
فيما أعربت عن تقإليرزا لألعمال املضطلع هبا تنفيذيًا لتوصذيات جملذس     الرقابة،كافية لامليات 

 صذنإلوق السذكان علذ   تاباذة تنفيذي التوصذيات املاّلقذة يف  وعذإل         تو ث   راجاي احلسابات
 قابذذل  3103 عذذام القضذذايا الذذيت وردت يف  تنذذاق  عذذإلد تسذذاءلت الوفذذود عذذن  د    ناسذذ 

الختذذاذ  نذذها كافيذذة وا ذذإلمن اعتبذذار قضذذية الذذيت دفاذذت حىل سذذباب اموعذذن  3100اظ  ذذا لاذذام 
 الرقابذة أن تامذل زسذاعإلمن شذابة خذإل ات     علذ   جزاءات  وشذّجات ايدارمن،  بفرض حجراءات 

بشذأن اسذترداد   طر ذت تسذاؤالت   و   ذاالت الغذو  وقذوع  عل  تازيز اجلهود املبيولذة لذردع   
خذذالل الضذذائاة  وأيفعذذرب كذذيلك عذذن االاشذذغال خبصذذوص القضذذايا الذذيت  ذذت حثار ذذا  ام ذذوال 

تلقذي  وتطّلات الوفذود حىل   ، راجاة الناا ا الااملي وايقليمي لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان
يف تفس  موجه الضاف احملإّلدمن يف تصذميم الناذا ا ويف عناصذر احلوكمذة وايدارمن والتنفيذي و     

 ااجلذذة  يفازتما هذذا بالتواصذذل  ذذع ايدارمن  عذذنالوفذذود  أعربذذتوارد  كمذذا عمليذذة ختصذذي  املذذ
 القضايا  زي 
وفيمذذا يتاّلذذق زكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع رّ بذذت الوفذذود بايشذذارمن           - 012

غذ   ”أو “ رضية جزئيذاً ُ ”أو “ رضيةُ ”التقارير اليت مت تصنيفها عل  أ ا   جمالواضحة حىل 
حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان أن   وطلبذذت   “رضذذيةُ 

أعربذت  كما تقارير املراجاة احلسابية املتالقة بكل  نهما يف املستقبل  عل  الشيء  يطبّقا افس
عن التر ي  زال ظات اائ  املإلير التنفييي بشأن احلاجة حىل اتباع  ا اسذتباقي واسذتخإلام   

بذذني التوعيذذة اشذذر املشذذبو ، حضذذافة حىل  لنشذذاط للتاا ذذل  ذذع ا  تتصذذإّلى أدوات النجميذذات الذذيت 
 صفوق املو فني بشأن حدارمن املخاطر و االت الغو 
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علذذذ   ذذإلير  كتذذذ  ايدارمن اظذذرمن عا ذذة     ،للناذذذا ا اي ذذائي  املاذذاون املذذإلير  طذذرذ  و - 013
يف اريع واملبذذادرات املتخذذيمن لتحسذذني حدارمن املخذذاطر والتصذذإّلي موجذذه الضذذاف يف رصذذإل املشذذ  

ات  أ ذذا  ذذإلير  كتذذ   راجاذذة احلسذذابات والتحقيقذذات يف الناذذا ا      يحدارمن وقذذإلرات املشذذتر 
املراجاذة   راتذ   تفصذياًل عذن تصذنيفات    تكّلذم  و ،اي ائي فأّكإل عل  احلاجة حىل  وارد حضذافية 

اائذذ  املذذإلير  ت  وأّكذذإل3103 ذذاالت الغذذو يف الناذذا ا اي ذذائي يف عذذام  وتقذذو. احلسذذابية 
صذذذنإلوق الللمجلذذذس التنفيذذذيي أن يف صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان يذذذيي )ايدارمن( التنف
املراجاذة احلسذابية للناذا ا الاذاملي     بصذإلد  علذ  التصذإّلي للقضذايا املثذارمن     جازإلًا برذ يامل   ا

فذذإن صذذنإلوق السذذكان يامذذل  ذذع اللجنذذة االستشذذارية ملراجاذذة  ،وايقليمذذي  وفضذذاًل عذذن ذلذذك
يف اظذم الكشذف عذن  ذاالت الغذو       ح كاااتذه  ملخذاطر وزذو يسذتثمر    احلسابات بشذأن حدارمن ا 

 سذتقباًل علذ  أسذاس    ، الذيي سذيتاذ   بالتاميم املتصذل بالتذإلاب  التأديبيذة   ُتواّف  الوفود ولسوق 
ات يأن ام ر ينطوي عل  اختاذ تإلاب  عإليذإلمن لتحسذني املشذتر   عل   نتظم  وأّكإلت  ن جإليإل 

يف صذذنإلوق السذذكان أاذذه  ذذن بذذني  الرقابذذةخذذإل ات  ورصذذإل املشذذاريع  وال ظذذت  ذذإليرمن ُشذذابة
 شذاريع سسذة تقذارير  نذها     ، فقذإل صذإلَّرت   املراجاات احلسابية الاشذر املاّلقذة  ذع  ايذة السذنة     

أن التنذاق  يف  ذاالت التحقيقذات  ذن     ذكذرت  اخلمسذة املتبقيذة قيذإل الصذياغة  و    فيما ال تذزال  
ال تكفذي   نها ارتأت ايدارمن أن القذرائن   أاه يف  الةوكن شيئًا  يكورًا ي الة مل  23حىل  28
تطبيذق جذذزاءات  أ ذذا اائذذ  املذإلير التنفيذذيي ملكتذذ  ام ذذم املتحذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع فسذذّلن    ل

 امضواء عل  ايجراءات اليت تتباها املنظمة يف رصإل املشاريع 
 ،ي ذائي : تقارير براا ا ام ذم املتحذإلمن ا  3102/32قرر اجمللس التنفييي املختي اوقإل  - 012

وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع بشذذأن املراجاذذة  
  3103لاام  الرقابةالإلاخلية للحسابات و

  
تقارير  كات  امخالقيات يف براا ا ام م املتحإلمن اي ذائي وصذنإلوق    -سادس عشر 

 ريعام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشا
واملستشذار   ،كل  ن  إلير  كت  امخالقيذات يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي     قام  - 017

زكت  امخالقيات يف صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان و سؤول امخالقيات يف  كتذ  ام ذم   
الذيي  كل بالنسذبة حىل  كتذ  امخالقيذات     ،املتحإلمن خلإل ات املشاريع بارض التقارير السنوية

 ( DP/OPS/2013/5و   DP/2013/36  DP/FPA/2013/2)يتباه 
براذا ا   كتذ  ايدارمن،   ذإلير   املاذاون،  استجابات ايدارمن كل  ن املذإلير عرض كما  - 018

صذنإلوق ام ذذم املتحذإلمن للسذذكان د    ،املذإلير التنفيذذيي )ايدارمن(  ةواائبذذ ،ام ذم املتحذذإلمن اي ذائي  

http://undocs.org/ar/DP/2013/36؛
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/2؛
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/5
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الاذذام ملكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع ايابذذة عذذن املذذإلير التنفيذذيي    القذذااوين املستشذذار 
 ملكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع 

امخالقيذات يف  التأكيذإل علذ  جااذ       ذن  يذث  التقذإلتم احملذرز    وقإل أثنت الوفود عل  - 011
 كاتذذ  الذذيي تضذذطلع بذذه علذذ  الذذإلور اجلذذوزري  ضذذواءعيذذع املنظمذذات الذذثالأ وسذذلَّطت ام

امخالقيات يف محاية املو فني  ن االاتقام لإلى حبالغهذم عذن سذوء السذلوك يف املنظمذات الذيت       
امخالقيذات   للنذهوض زهمذة   وارد الضذرورية  كبذار املذإليرين علذ   يئذة املذ     شذجات  يتباو ا  و

أسذذلوب كذذل  نظمذذة يف االسذذتجابة حزاء    عذذنوأّكذذإلت الوفذذود  ذذن جإليذذإل طلبذذها  الو ذذات     
أن يذذتم  سذذتقباًل علذذ   ،ولذذيس جمذذرد ايفصذذاذ املذذار  املفتذذَرض، وأاملصذذاِلح احلقيقذذي  تضذذارب

نظمذذة املانيذة زذذا يف ذلذذك  يف املالسذائإل  حدرا  بيذان يف التقذذارير السذنوية عذذن  نذاخ امخالقيذذات    
 امولويات ترتي  الضاف وو كا ن تقييمات بشأن أوجه القومن حدرا  
وفيما يتاّلق بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  ّثت الوفود كبذار املذإليرين علذ   واصذلة      - 001

يف جمال التو يذف  ذع التركيذز علذ      احلاصلة الامل  ع  كت  امخالقيات للتصإّلي للسلبيات 
املكتذذ  زهمتذذه بكذذل فااليذذة  و ذذع التسذذليم با تثذذال براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن  ورمن أن ينذذه  ضذذر

تقذذإل. الشذذكاوى ذات وتبسذذين عمليذذة الالذذ  املذذار لقاعذذإلمن الكشذذف اي ذذائي بصذذورمن أفضذذل 
وطلبذذت  زيذذإلًا  ذذن   الامليذذةفقذذإل أعربذذت الوفذذود عذذن االاشذذغال بشذذأن توقيذذت زذذي      الصذذلة،

سياسذذات الذذيي طذذرأ علذذ    تاذذإليل الكمذذا طلبذذت حيضذذا ًا بشذذأن    املالو ذذات يف زذذيا اجملذذال   
جمذذال  املصذذا  يف ذذاالت تضذذارب  الاالقذذات امسذذرية وكذذيلك بشذذأن الكشذذف املبّكذذر عذذن     

التاا ذذل  ذذع طذذال  الو ذذائف الذذيين  الامذذل بذذه، وعذذن أسذذلوب  التو يذذف وخاصذذة عنذذإل ا يذذتم  
  احلإلوأ و حمتملة قيقية أكاات يف املصا  سواء ينطوي أ رزم عل   االت تضارب 

 أسذلوب  عذن وفيما يتصل بصنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان طلبذت الوفذود  الو ذات       - 000
 املصا   تضاربتاا ل الصنإلوق  ع  االت 

 ح كاايذذةكتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع تسذاءلت الوفذود عذن         فيمذا يتالذق ز  و - 003
املصذا   تضذارب  املبّكر عن لال  ااستخإلام  كت  خإل ات املشاريع عملية الكشف أسلوب و

 خالل ممارسة التو يف اليت يّتباها 
أوضذذذح  ،املصذذذا حبذذذاالت تضذذذارب التسذذذاؤالت املتصذذذلة ايجابذذذة عذذذن ويف  اذذذرض  - 002

استفسذذارًا  11 ستشذذار  كتذذ  امخالقيذذات بصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان أاذذه  ذذن واقذذع  
و ذذن د فقذذإل   اركة يف أاشذذطة خارجيذذةباملشذذفقذذإل جذذاء  اظمهذذا  تصذذاًل  ذذن املذذو فني وردت 
 كتذذ  امخالقيذذات التوجيذذه الذذالزم يف زذذيا الصذذإلد  ويف حشذذارمن حمذذإّلدمن حىل  سذذألة         أصذذإلر 
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أوضذح  ستشذار    ،احملتملذة يف املصذا  خذالل عمليذة التو يذف      التضذارب الكشف عن  ذاالت  
املتحذذإلمن امخالقيذذات أن  ذذوذ  التو يذذف عذذن اخلذذن ايلكتذذروين املباشذذر يف صذذنإلوق ام ذذم       

املاذاون،  إلير املذ املصا   أ ذا   تضاربللسكان يشمل أسئلة تتصل بالكشف املبّكر عن  االت 
االلتذزام بتحسذني   علذ   براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي،  ذإلير  كتذ  ايدارمن فأّكذإل  ذن جإليذإل        

 يفواملهذام املضذطلع هبذا     يسذتوي يف ذلذك املو فذون   املنظمة يف عيع جماالت  ناخ امخالقيات 
  د سلَّن امضواء عل  اجلهود املبيولة يف زذيا الصذإلد  ذع البذائاني     بصورمن خاصة جمال الشراء

 ،املتاا لني  ذع الناذا ا اي ذائي  وتكلَّذم  ذإلير  كتذ  امخالقيذات يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن          
وعذذن  واء ذذة سياسذذة الاالقذذات    3103اي ذذائي عذذن ِدّقذذة توقيذذت تقذذإل. الشذذكاوى يف عذذام     

املصذا  قبذل   تضذارب  وعذن الكشذف املبّكذر عذن  ذاالت       ،ة  ع سياسات ام م املتحإلمنامسري
 شذذاركة املذذو فني يف اماشذذطة   ردًا علذذ  وعذذن التذذإلاب  املتخذذيمن    ،التو يذذف ةعمليذذالبذذّت يف 

الاذذام ملكتذ  ام ذم املتحذذإلمن   القذااوين  املصذذا   أ ذا املستشذار   تضذارب   ذاالت  يف اخلارجيذة أو  
املبّكذر عذن  ذاالت    بأسذلوب الكشذف   أسذه  يف احلذإليث عذن امخذي      خلإل ات املشاريع فقذإل 

عنصذذذر املصذذذا  يف عمليذذذات التو يذذذف  ؤّكذذذإلًا  ذذذن جإليذذذإل تركيذذذز املكتذذذ  علذذذ     تضذذذارب
  ستقباًل  تقإل. التقارير ستوى امليإلان ويف عمليات  عل امخالقيات وخاصة 

خالقيذات يف براذا ا   : تقذارير  كاتذ  ام  3102/33 املقذرر واّتخي اجمللس التنفيذيي   - 002
وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات    ،ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي

 املشاريع 
  
 الزيارات امليإلااية -سابع عشر 

عذذرض املقذذرسر تقريذذر الزيذذارمن امليإلاايذذة الذذيت قذذام هبذذا اجمللذذس التنفيذذيي لناذذا ا ام ذذم          -003
ملتحذإلمن للسذكان/ كت  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع حىل       اي ائي/صنإلوق ام ذم ا  املتحإلمن
ليشذذيت  - (  وأعذذرب عذذن التقذذإلير حلكو ذذة تيمذذور DP/FP-OPS/2013/CRP.1ليشذذيت ) - تيمذذور

ا عل  استضافة الباثة اليت كان يقودزا رئيس اجمللس وقتئي  ووّجه الشذكر حىل  ذو في الناذا    
اي ائي وصنإلوق السكان و كت  خإل ات املشاريع وحىل  و في  كتذ  املنّسذق املقذيم علذ      

وفذذإل الذذيي سذذاور تنظذذيم براذذا ا شذذا ل وجيذذإل ايعذذإلاد  وشذذإّلد املقذذرسر علذذ  شذذاور االرتيذذاذ  
وضذع براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي      تتاا ل  ع اجمللس التنفييي حذ ال ظ أن احلكو ة كاات 

تطذرق حىل  ليشذيت علذ  أاذه الوضذع الصذحيح  و      - املتحذإلمن للسذكان يف تيمذور    وصنإلوق ام م
وذكذر    عن الإلعم معمال الناذا ا اي ذائي والصذنإلوق و كتذ  خذإل ات املشذاريع      ايعراب 

و ذن جاابذه     يف التقريذر علذ  حنذو  ذا ورد    أن وفإل اجمللس التنفييي طرذ عإلدًا  ذن التوصذيات   

http://undocs.org/ar/DP/FP
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 م املتحإلمن عن النتذائا الذيت نيققذت علذ  امرض وعذن      ليشيت  نظمات ام - شكر وفإل تيمور
 السالم  ن خالل بناء القإلرات والقضاء عل  الفقر حقرار املسامهة يف 

جملذالس التنفيييذة لكذل  ذن براذا ا      بذني ا َعرض املقرر تقرير الباثة امليإلاايذة املشذتركة   و - 002
م م املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع    ام م املتحإلمن اي ائي/صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان/ كت  ا

و نظمذذة ام ذذم املتحذذإلمن للطفولذذة )اليوايسذذيف( وزيئذذة ام ذذم املتحذذإلمن للمذذرأمن وبراذذا ا امغييذذة  
 كو ذذذذذذة د وّجذذذذذذه الشذذذذذذكر حىل (  DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1الاذذذذذاملي ) 

املنظمذات الاذا لني يف  كاتبذها ايقليميذة     تلك  و في وحىل ضيافة وشا   يا ار عل  ُ سن ال
زيذارمن املكاتذ  ايقليميذة    شذإلد علذ  أمهيذة    يف بااكوك تايلنإل ويف املكات  القطرية يف  يا ار  و

لذذإلروس املسذذتفادمن، فضذذاًل عذذن النتذذائا  لوعذذرض املقذذرر   يف بذذااكوك قبذذل الوصذذول حىل  يا ذذار
ولذو ظ أن فريذق ام ذذم املتحذإلمن القطذذري      يف التقريذذر ذا ورد  علذذ  حنذو  الرئيسذية والتوصذيات   

حزاء بناء  ذوار  تزايذإل  ذن  يذث ايجيابيذة واملرواذة  ذع احلكو ذة         كان يصإلر عن التزام عميق 
وفذإل  يا ذار   قإل وجذه  ويؤازر البلإل خالل  ر لة فاصلة  ن التحول  وأاه  ،عل  امصاإلمن كافة

حىل الباثذذة امليإلاايذذة املشذذتركة و ذذا قإل تذه  والذذنا ا علذذ  اجملذذالس التنفيييذذة للصذناديق  شذكر  حىل  
  نظمات ام م املتحإلمن عل  دعمها للبلإل فيما شإّلد عل  احلاجة حىل التنمية االقتصادية 

ليشذذيت وتقريذذر  - وأ ذذاط اجمللذذس التنفيذذيي علمذذًا بتقريذذر الزيذذارمن امليإلاايذذة حىل تيمذذور    - 007
 ر الزيارمن امليإلااية املشتركة حىل  يا ا

  
  سائل أخرى -ثا ن عشر 

 املشاورات غري الرمسية
 ُعقإَلت املشاورات غ  الرمسية التالية: - 008

 شاورمن غ  رمسية بشأن تقإليرات  يزااية فترمن السنتني ملكت  ام ذم املتحذإلمن    )أ( 
  3103-3102خلإل ات املشاريع 

ام ذذم ة لصذذنإلوق سذذتراتيجي شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن  شذذروع اخلطذذة اال      )ب( 
  3107-3102و شروع امليزااية املتكا لة،  3107-3102املتحإلمن للسكان، 

يعذذذإلاد املطلذذذوب واملوعذذذإل  املتخذذذيمن  شذذذاورمن غذذذ  رمسيذذذة بشذذذأن اخلطذذذوات ) ( 
 ة املقبلة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي بشأن  ساوامن اجلنسني ستراتيجياال

http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
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ملتطذذّوعي ام ذذم   اتيجيسذذتر شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن  شذذروع ايطذذار اال      )د( 
  3107-3102املتحإلمن 
لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن    التجمياذذي شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن االسذذتاراض      )زذ( 

 ة والتقرير السنوي ملإلير الناا ا ستراتيجياي ائي للخطة اال
  شاورمن غ  رمسية بشأن امليزااية املتكا لة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  )و( 
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 لثالثااجلزء 
    3102الإلورمن الاادية الثااية لاام 

 ودمن يف  قر ام م املتحإلمن بنيويوركاملاق
 3102أيلول/سبتمن  02حىل  1يف الفترمن  ن 
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 املسائل التنظيمية -أوال  
للمجلذس التنفيذيي لناذا ا ام ذم املتحذإلمن       3102ُعقإلت الإلورمن الاادية الثاايذة لاذام    - 0

ملتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع زقذر ام ذم   اي ائي، وصنإلوق ام م ا
  3102أيلول/سبتمن  02حىل  1املتحإلمن يف ايويورك، يف الفترمن  ن 

وقإل أقّر اجمللذس التنفيذيي جذإلول امعمذال وخطذة الامذل لإلورتذه الااديذة الثاايذة لاذام            - 3
3102 (DP/2013/L.3 واعَتَمإل تقرير الإلورمن السنوية لاام )3102 (DP/2013/38 ) 

( DP/2014/2يف الوثيقذة )  3102وترد املقررات الذيت اختذيزا اجمللذس التنفيذيي يف عذام       - 2
  للمجلس التنفييي ن االطالع عليها يف املوقع الشبكياليت نك

علذذ  اجلذإلول الذذز   التذار للذذإلورات    3102/22ووافذق اجمللذس التنفيذذيي يف  قذرر      - 2
 :3102اليت سياقإلزا اجمللس التنفييي  ستقبال يف عام 

 
 كااون الثاين/يناير 20حىل  37 الإلورمن الاادية اموىل:

لتنفيييذذذذة لناذذذذا ا ام ذذذذم املتحذذذذإل    االجتمذذذذاع املشذذذذترك للمجذذذذالس ا  
اي ائي/صنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان/ كت  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات     
املشذذاريع، و نظمذذة ام ذذم املتحذذإلمن للطفولذذة )اليوايسذذيف( وزيئذذة ام ذذم    

 املتحإلمن للمرأمن وبراا ا امغيية الااملي:

 شباط/فناير 2

  ذذذذوز/  2 زيران/يوايذذذذه حىل   32 الإلورمن السنوية:
 ليه )جنيف(يو

   أيلول/سبتمن 3حىل  2 الإلورمن الاادية الثااية:
 اجلزء املتالق بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  

 اخلطذذذذذة االسذذذذذتراتيجية لناذذذذذا ا ام ذذذذذم املتحذذذذذإلمن اي ذذذذذائي، للفتذذذذذرمن    -ثاايا  
3102-3107   

 البيان الذي أدلت به مديرة الربنامج  
االفتتا ي اليي أدلت به للمجلذس التنفيذيي )الذيي     أكإلت  إليرمن الناا ا، يف البيان - 3

نكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي للمجلس التنفييي( أن الإلورمن تاذإل حجنذازا زا ذا لناذا ا     
ام م املتحإلمن اي ائي  ذلك أن الناا ا اي ائي يشارك بنشذاط  ذع الذإلول امعضذاء يف وضذع      

 DP/2013/40) 3107-3102ا اي ذائي، للفتذرمن   وصقل اخلطذة االسذتراتيجية اجلإليذإلمن للناذا     
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 DP/2013/41) 3107-3102واملرفقذذذات( وامليزاايذذذة املتكا لذذذة للناذذذا ا اي ذذذائي، للفتذذذرمن      
ر اجمللس للخطذة االسذتراتيجية للناذا ا اي ذائي، للفتذرمن      واملرفقات(  وقالت ح ا تتطلع حىل حقرا

، وأردفذذذت 3107-3102، وامليزاايذذذة املتكا لذذذة للناذذذا ا اي ذذذائي، للفتذذذرمن 3102-3107
تقول حاذه  ذا أن يذتم حقرارمهذا سذيكون علذ  الناذا ا اي ذائي أن يشذرع يف االضذطالع زهمذة            

  3102كااون الثاين/يناير  0التنفيي، ابتإلاء  ن 
وشإلدت  إليرمن الناا ا عل  أن اخلطة االستراتيجية املاتمإلمن ستتيح للناذا ا اي ذائي    - 2

دعذذم التاجيذذل ببلذذول امزذذإلاق اي ائيذذة   -التركيذذز علذذ  جمذذاالت امولويذذة الرئيسذذية يف عملذذه  
وصذياغة  اذامل أزذإلاق     3103لأللفية، وح راز التقإلم صوب نيقيق خطة التنمية ملا باذإل عذام   

ة املسذتإلا ة  وأكذإلت علذ  التذزام الناذا ا اي ذائي بالشذفافية واملسذاءلة، وركذزت علذذ           التنميذ 
 أمهية تااون أعضاء جمموعة ام م املتحإلمن اي ائية يف سبيل نيقيق النتائا املرجومن 

وأشذذذذارت حىل أن براذذذذا ا ام ذذذذم املتحذذذذإلمن اي ذذذذائي، يف عرضذذذذه خلطذذذذة الناذذذذا ا       - 7
، قإل أبرز اخلصائ  اليت سذيتميز هبذا عملذه حبذان امعذوام      3107-3102االستراتيجية، للفترمن 

امرباة املقبلة  فقإل أبرزت اخلطة تصميم املنظمة عل  أن تتسم ززيإل  ذن التركيذز والسذاي حىل    
نيقيذذق النتذذائا والفااليذذة والكفذذاءمن، يف الوقذذت الذذيي تتبذذع فيذذه توجيهذذات االسذذتاراض الشذذا ل  

وغ    ن الوثائق اخلتا ية  ذن قبيذل وثيقذة  ذؤ ر ام ذم       للسياسة اليي جيري كل أربع سنوات
(  وأكذإلت  ذن جإليذإل    31)ريو+ 3103املتحإلمن للتنمية املستإلا ة، املاقود يف النازيل يف عام 

أن اهلإلق االستراتيجي الرئيسي للناا ا اي ائي يتمثل يف الامل  ن أجل القضذاء علذ  الفقذر    
 صاء يف الوقت افسه،  ع  راعامن البيئة بسبل تكفل احلإل  ن الال ساوامن وايق

وأوضذذحت أن عمذذل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي سذذيختلف فيمذذا بذذني البلذذإلان           - 8
اسذذتجابة للمطالذذ  واال تياجذذات احملذذإلدمن علذذ  الصذذايإل الذذوط   واظذذرا حىل أن دواعذذي الفقذذر   

اذا ا اي ذائي سذ كز     ركبة و ترابطة، وتتطل  الكث   ن املواقف والاناصر الفاعلة، فذإن الن 
عل   زايا  النسبية، ويامل  ع شركائه يف اجملاالت الذيت مل يسذبق لذه الامذل فيهذا، وذلذك عذن        

 طريق التااون فيما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي 
وختا ذذا لكلمتذذها، شذذإلدت  ذذإليرمن الناذذا ا علذذ  أن قيذذادمن الناذذا ا اي ذذائي بشذذأن        - 1

ت أكثر أمهية  ن أي وقت  ضذ   والناذا ا اي ذائي  لتذزم بذأداء      حصالذ ام م املتحإلمن أضح
زيا الإلور وبالامل عن طريق جمموعة ام م املتحإلمن اي ائية، استنادا حىل التقإلم احملذرز يف جمذال   
ايصال ات احليويذة، زذا يف ذلذك اعتمذاد حجذراءات تشذغيل  و ذإلمن لتو يذإل امداء، وحصذالذ          

سني أداء اظام املنسقني املقيمني، وطريقذة  ويذل جإليذإلمن لتقاسذم     حجراءات تسي  امعمال، وني
 تكاليف اظام املنسقني املقيمني عل  اطاق املنظو ة 
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وكاات  واقف أعضاء اجمللس حجيابية للغاية حزاء عمذل براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي       - 01
اي ذذائي وعملذذه يف   وأشذذاروا حىل أمهيذذة قيذذادمن الناذذا ا  3102والتقذذإلم الذذيي  ققذذه يف عذذام  

التاجيل ببلول امزإلاق اي ائية لأللفية، وتوجيه املناقشات الإلولية  ول خطة التنمية ملذا باذإل   
، وتازيز  فهوم أزإلاق التنمية املستإلا ة  عل  أ ذم شذإلدوا علذ  أن زذي  الامليذة      3103عام 

ليي  ذا بذرذ يتطلذ  بذيل     ينبغي أال جتال االزتمام حييإل عن نيقيق امزإلاق اي ائية لأللفية، ا
و ا فتئ يشكل ل  واليذة االسذتاراض الذيي جيذري      3103الكث   ن اجلهود قبل  لول عام 

 كل أربع سنوات 
وأعرب أعضاء اجمللس عن ارتيا هم بوجه خاص لامليذة التشذاور الذيت اتباهذا براذا ا       - 00

، 3107-3102من ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي يف وضذذذع اخلطذذذة االسذذذتراتيجية للناذذذا ا، للفتذذذر  
  كمذا أثذ  أعضذاء اجمللذس علذ  الناذا ا       3107-3102وامليزااية املتكا لة للناذا ا، للفتذرمن   

اي ائي لتركيذز  علذ  ايدارمن القائمذة علذ  النتذائا، ووضذع ُسذبل للتغذي  لكذل اتيجذة، وحقا ذة            
  وأعربذوا عذن   حطار حمكم للنتائا واملوارد املتكا لة، أضح  أفضل كث ا مما كان عليه  ن قبذل 

ارتيا هم أيضا من الناا ا اي ائي خطن وصمم أاشطته عل  أسذاس  زايازذا النسذبية وعذإلد     
حمإلود  ن جماالت النتائا احملإلدمن بوضوذ  غ  أ ذم أعربذوا عذن اعتقذادزم بذأن باذ  جمذاالت        

ن حييذإل عذن   النتائا  ا زال واسع النطاق، ال سيما اجملال امول، و يروا الناا ا اي ائي  ن أ
عوا ذذذل كفاءتذذذه امساسذذذية، وطلبذذذوا  نذذذه أن يتاذذذاون  ذذذع املؤسسذذذات امخذذذرى يف  نظو ذذذة     

 املتحإلمن  ام م
و ثت الوفود براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي علذ  أن يامذل  صذرا يف حطذار جمذاالت         - 03

وجذه  عملذه وواليتذه، وفقذا ملزايازذا النسذبية،  ذع التاذاون  ذع الشذركاء عنذإل االقتضذاء لتجنذ  أ            
القصور واالزدوا   و ن شأن زيا النها أن يساعإل الناا ا اي ائي علذ  االضذطالع زهمتذه    
يف القيادمن والتنسيق، ونيقيق قإلر أكن  ن الفاالية عل  عيع املستويات  وأعربذت الوفذود عذن    

ا جيالذه  تقإليرزا للنها اليي تتباه املنظمة حزاء التنمية والقائم عل  النتائا )ولذيس املمارسذة( ممذ   
 إليرا أفضل لرصيإل املاارق  ويف  ذني ر بذت الوفذود بذالتركيز علذ  الصذايإل القطذري، فإ ذا         
دعذذت الناذذا ا اي ذذائي أيضذذا حىل اسذذتخإلام اخلطذذة االسذذتراتيجية لزيذذادمن تركيذذز  املواضذذياي يف  

 اخلإل ات اليت يقإل ها عل  الصايإل الااملي 
االسذذذتراتيجية للناذذذا ا اي ذذذائي، للفتذذذرمن وشذذذذذذإلد أعضذذذذذذاء اجمللذذذس علذذذ  أن اخلطذذذة  - 02

، جي  أن تتسق اتساقا كا ال  ع االستاراض اليي جيري كل أربذع سذنوات،   3102-3107
سيما  ع االختصذاص الذيي  نحذه بإعطذاء امولويذة حىل القضذاء علذ  الفقذر  وفيمذا يتالذق            وال

يذربن بوضذوذ عيذع    بيلك، أكذإل اجمللذس علذ  أن بيذان الرؤيذة للخطذة االسذتراتيجية جيذ  أن         
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جماالت عمل الناا ا بامزإلاق الرئيسذية للحذإل  ذن الفقذر والنمذو الشذا ل  وشذإلدت الوفذود         
عل  امسباب املتاإلدمن امبااد للفقذر، وال سذيما يف الذإلول اهلشذة،  اربذة عذن تقذإليرزا لألمهيذة         

امن بذني اجلنسذني،   اليت يوليها الناا ا اي ائي للحوكمذة الإلنقراطيذة، وسذيادمن القذااون، واملسذاو     
و رواة البناء، واحلإل  ن أخطار الكوارأ، وايااام والتحول املبكر  و ثوا الناا ا اي ذائي  
عل  ضمان ااإل ا  ختطين االستاإلاد وايااذام املبكذر بصذورمن كا لذة يف عمليذات االسذتجابة       

 اياسااية ملنظو ة ام م املتحإلمن 
لبلإلان املستفيإلمن  ذن الذنا ا، عذن قلقهذا من     وأعرب عإلد  ن الوفود، وال سيما  ن ا - 02

 بذذإلأ املشذذاركة الرئيسذذي للناذذا ا اي ذذائي، الذذيي يقذذوم علذذ  أسذذاس  فهذذوم التنميذذة البشذذرية     
نكذن أن تتاارضذا سذويا     -“ االستإلا ة”و  “التنمية البشرية” -املستإلا ة، جيمع بني فكرتني 

اا ا  وأكإلوا عل  أاه جيإلر بالناذا ا اي ذائي    ع امولويات اي ائية للبلإلان املستفيإلمن  ن الن
أال ياتمذذإل سذذوى املفذذازيم الذذيت يقرزذذا اجملتمذذع الذذإلور، وأوصذذوا بذذأن تذذوىل  بذذادئ املشذذاركة        

 امولوية حىل اال تياجات والنها اي ائية احملإلدمن واملتفاوتة عل  الصايإل القطري 
لبلذإلان املتوسذطة الذإلخل، عذن     وباملثل، أعرب كث   ن أعضذاء اجمللذس، وخاصذة  ذن ا     - 03

تأييإلزم القوي للوجود املادي للناا ا اي ائي عل  الصايإل الااملي، الذيي رأوا أاذه نثذل أ ذإل     
أزم  زايا  النسبية  و ظي التااون بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثذي أيضذا بتأييذإل قذوي  ذن      

اذا ا اي ذائي صذوب زيذادمن الامذل      عيع أعضاء اجمللس، اليين أعربوا عن ارتيذا هم الجتذا  الن  
  وأعربذوا عذن   3107-3102اليي يضطلع به يف ذلك اجملال  ن اخلطة االستراتيجية، للفترمن 

رغبتهم بوجه خاص يف االستفادمن  ن تبادل املالو ذات والذإلروس املستخلصذة و بذادرات بنذاء      
شذذتركة بذذني بلذذإلان  القذذإلرات الذذيت تركذذز علذذ   سذذاعإلمن البلذذإلان النا يذذة يف تنفيذذي املشذذاريع امل     

اجلنذذذوب  وأكذذذإلوا  ذذذن جإليذذذإل رغبتذذذهم يف تازيذذذز  كتذذذ  ام ذذذم املتحذذذإلمن للتاذذذاون بذذذني          
 اجلنوب  بلإلان
وذكذذر أعضذذاء اجمللذذس أ ذذم يتطلاذذون حىل  واصذذلة الناذذا ا اي ذذائي اضذذطالعه بصذذقل   - 02

ؤشذذرات حطذذار النتذذائا واملذذوارد املتكا لذذة للخطذذة االسذذتراتيجية، كيمذذا يتسذذ  نيإليذذإلا تازيذذز امل   
وخطوط امساس والغايذات  وأعربذوا عذن رغبتذهم يف نيسذني املؤشذرات النوعيذة، زذا يف ذلذك          
اجملاالت الشا لة لقطاعات  تاإلدمن،  ثل الال ساوامن بني اجلنسني، اليت ذكروا أاذه ينبغذي تتباهذا    

 بصورمن تاميمية وليس عن طريق أزإلاق حمإلدمن 
البيااذذات لتحسذذني تبذذّين أوجذذه الال سذذاوامن،  كمذذا دعذذا أعضذذاء اجمللذذس حىل زيذذادمن جتزئذذة - 07

وتازيذذز الفذذرص وزيذذادمن تامذذيم  راعذذامن املنظذذور اجلنسذذاين  وشذذجاوا الناذذا ا اي ذذائي علذذ  أن  
يذذإلر   ؤشذذرات البيااذذات وخطذذوط امسذذاس والغايذذات املصذذنفة  سذذ  اذذوع اجلذذنس، وذلذذك 
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سذذتخإلام اظذذم عذذع  سذذ  االقتضذذاء  وأكذذإلوا علذذ  أمهيذذة حبذذالل التقذذإلم احملذذرز فحذذيروا  ذذن ا 
بيااذذات  توازيذذة، وأوصذذوا بذذأن يبحذذث الناذذا ا اي ذذائي الاوائذذق يف جمذذال عذذع البيااذذات علذذ   
الصايإل القطري،  ع حعطاء املكات  القطرية الفرصة لسرد جتربتها لذإلى ايبذالل عذن النتذائا      

،  ذن أجذل   وأبرز أعضاء اجمللذس أمهيذة تذوافر آليذات قويذة  سذتقلة ملراجاذة احلسذابات والتقيذيم         
املساءلة والتغيية املرتإلمن، وطلبوا  الو ات عن الكيفية اليت ياتزم الناا ا اي ائي أن ياذزز هبذا   
 كتذذ  التقيذذيم  سذذتقبال ويكفذذل اسذذتقالله  وأعذذرب أعضذذاء اجمللذذس عذذن قلقهذذم  ذذن أن حطذذار    

 النتائا، بصورته احلالية، لن ييسر حسناد النتائا حىل الناا ا اي ائي 
دا علذذذذ  ذلذذذذك، شذذذذكرت  ذذذذإليرمن الناذذذذا ا الوفذذذذود علذذذذ  تقذذذذإليرزم ايجيذذذذايب      ور - 08

، وامليزاايذذة املتكا لذذة، للفتذذرمن  3107-3102االسذذتراتيجية للناذذا ا اي ذذائي، للفتذذرمن   للخطذذة
  ور بذذت باسذذتمرار رؤيذذة أعضذذاء اجمللذذس للناذذا ا اي ذذائي بوصذذفه  جذذر      3102-3107

فضال عن دور  احملذوري يف التاجيذل ببلذول امزذإلاق      الزاوية يف جهاز ام م املتحإلمن اي ائي،
  وأشذارت أيضذا حىل التركيذز الشذإليإل     3103اي ائية لأللفية ونيقيق خطة التنمية ملا باذإل عذام   

الذذذيي يضذذذاه اجمللذذذس علذذذ  واليتذذذه الشذذذا لة يف الامذذذل علذذذ  القضذذذاء علذذذ  الفقذذذر ونيقيذذذق      
 الشا ل  النمو
، امكثذذر 3107-3102سذذتراتيجية، للفتذذرمن  وأكذذإلت معضذذاء اجمللذذس أن اخلطذذة اال   - 01

تركيذذزا،  ذذع خفذذ  عذذإلد النتذذائا،  ذذن شذذأ ا أن تيسذذر جهذذود الناذذا ا اي ذذائي الرا يذذة حىل       
االسذذتجابة ال تياجذذات البلذذإلان املسذذتفيإلمن  ذذن الذذنا ا طبقذذا للسذذيطرمن الوطنيذذة ووفقذذا للمزايذذا   

أعضذاء اجمللذس الناذا ا اي ذائي حىل     النسبية للناا ا اي ائي  وقالت ح ا أ اطت علما بإلعومن 
أداء دور  كذذا ال يف البلذذإلان الذذيت  ذذر بأز ذذات واخلارجذذة  ذذن امز ذذات  وسذذيامل الناذذا ا        
اي ائي، يف عيع أاشطته، يف حطار جمذاالت النتذائا املطلوبذة وباملشذاركة الوثيقذة  ذع أصذحاب        

أم خارجهذذا، وعذذن طريذذق املصذذلحة علذذ  عيذذع الصذذاإل، سذذواء داخذذل  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن   
 بذذادرات التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي  وأكذذإلت علذذ  أن تازيذذز حطذذار   

 النتائا واملوارد سيتيح نيسني التخطين وايبالل 
بشذأن خطذة الناذا ا اي ذائي االسذتراتيجية       3102/37واختي اجمللس التنفييي املقرر  - 31

  3107-3102للفترمن 
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 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن -ا ثالث 
 4102-4102  للفترة امليزانية املتكاملة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ذن   2يف بيا ا االفتتا ي، تناولت  ذإليرمن الناذا ا أيضذا  واضذيع تنذإلر  نيذت البنذإل         - 30
ارية لشذؤون ايدارمن وامليزاايذذة  الشذؤون املاليذة وشذذؤون امليزاايذة وايدارمن: تقريذر اللجنذذة االستشذ     
(، DP/2013/42) 3107-3102عن امليزااية املتكا لة لناا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي، للفتذرمن     

( واملالو ذذات التفصذذيلية املتالقذذة Corr.1، و DP/2013/43واالسذذتاراض السذذنوي للحالذذة املاليذذة )
 ( DP/2013/43/Add.1باالستاراض السنوي للحالة املالية )

وأ اطذذت  ذذإليرمن الناذذا ا اجمللذذس علمذذا بامليزاايذذة املتكا لذذة اجلإليذذإلمن لناذذا ا ام ذذم        - 33
، اليت عرضت يف شكل  نسق  ذع  يزاايذات صذنإلوق    3107-3102رمن املتحإلمن اي ائي، للفت

ام م املتحإلمن للسكان، و نظمذة ام ذم املتحذإلمن للطفولذة، وزيئذة ام ذم املتحذإلمن للمسذاوامن بذني          
اجلنسني و كني املذرأمن )زيئذة ام ذم املتحذإلمن للمذرأمن(  وأوضذحت أن  واء ذة امليزاايذة املتكا لذة          

، ياذإل تسذليما بذالروابن القائمذة     3107-3102يجية، للفترمن مربع سنوات  ع اخلطة االسترات
بني النتائا اي ائية واملؤسسية علذ  امصذاإلمن القطريذة وايقليميذة والاامليذة، واال تياجذات  ذن        

 املوارد املرتبطة هبا 
وفيما يتصل باملوارد، أشارت  إليرمن الناا ا حىل أن اقترا ذات براذا ا ام ذم املتحذإلمن      - 32

 ليذون دوالر سذنويا يف الفتذرمن     321تتضمن قاعإلمن ملذوارد النجمذة السذنوية سذتزيإل  ذن      اي ائي 
، اظذذرا حىل الزيذذادمن  3107-3102 ليذذون دوالر سذذنويا يف الفتذذرمن   211حىل  3102-3107

املتوقاة يف الإلخل و إلوأ اخنفاض ذي شأن يف عنصر امليزااية املؤسسي، اليي ياذزى جزئيذا   
داد التكاليف  واتيجة ليلك، سذيكون زقذإلور الناذا ا اي ذائي أن     حىل السياسة اجلإليإلمن الستر

خيص  اصيبا أكن  ن املوارد الاادية لتحقيق اتائا التنمية  وحضافة حىل محاية البنذإل امول  ذن   
زإلق ختصي  املوارد  ن االعتمذادات امساسذية ودعذم اظذام املنسذقني املقذيمني، علذ  النحذو         

أيضذا  ذن زذإلق ختصذي       2اقترذ الناا ا اي ائي محايذة البنذإل    اليي اعتمإل  اجمللس بالفال،
املذذذوارد  ذذذن االعتمذذذادات امساسذذذية، و كتذذذ  تقريذذذر التنميذذذة البشذذذرية، و كتذذذ  ام ذذذم          

للتااون فيما بذني بلذإلان اجلنذوب،  ذن أي خفذ  يف قاعذإلمن املذوارد امساسذية للذنا ا           املتحإلمن
ئي أيضذا بنذإلا برااجميذا جإليذإلا لصذنإلوق ام ذم        ليون دوالر  واقترذ الناا ا اي ذا  321دون 

 املتحإلمن للمشاريع اياتاجية 
وحضافة حىل ذلك، أشارت  إليرمن الناا ا حىل استمرار االخنفذاض يف املذوارد امساسذية     - 32
  وفيمذذا يتالذذق بالشذذفافية واملسذذاءلة، أبذذرزت رأي املنظمذذة غذذ  املشذذفوع بذذتحفظ   3102لاذذام 

http://undocs.org/ar/DP/2013/42
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املاليذة املمتثلذة للماذاي  احملاسذبية الإلوليذة للقطذاع الاذام مول  ذرمن علذ           بشأن املراجاذة لبيااا ذا   
، ودورزا اجلإليإل بوصفها اجلهة املستضذيفة للمبذادرمن الإلوليذة للشذفافية     3103ايطالق يف عام 

،  يذذث يكشذذف الناذذا ا اي ذذائي علنذذا     open.undp.orgيف املاواذذة وحقا ذذة  وقاهذذا الشذذبكي    
 ريع وتقارير املراجاة الإلاخلية للحسابات التإلفقات املالية واملشا

ورّ ذذ  اجمللذذس بزيذذادمن التناسذذق بذذني التخطذذين االسذذتراتيجي للمنظمذذة ووثذذائق امليزاذذة   - 33
وربطهذذا النتذذائا بذذاملوارد، واذذو  بذذأن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي قذذإل أ ذذرز تقذذإل ا كذذب ا     

اي ذذائي لصذذيااة لصصذذات املذذوارد وأعذذرب اجمللذذس عذذن تقذذإلير  للجهذذود الذذيت يبذذيهلا الناذذا ا  
لألاشذذطة اي ائيذذة  ذذع شذذروعه يف حجذذراء ختفيضذذات كذذب من يف ايافذذاق علذذ  تكذذاليف ايدارمن    
وأعذذرب أعضذذاء اجمللذذس عذذن ارتيذذا هم خلفذذ   صذذة اماشذذطة ايداريذذة يف امليزاايذذة الاا ذذة،       

 ه وشجاوا الناا ا اي ائي عل   واصلة تازيز الكفاءمن أثناء أداء واليت
وأعاد أعضاء اجمللس ايعراب عذن قلقهذم حزاء اسذتمرار اخذتالل التذوازن بذني التمويذل         - 32

امساسي وغ  امساسي، و ثوا عيع البلإلان عل  الوفاء بااللتزا ذات املاليذة وشذجاوا البلذإلان     
الذذيت بوسذذاها تقذذإل.  سذذامهات حضذذافية حىل املذذوارد الااديذذة )امساسذذية( علذذ  أن تفاذذل ذلذذك      

روا حىل أن املوارد غ  املستقرمن وقإلرا كب ا  ن ام وال املخصصذة قذإل جياذل  ذن الصذا       وأشا
بلول امزإلاق احملإلدمن يف اخلطذة االسذتراتيجية  وذكذروا أ ذم يتطلاذون حىل اسذتمرار احلذوار يف        

 ذن أجذل الامذل صذوب  ويذل قابذل للتنبذؤ و سذتإلام  وشذإلدوا أيضذا علذ  أمهيذة              3102عذام  
لصنإلوق ام م املتحذإلمن للمشذاريع اياتاجيذة، وزذو زيئذة فاعلذة رئيسذية يف جمذال          السال ة املالية

  ساعإلمن البلإلان امقل  وا 
ورّ ذ  عذذإلد  ذن الوفذذود بزيذذادمن  سذامهة املذذوارد غذذ  امساسذية يف امليزاايذذة املؤسسذذية      - 37

الوا بشأن تنسذيق  نهجيذة و اذإلل اسذترداد التكذاليف  وقذ       3102/1عق  اختاذ اجمللس املقرر 
ح ذذم يتطلاذذون حىل اسذذتاراض التنفيذذي الفالذذي للمنهجيذذة املنقحذذة السذذترداد التكذذاليف،  ذذع أي     

  3102/1،  سبما طل  يف املقرر 3102توصيات ذات صلة، يف الإلورمن السنوية لاام 
وفيمذذا يتالذذق بالتزا ذذات البلذذإلان  يذذال  سذذامهات احلكو ذذات يف تكذذاليف املكاتذذ         - 38

الوفذذود براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي باختذذاذ  وقذذف أكثذذر  ز ذذا     احملليذذة، اصذذحت قلذذة  ذذن  
 استمرت أوجه القصور   ا حذا
وأبلغذذت الوفذذود الناذذا ا اي ذذائي، حذ ال ظذذت أن املذذوارد املخصصذذة لنتذذائا التنميذذة      - 31
حرشذذادية فحسذذ ، بذذأن يواصذذل  واء ذذة املذذوارد  ذذع اتذذائا اخلطذذة االسذذتراتيجية، للفتذذرمن       زذذي

واظذذرا حىل عذذإلم الذذيقني الذذيي يتولذذإل اتيجذذة لألز ذذة املاليذذة اجلاريذذة، أوصذذت      3102-3107
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الوفود بأن يترق  الناا ا اي ائي استاراض  نتصف املإلمن  ن أجل تاإليل التقإليرات واملبذالك  
  وذكر باذ  امعضذاء أ ذم يف    3107-3102املخصصة للتمويل يف امليزااية املتكا لة للفترمن 

حزاء بنود امليزااية املخصصة للمساوامن بني اجلنسني، فإ م ياربذون عذن     ني يشارون باالرتياذ
نكذن أن تكذون أقذل  ذن احلجذم       2القلق من املبالك املقترذ ختصيصها لنوع اجلنس يف النتيجة 

اليي يتطل  نيقيق الغايات املستهإلفة والوفاء با تياجات االستاراض الذيي جيذرى كذل أربذع     
اذذون  ذذن الناذذا ا اي ذذائي أن يتذذابع عذذن كثذذ   ذذوارد اجلنسذذني     سذذنوات  وأعلنذذوا أ ذذم يتوق 

 املخصصة جملاالت اتائا أخرى 
، كذان  3107-3102وذكرت الوفود أ ا تاتقذإل أيضذا أن امليزاايذة املتكا لذة، للفتذرمن       - 21

نكن أن توفر  زيإلا  ذن اييضذاذ بشذأن ختصذي  املذوارد ملختلذف بنذود امليزاايذة، علذ  سذبيل           
صذذر املرتبطذذة بذذالنا ا  علذذ  أ ذذا ر بذذت باملالو ذذات ايضذذافية الذذيت قذذإل ها براذذا ا  املثذذال للانا

ام م املتحإلمن اي ائي يف ايضافة حىل املرفذق امول  وشذإلدت الوفذود علذ  احلاجذة حىل احلفذاظ       
علذذذ   سذذذتويات كافيذذذة  ذذذن املذذذوارد ملكتذذذ   راجاذذذة احلسذذذابات والتحقيقذذذات، و كتذذذ        

وأعلنت أ ا تتطلذع حىل حجذراء  زيذإل  ذن املناقشذات  ذع الناذا ا        امخالقيات و كت  التقييم، 
 اي ائي  ول االستاراض اهليكلي 

وردا علذذ  ذلذذك، أكذذإلت  ذذإليرمن الناذذا ا علذذ  أن الناذذا ا اي ذذائي  ذذري  علذذ         - 20
االستجابة لطلبات اجمللس بصورمن كا لة ويف الوقذت املناسذ ، و ذن د فإ ذا تقتذرذ أن تكذون       

س للمالو ات  فصلة ودقيقة  وأضافت أاه كيما يكذون اسذتاراض  نتصذف املذإلمن     طلبات اجملل
 فيإلا يف نيسني ايدارمن القائمة عل  النتائا، فذإن الناذا ا اي ذائي سذيجري اسذتاراض اخلطذة       

 ، بالتشاور الكا ل  ع اجمللس 3107-3102االستراتيجية، للفترمن 
سذيما   ويل  ا برذ نثل  سألة  يويذة، ال وختا ا، شإلدت  إليرمن الناا ا عل  أن التم - 23

، يلذذذزم حجذذذراء 3107-3102امليزاايذذذة امساسذذذية  ويف ضذذذوء اخلطذذذة االسذذذتراتيجية، للفتذذذرمن   
تغذي ات زيكليذة للناذا ا اي ذذائي لضذمان أن تذؤدي املنظمذة  همتذذها يف حطذار واليتذها ووفقذذا         

 أعقاب  وافقذة اجمللذس علذ  اخلطذة     ملواردزا املتا ة  وقالت ح ا والناا ا اي ائي يتطلاان، يف
، حىل الامذذل بصذذورمن وثيقذذة  ذذع اجمللذذس يف وضذذع خطذذة    3107-3102االسذذتراتيجية للفتذذرمن  
 للتمويل  ستقبال 

اليي أيإل فيه امليزااية املتكا لة لناذا ا ام ذم املتحذإلمن     3102/38واختي اجمللس املقرر  - 22
شذذأن االسذذتاراض السذذنوي للحالذذة    ب 3102/31، واملقذذرر 3107-3102اي ذذائي، للفتذذرمن  

  وأ اط اجمللس علمذا بتقريذر اللجنذة االستشذارية لشذؤون ايدارمن وامليزاايذة عذن        3103املالية، 
 ( DP/2013/42) 3107-3102امليزااية املتكا لة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي، للفترمن 
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 لنا ا القطرية واملسائل ذات الصلةا -راباا  
قذذإلم  ذذإلير الناذذا ا املاذذاون، لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي، عرضذذا عا ذذا ملشذذروعي   - 22

(  ذذذن  نطقذذذة أفريقيذذذا، واملكسذذذيك  DP/DCP/NAM/2الناذذذاجمني القطذذذريني التذذذاليني: اا يبيذذذا ) 
(DP/DCP/MEX/2       ن أ ريكا الالتينية و نطقة البحر الكذاري   كمذا قذإلم أيضذا عرضذا عا ذا  )

ليشيت،  ذن  نطقذة آسذيا واحملذين اهلذادئ، ملذإلمن سذنة         -للتمإليإل امول للناا ا القطري لتيمور 
لقطذذذري للجمهوريذذذة الاربيذذذة السذذذورية وا ذذذإلمن، والتمإليذذذإل االسذذذتثنائي لسذذذنة ثالثذذذة للناذذذا ا ا

(DP/2013/44     وأسذذه   ذذإليرو الذذنا ا ايقليميذذة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي مفريقيذذا  )
والإلول الاربية  وآسيا واحملين اهلادئ  وأ ريكا الالتينية و نطقة البحذر الكذاري  احلذإليث عذن     

 نا ا، كل  ن  نظور  ايقليمي ال
وشكرت الوفود براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي علذ   واصذلة تااواذه والتزا ذه ودعمذه         - 23

لبلذذإلا ا  وأثنذذوا علذذ  املنظمذذة لنطذذاق الذذنا ا القطريذذة وطمو هذذا،  نذذوزني بأ ذذا قذذإل وضذذات    
امولويذات واخلطذن    بالتشاور الوثيق  ع احلكو ات وغ زا  ن الشركاء، كما أ ا  تسقة  ذع 

الوطنية  وستحال التاليقات احملإلدمن اليت أدىل هبا عإلد  ن الوفود بشأن  شذاريع وثذائق الذنا ا    
 القطرية حىل البلإلان املانية 

وعلق اجمللس التنفييي عل   شروعي وثيقيت الناذاجمني القطذريني لنا يبيذا واملكسذيك       - 22
ليشيت ملإلمن سذنة وا ذإلمن  ووافذق علذ       -طري لتيمور وأ اط علما بالتمإليإل امول للناا ا الق

التمإليذإل االسذذتثنائي لسذنة ثالثذذة للناذذا ا القطذري للجمهوريذذة الاربيذذة السذورية  واختذذي اجمللذذس     
اليي قرر فيه أن يسذتارض ويقذر، علذ  أسذاس اسذتثنائي،  شذاريع الذنا ا         3102/22املقرر 

للسذكان  ذن أجذل كينيذا يف الذإلورمن الااديذة       القطرية للناا ا اي ائي وصنإلوق ام ذم املتحذإلمن   
 للمجلس التنفييي  3102اموىل عام 

، اعتمذذإل اجمللذذس التنفيذذيي، علذذ  أسذذاس  3112/22و  3110/00ووفقذذا للمقذذررين  - 27
عإلم االعتراض، الذنا ا القطريذة الثماايذة التاليذة، دون عرضذها أو  ناقشذتها، الذيت اوقشذت يف         

، وبوتان )الناا ا القطذري املشذترك(، وبورواذإلي، وتوغذو،     : بنن3102الإلورمن السنوية لاام 
 وعهورية الكواغو، وكوبا، والنيجر، وايج يا 

  
 التقييم -خا سا  

قإلم  إلير  كت  التقييم، يف براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي، عرضذا شذفويا للمواضذيع       - 28
، 3102كتذذ  التقيذيم لاذذام  املقتر ذة للتقيذيمني املوضذذوعني، اللذيين أدرجذذا يف براذا ا عمذل       
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(، واللذيين يسذتهالن يف   DP/2013/16) 3103 سبما يرد يف التقرير السنوي عن التقييم لاذام  
  3102وينتهيان يف عام  3102عام 
ووافقذوا  وشكر عإلد  ن الوفود  إلير املكت  عل  عرضه وتشاور  الوثيق  ع اجمللس   - 21

عل  اقتراذ  كت  التقييم بإجراء تقييمني بشأن: دور براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي يف دعذم      
نيقيق امزإلاق اي ائية لأللفية عل  الصذايإل الذوط ، واملسذامهة الاا ذة لتقريذر التنميذة البشذرية        

قذذذول الذذذيي يصذذذإلر  الناذذذا ا اي ذذذائي سذذذنويا  وكالمهذذذا ياذذذإل تقييمذذذا  باشذذذرا حىل  ذذذإل  ا     
باخليذذذارات املمكنذذذة امخذذذرى  والتركيذذذز علذذذ  امزذذذإلاق اي ائيذذذة لأللفيذذذة اختيذذذار    باملقاراذذذة
بذذالنظر حىل أمهيتذذها االسذذتراتيجية البالغذذة وسذذيوفر دروسذذا  سذذتفادمن قيمذذة خلطذذة التنميذذة    صذذائ 

  وأكإلت الوفود  ن جإليذإل أن التاجيذل بتحقيذق امزذإلاق اي ائيذة      3103الااملية ملا باإل عام 
ينبغي أن يظل يف صإلارمن اخلطة االسذتراتيجية للناذا ا اي ذائي، للفتذرمن      3103لفية يف عام لأل

  وحجذذراء تقيذذيم لتقذذارير التنميذذة البشذذرية، الذذيت لذذو ظ بالفاذذل دقتذذها الفكريذذة   3102-3107
وفائإل ا كأدامن رئيسية للمسذاءلة، كفيذل بذأن نّكذن اجمللذس  ذن أن يقذإلر تذأث  السياسذة الاا ذة           

حسهام التقارير يف رصيإل املارفة وأولويات اموساط اي ائية وممارسا ا  وس شذإل التقيذيم   و إلى 
التقيذيم،  شذ ا    الناا ا اي ائي حىل االرتقاء زسامهته الفكرية يف التنمية  وشجع اجمللذس  كتذ   

االسذتراتيجية   حىل اقترا ه حدرا  دعم الناذا ا اي ذائي للتنميذة املراعيذة ملسذائل ايعاقذة يف خطتذه       
، اتساقا  ع االستاراض اليي جيري كل أربع سنوات، عل  أن 3107-3102اجلإليإلمن، للفترمن 

  يتابع اقترا ه بإدرا  دعم التنمية املراعية ملسائل ايعاقة كموضوع ثالث للتقييم
وذكذذر أعضذذاء اجمللذذس أ ذذم يترقبذذون براذذا ا الامذذل املتوسذذن امجذذل ملكتذذ  التقيذذيم،     - 21

، وأثنوا عل  املكت  التباعذه  بذإلأ ايقذرار    3102أن يقإلم يف الإلورمن الاادية اموىل لاام املقرر 
اخلارجي  وأكإلوا عل  أن  راجاة احلسابات والتقييم هلمذا أمهيذة جوزريذة ونذثالن امدامن الذيت      
نارس هبا اجمللس  هام الرقابة  ولذيا ينبغذي علذ  الناذا ا اي ذائي أن يبذيل كذل  ذا يسذاه  ذن           

هذذود لضذذمان أن تظذذل و إلاتذذه املانيذذة باملراجاذذة والتقيذذيم صذذلإلمن و سذذتقلة و ذذزودمن بذذاملوارد   ج
، أن 3107-3102الكافيذذة  وينبغذذي كذذيلك السذذتاراض  نتصذذف املذذإلمن للميزاايذذة املتكا لذذة،  

ينظر فيما حذا كاات املوارد اليت خيصصها الناذا ا اي ذائي للتقيذيم كافيذة، وال سذيما باملقاراذة       
 بالتقييم  املا   الإلولية،  ثل تلك اليت وضاها فريق ام م املتحإلمنباملااي 
واستجابة ليلك، شكر  ذإلير  كتذ  التقيذيم، التذابع لناذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي،          - 20

الوفذود علذ  تاليقا ذا وأشذار حىل أاذه فيمذا يتالذق بذإجراء تقيذيم لذإلعم الناذا ا ي ذائي للتنميذذة             
عاقة فإن  كت  التقييم جيريه حبيذث يتسذق  ذع اخلطذة االسذتراتيجية للناذا ا       املراعية ملسائل اي

  3107-3102اي ائي، 
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وأ اط اجمللس التنفييي علما بالارض الشفوي املتالذق باملواضذيع املقتر ذة للتقييمذات      - 23
  3102/03املوضوعية لناا ا عمل  كت  التقييم بالناا ا اي ائي  شيا  ع املقرر 

  
 ترتيبات النجمة -ادسا س 

قذذإلم املذذإلير املاذذاون، لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي، التقريذذر املتالذذق بتمويذذل الوجذذود  - 22
 ( DP/2013/45املادي املتمايز )

لتركيذز  علذذ   وأعربذت عذذإلمن وفذود  اذذا عذن تقذذإليرزا لناذا ا ام ذذم املتحذإلمن اي ذذائي       - 22
 سألة  ويل الوجود املادي املتمايز  وذكرت أن اخنفاض  ستويات التمويذل، وخاصذة املذوارد    
امساسية الاادية، يرغم  نظمات  ثل الناا ا اي ائي عل  نيقيق االستفادمن املثل   ذن املذوارد   

إلا يناسذ  اجلميذع   املتا ة هلا  وأشذارت حىل أن الناذا ا اي ذائي ال نكنذه أن يتبذع  جهذا وا ذ       
فذة وتوقاذات لتلفذة  ذن الناذا ا      لتمويل وجود  املادي اظرا حىل أن البلإلان هلا ا تياجات لتل

، أعذرب  3102/2اي ائي عل  أساس تلك اال تياجات  واستنادا حىل ذلك، ويف ضوء املقرر 
عإلد  ن أعضاء اجمللس عن تأييإلزم لالقتراذ املتالذق بتمويذل الوجذود املذادي املتمذايز للناذا ا       

، زذا يف ذلذك االقتذراذ بتمويذل و يفذة املنسذق       DP/2013/45اي ائي بصيغته الذواردمن يف الوثيقذة   
املقذذيم واملمثذذل املقذذيم للناذذا ا اي ذذائي، شذذريطة أن تكذذون افقذذات الذذنا ا القطريذذة أكثذذر  ذذن  

  3107-3102 ليون دوالر للفترمن  03
لكذذل بلذذإل نيإلياتذذه  وذكذذر ممثلذذو جمموعذذة أخذذرى البلذذإلان أ ذذم بينمذذا يوافقذذون علذذ  أن   - 23

وأولوياتذذذه فذذذإ م يشذذذإلدون علذذذ   بذذذإلأ الوجذذذود الاذذذاملي لناذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي يف  
االستجابة ال تياجات البلإلان النا ية  وفيما يتالق باملااي  املقتر ة بشأن احلفاظ علذ  وجذود   

ن فيهذا  توسذن اصذي     الناا ا اي ائي يف البلإلان املتوسطة الإلخل، ال سيما البلإلان اليت يكو
دوالر، أعربذت تلذك    2 221الفرد  ن الإلخل القو ي ايعار ملذإلمن أربذع سذنوات أعلذ   ذن      

الوفذذود عذذن شذذواغلها حزاء جاذذل دعذذم الناذذا ا اي ذذائي  رزواذذا بوفذذاء البلذذإل )أو عذذإلم وفائذذه(   
   ذوات  بالتزا اته القااواية واملالية،  يث أن زيا يضذع البلذإلان املتوسذطة الذإلخل يف وضذع غذ      

م ا  تخلفة عن الوفذاء بالتزا ا ذا املتالقذة زسذامهات احلكو ذات يف تكذاليف املكاتذ  احملليذة          
وذكرت الوفود أ ا ختشذ  أن خيذاطر الناذا ا اي ذائي، باتباعذه ذلذك النذها، بذإغالق  كاتبذه          

ي ائي ينبغذي  القطرية يف با  البلإلان املتوسطة الإلخل  ويف  ني أ ا توافق عل  أن الناا ا ا
أن ياطي امولوية يف  وارد  امساسذية مشذإل بلذإلان الناذا ا ا تياجذا، فإ ذا تشذجع الناذا ا         
اي ائي عل  أن يسمح لبلإلان الناا ا املإلينذة، فيمذا يتالذق زسذامهات احلكو ذات يف تكذاليف       

اي ذائي خطذن    املكات  احمللية، بإعادمن التفاوض عل  الإليون بأن تاذإل باالشذتراك  ذع الناذا ا    
 طوارئ لسإلاد التكاليف يف  إلود أطر ز نية  اقولة 
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وردا علذذ  ذلذذك، شذذكرت املذذإليرمن املااواذذة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي الوفذذود         - 22
وأكإلت هلا أن ترتيبات الناا ا اي ذائي لتمويذل وجذود  املذادي سذوق تسذتمر دون تغذي  يف        

ها  توسن اصي  الفرد  ذن الذإلخل القذو ي ايعذار ملذإلمن      البلإلان املتوسطة الإلخل اليت يقل في
دوالر، فضال عن البلذإلان املنخفضذة الذإلخل  وفيمذا يتالذق       2 221أربع سنوات عن  إل يبلك 

زسألة ح كااية التنبؤ وعإلم اليقني اليي نكن أن يذث   االقتذراذ للبلذإلان املتوسذطة الذإلخل الذيت       
ايعذار عذن احلذإل املقذرر، أشذارت حىل أن الناذا ا       يزيإل فيها اصي  الفرد  ن الإلخل القو ي 

اي ائي قإل اقترذ فترمن ااتقالية ملإلمن سنتني  وأكإلت للمجلس أن الناا ا اي ذائي سذيبيل كذل    
 ذذا يسذذاه  ذذن جهذذإل كيمذذا يضذذمن التوصذذل حىل  ذذل لكذذل بلذذإل بصذذإلد  سذذألة الوجذذود الاذذاملي    

القذة زسذامهات احلكو ذات يف تكذاليف     للناا ا اي ذائي واملذإلفوعات و فاوضذات الذإليون املت    
 املكات  احمللية 

 عن  ويل الوجود املادي املتمايز  3102/21واختي اجمللس التنفييي املقرر  - 27
 

 اجلزء املتالق بصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  
بيذذان املذذإلير التنفيذذيي واخلطذذة االسذذتراتيجية لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن          -ساباا  

 3107-3102للسكان، 
أبرز املذإلير التنفيذيي لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان، يف بيااذه حىل اجمللذس التنفيذيي           - 28

)نكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي للمجلس التنفييي لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان(،     
يف عرضذه اخلطذة االسذتراتيجية لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن       اممهية احليوية للموضذوعني الرئيسذيني   

، الذذذواردمن يف تقريذذذر املذذذإلير التنفيذذذيي: اخلطذذذة االسذذذتراتيجية 3107-3102كان للفتذذذرمن للسذذذ
واملرفقذذذات(  DP/FPA/2013/12) 3107-3102 لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان، للفتذذذرمن

، الذذذواردمن يف 3107-3102 وامليزاايذذذة املتكا لذذذة لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان للفتذذذرمن 
 3107-3102تقذذذذذذإليرات امليزاايذذذذذذة املتكا لذذذذذذة لصذذذذذذنإلوق ام ذذذذذذم املتحذذذذذذإلمن للسذذذذذذكان،  

(DP/FPA/2013/14         وسذذوق يوجذذه زذذيان الصذذكان أعمذذال املنظمذذة حبذذان امعذذوام  )واملرفذذق
  م املتحإلمن للسكان عل  أداء واليته امرباة املقبلة، كما سيساعإلان صنإلوق ام

وأكإل املذإلير التنفيذيي علذ  أمهيذة الفتذرمن الرازنذة ال لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان            - 21
فحس  بل وللمجتمع الإلور أيضذا  ذلذك أن البلذإلان تقذّيم املنجذزات الذيت نيققذت  ذ  اتن         

تاهذذإل هبذذا يف املذذؤ ر الذذإلور  و ذذا يتبقذذ  اختذذاذ   ذذن حجذذراءات للوفذذاء بااللتزا ذذات الذذيت جذذرى ال  
  وباملثل، فإن اجملتمذع الذإلور يشذارك  شذاركة  ثيثذة      0112للسكان والتنمية يف القازرمن عام 

يف تقيذذيم االجنذذازات الذذيت نيققذذت يف بلذذول امزذذإلاق اي ائيذذة لأللفيذذة يف املر لذذة امخذذ من قبذذل  
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يذذام بذذه  ذذع التاذذرق علذذ     ، ونيإليذذإل  ذذا ينبغذذي الق  3103املوعذذإل النذذهائي احملذذإلد هلذذا يف عذذام    
 3103التحإليات اجلإليإلمن الناشئة، اليت سوق يسترشإل هبا يف خطة التنمية الااملية ملا باإل عذام  

 ويف صياغة أزإلاق التنمية املستإلا ة  ستقبال 
وفيما يتالق نيإليإلا جبإلول أعمذال املذؤ ر الذإلور للسذكان والتنميذة، أشذار حىل أن عذام         - 31

ن، يف ضوء استاراض املؤ ر الإلور للسكان والتنميذة ملذا باذإل عذام     سيكون عا ا ذا شأ 3102
، اليي يهيئ فرصة فريإلمن لذربن جذإلول أعمذال املذؤ ر الذإلور للسذكان والتنميذة خبطذة         3102

 3103  وأكذذإل أن املناقشذذات املتالقذذة خبطذذة التنميذذة ملذذا باذذإل عذذام  3103التنميذذة ملذذا باذذإل عذذام 
إلور تاذذإل  يويذذة  ويشذذارك صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن   سذذلمت بذذأن عيذذع  سذذائل املذذؤ ر الذذ   قذذإل

للسذذكان بنشذذاط يف عمليذذة اسذذتاراض املذذؤ ر الذذإلور للسذذكان والتنميذذة عذذن طريذذق  ذذؤ رات      
االستاراض ايقليمية، اليت أبإلت التزا ا قويا  تجإلدا علذ  الصذايإل الاذاملي حزاء جذإلول أعمذال      

 املؤ ر الإلور للسكان والتنمية 
صذذذذنإلوق ام ذذذذم املتحذذذذإلمن للسذذذذكان يقذذذذّيم، باملثذذذذل، أعمالذذذذه     وأضذذذذاق يقذذذذول أن - 30
الصذذنإلوق علذذ  نيسذذني نيقيقذذه للنتذذائا، فإاذذه يقذذوم بإعذذادمن التنظذذيم  ذذن أجذذل تلبيذذة     يركذذز وحذ

عذذامل آخذذي يف الذذتغ   ويف ضذذوء واليذذة صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان، أكذذإل         ا تياجذذات
وايجنابيذذة للجميذذع وكفالذذة قذذإلرمن  التنفيذذيي أن ضذذمان حتا ذذة خذذإل ات الصذذحة اجلنسذذية املذذإلير

النساء والشباب عل  ممارسة  قهم يف اختاذ خيارات  ستن من أ ر ال غذ  عنذه يف نيقيذق تنميذة     
يف حمذور اخلطذة االسذتراتيجية لصذنإلوق ام ذم      “ اهلإلق احملإلد” نصفة و ستإلا ة  وأوضح أن 

، من 3103اذإل عذذام  املتحذإلمن للسذكان ينبغذذي أن يوضذع يف صذإلارمن جذذإلول خطذة التنميذة ملذذا ب      
احلذذإل  ذذن الوفيذذات النفاسذذية ونيقيذذق ح كاايذذة  صذذول اجلميذذع علذذ  خذذإل ات الصذذحة ايجنابيذذة  

)ب(  ن امزإلاق اي ائية لأللفية(، عل  الذرغم  ذن التقذإلم احملذرز بشذأن       3)أ( و  3)الغايتان 
علذن أاذه     وأ3103الوفيات النفاسية، أباإل  ا يكون عذن التحقيذق وال ينتظذر بلوغذه قبذل عذام       

يناشإل أعضاء اجمللس أن يكثفوا جهودزم ملسذاعإلمن صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان علذ  أداء       
واليته وضمان أن تتجل  روذ جذإلول أعمذال املذؤ ر الذإلور للسذكان والتنميذة بصذورمن بذارزمن         

  3103باإل عام  يف خطة التنمية ملا
ة لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن  وااتقذذذل املذذذإلير التنفيذذذيي حىل تنذذذاول اخلطذذذة االسذذذتراتيجي   - 33

، فشذكر أعضذاء اجمللذس علذ  التذزا هم وحرشذادا م وعملذهم        3107-3102للسكان، للفتذرمن  
البناء  ن أجل صقل االستراتيجية وامليزااية املتكا لة ووضاهما يف صيغتهما النهائيذة  وقذال حن   

تحذإلمن  ، وضذات خريطذة طريذق لصذنإلوق ام ذم امل     3107-3102اخلطة االستراتيجية، للفترمن 
للسذذكان كذذي يصذذبح أكثذذر تركيذذزا وسذذايا حىل نيقيذذق النتذذائا وخضذذوعا للمسذذاءلة واتسذذا ا         
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باملرواة، مما نكنذه  ذن االسذتجابة علذ  حنذو أكثذر كفذاءمن وفااليذة للفذرص والتحذإليات الناشذئة            
واال تياجذذذات املذذذتغ من  وال ذذذظ أن صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان، يف وضذذذاه اخلطذذذة      

 جذذا طمو ذذا،  يذذث اظذذر بطريقذذة أمشذذل يف كيفيذذة أداء املنظمذذة ملها هذذا،    االسذذتراتيجية، اتبذذع
و إلد اجملاالت اليت نكن نيسينها، زا يف ذلك احلاجة حىل املواء ة الكا لة بني  ذوذ  امعمذال   
وترتيبات التمويذل وبذني االجتذا  االسذتراتيجي اجلإليذإل للهذإلق احملذإلد، ونيإليذإل وضذع صذنإلوق           

  بيئة سرياة التغ  ام م املتحإلمن للسكان يف
ولذذيا فذذإن اخلطذذة االسذذتراتيجية اجلإليذذإلمن تذذإلل علذذ   ذذإلوأ تغذذ ات  وشذذإلد املذذإلير        - 32

التنفيذذيي علذذ  أن عمذذل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان سذذيختلف يف لتلذذف اموضذذاع،        
دون  -وسذذيكيف  جذذه وفذذق السذذياق الذذوط  واال تياجذذات احملذذإلدمن علذذ  الصذذايإل الذذوط         

لتإلر  أو  ااي  لألزليذة  وأكذإل أن الوجذود املذادي للمنظمذة لذن يذتغ  بذل         استحإلاأ سياسة ل
سيظل قائما دون تغذي  يف أحنذاء الاذامل  وسذوق يضذع صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان أيضذا           
تركيذزا أشذذإل علذذ  اجلبهذذة اياسذذااية، وال سذذيما التخطذذين يجذذراءات التأزذذ ، وتامذذيم الامذذل  

لناجمه اي ائية  وسيازز الصنإلوق قإلرات  كاتبه ايقليميذة علذ    اياساين يف اجملاالت الرئيسية 
 سذذاعإلمن املكاتذذ  القطريذذة يف ضذذمان أن تفضذذي  بذذادرات التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب     
والتااون الثالثي حىل تبادل املاارق عل  حنو جمإل  وأكإل املذإلير التنفيذيي للوفذود أن الصذنإلوق     

بإلاعيذذة واالخنذذراط فيهذذا  ذذع طائفذذة واسذذاة  ذذن اجلهذذات سيواصذذل السذذاي حىل حقا ذذة شذذراكات ح
الفاعلة  ن عيع القطاعات، زا يف ذلك  نظمات ام م املتحإلمن، بشأن حصذالذ ام ذم املتحذإلمن    
وتازيذذز  ذذا تو يذذإل امداء  وختا ذذا، ااشذذإل أعضذذاء اجمللذذس أن يواصذذلوا دعذذم الصذذنإلوق  اليذذا    

 إلمن املتالقة باملؤ ر الإلور للسكان والتنمية وياملوا عل  ضمان قإلرته عل  حجناز واليته الفري
وشإلد أعضاء اجمللس عل  التزا هم  يال صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان فذأعربوا عذن    - 32

ثقتهم يف أن الصنإلوق، يف  ذل قيذادمن املذإلير التنفيذيي، سذيبلك الغايذات الذيت  ذإلدزا يف اخلطذة          
وفود بالتحذإليات الذيت تواجذه وضذع       وسلمت ال3107-3102االستراتيجية اجلإليإلمن، للفترمن 

اخلطة االستراتيجية وامليزااية املتكا لة، فأثنت عل  صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و و فيذه      
ملذذا يبيلواذذه  ذذن جهذذود دؤوبذذة  وأعربذذت الوفذذود عذذن ارتيا هذذا بوجذذه خذذاص لامليذذة التشذذاور   

لسذكان يف نيسذني اخلطذة    النشن البناء  ع أعضاء اجمللس اليت نارسها صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن ل   
وامليزااية ووضذاهما يف صذيغتهما النهائيذة  وركذزت علذ  أمهيذة اخلطذة االسذتراتيجية اجلإليذإلمن،          

، وتنفييزا يف سذياق التقيذيم الذإلور لألزذإلاق اي ائيذة لأللفيذة ووضذع        3107-3102للفترمن 
  3103خطة التنمية الااملية ملا باإل عام 



E/2013/35 

 

14-58877 94/187 

 

الذذيي يضذذطلع بذذه صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان يف وأشذذاد أعضذذاء اجمللذذس بالامذذل  - 33
عرض رؤيذة للنسذاء والشذباب والسذاي حىل تذوف  الصذحة اجلنسذية وايجنابيذة وحعمذال احلقذوق           
ايجنابية، زا يف ذلذك جهذود  الرا يذة حىل القضذاء علذ  الانذف القذائم علذ  اذوع اجلذنس  و ذع            

ؤ ر الإلور للسكان والتنميذة، فذإ م أشذاروا    تسليمهم بالتقإلم احملرز فيما يتالق بناا ا عمل امل
حىل أن كث ا  ن التحإليات  ا برذ قائمذا  و ثذوا صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان علذ  بذيل         
كل اجلهود املمكنة لضمان أن تنإلر   بادئ املؤ ر الإلور للسكان والتنميذة بصذورمن بذارزمن يف    

احلاجذة حىل اتبذاع  ذا  نذتظم شذا ل         وأكذإلوا علذ   3103خطة التنميذة الاامليذة ملذا باذإل عذام      
و تكا ل  يال تنفيي اخلطة االسذتراتيجية وصذكوك النجمذة علذ  الصذايإل الذوط ،  ذع  راعذامن         
النتذذائا واالسذذتنتاجات الذذواردمن يف الإلراسذذة االستقصذذائية الاامليذذة السذذتاراض املذذؤ ر الذذإلور        

  3102للسكان والتنمية ملا باإل عام 
و يزاايتذذذها  3107-3102بذذذأن اخلطذذذة االسذذذتراتيجية للفتذذذرمن وأقذذذر أعضذذذاء اجمللذذذس  - 32

املتكا لة، القائمتني عل  أساس االسذتاراض الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات و ذا يقذوم علذ           
 قوق اياسان، هلما اجتا  استراتيجي واضح، مما جيال صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان أكثذر     

رتذه علذ  املسذامهة يف التاجيذل بذإ راز تقذإلم يف       تركيزا وفاالية واستنادا حىل النتائا، ويوطذإل قإل 
 ذذن امزذذإلاق اي ائيذذة لأللفيذذة     3جذذإلول أعمذذال املذذؤ ر الذذإلور للسذذكان والتنميذذة والغايذذة       

يتالذق بالوفيذذات النفاسذية والصذحة ايجنابيذذة، الذيت تشذكل حمذذور أعمالذه  علذ  أن أعضذذاء         فيمذا 
 3عذن نيقيذق تقذإلم كذاق بشذأن الغايذة       اجمللس أعربوا عن شواغلهم حزاء عجذز اجملتمذع الذإلور    

 ن امزإلاق اي ائية لأللفية، ام ر اليي يؤثر يف أفريقيا بوجذه خذاص  وأشذاروا حىل اسذتمرار     
التحإليات اليت جتابه بلذول زذيا اهلذإلق، زذا فيهذا االفتقذار حىل املذو فني املهذرمن علذ  الصذايإلين           

تذذرى ا تياجذذات أكثذذر الفئذذات   القطذذري واحمللذذي  وأعربذذت باذذ  الوفذذود عذذن رغبتذذها يف أن    
 ميشا وضافا تااجل عل  حنو أكثر وضو ا، يف الوقذت الذيي أثنذت فيذه علذ  صذنإلوق ام ذم        

 املتحإلمن للسكان لتركيز  يف اخلطة االستراتيجية عل  تلك الفئات 
وأبذذإلت الوفذذود ارتيا هذذا لنظريذذات الذذتغ  القائمذذة علذذ   سذذتوى النتذذائا، و ذذوذ           - 37

ت التمويذذل، والتركذذز يف حطذذار النتذذائا املتكا لذذة علذذ  ايدارمن القائمذذة علذذ     امعمذذال، وترتيبذذا
النتائا، زا يف ذلك املؤشرات احملإلدمن للرصذإل وايبذالل، الذيت أعربذوا عذن اعتقذادزم بأ ذا تذوفر         
أساسذذا صذذلإلا لإلبذذالل عذذن النتذذائا  ويف زذذيا الصذذإلد، وبذذالنظر حىل حماولذذة الذذربن بذذني النتذذائا   

وفود عل   واصلة صقل املؤشرات وأبرزت أمهية عمليذة اسذتاراض  نتصذف    واملوارد،  ثت ال
املذذإلمن لضذذمان تامذذيم  راعذذامن الذذإلروس املسذذتفادمن والتحسذذينات املتحققذذة يف التخطذذين والنجمذذة   
 سذتقبال  وشذجات الوفذذود صذنإلوق ام ذذم املتحذإلمن للسذكان علذذ  زيذادمن تازيذذز تركيذز  علذذ         
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تذزم لنظريذات الذتغ  بوصذفه فرصذة للتمييذز بذني أاذواع         تقييم املخاطر، وأشارت حىل الصذقل املا 
املخذذاطر  وأعربذذت الوفذذود عذذن سذذرورزا من سياسذذة التقيذذيم اجلإليذذإلمن تذذوفر لصذذنإلوق ام ذذم      
املتحإلمن للسكان أدوات لقياس امثر، ور بت بذاجلهود املبيولذة لتو يذف  ذإلير جإليذإل ملكتذ        

كذزت علذ  أمهيذة التنسذيق فيمذا بذني       التقييم يكون  سؤوال بصورمن  ستقلة أ ذام اجمللذس  كمذا ر   
الوكذذذاالت  ذذذن أجذذذل الفااليذذذة التنظيميذذذة، وأكذذذإلت أن اسذذذتمرار االضذذذطالع بامليذذذة حصذذذالذ   

  املتحإلمن واتباع  ا تو يإل امداء سيؤدي حىل نيسني فاالية الصنإلوق وكفاءته وحجنازاته ام م
 ذور علذ  الصذايإل    وأكإلت الوفود، يف تشإليإلزا عل   بذإلأ الشذمول وتذور  قاليذإل ام     - 38

املتحذذإلمن للسذذكان يف عيذذع بلذذإلان    الذذوط ، تأييذذإلزا الكا ذذل للوجذذود املذذادي لصذذنإلوق ام ذذم   
فيها البلإلان املتوسطة الإلخل  ور بت بالنها املتمايز حزاء املشاركة عل  الصذايإل   الناا ا، زا

إل  ذن املذوارد   القطري القائمة عل  أساس اال تياجات احملإلدمن عل  الصايإل الوط ، الذيت تسذتفي  
احملإلودمن وتتواءم  ع اجلهود الرا ية حىل تركيذز اماشذطة علذ  املزايذا النسذبية للمنظمذة  علذ  أن        
باذذذ  الوفذذذود أعربذذذت عذذذن ختوفهذذذا  ذذذن أن اتبذذذاع  ذذذا  تمذذذايز نكذذذن أن ياذذذوق صذذذنإلوق    

املتحذإلمن للسذكان عذن الامذل يف جمذاالت  يويذة  اينذة ويف بلذإلان  اينذة  و ثذت باذ              ام م
سذيما يف   الصنإلوق عل  ضمان وجود  املذادي وأاشذطة براجمذه يف عيذع الظذروق، وال     الوفود 

البلإلان املتوسطة الإلخل وبلإلان الشرحية الاليا  ذن الذإلخل املتوسذن  وشذإلدت وفذود أخذرى، يف       
الوقت اليي أبإلت فيه  وافقتها عل  أن النها املتمايز ينبغي أن يكون ايطذار امساسذي لتوجيذه    

  املتحإلمن للسكان ينبغي أن يور امولوية مشإل البلإلان ا تياجا ن صنإلوق ام مالنا ا، عل  أ
وفيما يتالق بالناا ا الاذاملي وايقليمذي، أعربذت الوفذود عذن تقذإليرزا للامذل الشذاق          - 31

املتحذإلمن للسذكان يف  ااجلذة القضذايا املطرو ذة، وجاذل الناذا ا         اليي يقوم به صنإلوق ام م
أن الوفذود   وحطذار املذوارد، ووضذع خطذن تكفذل تازيذز  همذة الرقابذة  غذ            توافقا  ع النتذائا 

فاالذذة حذا مل تذذرتبن  أعربذذت عذذن ختوفهذذا  ذذن أن باذذ  اماشذذطة املقتر ذذة نكذذن أن تكذذون غذذ 
املتحذإلمن للسذكان علذ  ايسذراع      بنتائا حمإلدمن للخطذة االسذتراتيجية  وشذجاوا صذنإلوق ام ذم     

تصذذنيفا دقيقذذا، يتمشذذ   ذذع فئذذات تصذذنيف التكذذاليف     بتصذذنيف التكذذاليف املرتبطذذة بالناذذا ا 
املنسقة اجلإليإلمن، قبل حجراء استاراض  نتصف املإلمن  ور بوا باقتراذ ايدارمن بذأن تقذإلم تقريذرا    
سنويا حىل اجمللس،  ؤكذإلين احلاجذة حىل رقابذة اجمللذس الفاالذة، وتطلاهذم حىل حجذراء  شذاورات         

 النها  لزيادمن صقل ذلك
املتحذإلمن للسذكان    سيما  ن البلإلان النا ية، علذ  صذنإلوق ام ذم    ، الوأثنت عإلمن وفود - 21

بذذني بلذذإلان اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي، الذذيي    يدراجذذه يف اخلطذذة االسذذتراتيجية التاذذاون فيمذذا  
اعتذذنو  عنصذذرا  كمذذال للتاذذاون التقليذذإلي  وأشذذاروا حىل أن زذذي  اماشذذطة ينبغذذي أن تقتذذرن      
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اظمة التمويل املشترك للقطذاع اخلذاص  وأعذرب أ ذإل الوفذود      بآليات  ويل حبإلاعية،  ن بينها أ
املتحذذإلمن للسذذكان بتشذذجيع ترتيبذذات التمويذذل املشذذترك     يقذذوم صذذنإلوق ام ذذم  عذذن أ لذذه يف أن 

الثالثذذي، طبقذذا لظذذروق وقذذإلرات كذذل بلذذإل، وزسذذاعإلمن البلذذإلان النا يذذة علذذ  تابئذذة املذذوارد  ذذن  
اص  وأضذاق ذلذك الوفذإل قذائال حاذه جيذوز       ذلك القطاع اخل يف  صادر أخرى حملية ودولية، زا

ختطين شذراكات القطذاع اخلذاص  ذع الصذنإلوق  ذع السذلطات الوطنيذة، لضذمان اتسذاقها  ذع            
نيبذي ايشذارمن يف اخلطذة     السياسات واال تياجات عل  الصايإل الوط   وأعلنت الوفذود أ ذا ال  
 بشأن فاالية املاواات االستراتيجية حىل اتليات غ  املتاإلدمن امطراق،  ثل حعالن باريس 

املتحذإلمن للسذكان علذ  عملذه اجلسذور يف       كما أث  أعضاء اجمللس عل  صذنإلوق ام ذم   - 20
 االت ال اع  وأعربوا عذن تر يبذهم باملذإلير اجلإليذإل لفذرع االسذتجابة اياسذااية بالصذنإلوق،         

ة لتلبيذذة وتقذإليرزم جلهذذود الصذذنإلوق يف تامذذيم  راعذذامن الامذذل اياسذذاين يف سذذائر أرجذذاء املنظمذذ 
سيما املشردين  وأكإلوا أن الإلور القيذادي للصذنإلوق لذه أمهيذة      ا تياجات الفئات الضايفة، ال

بالغة يف توف  ح كااية  صول النساء والفتيات عل  خإل ات ولوازم الصحة اجلنسذية واياتاجيذة   
تازيذز  يف  االت امز ذات  وأيذإلوا تشذكيل جمموعذة داخليذة  انيذة بالقضذايا اياسذااية كسذبيل ل         

رغبتذهم يف  ناقشذة    بذإلوا أالقيادمن املشتركة للمنظمة يف جمذال الانذف القذائم علذ  اذوع اجلذنس، و      
اخلطذوات الذذيت نكذذن للصذذنإلوق اختاذزذا اسذذتجابة للذذإلعومن حىل الامذذل بصذإلد الانذذف ضذذإل النسذذاء    

  3102 والفتيات يف  االت الطوارئ، يف االجتماع املقرر عقإل  يف لنإلن يف عام
املتحإلمن للسكان أعضذاء اجمللذس    ذلك، شكر املإلير التنفييي لصنإلوق ام م وردا عل  - 23

علذذذ  اسذذذتمرار التذذذزا هم القذذذوي بالصذذذنإلوق وأعذذذاد تأكيذذذإل أن  وافقذذذة اجمللذذذس علذذذ  اخلطذذذة   
، وامليزاايذذة املتكا لذذة، سذذتوفر للصذذنإلوق امدوات الذذيت    3107-3102االسذذتراتيجية، للفتذذرمن  

يذة وشذفافية، و ذن د أكثذر قذإلرمن علذ   سذاعإلمن النسذاء          كنه  ن أن يكذون أكثذر  رواذة وفاال   
والفتيات وامطفال يف الاامل  وأضاق أن الصنإلوق يتطلع حىل تنفيي اخلطة بالتااون الوثيق  ذع  

، فأكذذإل أمهيذذة التاجيذذل بتحقيذذق  3103 أعضذذاء اجمللذذس  وأشذذار حىل ضذذيق املهلذذة احملذذإلدمن باذذام  
اراض املؤ ر الإلور للسكان والتنميذة، الذيي حيذإلد    امزإلاق اي ائية لأللفية والتركيز عل  است

  3103 باإل عام املنجز، مما يفيإل املناقشات  ول خطة التنمية الااملية ملا الثغرات والامل غ 
وشذذذكر املذذذإلير التنفيذذذيي اجمللذذذس يعذذذادمن تأكيذذذإل  أن اهلذذذإلق احملذذذإلد يتمثذذذل يف اجتذذذا   - 22

سذية وايجنابيذة و قذوق ايجنذاب  واسذتجابة      الصنإلوق االستراتيجي، املركز علذ  الصذحة اجلن  
أعرب عنه  ن شواغل للتخلف يف بلول الغاية  ن امزإلاق اي ائية لأللفية بشذأن الوفيذات    ملا

املتحذذإلمن للسذكان يامذل علذ  حنذذو     النفاسذية، وأكذإل املذإلير التنفيذذيي للوفذود أن صذنإلوق ام ذم      
يتالذق     وفيمذا 3103 احملذإلد لذه عذام    وثيق  ذع الشذركاء للتاجيذل بالتقذإلم قبذل املوعذإل النذهائي       
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ياتذذزم حغذذالق   زسذذألة الوجذذود املذذادي، أعذذاد تأكيذذإل أن صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان ال      
ذلذذك البلذذإلان املتوسذذطة  يف املكاتذذ  القطريذذة أو ايقليميذذة يف أي بلذذإل  ذذن بلذذإلان الناذذا ا، زذذا 

وسيواصذذل الصذذنإلوق الذذإلخل، ولذذن يقصذذر اطاقذذه علذذ  الذذإلعومن والامذذل املتالذذق بالسياسذذات    
االسذذتجابة مولويذذات البلذذإلان املسذذتفيإلمن  ذذن الناذذا ا، وفقذذا ملبذذإلأ الشذذمول  ويكفذذل  ذذوذ       
امعمال واظام ختفي  املوارد املتصل به اختاذ الصذنإلوق  جذا  تمذايز يتمشذ   ذع ا تياجذات       

ا  وذكذر  البلإلان يف الناا ا، ونكنه بصورمن أفضل  ن االستجابة ال تياجات أقذل البلذإلان  ذو   
بذذني بلذذإلان اجلنذذوب  أن الصذذنإلوق يواصذذل أيضذذا تقذذإل. الذذإلعم الكا ذذل ملبذذادرات التاذذاون فيمذذا 

 الثالثي  والتااون
وفيما يتالق زوضوع تقاسم بلذإلان الناذا ا للتكذاليف، أعذرب عذإلد  ذن الوفذود عذن          - 22

أ كذذام ضذذروري علذ  البلذذإلان النا يذذة يتجذذاوز   خشذيتهم  ذذن أن خيلذذق زذذيا االقتذراذ عبئذذا غذذ   
االتفاقذذات امساسذذية املو ذذإلمن، وقذذإل ياذذوق البلذذإلان النا يذذة عذذن املشذذاركة علذذ  حنذذو كا ذذل يف    
املبادرات بني بلإلان اجلنوب  وطالبذت زذي  الوفذود باسذتبااد زذيا االقتذراذ  ذن القذرار املتالذق          

ليف  واذو   باخلطة االستراتيجية وامليزااية املتكا لة، واعتماد  دون اتلية املقتر ة لتقاسم التكذا 
يتالذذق زسذذألة تقاسذذم التكذذاليف علذذ  الصذذايإل القطذذري، بذذأن صذذنإلوق     املذذإلير التنفيذذيي، فيمذذا

 املتحإلمن للسكان سيتبع توجيهات اجمللس التنفييي  ام م
أ ا بشأن الناا ا الااملي وايقليمذي، فقذإل شذكر املذإلير التنفيذيي أعضذاء اجمللذس علذ           - 23

إلدمن بشذذأن احلوكمذذة والرقابذذة، وأكذذإل هلذذم أن صذذنإلوق  ذلذذك توجيهذذا م احملذذ يف حرشذذادزم، زذذا
تذزال تشذّكل جذوزر تاا ذل      أن املسذاءلة  ذا   املتحإلمن للسكان سيااجل تلك املسائل  وأكذإل  ام م

بشأن حدارمن املخاطر، فقذإل أكذإل معضذاء     الصنإلوق  ع اجمللس ومسة حمورية ليلك التاا ل  وأ ا
ياسذذته يدارمن املخذذاطر املركزيذذة الذذيت تاطذذي  اجمللذذس أن الصذذنإلوق لإليذذه بالفاذذل خطذذة لتنفيذذي س 

امولويذذة للمخذذاطر القائمذذة علذذ  أسذذاس تقيذذيم امثذذر واالجتذذا ، وتاذذزز اظذذم املذذوارد البشذذرية        
 للحصول عل   و فني أكثر  ارفة و هارمن 

عذذذن تقريذذذر املذذذإلير التنفيذذذيي: اخلطذذذة    3102/20واختذذذي اجمللذذذس التنفيذذذيي املقذذذرر    - 22
  3107-3102املتحإلمن للسكان، للفترمن   ماالستراتيجية لصنإلوق ام
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 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن -ثا نا  
 4102-4102املتحدة للسكان   طقديرات امليزانية املتكاملة لصندوق األمم  

عرض املإلير التنفيذيي أيضذا يف بيااذه االفتتذا ي تقذإليرات امليزاايذة املتكا لذة لصذنإلوق          - 27
، واملرفذذق(، وأوضذذح أن  DP/FPA/2013/14) 3107-3102للسذذكان، للفتذذرمن  املتحذذإلمن  ام ذذم

املتحذإلمن للطفولذة،    املتحذإلمن اي ذائي، و نظمذة ام ذم     امليزااية  توافقة  ع  يزاايات بذرا ا ام ذم  
املتحذإلمن للمذرأمن(  وكفذل     أمن )زيئذة ام ذم  املتحإلمن للمساوامن بني اجلنسني و كني املر وزيئة ام م

صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان، بربطه املوارد بالنتائا، أن يكون زناك اتساق تذام بذني  ذوذ     
امعمال وترتيبات التمويل وبني االجتا  االستراتيجي اجلإليإل للهإلق احملذإلد  وأكذإل أن امليزاايذة    

  3107-3102ستراتيجية، للفترمن املتكا لة تتوافق ليلك توافقا تا ا  ع اخلطة اال
، ذكذذر 3107-3102و شذذيا  ذذع التقذذإليرات الذذواردمن يف امليزاايذذة املتكا لذذة، للفتذذرمن     - 28

املإلير التنفييي أن صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان سيواصل توجيه أغلبية  ذوارد  حىل اماشذطة   
  بذذأن اقتذذراذ امليزاايذذة  خيفذذ  اسذذبة املذذوارد املخصصذذة خلذذإل ات ايدارمن  واذذو   اي ائيذذة، بينمذذا

املتكا لذذة يقذذوم علذذ  أسذذاس ايسذذقاطات املتالقذذة بذذاييرادات الذذيت تاكذذس  ذذو املذذوارد الااديذذة    
)امساسية( واملوارد امخرى )غذ  امساسذية( كليهمذا،  ذع نيذول  لحذوظ صذوب املسذامهات         

أن يسذا   كذل أربذع سذنوات فأكذإل اعتزا ذه       ىامساسية  وأشار حىل االستاراض اليي جير غ 
 حىل زيادمن املسامهات القابلة للتنبؤ يف املوارد امساسية للصنإلوق 

املتحذذإلمن للسذذكان سذذيامل علذذ  ضذذمان أن جيذذرى توزيذذع   وأضذذاق أن صذذنإلوق ام ذذم - 21
 وارد  وفقا لرؤية واجتا  اخلطة االستراتيجية واهلإلق احملذإلد  ويتضذمن حطذار امليزاايذة اجملموعذة      

 -فيهذذا النتذذائا اي ائيذة واذذواتا الكفذاءمن والفااليذذة التنظيميذذة    ارد، زذا الكا لذة  ذذن النتذائا واملذذو  
املتحذإلمن للسذكان وكيفيذة ارتباطهذا      فيقإلم بيلك صورمن  تكا لذة جلميذع  ذوارد صذنإلوق ام ذم     

بنتائا اخلطة االستراتيجية واواجتها  وعل  صذايإل التنميذة، اسذتثمر الصذنإلوق أكذن  صذة  ذن        
إلام خإل ات الصحة اجلنسية وايجنابية املتكا لة اليت تفذي زاذاي     وارد  يف نيسني توفر واستخ

الرعايذذة اجليذذإلمن واملسذذاوامن يف ح كاايذذة احلصذذول عليهذذا  ويف جمذذال الفااليذذة والكفذذاءمن التنظيميذذة،  
يازز الصنإلوق الرصإل والتقييم القائمني علذ  أسذاس النتذائا، وحدارمن املذوارد البشذرية، والرقابذة       

ذلذك الرقابذة    يف وعل  الصايإل امليإلاين، يامل الصنإلوق عل  تازيز القيادمن، زا املالية وايدارية 
ايدارية واملالية، والرقابة علذ  الذنا ا وتنسذيقها  والصذنإلوق  ذري  علذ  تازيذز تكنولوجيذا         
املالو ذذات لإليذذه، ونيليذذل امعمذذال التجاريذذة واالتصذذاالت لذذإلعم حجنذذاز الذذنا ا  وأشذذار املذذإلير   

 ن عيع استثمارات الصنإلوق  ركزمن يف امليإلان أساسا التنفييي حىل أ

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/14
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وقذذذال حن صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان قذذذإل عمذذذل جازذذذإلا لتحقيذذذق التذذذوازن يف   - 71
امليزاايذذة املؤسسذذي، وجاذذل امليزاايذذة املقتر ذذة قائمذذة علذذ   ذذو  قيقذذي صذذفري بالتنسذذيق   عنصذذر
بذذه اللجنذذة االستشذذارية   التكذذاليف والكفذذاءات والوفذذورات، علذذ  النحذذو الذذيي سذذلمت       بذذني

ايدارمن وامليزاايذذذة  وأكذذذإل أن الصذذذنإلوق  لتذذذزم بذذذأداء اصذذذيبه الاذذذادل  ذذذن اماشذذذطة    لشذذذؤون
ذلك املسامهة يف اظام املنسذقني املقذيمني  وذكذر أن امليزاايذة املتكا لذة، للفتذرمن        يف زا املشتركة،
وافذذق عليهذذا  ، تنطذذوي أيضذذا علذذ  السياسذذة اجلإليذذإلمن السذذترداد التكذذاليف الذذيت 3102-3107

، واليت هلا دور  اسم يف احليلولة دون التمويل التناقلي بني املذوارد  3102/1اجمللس يف  قرر  
 امساسية، عل  النحو املقرر يف االستاراض اليي جيرى كل أربع سنوات  امساسية وغ 

وأعذذرب أعضذذاء اجمللذذس عذذن تقذذإليرزم للامذذل الذذإلؤوب للمذذإلير التنفيذذيي، وااللتذذزام      - 70
جلهود املشذذذتركة بذذذني الوكذذذاالت والتقذذذإلم احملذذذرز يف عمليذذذة حصذذذالذ امليزاايذذذة املشذذذتركة      بذذذا
أعربوا عن سرورزم للجهود املبيولة جلال اجمللس حيين ح اطة أفضل بالكيفية الذيت تاتذزم    كما

املنظمذذذذات أن تسذذذذتخإلم هبذذذذا املذذذذوارد املتا ذذذذة هلذذذذا  وأعربذذذذت الوفذذذذود عذذذذن اعتقادزذذذذا بذذذذأن  
امليزاايذذة املتكا لذذة بالغذذة اجلذذودمن، ور بذذت بامابذذاء الذذيت أفذذادت أن       عذذن“ املالو ذذات قيمذذة”
  3107-3102املتوقع أن يزيإل جمموع اييرادات زيادمن كب من يف الفترمن   ن
فيهذا التكذاليف ايداريذة     كما أعربوا عن ارتيا هم ملارفتذهم أن امليزاايذة املؤسسذية، زذا     - 73

رد،  ن املتوقع أن تذنخف  وبذيلك تزيذإل  شذاركة     املتكررمن، كحصة  ن جمموع استخإلام املوا
جمموع املوارد املتا ة يف أاشطة الناا ا  وأبإلوا  رصذهم علذ  تفهذم امسذباب الكا نذة وراء      

ذلذذذذك الوفذذذذورات الذذذذيت نيققذذذذت بفضذذذذل عمليذذذذات ايصذذذذالذ يف   يف تلذذذذك الوفذذذذورات، زذذذذا
م يف املذوارد الااديذة   املتحذإلمن  وأعذرب عذإلد  ذن الوفذود عذن اسذتاإلادزم ملواصذلة ايسذها          ام م

بر ذوا يشذارون بذالقلق حزاء اجتذا       أ ذم ذكذروا أ ذم  ذا     )امساسية( عل   ستوى  رتفذع  غذ   
االخنفاض يف املوارد امساسية، وأشاروا حىل االستاراض اليي جيرى كل أربع سذنوات، فحثذوا   

علذذ  النظذذر  عيذذع الذذإلول امعضذذاء الذذيت تؤيذذإل جذذإلول أعمذذال املذذؤ ر الذذإلور للسذذكان والتنميذذة 
تقذذإل. أو زيذذادمن  سذذامها م امساسذذية، الذذيت  ثذذوا الصذذنإلوق علذذ  أن ياطيهذذا امولويذذة يف       يف

 النجمة  أاشطة
ور بذذت الوفذذود بتحسذذني التركيذذز علذذ  النتذذائا، وتازيذذز الذذروابن  ذذع اتذذائا اخلطذذة       - 72

داد ذلذذك تصذذنيف التكذذاليف، واملخصصذذات واسذذتر     يف االسذذتراتيجية وتنسذذيق املنهجيذذة، زذذا   
التكاليف  وأعربت با  الوفود عن رغبتها يف أن ترى توزياا سنويا خلطذة املذوارد املتكا لذة،    
واعتقادزا بأن صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان بوسذاه أن يفاذل املزيذإل يف سذبيل تازيذز امليزاايذة       
كذذأدامن لذذإلعم تنفيذذي أولويذذات اخلطذذة االسذذتراتيجية  وشذذجات الوفذذود صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن   
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كان عل  ايفادمن  ذن اسذتاراض  نتصذف املذإلمن للتاذرق علذ  التحذإليات املتبقيذة  ذن أجذل           للس
كااذت  نهجيذة اسذترداد التكذاليف املسذتخإل ة       حذا توطيإل امليزاة القائمة عل  النتائا وتقييم  ذا 

تفي بتوقاات االستاراض اليي جيري كذل أربذع سذنوات السذترداد التكذاليف بصذورمن كا لذة         
كان اسذتحإلاأ صذنإلوق الطذوارئ وصذنإلوق الفذرص سذيجال  ذن         حذا عماعل  أ م تساءلوا 

 املتحإلمن للسكان أن يزيإل التجزئة عل  النحو املخطن  الصا  عل  صنإلوق ام م
وشذذإلدت الوفذذود علذذ  اممهيذذة الذذيت توليهذذا السذذتقالل وح كااذذات  همذذة الرقابذذة علذذ      - 72

ا  سذتقال يف امليزاايذة ملكتذ     صايإل املؤسسة، فأعربت عن تقإليرزا السذتحإلاأ الصذنإلوق بنذإل   
التقيذذيم اجلإليذذإل، يشذذمل الزيذذادمن املقتر ذذة يف عذذإلد الو ذذائف  كمذذا أعربذذت عذذن تر يبذذها ببنذذإل   
امليزاايذذة املسذذتقل لشذذابة خذذإل ات الرقابذذة، زذذا يف ذلذذك الو ذذائف ايضذذافية املقتر ذذة ملراجاذذة      

ام ذذم املتحذذإلمن احلسذذابات الإلاخليذذة  وأبذذإلت الوفذذود رضذذازا عذذن الذذإلور الذذيي يؤديذذه صذذنإلوق 
للسكان يف املساعإلمن عل  التوصل حىل اتفاق فيمذا بذني أعضذاء جمموعذة ام ذم املتحذإلمن اي ائيذة        
بشأن تقاسم التكاليف لتنسيق ام ذم املتحذإلمن، حىل جااذ  حدرا  الصذنإلوق  صذته يف امليزاايذة       

  3107-3102املتكا لة، للفترمن 
تقإلير  للشواغل اليت أعذرب عنذها الكذث     واستجابة ليلك، أعرب املإلير التنفييي عن  - 73

 ذذن الوفذذود حزاء اسذذتمرار التفذذاوت بذذني املذذوارد امساسذذية وغذذ  امساسذذية، وأكذذإل أن صذذنإلوق 
ام م املتحإلمن للسكان سيخص  املوارد يف  ل اخلطذة االسذتراتيجية اجلإليذإلمن طبقذا مولويذات      

جمللس علذ  زيذادمن  سذامها م يف    اخلطة االستراتيجية، وزو  ا قال حاه يأ ل أن يشجع أعضاء ا
املذذوارد امساسذذية والامذذل علذذ  زيذذادمن ح كاايذذة التنبذذؤ  وأشذذار حىل أن صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن    
للسكان ياكف علذ  وضذع أاظمذة لتتبذع املذوارد  قاراذة بالنتذائا لزيذادمن تازيذز ايدارمن القائمذة           

نظمذة ام ذم املتحذإلمن للطفولذة     عل  النتائا، وأاه سيامل  ذع براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي و      
وزيئذة ام ذذم املتحذذإلمن للمذذرأمن يف اسذذتخإلام امليزاايذة املتكا لذذة وآليذذة اسذذترداد التكذذاليف املنسذذقة،   

 وعيع اوا ي حصالذ ام م املتحإلمن، زا يف ذلك تقاسم التكاليف وتقسيم الامل 
تكا لذة لصذنإلوق   عذن تقذإليرات امليزاايذة امل    3102/23واختي اجمللذس التنفيذيي املقذرر     - 72

ام م املتحإلمن للسكان، وأ اط علما بتقريذر اللجنذة االستشذارية لشذؤون ايدارمن وامليزاايذة عذن       
  3107-3102تقإليرات امليزااية املتكا لة، للفترمن 
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 النا ا القطرية واملسائل املتصلة هبا -تاساا  
لناذذاجمني القطذذريني  قذذإلم اائذذ  املذذإلير التنفيذذيي )للناذذا ا( عرضذذا عا ذذا ملشذذروعي ا      - 77

(  ذذذن  نطقذذذة شذذذرق أفريقيذذذا واجلنذذذوب امفريقذذذي      DP/FPA/CD/NAM/5التذذذاليني: اا يبيذذذا ) 
ة البحذذر الكذذاري   وقذذإل ت  (  ذذن أ ريكذذا الالتينيذذة و نطقذذ DP/FPA/DEP/MEX/6واملكسذذيك )

أيضذذا عرضذذا عا ذذا عذذن التمإليذذإل امول ملذذإلمن سذذنة وا ذذإلمن للناذذا ا القطذذري لإلولذذة فلسذذطني        
(DP/FPA/DEP/2013/17     ن  نطقة الإلول الاربية  وعلق كل  ذن املذإليرين ايقليمذيني ملنطقذة  )

نوب امفريقي، والإلول الاربيذة، وأ ريكذا الالتينيذة و نطقذة البحذر الكذاري ،       شرق أفريقيا واجل
 عل  الناا ا يف  نطقته 

ووجهت الوفود الشكر حىل صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان علذ  تااواذه و ذا يقإل ذه         - 78
 ذذن دعذذم لكذذل بلذذإل  ذذن بلذذإلا م  واوزذذوا بذذأن الذذنا ا القطريذذة وضذذات بالتاذذاون الوثيذذق  ذذع   

ت املانيذذة والشذذركاء اتخذذرين يف التنميذذة، وأ ذذا  تسذذقة اتسذذاقا جيذذإلا  ذذع اخلطذذن         احلكو ذذا
وامولويذذات وامطذذر علذذ  الصذذايإل الذذوط   وأكذذإلوا أن الذذإلعم الذذيي يقإل ذذه صذذنإلوق ام ذذم     
املتحذذإلمن للسذذكان ضذذروري ملسذذاعإلمن البلذذإلان علذذ  بلذذول امزذذإلاق اي ائيذذة لأللفيذذة  وأدلذذت     

  شاريع وثائق النا ا القطرية، ستحال حىل البلإلان املانية  الوفود بتاليقات حمإلدمن عل  با 
وأ اط اجمللس التنفيذيي علمذا زشذروعي وثذيقيت الناذاجمني القطذريني التذاليني، و إليذإل          - 71

براا ا قطري وا إل والتاليقات عليه: اا يبيا وفلسطني واملكسذيك  وسذيحيل صذنإلوق ام ذم     
، الذيي قذرر فيذه    3102/22ن املانية  واختي اجمللس املقرر املتحإلمن للسكان التاليقات حىل البلإلا

أن يسذذتارض ويقذذر، علذذ  أسذذاس اسذذتثنائي،  شذذروع وثيقذذة براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي       
وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للناا ا القطذري لكينيذا، يف الذإلورمن الااديذة اموىل للمجلذس      

  3102التنفييي عام 
، اعتمذذإل اجمللذذس التنفيذذيي، علذذ  أسذذاس عذذإلم االعتذذراض،  3112/22ووفقذذا للمقذذرر  - 81

الذذنا ا القطريذذة السذذباة التاليذذة، دون عرضذذها أو  ناقشذذتها، الذذيت اوقشذذت  ذذن قبذذل يف الذذإلورمن  
: بنن، وبوتان )الناا ا القطري املشترك(، وتوغذو، وعهوريذة الكواغذو،    3102السنوية لاام 

صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان وعقذ        قإل ذه طلذ   اسذتجابة ل وكوبا، والنيجر، وايج يذا  و 
 كتذ   أّكذإل  ملمذثلني ايقليمذيني للمجلذس التنفيذيي،     اليت أيفجريت باذإل الذإلورمن  ذع ا    املشاورات

، االتفذذاق بذذني 3102تشذذرين الثذذاين/اوفمن  30رخذذة  ؤ راسذذلة رمسيذذة اجمللذذس التنفيذذيي، يف 
املتحذإلمن للسذكان للجمهوريذة     لنا ا القطريذة لصذنإلوق ام ذم   ثالث لأعضاء اجمللس عل   إليإل 

  3102 اامأساس استثنائي، لعل  ، الاربية السورية
 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CD/NAM/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DEP/MEX/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DEP/2013/17
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 اجلزء املتالق زكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  
  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع -عاشرا  

عذذذذرض املذذذذإلير التنفيذذذذيي ملكتذذذذ  ام ذذذذم املتحذذذذإلمن خلذذذذإل ات املشذذذذاريع تقذذذذإليرات     - 80
، واملرفقذذذات(، وتقريذذذر  DP/OPS/2013/6) 3103-3102تذذذرمن السذذذنتني  املكتذذذ  لف  يزاايذذذة
االستشذذارية لشذذؤون ايدارمن وامليزاايذذة عذذن تقذذإليرات  يزاايذذة املكتذذ  لفتذذرمن السذذنتني        اللجنذذة
( واسذذتاراض DP/OPS/2013/7واسذذتاراض اال تيذذاطي التشذذغيلي للمكتذذ  )    3102-3103

(  وعذذذرض اائذذذ  املذذذإلير التنفيذذذيي   DP/OPS/2013/CRP.1اال تيذذذاطي التشذذذغيلي للمكتذذذ  )  
 نظو ذة   للمكت  التقرير اي صائي السنوي عن أاشطة الشذراء الذيت اضذطلات هبذا  ؤسسذات     

 ( DP/OPS/2013/8) 3103ام م املتحإلمن يف عام 
تذذبني  3103-3102وأبذذرز املذذإلير التنفيذذيي يف بيااذذه أن تقذذإليرات امليزاايذذة للفتذذرمن        - 83

ة املاتمذإلمن  الكيفية اليت سينفي هبذا  كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع خطتذه االسذتراتيجي        
، ويسذذذتثمر يف جمذذذاالت الامذذذل امساسذذذية، ويشذذذإلد  راقبذذذة     3107-3102 ذذذإليثا للفتذذذرمن  

وزي شروط أساسذية ملنظمذة قائمذة علذ       -التكاليف، وحيمي استقرار  وقإلرته يف اجملال املار 
التمويل اليايت  وأكإل أن التركيذز أ ذر ضذروري وأن  كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع         

امل فاال يف توطيإل املارفة واخلنمن يف اجملاالت الذيت حيظذ  فيهذا باملزايذا النسذبية: حدارمن      قإل بإلأ ال
املشاريع، واهلياكل امساسية واملشتريات  ويسهم املكت ، عذن طريذق تبذادل  اارفذه وخناتذه      
 ذذع الشذذركاء والامذذالء، يف بنذذاء قذذإلرات احلكو ذذات واجملتماذذات احملليذذة علذذ  حاشذذاء وحدارمن        

 امساسية املستإلا ة، و ن د تصبح أكثر فائإلمن لأل م املتحإلمن وشركائها زياكلها 
، ُ نح املكت  شهادمن املنظمة الإلولية لتو يإل املقذاييس، الذيت   3102ويف  زيران/يوايه  - 82

جذاءت يف أعقذذاب حقا ذذة املكتذذ  لنظذذام يدارمن البيئذذة يتذذيح ملذذإليري املشذذاريع النظذذر يف الاوا ذذل  
اموىل للمشذذاريع  ويامذذل املكتذذ  علذذ  اشذذر زذذيا النظذذام يف سذذائر أحنذذاء   البيئيذذة  نذذي املرا ذذل 

 3102الاذامل  وباملثذذل، ُ ذنح املكتذذ ، يف جمذذال حدارمن املشذاريع، أربذذع شذهادات يف أوائذذل عذذام     
ال تيذذاز  يف خذذإل ات االستشذذارمن والتذذإلري   وشذذجات اللجنذذة االستشذذارية لشذذؤون ايدارمن      

قذذذذإليرات  يزاايذذذذة املكتذذذذ ، علذذذذ  اقتسذذذذام خناتذذذذه   وامليزاايذذذذة املكتذذذذ  يف تقريرزذذذذا عذذذذن ت 
 ممارساته  وأفضل
وأكذذإل املذذإلير التنفيذذيي معضذذاء اجمللذذس أن  كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع    - 82

سيواصل حدارمن التكاليف بإ كام وجالها أكثر شذفافية، وخاصذة باقتطاعهذا  ذن املشذاريع الذيت       
يف املائذة يف   2اخنفاضذا فاليذا بنسذبة     3103-3102افيزا  وتوازي تقإليرات امليزاايذة للفتذرمن   

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/6
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/7
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/8
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حدارمن املذذوارد باملقاراذذة  ذذع فتذذرمن السذذنتني السذذابقة  وقذذال املذذإلير التنفيذذيي حن املكتذذ   لتذذذزم        
باحلفذذاظ علذذ  املرواذذة يف االسذذتثمار واالسذذتجابة بسذذرعة للمطالذذ  واال تياجذذات اجلإليذذإلمن،       

ل امعذذوام السذذباة املاضذذية، أعذذاد وللحذذإل  ذذن ايافذذاق وتاذذإليل زيكلذذه  سذذ  احلاجذذة  وخذذال 
املكتذذ  بنذذاء ا تياطياتذذه التشذذغيلية، وثذذابر علذذ  وضذذع سذذجالت سذذليمة ملراجاذذة احلسذذابات        
واستااد ثقذة اجمللذس  ويكفذل زذيا االسذتقرار وتلذك القذومن يف اجملذال املذار قذإلرمن املكتذ  علذ              

 تقإل. اخلإل ات الرفياة املستوى اليت يطلبها شركاؤ  
إلير التنفييي أن املكت  يستهإلق، يف فترمن السنتني املقبلة، أن حيقق حيذرادات  وذكر امل - 83

وزذو   -صافية صفرية،  ع توقع أن يظل اال تياطي التشغيلي أعلذ   ذن احلذإل امد  املطلذوب     
عنصر ضروري يف استراتيجيته يدارمن املخاطر  وعق  حجراء اسذتاراض ال تياطيذه التشذغيلي،    

اسذذذبية الإلوليذذذة للقطذذذاع الاذذذام، اقتذذذرذ املكتذذذ  أن يكذذذون احلذذذإل امد    شذذذيا  ذذذع املاذذذاي  احمل
لال تياطي التشغيلي الواج  تذوافر  للمكتذ   سذاويا مرباذة أشذهر  ذن  توسذن  صذروفات         
السنوات الثالأ السابقة  ن  يزااية ايدارمن، اليت اعتمإل ا بالفاذل اللجنذة االستشذارية لشذؤون     

،  يذئ  3103-3102عل  أن تقإليرات  يزااية فترمن السنتني،  ايدارمن وامليزااية  وختا ا، أكإل
طريقا صلإلا للتقإلم، وأدامن قوية  كن املكت   ن أن ينفي خطته االسذتراتيجية اجلإليذإلمن، للفتذرمن    

 ، تنفييا كا ال 3102-3107
وأثذذ  أعضذذاء اجمللذذس علذذ  املذذإلير التنفيذذيي لذذإلور  القيذذادي  وأشذذاروا حىل أن اخلطذذة      - 82

، الذذيت اعتمذذإلزا اجمللذذس تنطذذوي علذذ  رؤيذذة اسذذتراتيجية  3107-3102ية، للفتذذرمن االسذذتراتيج
قوية وتركيز  نشود عل  االستإلا ة وبناء قإلرات وطنية تتسق  ع اال تياجات والنها احملذإلدمن  
عل  الصايإل الوط   وأعربوا عن سرورزم من تقإليرات امليزااية تاكس الصال ية الذيت تأكذإل   

ملنظمذذة يتمتذذع هبذذا، واالخنفذذاض يف التكذذاليف ايداريذذة، وذلذذك بفضذذل    أن  ذذوذ  امعمذذال يف ا
زيذذادمن الكفذذاءمن والفااليذذة  وأعربذذوا عذذن تقذذإليرزم ال تثذذال املكتذذ  ملبذذإلأ االسذذترداد الكا ذذل         
للتكاليف، اتسذاقا  ذع االسذتاراض الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات، واجلهذود املبيولذة خلفذ             

   كمذا أبذإلوا ارتيذا هم لنذها امليزاايذة املتذوائم  ذع         اإلالت اسذترداد التكذاليف حىل احلذإل امد   
 براا ا ام م املتحإلمن اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان 

وأشذذادت عذذإلمن وفذذود بتأييذذإل املكتذذ  القذذوي لالتفذذاق الاذذاملي لأل ذذم املتحذذإلمن، و ثذذت   - 87
م حىل الصذذناديق والذذنا ا امخذذرى علذذ  أن نيذذيوا  ذذيو ، وشذذجات املذذوردين علذذ  االاضذذما   

االتفاق الااملي  وزنأت زي  الوفود املكت  عل   صوله عل  جذائزمن املنظمذة الإلوليذة لتو يذإل     
املقذذذذاييس، وزذذذذي أشذذذذهر املقذذذذاييس يف ايدارمن البيئيذذذذة  وأثنذذذذت علذذذذ  فريذذذذق املمارسذذذذات        

باهلياكذذل امساسذذية التذذابع للمكتذذ  لوضذذاه اظا ذذا لذذإلدارمن البيئيذذة  ذذن أجذذل  سذذاعإلمن    املتالقذذة
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اريع علذذ  قيذذاس تأث زذذا يف البيئذذة  وأعربذذت الوفذذود عذذن سذذرورزا أيضذذا لالمهذذا     ذذإليري املشذذ
حبذذإلوأ زيذذادمن يف عمليذذات الشذذراء يف البلذذإلان النا يذذة والبلذذإلان الذذيت  ذذر زر لذذة ااتقاليذذة، الذذيت    

يف املائذذة  ذذن جممذذوع  شذذتريات ام ذذم املتحذذإلمن  كمذذا أثنذذت علذذ  املكتذذ      23أضذذحت  ثذذل 
شذذراء الإلوليذذة، زذذا يف ذلذذك ضذذمان تقيذذإل املذذوردين بالشذذروط املتالقذذة   ال تثالذذه معلذذ   اذذاي  ال

باملناجم، وعمل امطفال، واالستغالل اجلنسي و قوق الامذال  كمذا سذّرزم أن يال ظذوا أن     
اعتماد املااي  احملاسبية الإلولية للقطاع الاام قإل ساعإل عل  نيسني خضوع املكتذ  للمسذاءلة،   

رية لشذؤون ايدارمن وامليزاايذة باالسذتفادمن  ذن النتذائا ايجيابيذة       وأيإلوا توصيات اللجنة االستشذا 
 املترتبة عل  تنفيي املااي  احملاسبية الإلولية للقطاع الاام 

وسذذلم وفذذإل آخذذر بذذأن  كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع مل حيقذذق اتذذائا طيبذذة   - 88
سسية وحدارمن املشذاريع  وزنذاك   فحس ، بل ارتق  أيضا بالكفاءمن والفاالية يف جمال ايدارمن املؤ

توقاذذذات كذذذب من أن يسذذذتخإلم املكتذذذ  ام ذذذوال احملذذذرزمن  ذذذن اال تيذذذاطي التشذذذغيلي يف تازيذذذز  
االسذذتثمار يف التطذذوير ايبذذإلاعي للمنظمذذة  وأثذذ  الوفذذإل علذذ  املكتذذ  لوضذذاه خطذذة طمو ذذة    

يق التوازن بذني  لتاميم  راعامن املنظور اجلنساين، ور   باجلهود اليت يبيهلا املكت  لضمان نيق
اجلنسني يف القذومن الاا لذة، بينمذا ال ذظ أاذه  ذا زالذت زنذاك  اجذة حىل ح ذراز التقذإلم يف الفئذة             
الفنيذذة  واظذذرا حىل أن املكتذذ  لذذه دور خذذاص يؤديذذه يف جبهذذة تو يذذإل امداء بوصذذفه املنظمذذة      

الامذل  الرائإلمن يف أاشطة الشراء املشتركة، فقذإل  ذث الوفذإل الصذناديق والذنا ا امخذرى علذ         
  ع املكت   ن أجل حجياد أوجه التآزر وايفادمن  ن خإل ات الشراء اليت يقإل ها املكت  

ووجه املذإلير التنفيذيي ملكتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع الشذكر للوفذود علذ             - 81
تشجياهم وأكإل للمجلس أن تقييمه ايجيايب لامل املكتذ  جياذل املنظمذة أكثذر التزا ذا بالوفذاء       

 ها بواليت
عن تقإليرات  يزاايذة  كتذ  ام ذم املتحذإلمن      3102/22واختي اجمللس التنفييي املقرر  - 11

  3103-3102خلإل ات املشاريع لفترمن السنتني 
  

 اجلزء املشترك  
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن - ادي عشر 

ائي ورئذذيس فذذرع  أدىل  ذذإلير  كتذذ  دعذذم املشذذتريات بناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذ       - 10
خإل ات املشتريات يف صنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان ببيذان  شذترك باسذم املنظمذات الذثالأ       
بشأن تقرير براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و كتذ  ام ذم           
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، علذ  النحذو   (DP-FPA-OPS/2013/1)املتحإلمن خلإل ات املشذاريع عذن أاشذطة الشذراء املشذتركة      
  3103/33طلوب يف  قرر اجمللس امل

وأعرب أعضاء اجمللس عن  وافقتهم علذ   ذا اختيتذه املنظمذات الذثالأ  ذن اجتذا  عذام          - 13
وحجراءات  شتركة لتحسني وتنسيق  هام الشراء اليت يقو ون هبا  وأعربوا عن اعتقذادزم بذأن   

بقذإلر أكذن، ويفضذي حىل    جهودزم اجلماعية  ثل نيركا حجيابيا يكفذل نيقيذق الكفذاءمن والفااليذة     
 نيسني حجناز النتائا 

وركز اثنان  ن الوفود تاليقا ما عل  أربذع  سذائل  أوال، طلبذا حيضذا ا عذن ح كاايذة        - 12
حجذذراء تقيذذيم  شذذترك ي كااذذات عمليذذة الشذذراء املشذذتركة، مماثذذل لذذياك الذذيي أجذذري يف عذذام     

ل املنظمات بصإلد ايطذار املوّ ذإل     وثاايا، أعربا عن رغبتهما يف  ارفة املزيإل عن أعما3112
جلزاءات البذائاني، زذا يف ذلذك  ذا اسذتجإل  ذن  الو ذات عمذا حذا كذان  ذن الضذروري تنقذيح             
املبادئ التوجيهية ملكافحة الغو والفساد  وثالثا، شجاا املنظمات عل  حبالل اجمللذس بأاشذطة   

لتكلفذة و ااجلذة القضذايا    الشراء املشتركة يف قطاع الصحة،  ن  يث نيقيق أوجه الكفاءمن يف ا
البيئيذذة  وراباذذا،  ذذث الوفذذإلان حن املنظمذذات علذذ  البحذذث يف أ ثلذذة حجيابيذذة لامليذذات الشذذراء     
املشذتركة علذ  الصذايإل القطذذري، حىل جااذ  املمارسذات املثلذذ  امخذرى، و واصذلة اخلذذإل ات        

 املشتركة، وفقا لالستاراض اليي جيرى كل أربع سنوات 
زتمام حىل الامذل احملذوري الذيي تضذطلع بذه شذبكة املشذتريات        ووجهت عإلمن وفود اال - 12

التاباة للجنة ايدارية الرفياة املستوى التاباة جملموعذة ام ذم املتحذإلمن اي ائيذة، سذايا حىل حذكذاء       
املمارسات التااواية الطويلة امجل يف أاشطة الشراء املستإلا ة  ويف  ني سذلمت زذي  الوفذود    

بذإلت اعتقادزذا بأاذه نكذن نيقيذق املزيذإل فيمذا يتالذق بالتاذاون والكفذاءمن            بالتقذإلم احملذرز، فإ ذا أ   
أبذذذإلت رغبتذذذها يف  ارفذذذة اخلطذذذوات الذذذيت تكفذذذل تنفيذذذي الاناصذذذر املتالقذذذة بالشذذذراء يف     كمذذذا

االسذذتاراض الذذيي جيذذرى كذذل أربذذع سذذنوات، زذذا يف ذلذذك بنذذاء قذذإلرات احلكو ذذات والذذنظم      
زيإلا  ن نياليذل التحذإليات الذيت تواجذه عمليذة      الشريكة  وطلبت،  ن أجل استاراض اجمللس،  

الشذذراء ) ثذذل الفذذوارق بذذني الصذذناديق الكذذب من والصذذغ من والذذنا ا والوكذذاالت املتخصصذذة(،      
 و ثت املنظمات عل  الساي يجياد سبل التصإلي لتلك التحإليات 

وشجات الوفود املنظمذات علذ  التاذاون علذ  حنذو أوثذق يف جمذال ختطذين املشذتريات           - 13
لتنبؤ هبا،  ذن أجذل  شذإل الطلذ  بغيذة نيسذني امسذواق وتازيذز وفذورات احلجذم واالرتقذاء            وا

بقيمذة النقذود  و ثذت الوفذود املنظمذات علذذ  ايفذادمن  ذن االتفاقذات القائمذة بذني الوكذذاالت،           
وحجياد اتفاقات  إليثذة واسذتحإلاأ آليذات فاالذة لتتبذع املذوردين ذوي امداء الضذايف  وقذالوا         

يروا عملية الشراء املشتركة تصبح القاعإلمن املتباة علذ  كذل  ذن الصذايإل احمللذي      ح م يودون أن 
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وايقليمي وصايإل املقر، وتإلعمها  بذادئ توجيهيذة وأدوات  شذتركة  واقتر ذوا تنظذيم  لقذة       
عمذذل معضذذاء اجمللذذس بشذذأن أاشذذطة الشذذراء وتقذذإل. تقذذارير أكثذذر ااتظا ذذا عذذن املشذذتريات           

املشذذتريات يف املرفقذذات اي صذذائية للمنظمذذات، نكذذن أن  والوفذذورات، زذذا يف ذلذذك قسذذم عذذن
يشتمل عل   اإلل أاشطة الشراء املشتركة املضطلع هبا باملقاراة زجموع املشتريات، لتحسذني  
التنسذذيق وحذكذذاء الشذذفافية  و ذذن شذذأن زذذيا النذذها أن يفضذذي حىل فااليذذة التكذذاليف وكفاء ذذا،   

أرجاء  نظو ة ام م املتحإلمن  كما أاذه نكذن أن    واالستخإلام املنسق حلجم املشتريات يف سائر
حيسذذن حجنذذاز الذذنا ا ويولذذإل وفذذورات نيذذرر املذذوارد وتتذذيح اسذذتخإلا ها يف احلذذإل  ذذن الفقذذر          
وخالصذذة القذذول، فذذإن أعضذذاء اجمللذذس شذذجاوا املنظمذذات وشذذبكة املشذذتريات التاباذذة للجنذذة        

 ايدارية الرفياة املستوى عل  استطالع فرص التااون 
أعذذرب أ ذذإل الوفذذود عذذن قلقذذه حزاء اجتذذا  عمليذذة الشذذراء يف البلذذإلان الذذيت  ذذر زر لذذة     و - 12

ااتقالية  ذلك أاه برغم االجتا  ايجيذايب يف عمليذة الشذراء يف البلذإلان النا يذة، تشذ  البيااذات حىل        
أن الشراء يتناق  يف أوروبا الشرقية ورابطة الإلول املستقلة  و ث زيا الوفإل عل  اختذاذ  ذا   

كثر اشاطا حزاء عملية الشراء عن طريق التاا ل  ذع اطذاق أكثذر تنوعذا  ذن املذوردين يف تلذك        أ
البلإلان  ودعا الوفإل املنظمات حىل حطالع اجمللس عل  جهودزذا املبيولذة لتغذي  الوضذع  وشذإلد      
أيضا عل  أمهية الشفافية لذإلى وضذع وتطبيذق قواعذإل الشذراء وحجراءاتذه لضذمان ح كاايذة التنبذؤ          

اق  وفيمذذا يتالذذق بتوطيذذإل اظذذام لتسذذجيل البذذائاني واملذذوردين، اقتذذرذ الوفذذإل أن جيذذرى  واياصذذ
 كتذ  ام ذذم املتحذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع تذإلريبا للشذذركات يف دول املذوردين يطالعهذذا علذذ      

 املبتكرات يف جمال الشراء 
حذإلمن  وردا عل  ذلك، أبإلى  ذإلير  كتذ  الشذؤون ايداريذة، التذابع لناذا ا ام ذم املت        - 17

اي ذذائي، تقذذإلير  لتأييذذإل الوفذذود القذذوي التبذذاع  ذذا  شذذترك  نسذذق حزاء عمليذذة الشذذراء  وأكذذإل  
معضذذاء اجمللذذس أاذذه سذذيحيل وجهذذة اظذذرزم واقترا ذذا م ايجيابيذذة حىل اللجنذذة ايداريذذة الرفياذذة   

علذ   املستوى التاباة جملموعة ام م املتحإلمن اي ائية كيمذا يتسذ  هلذا تطبيذق  قتر ذات اجمللذس       
امعمذذال اجلاريذذة  وأوضذذح أن عمليذذة الشذذراء تسذذتتبع جمموعذذة واسذذاة  ذذن الامليذذات الذذيت تبذذإلأ  
بتنفيي النا ا وتشمل دورمن الشراء بأكملها  واو  بأن اجملال الذيي نكذن للمنظمذات أن جتذ      
فيه الفائإلمن ونيقق أقص  قإلر  ن التقإلم زو جمال املشتريات املشتركة أكثر  نه جمذال اخلذإل ات   
املشتركة  وفيما يتالق زكافحة الغو، أكإل أن املسذألة تتالذق علذ  حنذو أوسذع بذام م املتحذإلمن        
كمنظو ة، عل  الرغم  ذن أن باذ   نظمذات ام ذم املتحذإلمن لذيس لذإليها سياسذة للجذزاءات،          

 وزو أ ر  ؤسف من  ن شأاه حضااق  نظو ة ام م املتحإلمن 
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 ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي، علذ  أسذئلة      وركز  إلير  كتذ  دعذم املشذتريات، يف براذا     - 18
حمذذإلدمن طر تذذها الوفذذود  وفيمذذا يتالذذق بذذالتنوع يف اي ذذإلادات، وال سذذيما يف أوروبذذا الشذذرقية،   
أشار حىل أن لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي طائفة كذب من  نوعذة  ذن املذوردين وأاذه قذام بتجربذة        

تذإلري  املذوردين يف جمذال  شذتريات     الجتذياب و  3103اظام للاطذاءات ايلكتروايذة يف عذام    
الناا ا اي ائي وأدامن تقإل. الاطاءات، تلق  ردود فال حجيابية  وفيمذا يتالذق بذاملوقع الشذبكي     
لقاعإلمن بيااات  وردي ام م املتحإلمن يف السوق الاامليذة، وزذي أدامن تسذجيل املذوردين الو يذإلمن      

اا ا اي ائي بصذورمن كا لذة، أوضذح أاذه     اليت  لكها  نظمات ام م املتحإلمن، واليت يإلعمها الن
مت تبسين زيا النظام  ؤخرا، اسذتجابة الرتفذاع  اذإلل امخطذاء يف التسذجيالت وأاذه سذيطلق        

  واذذو  بفوائذذإل أدامن التسذذجيل بوصذذفها أدامن لفذذرز املذذوردين   3102 ذذن جإليذذإل يف أواخذذر عذذام 
ن النا يذة والبلذإلان الذيت  ذر     وأضاق أن الناا ا اي ائي يامذل  ذع عذإلد  ذن البذائاني يف البلذإلا      

زر لذذة ااتقاليذذة،  شذذيا  ذذع اجتازذذه االسذذتراتيجي  وفيمذذا يتالذذق بالتقييمذذات املشذذتركة، أكذذإل        
للمجلس أن الناا ا اي ائي يامل  ذع عذإلد  ذن البذائاني يف البلذإلان النا يذة والبلذإلان الذيت  ذر          

ق بالتقييمذذات املشذذتركة، أكذذإل   زر لذذة ااتقاليذذة،  شذذيا  ذذع اجتازذذه االسذذتراتيجي  وفيمذذا يتالذذ     
للمجلس أن الناا ا اي ائي يشارك يف ذلك  شاركة تا ة ويامل عن طريذق اللجنذة ايداريذة    

ا ا اذ الرفياة املسذتوى،  يذث أاشذئت و ولذت أدوات أخذرى  شذتركة للشذراء  وقذإل أقذام الن         
ام ذذم   ذذن  نظمذذات  23اي ذذائي  نذذي سذذتة أشذذهر حطذذار جذذزاءات البذذائاني، الذذيي اعتمإلتذذه      

املتحإلمن، وأوقف عإلدا  ن البائاني، وجنح يف حقا ة  وار  فتذوذ  ذع و ذإلمن التحقيقذات  وقذإل      
أتا ت زي  الاملية للناا ا اي ائي االطالع عل  اجلزاءات و ناقشتها  ذع البذائاني املخطذئني    
ت يف شذذفافية تا ذذة، وتذذوجيههم حىل الطريذذق املفضذذية حىل حعذذادمن التأزيذذل  وفيمذذا يتالذذق خبذذإل ا     

ن املنظمذذات أ ذذرزت تقذذإل ا بذذارزا وأاشذذأت أفرقذذة لامليذذات الشذذراء   حالشذذراء املشذذتركة، قذذال  
املشذذتركة يف  واقذذع املقذذار، شذذرعت يف الامذذل التاذذاوين بالفاذذل  وتنسذذق الصذذناديق والذذنا ا      
سياسا ا  ن أجل تيس  املشاركة يف االتفاقات الطويلذة امجذل  أ ذا بشذأن قيمذة النقذود، فذإن        

وزذو وسذيلة لتقيذيم تكلفذة      -“ التكلفة ايعاليذة للملكيذة  ”تسا  حىل تطبيق  فهوم املنظمات 
املنتا عل   ر الز ن  وأكذإل أن الشذراء التاذاوين يسذ  سذ ا  سذنا، ال سذيما يف اجملذاالت الذيت          
تضطلع فيها املنظمات بأاشطة  شتركة، ولكنه ال يفيإل يف كل الظذروق  وأ ذا بشذأن ختطذين     

ه، قال حن الناا ا اي ائي قإل أ ذرز تقذإل ا كذب ا علذ  الصذايإل الذإلاخلي       الشراء وجتميع  جم
ويتطلذذع حىل نيقيذذق تلذذك االجنذذازات عذذن املنظمذذات  وذكذذر أن الناذذا ا اي ذذائي حيذذرص علذذ     
التااون  ع الإلول امعضاء واملاحنني و نظمذات ام ذم املتحذإلمن يف التمذاس سذبل توسذيع اطذاق        

 سينها ممارسات الشراء املشتركة وني
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وذكر رئيس فرع خإل ات املشتريات، بصنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان، أن الشذفافية    - 11
 ثل أ إل املبادئ امساسية للشراء، واو  بأن أي بذائع ال نكنذه أن يتاا ذل  ذع الصذنإلوق دون      
أن يسَّجل يف قاعإلمن بيااات  ذوردي ام ذم املتحذإلمن يف السذوق الاامليذة  وقذإل اعتمذإل الصذنإلوق         

ار املو إل جلزاءات البائاني، ويتطلع حىل التااون  ذع املنظمذات امخذرى عذن طريذق جملذس       ايط
 شذذترك  اذذ  بذذاجلزاءات  وياذذإل اسذذتخإلام الشذذراء يف قطذذاع الصذذحة جمذذاال حيظذذ  بامولويذذة يف 
الصذذنإلوق، وخاصذذة فيمذذا يتالذذق بوسذذائل  نذذع احلمذذل واملاذذإلات الطبيذذة  واظذذرا حىل الواليذذات    

صذنإلوق  ذن اسذتخإلام  اذا الت الشذراء املشذتركة  ذع  نظمذات أخذرى يف          املتإلاخلة،  كذن ال 
ام م املتحإلمن يف شذراء املاذإلات الطبيذة  وبالنسذبة ملنتجذات أخذرى،  ثذل وسذائل  نذع احلمذل،           

يتسن اتباع  ا  شترك من املنظمات امخرى مل تشتريها  وفيما يتالق بوالية االسذتاراض   مل
أن صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان زذو أول  نظمذة تفذي       اليي جيرى كل أربع سنوات، او  ب

زتطلبات الفريق الاا ل التابع للجنة ايدارية الرفياة املسذتوى يف املر لذة اموىل  وأشذار حىل أن    
املر لة الثااية  ن عمل الفريق الاا ل التابع للجنة ايدارية الرفياة املستوى ستركز علذ  زيذادمن   

  وعلذ  الصذايإل الاذاملي، أكذإل أن  ذن الصذا  لصذنإلوق ام ذم         التنسيق عل  الصذايإل القطذري  
املتحذذإلمن للسذذكان أن يتاذذاون بصذذإلد الشذذراء اجلمذذاعي لوسذذائل  نذذع الامذذل  ذذع  نظمذذة ام ذذم     

 املتحإلمن، لكنه يامل  ع  نظمات خار  ام م املتحإلمن 
ائي عذن تقريذر براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذ       3102/23واختي اجمللس التنفيذيي املقذرر    - 011

وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع بشذذأن أاشذذطة     
 الشراء املشتركة 

 
 تاباذذة اجتمذذاع جملذذس تنسذذيق براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن املشذذترك املاذذ       -ثذذاين عشذذر 

 بف وس اق  املناعة البشرية/ تالز ة اق  املناعة املكتس  )اييإلز(
التنفيذذيي يف صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان، واائذذ  املذذإلير يف    قذذإلم اائذذ  املذذإلير   - 010

 كتذذ  السياسذذات اي ائيذذة، بناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي، التقريذذر املتالذذق بتنفيذذي  قذذررات  
وتوصذذذيات جملذذذس تنسذذذيق براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن املشذذذترك املاذذذ  بفذذذ وس اقذذذ  املناعذذذة      

 ( DP/2013/46-DP/FPA/2013/16البشرية/اييإلز )
وسذذلم أعضذذاء اجمللذذس باملسذذامهة املسذذتمرمن لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق    - 013

ام م املتحإلمن للسكان يف التصإلي الااملي لف وس اق  املناعة البشرية، وأثنوا علذ  املنظمذتني   
شترك لإلجراءات القطريذة املاجلذة لصذا  النسذاء والفتيذات      لتنفييمها جإلول أعمال الناا ا امل

واملساوامن بني اجلنسني وف وس اق  املناعذة البشذرية  وأعذرب عذإلد  ذن الوفذود، يف تر يبذهم        

http://undocs.org/ar/DP/2013/46
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بذذالتقرير، عذذن تأييذذإلزم لقذذرار جملذذس تنسذذيق براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن املشذذترك املاذذ  باييذذإلز يف   
امعمذال لصذا  النسذاء والفتيذات تنفيذيا كذا ال       بتنفيذي جذإلول    3103كااون امول/ديسذمن  

حبان الاا ني التاليني، وبإعادمن ختصذي  أ ذوال  ذن ايطذار املو ذإل للميزاايذة والنتذائا واملسذاءلة         
 اليي وضاه الناا ا املشترك، والامل بصورمن  شتركة عل  تابئة  وارد حضافية 

 ذائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن     وأشادت عإلمن وفود بشروع براا ا ام ذم املتحذإلمن اي   - 012
للسكان يف تنفيي جإلول امعمال لصا  النساء والفتيذات، وأثنذت علذ  املنظمذتني يدراجهمذا      
عوا ل الذتمكني والتذآزر احليويذة للمنظذور اجلنسذاين يف تأييذإلمها ااتذها  البلذإلان سذبل اسذتثمار           

النسذذاء والفتيذذات اسذذتراتيجية  وشذذإلدت زذذي  الوفذذود علذذ  أن تنفيذذي جذذإلول امعمذذال لصذذا    
ينبغي أن يظل  تمتاا بامولوية، زا يف ذلك عذع ونيليذل واسذتخإلام البيااذات املصذنفة  سذ        
اوع اجلنس والسن يثراء النا ا، وتازيز اخنراط النساء والفتيات يف تلك الامليذات، وتوطيذإل   

وأشذارت حىل  الروابن بني اوع اجلنس والامل يف جمال  كافحة ف وس اقذ  املناعذة البشذرية     
أن االفتقار حىل التنسيق عل  الصايإل القطري نكذن أن يكذون عقبذة نيذول دون ح ذراز التقذإلم،       
وأعلنذذت اسذذتاإلادزا للامذذل  ذذع احلكو ذذات وامفرقذذة القطريذذة التاباذذة لأل ذذم املتحذذإلمن لتحسذذني   
التنسذيق يف اختذاذ حجذراءات فاالذة للتصذإلي لفذذ وس اقذ  املناعذة البشذرية  وشذجات براذذا ا          

 م املتحإلمن اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان عل   واصذلة دورمهذا القيذادي يف دعذم     ام
املساوامن بني اجلنسني و كافحة ف وس اق  املناعة البشرية، وأكذإلت أمهيذة اتبذاع  ذا  تاذإلد      

 القطاعات يف  كافحة الف وس 
املتحذإلمن اي ذائي   وأعذرب عذإلد  ذن الوفذود عذن ارتيذا هم ملال ظذة أن براذا ا ام ذم           - 012

وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان جاال خطتيهما االستراتيجيتني  تذواء تني  ذع ايطذار املو ذإل     
للميزاايذذة والنتذذائا واملسذذاءلة الذذيي وضذذاه الناذذا ا املشذذترك املاذذ  بفذذ وس اقذذ  املناعذذة           

حطذار  البشرية/اييإلز  وشجات زذي  الوفذود املنظمذتني كلتيهمذا علذ  أن تسذتخإل ا، يف وضذع        
النتائا واملوارد املتكا لذة يف صذيغته النهائيذة، املؤشذرات احملذإلدمن املتفذق عليهذا يف ذلذك ايطذار           

عذن فذ وس    3103وكررت الكلمات اليت ألقتها الوفود البيااات الذواردمن يف دورمن اجمللذس عذام    
تذل  ركذز   اق  املناعة البشرية وأعادت تأكيإل أن ف وس اق  املناعة البشرية ينبغذي أن يظذل حي  

امولوية للمنظمتني كلتيهما  وشإلدت عل  أمهية حدرا  ف وس اق  املناعة البشرية يف جمذاالت  
  الامل امخرى للناا ا والصنإلوق، وأبرزت أمهية االستجابات الفاالة املتاإلدمن القطاعات

وأبإلى وفإل آخر قلقه حزاء تزايإل عذإلد الوفيذات بسذب  فذ وس اقذ  املناعذة البشذرية         - 013
يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسط   وأكذإل احلاجذة حىل أن يقذوم براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي        
وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان، وبراا ا ام ذم املتحذإلمن املشذترك املاذ  باييذإلز، والصذنإلوق       

رية الااملي ملكافحة اييإلز والسل واملالريا باختاذ تذإلاب  للوقايذة  ذن فذ وس اقذ  املناعذة البشذ       
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وتوسيع اطاق اخلإل ات املقإل ة للسكان اليين يوجإل الفذ وس يف املنطقذة الذيت يايشذون فيهذا       
وأبإلى الوفإل اعتقاد  بذأن مثذة  اجذة حىل زيذادمن تبذادل املالو ذات واقتسذام اخلذنات يف البلذإلان          
اليت  ققت اتائا  ستإلا ة  وأعرب عن أ له يف أن يساعإل  ذوذ  التمويذل اجلإليذإل للصذنإلوق     

املي علذذ  زيذذادمن ح كاايذذة التنبذذؤ بالتمويذذل  ذذن أجذذل  كافحذذة فذذ وس اقذذ  املناعذذة البشذذرية  الاذذ
 وضمان االستجابة الااجلة ال تياجات بلإلان الناا ا 

وردا علذذ  ذلذذك، تنذذاول اائذذ   ذذإلير  كتذذ  السياسذذات اي ائيذذة، بناذذا ا ام ذذم         - 012
 ذذوذ  التمويذذل اجلإليذذإل للصذذنإلوق املتحذذإلمن اي ذذائي، ثذذالأ  سذذائل  فقذذال حاذذه يوافذذق علذذ  أن 

الاذذاملي يذذوفر  زيذذإلا  ذذن ح كاايذذة التنبذذؤ وتذذوىل  قاليذذإل ام ذذور علذذ  الصذذايإل الذذوط ، وأكذذإل        
للمجلس أن الناا ا اي ذائي سيواصذل الامذل  ذع صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان وبراذا ا          

الإلور اليي تؤديذه النسذاء   ام م املتحإلمن املشترك املا  باييإلز يف ذلك االجتا   واعترق بأمهية 
، 3107-3102والفتيذذات يف  كافحذذة اييذذإلز  وفيمذذا يتالذذق باخلطذذة االسذذتراتيجية، للفتذذرمن     

أشار حىل أن الناا ا اي ائي يامل عل  صقل حطار النتذائا واملذوارد وجالذه  توائمذا  ذع حطذار       
املشذترك القائمذة علذ      املؤشرات املو إل يف  نظو ة ام م املتحإلمن وحدارمن براا ا ام م املتحذإلمن 

معضذذاء اجمللذذس أن  يزاايذذة الناذذا ا اي ذذائي املؤسسذذية تتضذذمن بنذذودا داعمذذة     النتذذائا  وأكذذإل
  تصلة بف وس اق  املناعة البشرية 

وتناولذذت اائبذذة املذذإلير التنفيذذيي، يف صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان، أربذذع  سذذائل   - 017
ق للبيااذذات املإلققذذة املوثوقذذة والتخطذذين القذذائم علذذ  أوال، أكذذإلت اممهيذذة الذذيت يوليهذذا الصذذنإلو

امدلذذة و واء ذذة الذذنا ا وختصذذي  املذذوارد  وشذذإلدت علذذ  أن الصذذنإلوق والناذذا ا اي ذذائي     
 لتز ذان بتكثيذف جهودمهذذا للمضذي بذيلك الامذذل قذإل ا، وضذمان أن تكذذون البيااذات  صذذنفة        

ن حات  وثاايذذا، قالذذت  سذذ  اذذوع اجلذذنس والسذذن، و سذذنة التوقيذذت  ذذن أجذذل تتبذذع االجتازذذ 
الصذذنإلوق يامذذل علذذ  ضذذمان أن تكذذون املؤشذذرات يف خطتذذه االسذذتراتيجية احلإليثذذة، للفتذذرمن       

،  طابقذة لتلذك الذواردمن يف ايطذار املو ذإل للميزاايذة والنتذائا واملسذاءلة الذذيي         3102-3107
وضذذاه الناذذا ا املشذذترك املاذذ  باييذذإلز، و توائمذذة بشذذإلمن  ذذع  ؤشذذرات املؤسسذذات امخذذرى   
التاباة لأل م املتحذإلمن  وأعطذت كمثذال علذ  املؤشذرات املتوائمذة علذ  الصذايإل الاذاملي  سذألة           
تتبع ااتشار ف وس اق  املناعة البشرية بذني الشذباب  وثالثذا، اوزذت بذأن التمويذل ضذروري،        
غ  أن التغ ات يف التمويل ينبغذي أال تفضذي حىل تذإلزور االجنذاز يف جمذاالت أخذرى  وأكذإلت        

صذذلة بذني النقذذود واتذذائا التوعيذة تاتمذذإل باملثذذل علذ  التذذزام سياسذذي قذوي، كذذث ا  ذذا     علذ  أن ال 
يكون بشأن قضايا ال نيظ  بالشابية، وعل  ختطين سليم  ن أجل النجذاذ  وال نكذن لأل ذم    
املتحإلمن، بإلون زذيا املذزيا، تإلعمذه بيئذة  واتيذة قويذة وسذيادمن القذااون، أن تذنجح يف التصذإلي           

اق  املناعة البشرية، والنهوض حبقوق اياسان لفئذات السذكان الرئيسذية     بفاالية لوباء ف وس
وا تذذرام كرا تذذها وضذذمان تذذوفر اخلذذإل ات الصذذحية اجليذذإلمن  وأخذذ ا، طالبذذت بزيذذادمن اجلهذذود    
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املتاإلدمن القطاعذات ملكافحذة فذ وس اقذ  املناعذة البشذرية واييذإلز، حىل جااذ  اخلذنمن التقنيذة           
 جماالت ايجناز امخرى، الذيت ال نكذن بذإلو ا اسذتإلا ة اماشذطة      احليوية الالز ة، وحد اجها يف

 املتالقة بف وس اق  املناعة البشرية 
وأ ذذاط اجمللذذس التنفيذذيي علمذذا بذذالتقرير املتالذذق بتنفيذذي  قذذررات وتوصذذيات جملذذس       - 018

املناعذة  تنسيق براا ا ام م املتحإلمن املشترك املا  بف وس اق  املناعة البشرية/ تالز ة اقذ   
 ( DP/2013/46-DP/FPA/2013/16يإلز( )ياملكتس  )ا

  
  سائل أخرى -ثالث عشر 

االجتةااا  مااع ملااس مااامفي برنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي وصااندوق األماام املتحاادة            
 مم املتحدة للةرأةاريع وهيئة األللسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املش

أ ذذاط رئذذيس جملذذس  ذذو في براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ائي/صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن  - 011
للسكان/ كت  ام م املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع/زيئة ام ذم املتحذإلمن للمذرأمن اجمللذس التنفيذيي         

أحنذاء   علما بأ إلأ املالو ات عن املسائل اليت  م املو فني عل  عيذع املسذتويات و ذن عيذع    
املامورمن،  ع التمييز بني املالو ات املتالقة بالناا ا اي ائي وصنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان   
و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع  وأشذذاد بذذإدارمن املنظمذذات لتفتحهذذا واسذذتاإلادزا        
 لاللتقاء زجلس املو فني سايا للحفاظ عل  عالقات عمل طيبة  وركز علذ   سذائل الشذفافية   
ايدارية يف التايني والتو يف والتااقإل، واشتراك املو فني يف خطن حعادمن اهليكلذة، واتصذاالت   
ايدارمن واملذذو فني، وفيمذذا يتالذذق زكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع، ركذذز علذذ  عذذإلد    

 الاا لني اليين لإليهم عقود امفراد غ  املو فني 
ة، بناذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي، واائذ       ورد كل  ن  إلير  كت  الشؤون ايداري - 001

املذذإلير التنفيذذيي، بصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان، واائذذ  املذذإلير التنفيذذيي، زكتذذ  ام ذذم     
املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع، بصذذورمن  سذذتقلة علذذ  تاليقذذات رئذذيس جملذذس املذذو فني  وأعذذادوا  

و فني لضذذمان التصذذإلي تأكيذذإل اسذذتاإلادزم والتذذزا هم بالامذذل علذذ  حنذذو وثيذذق  ذذع جملذذس املذذ   
 لشواغل املو فني بصورمن واضحة وشفافة، حلل أية قضايا  القة 

وأ اط اجمللذس التنفيذيي علمذا خبطذاب رئذيس جملذس  ذو في براذا ا ام ذم املتحذإلمن            - 000
اي ائي/صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان/ كت  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع/زيئة ام ذم         

 قات حدارمن كل  ن الناا ا اي ائي والصنإلوق واملكت  املتحإلمن للمرأمن، وتالي
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 املرفق امول
 3102املقررات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف عام   
 احملتويات

 
 الصفحة   الرقم 

 3102الإلورمن الاادية اموىل لاام  -اجلزء امول    
 (، ايويورك3102شباط/فناير  0حىل  /ينايركااون امول 38)   

 

التقرير الشفوي ملإليرمن الناا ا عن تنفيي اسذتراتيجية براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي للمسذاوامن بذني         - 3102/0 
                                                   اجلنسني

003 

 002                                   التقييم )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي( - 3102/3 
. والتمويل اجلماعياستاراض  شاركة براا ا ام م املتحإلمن اي ائي يف الإلعم املباشر للميزااية  - 3102/2  .  001 
 031                           ترتيبات النجمة اخلاصة بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي - 3102/2 
-3111التقيذيم املواضذياي للذإلعم املقذإلم  ذن صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان لصذحة امم للفتذذرمن            - 3102/3 

. ، ورد ايدارمن عليه3100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  033 
ني ملصر اللذيين أعهذإلمها براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق         شروعا وثيقيت النااجمني القطري - 3102/2 

 032                                           ام م املتحإلمن للسكان
تقارير براا ا ام م املتحإلمن اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحذإلمن خلذإل ات    - 3102/7

 032           3100-3101املشذاريع عن  الة تنفيي توصيات جملس  راجاي احلسابات للفترمن 
تقريذذر  ذذإليرمن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي واملذذإليرين التنفيذذييني لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان       - 3102/8

 032            و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع املقإلم حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
و الو ذذات  سذذتكملة بشذذأن ، 3102خارطذذة طريذذق صذذوب وضذذع  يزاايذذة  تكا لذذة، اعتبذذارًا  ذذن عذذام - 3102/1

 037                                           وضوع استرداد التكاليف
 021        3102عرض عام للمقررات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف دورته الاادية اموىل لاام  - 3102/01

 3102الإلورمن السنوية لاام  -اجلزء الثاين    
  (، ايويورك3102 زيران/يوايه  02حىل  2)   

مياذذي والتقريذذر السذذنوي ملذذإلير الناذذا ا عذذن اخلطذذة االسذذتراتيجية لناذذا ا ام ذذم      االسذذتاراض التج - 3102/00
 022                         3103-3118املتحإلمن اي ائي: امداء والنتائا للفترمن 
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 023              3107-3102 شروع اخلطة االستراتيجية لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي،  - 3102/03
اذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي و ذذا يذذرتبن بذذه  ذذن الصذذناديق     الذذة االلتزا ذذات بالتمويذذل الاذذادي لن  - 3102/02

 028                                      و ا باإل  3102والنا ا لاام 
 021     : امداء والنتائا3102-3111تقرير بشأن الناا ا الااملي لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي،  - 3102/02
 021                                    تقييم براا ا ام م املتحإلمن اي ائي - 3102/03
وتقريذر عذن    3103ير عن النتائا اليت  ققها صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية يف عام تقر - 3102/02

 شذذاورات أصذذحاب املصذذلحة بشذذأن سذذيناريوزات  سذذتقبل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع          
 023                                                   اياتاجية

 022        ني بإلايتهتقرير  إليرمن الناا ا بشأن تطور دور و همة براا ا  تطوعي ام م املتحإلمن   - 3102/07
 027  بشأن ترتيبات النجمة يف براا ا ام م املتحإلمن اي ائي 3102/2االستجابة ملقرَّر اجمللس التنفييي  - 3102/08
: التحليذل التجمياذي للتقذإلم احملذَرز يف تنفيذي اخلطذة االسذتراتيجية        3103تقرير املإلير التنفيذيي لاذام    - 3102/01

 027                            3102-3118ن، لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكا
تقريذذر عذذن  سذذامهات الذذإلول امعضذذاء وغ زذذا حىل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان وحسذذقاطات        - 3102/31

 031                                  والسنوات املقبلة 3102اييرادات لاام 
 033                          سياسة التقييم املنقحة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان - 3102/30
 032                ،  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريعالتقرير السنوي للمإلير التنفييي - 3102/33
 032             3107-3102اخلطة االستراتيجية ملكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع،  - 3102/32
تقذذارير براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن     - 3102/32

 033                3103ية للحسابات والرقابة لاام خلإل ات املشاريع بشأن املراجاة الإلاخل
تقذذارير  كاتذذ  امخالقيذذات يف براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    - 3102/33

 031                                 عو كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاري
 021            3102عرض عام للقرارات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف دورته السنوية لاام  - 3102/32
 027                   3107-3102اخلطة االستراتيجية لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  - 3102/37
 021                 3107-3102امليزااية املتكا لة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي للفترمن  - 3102/38
 072                              3103االستاراض السنوي للحالة املالية لاام  - 3102/31
 072                                        ملتمايز ويل الوجود املادي ا - 3102/21
 072              3107-3102اخلطة االستراتيجية لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للفترمن  - 3102/20
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 077           3107-3102تقإليرات امليزااية املتكا لة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للفترمن  - 3102/23
 071        3103-3102 تقإليرات  يزااية  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع لفترمن السنتني - 3102/22
  شذذروعا وثذذيقيت الناذذاجمني القطذذريني لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن           - 3102/22

 081                                               للسكان لكينيا
 081                                           التقارير عن املشتريات - 3102/23
 083         3102 عرض عام للمقررات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف دورته الاادية الثااية لاام - 3102/22
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  3102/0 
ة براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي اسذذتراتيجيالتقريذر الشذذفوي ملذذإليرمن الناذذا ا عذذن تنفيذذي    

 للمساوامن بني اجلنسني
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ة براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اسذذتراتيجيبذذالتقرير الشذذفوي عذذن تنفيذذي  حياايع للةااا - 0 

  3102-3118اي ائي للمساوامن بني اجلنسني، 
بأمهيذذة املسذذاوامن بذذني اجلنسذذني يف نيقيذذق النمذذو االقتصذذادي املسذذتإلام        يساال م - 3 

والشا ل للجميع، والقضاء عل  الفقر، والتنمية املستإلا ة، عل  النحو الذوارد يف قذرار اجلمايذة    
لذيي جيذري كذل أربذع سذنوات لسياسذة اماشذطة        بشأن االستاراض الشا ل ا 27/332الاا ة 

 التنفييية اليت تضطلع هبا  نظو ة ام م املتحإلمن  ن أجل التنمية 
بذذذاجلهود الذذذيت بذذذيهلا الناذذذا ا اي ذذذائي لتحقيذذذق اتذذذائا ح ائيذذذة    للةاااا حيااايع - 2 

  3103و ؤّسسية  لموسة عل  صايإل املساوامن بني اجلنسني يف عام 
ليي أ رز  الناا ا اي ائي يف حد ذا  امباذاد اجلنسذااية    بالتقإلم ا حييع للةا - 2 

بصذذورمن  نهجيذذة يف وثذذائق الذذنا ا القطريذذة املقإل ذذة حىل اجمللذذس التنفيذذيي، ويشذذجع الناذذا ا      
 اي ائي عل   واصلة ذلك 

الناا ا اي ائي عل  ختصي   سذتوى  ذن ايافذاق يتناسذ   ذع أمهيذة        حيث - 3 
ني، ويكذذرر طلبذذه حىل الناذذا ا اي ذذائي تازيذذز قإلرتذذه علذذ  تامذذيم     سذذألة املسذذاوامن بذذني اجلنسذذ 

 املساوامن بني اجلنسني، يف سياق براجمه وخطته للتغي  التنظيمي عمو ًا 
حىل الناذذا ا اي ذذائي تامذذيم  راعذذامن  نظذذور املسذذاوامن بذذني اجلنسذذني        يةلااب - 2 

،  ذذع املراعذذامن التا ذذة  3107-3102ة للناذذا ا اي ذذائي للفتذذرمن  سذذتراتيجيحعذذإلاد اخلطذذة اال يف
 ة احلالية للمساوامن بني اجلنسني ستراتيجيلنتائا استاراض  نتصف املإلمن لتنفيي اال

حىل الناا ا اي ذائي أن يقذإلم حىل اجمللذس التنفيذيي يف دورتذه السذنوية        يةلب - 7 
ة جيسذتراتي آخر املستجإلات بشأن اخلطذوات املتخذيمن واجلذإلول الذز   يعذإلاد اال      3102لاام 

ة خذذالل الذذإلورمن الااديذذة  سذذتراتيجياملقبلذذة للمسذذاوامن بذذني اجلنسذذني، ويتطلذذع حىل تقذذإل. تلذذك اال  
  3102ة املساوامن بني اجلنسني يف عام استراتيجي،  ع تقرير عن تنفيي 3102اموىل لاام 
بشذذراكة الناذذا ا اي ذذائي  ذذع زيئذذة ام ذذم املتحذذإلمن للمسذذاوامن        حياايع للةااا  - 8 

ني املرأمن )زيئة ام م املتحإلمن للمرأمن(، وحيذث الناذا ا اي ذائي علذ   واصذلة      اجلنسني و ك بني
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الامذذل عذذن كثذذ   ذذع زيئذذة ام ذذم املتحذذإلمن للمذذرأمن  ذذن أجذذل النذذهوض باملسذذاوامن بذذني اجلنسذذني   
 أساس  ن الاالقات التكا لية والتآزرية  عل 

بالنسذبة للمذو فني   التزام الناا ا اي ائي زااجلذة التكذافؤ بذني اجلنسذني      يقدر - 1 
علذذذ  عيذذذع  سذذذتويات املنظمذذذة  ويطلذذذ  حىل الناذذذا ا اي ذذذائي  واصذذذلة نيسذذذني التكذذذافؤ      

اجلنسني عل  املستويات  ن املتوسطة حىل الاليا  ويطلذ  أيضذا حىل الناذا ا اي ذائي اختذاذ       بني
املذو فني،  خطوات لكفالة  ثيل النساء  ن البلإلان املستفيإلمن  ن النا ا عل  عيذع  سذتويات   

يف املقر وعل  الصايإلين ايقليمي والقطري،  ع  راعامن  بإلأ التمثيذل اجلغذرايف الاذادل، وذلذك     
 ة التكافؤ بني اجلنسني استراتيجييف حطار تقرير الناا ا اي ائي املقبل عن 

بالناذذا ا اي ذذائي علذذ   ذذا تقذذوم بذذه اللجنذذة املانيذذة بالتوجيذذه والتنفيذذي    يشاايد - 01 
الشذؤون اجلنسذااية  ذن أعمذال هبذإلق التشذجيع القذوي لذإلدارمن الاليذا بشذأن املسذاوامن            جمال  يف
اجلنسذذني، ويطلذذ  حىل اللجنذذة التحلذذي باليقظذذة لذذإلى حخضذذاع كبذذار املذذإليرين للمسذذاءلة       بذذني
 نيقيق اتائا يف جمال املساوامن بني اجلنسني  عن

ة املقبلذة عذن تنفيذي    حىل الناا ا اي ذائي أن يذإلر ، يف تقذارير  السذنوي     يةلب - 00 
ة املسذذاوامن بذذني اجلنسذذني، ايجذذراءات الذذيت اختذذيزا تنفيذذيا خلطذذة الامذذل علذذ  اطذذاق    اسذذتراتيجي

  نظو ة ام م املتحإلمن بشأن املساوامن بني اجلنسني و كني املرأمن 
 

 4102شباط/فرباير  0
  

  3102/3 
 التقييم )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي(  

 ا ا ام م املتحإلمن اي ائي يف احلإل  ن الفقر، ورد ايدارمن تقييم  سامهة برا )أ(
سذياق   تقييم الإلعم اليي يقإل ه الناا ا اي ائي حىل البلذإلان املتذأثرمن بال اعذات يف    )ب(

 عمليات ام م املتحإلمن للسالم، ورد ايدارمن
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ائي يف ادحاااد مااان الفقااار  فيةاااا يتعلاااق بتقيااايم مساااامة برناااامج األمااام املتحااادة اإلمنااا    

(DP/2013/3( ورد اإلدارة لليه  )DP/2013/4): 
بتقييم  سذامهة براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي يف احلذإل  ذن الفقذر          حييع للةا - 0 

 ورد ايدارمن عليه 
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بنتائا واستنتاجات تقييم  سذامهة براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي       حييع للةا - 3 
يف احلإل  ن الفقر، ويطل  حىل الناا ا اي ائي أن يأخيزا باني االعتبذار بالكا ذل عنذإل حعذإلاد     

ة املقبلذذة وبرااجمذذه الاذذاملي وبراجمذذه ايقليميذذة املقبلذذة، وأن يكفذذل أن يكذذون     سذذتراتيجيخطتذذه اال
 عل  الفقر أ إل الاناصر الرئيسية لتلك الاملية  القضاء

الناا ا اي ائي عل  تنفيي توصيات تقرير التقييم عنإل التخطين لناجمذه   حيث - 2 
، بشذأن  3102و شارياه، وأن يقإلم تقريرا حىل اجمللس التنفييي، يف دورته الاادية الثاايذة لاذام   

 اخلطوات املتخيمن يف زيا الصإلد 
أن القضاء عل  الفقذر زذو التحذإلي الاذاملي امكذن الذيي يواجذه         امدد يؤلد - 2 

 الاامل اليوم 
بذذاجلهود الذذيت يبذذيهلا الناذذا ا اي ذذائي  ذذن أجذذل  ااجلذذة التحذذإليات      يعتاار  - 3 

ات  كينيذذذة تذذذؤثر اسذذذتراتيجياملتاذذذإلدمن امباذذذاد للفقذذذر بطريقذذذة  سذذذتإلا ة عذذذن طريذذذق اعتمذذذاد   
 احملإلدات االجتماعية للفقر  عل 

الناذذا ا اي ذذائي علذذ  تازيذذز تركيذذز  علذذ   ناصذذرمن الفقذذراء والامذذل       حيااث - 2 
أصذذحاب املصذذلحة املانذذيني علذذ  الصذذايإل القطذذري، وذلذذك لكذذي يسذذهم بشذذكل أفضذذل          ذذع
نيقيذذق امزذذإلاق اي ائيذذة لأللفيذذة، ويف اجلهذذود الوطنيذذة الرا يذذة حىل القضذذاء علذذ  الفقذذر،          يف
 احلإل  ن التفاوتات املتزايإلمن  ويف

حىل الناذذا ا اي ذذائي أن يذذور امولويذذة يسذذها اته يف تنميذذة القذذإلرات  يةلااب - 7 
 وحسإلاء املشورمن يف جمال السياسات، عل  أساس  بإلأي امللكية الوطنية واالستإلا ة 

علذذ  احلاجذذة حىل أن يقذذوي الناذذا ا اي ذذائي قإلراتذذه علذذ  الصذذايإل        يشااد د - 8 
أاشذذطته، ويشذذجسع، بنذذاء علذذ  طلذذ   ذذن احلكو ذذات    القطذذري، حضذذافة حىل  ذذوافز الذذتالنم  ذذن 

الوطنيذذة وعنذذإل االقتضذذاء، علذذ  حدرا  الذذإلروس املسذذتفادمن ضذذمن عمليذذة حعذذإلاد السياسذذات          
 والنا ا الوطنية 

الناا ا اي ائي عل  وضع أطر واضحة وقويذة للنتذائا تذبني سالسذل      يشجع - 1 
توقاذذة علذذ   سذذتوى النذذواتا والنتذذائا  النتذذائا الكا لذذة الذذيت تتحذذإلد علذذ  أساسذذها املنجذذزات امل 

 والتأث ات، بغرض التقييم امفضل يسهام الناا ا اي ائي يف احلإل  ن الفقر 
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الناذا ا اي ذائي علذ  تازيذز جهذود  الرا يذة حىل نيقيذق تكا ذل أكثذر           يشجع - 01 
د شذراكة أقذوى   فاالية بني جماالت تركيز  املتالقة باحلإل  ن الفقر عل  الصايإل القطذري، وحجيذا  

  ع  نظمات ام م املتحإلمن،  ن أجل دعم احلإل  ن الفقر يف أبااد  كافة 
فيةا يتعلق بتقييم الدلم الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة اإلمناائي إىل البلادان املتاة رة     

(  ورد اإلدارة لليااااه DP/2013/5بالزنالااااات يف  ااااياق لةليااااات األماااام املتحاااادة للسااااال  )  
(DP/2013/6): 

بتقيذذذيم الذذذإلعم الذذذيي يقإل ذذذه براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي   حيااايع للةاااا - 00 
 البلإلان املتأثرمن بال اعات يف سياق عمليات ام م املتحإلمن للسالم، ورد ايدارمن عليه  حىل

بنتذذائا واسذذتنتاجات تقيذذيم الذذإلعم الذذيي يقإل ذذه الناذذا ا اي ذذائي   حياايع للةااا - 03 
البلإلان املتأثرمن بال اعات يف سياق عمليات ام م املتحإلمن للسذالم، وحيذث الناذا ا اي ذائي،      حىل

  يف زيا الصإلد، عل  تنفيي التوصيات الواردمن يف تقرير التقييم عنإل التخطين لناجمه و شارياه
باجلهود اليت بيهلا الناا ا اي ائي ياشاء اظام لإلاذيار املبكذر والامذل     يرحب - 02 

املبكر، وكيلك لتازيز االستخإلام املالئذم لتحليذل ال اعذات، اعترافذا  نذه بأمهيذة تلذك اخلطذوات         
  كفالة نيقيق أثر أكن للوجود امليإلاين للناا ا اي ائي  ن  يث الامل السريع والفاال يف

بذاجلهود املقذررمن للناذا ا اي ذائي وللمنظمذات الشذريكة لذه يف جمذال          يرّحب - 02 
الامذذل اياسذذاين لغذذرض وضذذع تاريذذف  شذذترك لإلااذذام املبكذذر وحعذذإلاد جمموعذذة  شذذتركة         

املبذذادئ التوجيهيذذة بشذذأن اطذذاق وآليذذات  ويذذل أاشذذطة ايااذذام املبكذذر يف الفتذذرات التاليذذة   ذذن
 ملو إلمن  باشرمن لل اعات،  ثل النإلاءات ا

الناذذذا ا اي ذذذائي علذذذ  املضذذذي قذذذإل ا يف ايتذذذه املالنذذذة تازيذذذز تااواذذذه     حياااث - 03 
 نظمذات ام ذم املتحذإلمن امخذرى املشذاركة يف عمليذات السذالم املتكا لذة لأل ذم املتحذذإلمن،            ذع 
سيما حدارمن الشؤون السياسذية يف ام ذم املتحذإلمن، وحدارمن عمليذات  فذظ السذالم يف ام ذم         وال

لذذك بغيذذة التنسذذيق، وبوجذذه خذذاص ايعذذإلاد امفضذذل للفتذذرمن االاتقاليذذة، الذذيت تبذذإلأ     املتحذذإلمن، وذ
 بتخفي   جم باثات  فظ السالم 

بوجذذذود صذذذاوبات يف جذذذيب واسذذذتبقاء  و فذذذات يف البلذذذإلان املتذذذأثرمن   يقااار - 02 
بال اعات، وحيث الناا ا اي ائي عل  اختاذ حجراءات  ن أجل نيسذني التذوازن بذني اجلنسذني     

من عملذذه يف تلذذك السذذياقات و واصذذلة جهذذود  الواسذذاة الرا يذذة حىل نيسذذني قذذإلرمن امفرقذذة   يف قذذو
 القطرية عل  نيقيق النتائا 
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الناذذا ا اي ذذائي علذذ  كفالذذة الوضذذوذ التذذام لألزذذإلاق الذذيت تتذذوخ    يشااجع - 07 
ط  نيقيقها يف جمذال بنذاء القذإلرات الوطنيذة عيذع الذنا ا واملشذاريع املنفذيمن علذ  الصذايإل الذو           

 ة خرو  لططة جيإلا ستراتيجيوبشكل  باشر يف البلإلان املتأثرمن بال اعات، وذلك وفقا ال
 4102شباط/فرباير  0

  3102/2 
اسذذذذتاراض  شذذذذاركة براذذذذا ا ام ذذذذم املتحذذذذإلمن اي ذذذذائي يف الذذذذإلعم املباشذذذذر للميزاايذذذذة    

 اجلماعي والتمويل
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بشذذأن اسذذتاراض  شذذاركة براذذا ا ام ذذم     DP/2013/7بالوثيقذذة  حياايع للةااا   - 0 

 املتحإلمن اي ائي يف الإلعم املباشر للميزااية والتمويل اجلماعي 
بذذأن القيمذذة املضذذافة الرئيسذذية لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي تكمذذن          يقاار - 3 

 اسات القإلرات الوطنية وحعإلاد السي دعم يف
عل  ايبقاء عل  التغي ات يف النظام املار والقواعإل املاليذة علذ  النحذو     ياافق - 2 

، بغيذة  واصذلة تزويذإل    3102حىل  3102لفترمن جتريبية ال قذة،   DP/2008/36الوارد يف الوثيقة 
 بيئة الإلعم املباشر للميزااية، ولكي يكتسذ  الناذا ا   املكات  القطرية زا نيتاجه  ن  رواة يف

اي ذذائي خذذنات لتلفذذة  ذذن زذذيا الامذذل،  ذذع التسذذليم بذذأن زذذي  القواعذذإل املاليذذة والنظذذام املذذار  
خيضاان ملزيإل  ن التنقيح يف سذياق  واء ذة النظذام املذار والقواعذإل املاليذة الذيت جيذري النظذر           قإل

 فيها  اليا يف ام م املتحإلمن 
االضذذطالع بامليذذات التقيذذيم و راجاذذة احلسذذابات املالئمذذة لألاشذذطة    يةلااب - 2 

، بغيذذذة تذذذوف  3102حىل  3102و  3103حىل  3118اجلاريذذذة خذذذالل الفتذذذرتني التجذذذريبيتني 
 الو ات عن تأث  تلك اماشطة، ال سيما عل  حسذهام الناذا ا اي ذائي يف القذإلرات الوطنيذة      

السذتفادمن  ذن اخلذنمن املكتسذبة  ويطلذ  أيضذا تقاسذم النتذائا         وحعإلاد السياسذات، و ذن أجذل ا   
 والتوصيات داخل الناا ا اي ائي و ع أعضاء جمموعة ام م املتحإلمن اي ائية 

حىل الناذذا ا اي ذذائي أن يقذذإلم تقريذذرا، قبذذل الذذإلورمن الااديذذة اموىل         يةلااب  - 3 
حزاء حجذراء تقيذيم، قبذل ختصذي       ، بشأن  ا الناذا ا اي ذائي  3103للمجلس التنفييي لاام 

ام ذذوال، للنطذذاق الكا ذذل  ذذن املخذذاطر املصذذا بة لتقذذإل. الذذإلعم املباشذذر للميزاايذذة والتمويذذل        
اجلماعي، وبشأن ايجراءات املتخذيمن  ذن أجذل الرصذإل املسذتمر واالسذتاراض لتلذك املخذاطر،         

  بة  ع تقإل. توصيات بشأن النها امكثر  الء ة حزاء تقييم املخاطر املصا
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حىل الناذذا ا اي ذذائي تقذذإل. عمليذذات تقيذذيم و راجاذذة للحسذذابات،       يةلااب - 2 
حضذذافة حىل أي تنقيحذذات للقواعذذإل املاليذذة والنظذذام املذذار، لكذذي ينظذذر فيهذذا اجمللذذس التنفيذذيي          

، لكذذي يتخذذي اجمللذذس  قذذررا بشذذأن اسذذتمرار  شذذاركة     3103دورتذذه الااديذذة اموىل لاذذام   يف
 ي ائي يف الإلعم املباشر للميزااية والتمويل اجلماعي براا ا ام م املتحإلمن ا

 4102شباط/فرباير  0
 

  3102/2 
 ترتيبات النجمة اخلاصة بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
املتالق باالستاراض الثاين لترتيبات النجمذة، للفتذرمن    3103/0حىل املقرر  يشري - 0 
  3107-3102املتالق بترتيبات النجمة للفترمن  3103/38ر ، واملقر3118-3102
كذااون الثاين/ينذاير    32بامليكرمن املتالقة بترتيبات النجمة املؤرخذة   حييع للةا - 3 
  3102، واليت قإل ت بصورمن غ  رمسية يف الإلورمن الاادية اموىل لاام 3102
امساسذذية،   ذذن زذذإلق ختصذذي  ام ذذوال  ذذن املذذوارد     0علذذ  البنذذإل   ياافااق - 2 
ال يذذزال يسذذتخإلم  اذذاي  ختصذذي  ال تسذذتنإل حىل صذذيك حمذذإلدمن، وتذذإل ا فيذذه امولويذذات     الذذيي

واحلذذذوافز التنظيميذذذة لتازيذذذز قذذذإلرمن براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي علذذذ  االسذذذتجابة بفااليذذذة 
  ال تياجات قطرية  تباينة

 0بالبنذإل   يمذا يتالذق  تإلاب  احلمايذة الرا يذة حىل وقايذة املذوارد املخصصذة ف      يؤيد - 2 
 ن زإلق ختصي  ام وال  ن املوارد امساسية والإلعم النااجمي املخص  ماشذطة املنسذقني   

 ليذون   711حىل  ذا دون   املقيمني، ومحايتها  ن أثر االخنفاض احملتمل ملستويات قاعذإلمن النجمذة  
 دوالر 
اريع بامسذذاس املنطقذذي يدرا  صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذ      حياايع للةااا  - 3 

 اياتاجية يف ترتيبات النجمة، ويوافق عل  حدراجه يف زي  الترتيبات 
حىل الناا ا اي ائي أن يقذإلم اقترا ذا رمسيذا شذا ال يف الذإلورمن       يةلب لذلك - 2 

بذذإدرا  صذذنإلوق املشذذاريع اياتاجيذذة يف ترتيبذذات النجمذذة، وبذذأن يشذذتمل   3102السذذنوية لاذذام 
ثار زيا ايدرا  عل  املوارد امساسذية املتا ذة للنجمذة، وخباصذة     االقتراذ، يف علة أ ور، آ زيا

 امساس املنطقي جلاله حافاقا سنويًا  تكررا 
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الااملي، واظرا من وجود الناا ا اي ذائي   ستراتيجي بادئ الوجود اال يؤيد - 7 
ناسذذ  ينبغذذي أن يكذذون بنذذاء علذذ  اال تياجذذات املتباينذذة للبلذذإلان، ال علذذ   ذذا  قذذاس وا ذذإل ي 

اجلميذذع لغذذرض ضذذمان كفذذاءمن وفااليذذة االسذذتجابة مولويذذات التنميذذة الوطنيذذة، يوافذذق اجمللذذس      
 ذذا  تمذذايز للوجذذود املذذادي، ويطلذذ  حىل الناذذا ا اي ذذائي أن يقذذإلم يف تقريذذر رمسذذي        علذذ 

 الو ات شا لة بشأن تنفيي زيا النها للبلإلان  توسطة الذإلخل الذيت يزيذإل فيهذا اصذي  الفذرد       
 دوالر  2 211القو ي ايعار عل   ن الإلخل 
  واصذذلة ترشذذيإل البنذذود ضذذمن حطذذار ترتيبذذات النجمذذة،  سذذبما ورد يف    يؤيااد - 8 

 ، وعل  النحو التار:3102كااون الثاين/يناير  32امليكرمن املتالقة بترتيبات النجمة املؤرخة 
 يف  ا يتالق بفئة تصنيف تكاليف أاشطة النا ا: )أ( 
 ذن زذإلق ختصذي  ام ذوال      2و  3و  0ية تغطي البنذود  اافيمن قطر ‘0’  

 ذذذذن املذذذذوارد امساسذذذذية وبراذذذذا ا تقذذذذإل. املسذذذذاعإلمن حىل الشذذذذا      
 الفلسطي  

 اافيمن حقليمية تغطي النا ا ايقليمية  ‘3’  
اافيمن عامليذة تغطذي الناذا ا الاذاملي، زذا يف ذلذك  كتذ  الإلراسذات          ‘2’  

 رية اي ائية، و كت  تقرير التنمية البش
 يف  ا يتالق بفئة تصنيف تكاليف فاالية التنمية: )ب( 
 براا ا التااون فيما بني بلإلان اجلنوب  ‘0’  
 خإل ات دعم التنمية  ‘3’  
 براا ا االقتصاديني  ‘2’  
 تاميم  راعامن املنظور اجلنساين  ‘2’  
 اخلإل ات االستشارية يف جمال السياسات  ‘3’  
 للمشاريع اياتاجية  صنإلوق ام م املتحإلمن ‘2’  
 يف  ا يتالق بفئة تصنيف تكاليف تنسيق اماشطة اي ائية لأل م املتحإلمن: ) ( 
 تقإل. الإلعم للمنسق املقيم  ‘0’  
، 3102حىل الناا ا اي ائي أن يقإلم، قبل اااقاد الإلورمن السذنوية لاذام    يةلب - 1 

التنميذة،   البنذود الثابتذة التاليذة: خذإل ات دعذم      املزيإل  ن املالو ات عن أداء املهام املمولة يف حطذار 
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 كتذ  الإلراسذات    وبراا ا االقتصاديني، واخلإل ات االستشارية يف جمال السياسات، فضال عذن 
  اي ائية، وذلك الختاذزا أساسا للنظر يف ا تياجات التمويل هلي  املهام

زاايذذة املقتر ذذة حىل الناذذا ا اي ذذائي أن يقذذإلم  شذذروعا غذذ  رمسذذي للمي  يةلااب - 01 
يطذذار ترتيبذذات النجمذذة داخذذل امليزاايذذة املتكا لذذة، وذلذذك للتشذذاور بشذذأاه  ذذع اجمللذذس التنفيذذيي     

  3102، وكيلك للنظر فيه رمسيا يف الإلورمن الاادية الثااية لاام 3102دورته السنوية لاام  يف
 4102شباط/فرباير  0

  3102/3 
ق ام ذم املتحذإلمن للسذكان لصذحة امم للفتذرمن      التقييم املواضياي للإلعم املقإلم  ن صذنإلو   

 ، ورد ايدارمن عليه3111-3100
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بالتقييم املواضياي للإلعم املقإلم  ذن الصذنإلوق لصذحة امم للفتذرمن      حييع للةا - 0 
 ، وبرد ايدارمن عل  زيا التقييم 3111-3100
م املواضذذياي، وتقذذإل. ، وير ذذ  بتقذذإل. التقيذذي 3103/32حىل املقذذرر  ويشااري - 3 

ايدارمن عليذذه، وباملناقشذذة الال قذذة، باعتبذذار ذلذذك فرصذذة للمجلذذس التنفيذذيي للمشذذاركة         رد
ة قائمذذة علذذ  امدلذذة، وباعتبذذار  أيضذذا خطذذومن زا ذذة لتشذذجيع الشذذفافية  اسذذتراتيجي ناقشذذات  يف

 واشر ثقافة التقييم يف الصنإلوق 
راق باملسذامهة اهلا ذة الذيت قذإل ها     زا جاء يف التقييم املواضياي  ن اعتذ  يرحب - 2 

الصنإلوق حنو نيسني صحة ام هات يف كذث   ذن البلذإلان، وذلذك بسذبل تشذمل، علذ  سذبيل         
املثذذال، توجيذذه تغذذي ات سياسذذاتية زا ذذة، وتنسذذيق يف جمذذال صذذحة امم واملسذذاعإلمن يف تنميذذة         

ة املواليذإل، وتنظذيم   القإلرات يف جماالت  ثل القبالذة ورعايذة التوليذإل يف احلذاالت الطارئذة ورعايذ      
 امسرمن، والاال  اجلرا ي لناسور الوالدمن 

باالستنتاجات والنتائا الذيت توصذل حليهذا التقيذيم املواضذياي ويال ذظ        يرحب - 2 
ة الذذيت تتطلذذ  ازتما ذذا و تاباذذة  سذذتمرين     سذذتراتيجيأاذذه يذذث  عذذإلدا  ذذن املسذذائل احلامسذذة اال    

ة للصذنإلوق للفتذرمن   سذتراتيجي سياق وضع اخلطة اال ايدارمن، زا يف ذلك املسائل اليت تأيت يف  ن
 ،  ثل احلاجة حىل  ا يلي:3102-3107
لألجذذذذذذل املتوسذذذذذذن وامجذذذذذذل البايذذذذذذإل  سذذذذذذتراتيجيتازيذذذذذذز التخطذذذذذذين اال )أ( 

 القطري  الصايإل عل 
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التحإليإل امفضل لآلثذار التشذغيلية املترتبذة علذ  اسذتهإلاق ا تياجذات النسذاء         )ب( 
 ت الضاف والفتيات املارضات مشإل  اال

نيسذذني القذذإلرمن التنظيميذذة وقذذإلرات املذذو فني يف جمذذال صذذحة امم، وكفالذذة        ) ( 
وجود  زيا  ناس   ن املهذارات يف املنظمذة  ذن أجذل نيقيذق أقصذ  زيذادمن ممكنذة يف اذوا ي          

 للصنإلوق  ستراتيجيالقومن النسبية والتاب  عن التركيز اال
ائا وذلذذك علذذ  الصذذايإل القطذذري،  تازيذذز الرصذذإل والتقيذذيم املسذذتنإلين حىل النتذذ  )د( 

 وزيادمن التركيز عل  توليإل املارفة والتالم 
باجلهود اليت يقوم هبا  اليذا صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان، وذلذك        يرحب - 3 

لتازيز عمله يف جمال صحة امم وملااجلة عإلد كذب   ذن املسذائل احملذإلدمن يف التقيذيم املواضذياي،       
   املبادرات بقومن ويتطلع حىل استمرار تنفيي زي

أمهيذذة حقا ذذة الشذذراكات  ذذع اجملتمذذع املذذإلين واحملافظذذة عليهذذا وتقييمهذذا     يالحاا  - 2 
بشكل  ستمر، وكيلك  ع  قرري السياسات، واحلكو ات الوطنيذة و نظمذات ام ذم املتحذإلمن     
امخذذرى، زذذا يف ذلذذك اجملموعذذة املوسذذاة للمنظمذذات الصذذحية امربذذع ) نظمذذة الصذذحة الاامليذذة،    

وق ام ذم املتحذإلمن للسذذكان، و نظمذة ام ذم املتحذإلمن للطفولذذة، والبنذك الذإلور، وبراذذا ا        وصذنإل 
ام ذذم املتحذذإلمن املشذذترك املاذذ  بفذذ وس اقذذ  املناعذذة البشذذرية/اييإلز، وزيئذذة ام ذذم املتحذذإلمن           
للمساوامن بني اجلنسني و كني املرأمن(، وذلك  ن أجل  ااجلذة أوجذه الضذاف يف الذنظم الصذحية      

ام هذذات يف امجذذل الطويذذل  ويشذذجع الصذذنإلوق علذذ   واصذذلة تازيذذز جهذذود    ونيسذذني صذذحة 
  زيا اجلاا  الرئيسي  ن جواا  نيسني صحة امم، بوسائل  نها النجمة املشتركة يف

ضذذرورمن تازيذذز الرصذذإل املوجذذه حنذذو نيقيذذق النتذذائا، ويشذذجع       يالحاا  أي ااا  - 7 
ضذذمان املواء ذذة التا ذذة بذذني أطذذر  الصذذنإلوق علذذ  تازيذذز اظذذم الرصذذإل يف براجمذذه، بوسذذائل  نذذها  

النتذائا اخلاصذذة بذذالنا ا القطريذذة والصذذناديق املواضذذياية وحطذذار اتذذائا صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن  
  3107-3102ة املقبلة ستراتيجيللسكان خالل فترمن اخلطة اال

زا أوال  التقييم املواضياي  ن تقذإلير للصذنإلوق املواضذياي لصذحة امم      يرحب - 8 
ق السكان كأدامن  فز  ن أجل تيس  النجمة القائمة عل  امدلة يف جمال صحة امم التابع لصنإلو

يف البلإلان ذات امولوية، ويشجع الصذنإلوق علذ   واصذلة الامذل علذ  نيسذني د ذا الصذنإلوق         
  املواضياي لصحة امم التابع لصنإلوق السكان يف اهلياكل التنظيمية والتخطين التنظيمي

م ذذم املتحذذإلمن للسذذكان أن يراعذذي  راعذذامن تا ذذة توصذذيات حىل صذذنإلوق ا يةلااب - 1 
ة والتنفيييذة، زذا يف ذلذذك اسذتجابته يف سذياق وضذذع     سذذتراتيجيالتقيذيم املواضذياي يف اسذتجابته اال   
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ة املقبلذذة للصذذنإلوق، وأن يذذإلر  آخذذر املسذذتجإلات املتالقذذة بتنفيذذي زذذيا املقذذرر سذذتراتيجياخلطذذة اال
  3102، اليي سيقإلم يف الإلورمن السنوية لاام 3102اام التقرير السنوي للمإلير التنفييي ل يف
 

 4102شباط/فرباير  0
 

  3102/2 
 شروعا وثيقيت النااجمني القطريني ملصر الليين أعهإلمها براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي       

 وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ملذذذذتالقني بامليذذذذة املوافقذذذذة  ا 3112/22و  3110/00حىل  قرريذذذذه  يشااااري - 0 

 النا ا  عل 
الطل  املقإلم  ن  صذر لتقذإل.  شذروعي وثذيقيت الناذاجمني القطذريني        يالح  - 3 

  3102للناا ا اي ائي وصنإلوق السكان حىل الإلورمن السنوية للمجلس التنفييي لاام 
 أن يقذوم علذذ  أسذاس اسذتثنائي باسذذتاراض  شذروعي وثذيقيت الناذذاجمني      يقارر  - 2 

القطريني ملصر الليين أعإلمها الناا ا اي ائي وصذنإلوق السذكان واملوافقذة عليهمذا يف الذإلورمن      
  3102السنوية للمجلس التنفييي لاام 

 
 4102شباط/فرباير  0

  
  3102/7 
تقذذذارير براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي وصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان و كتذذذ      

يع عذذن  الذذة تنفيذذي توصذذيات جملذذس  راجاذذي احلسذذابات املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذذار ام ذذم
 3100-3101للفترمن 

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
(، وصذذذنإلوق السذذذكان DP/2013/8بتقذذذارير الناذذذا ا اي ذذذائي ) حيااايع للةاااا - 0 

(DP/FPA/2013/1  ( و كت  خذإل ات املشذاريع ،)DP/OPS/2013/1    املتالقذة بتنفيذي توصذيات ،)
  3100-3101جملس  راجاي احلسابات للفترمن 

الناا ا اي ائي، عل  أن يقذوم بالتاذاون  ذع صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن        يشجع - 3 
خذذرين يف جمموعذذة ام ذذم املتحذذإلمن اي ائيذذة، باختذذاذ حجذذراءات لضذذمان      للسذذكان وامعضذذاء ات 

http://undocs.org/ar/DP/2013/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/1
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االسذذذتخإلام املنذذذهجي للمبذذذادئ التوجيهيذذذة املشذذذتركة للنذذذها املنسذذذق يف التحذذذويالت النقإليذذذة، 
 يشمل تنقيح زي  املبادئ التوجيهية، عنإل االقتضاء  زا

اريع علذ   عل  الناا ا اي ائي وصنإلوق السكان و كت  خذإل ات املشذ   يثين - 2 
  جهودزم املبيولة لتنفيي املااي  احملاسبية الإلولية للقطاع الاام، ويتطلع حىل  واصلة زي  الاملية

 :يف ما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بذذالرأي غذذ  املشذذفوع بتحفظذذات الصذذادر عذذن جملذذس  راجاذذي     حياايع للةااا - 2 

  سابات ام م املتحإلمن 
ي أ ذرز  الناذا ا اي ذائي يف  ااجلذة امولويذات املتصذلة       بالتقإلم الذي  يرحب - 3 

  3100-3101زراجاة احلسابات يف الفترمن 
اجلهذذود املسذذتمرمن الذذيت تبذذيهلا حدارمن الناذذا ا اي ذذائي ملااجلذذة امولويذذات  يؤيااد - 2 

 يف  ا يتصل زراجاة احلسابات  3102-3103الاليا التسع املنقحة لإلدارمن لفترمن السنتني 
علذذذ  ضذذذرورمن نيسذذذني حدارمن املشذذذاريع وضذذذمان رقابذذذة داخليذذذة ذات    يؤلاااد - 7 

  ستوى  ذرض علذ  الصذايإل القطذري، ويشذجع علذ  بيذان زذي  اجلهذود ززيذإل  ذن التفصذيل،            
زا يف ذلك  تاباة  االت الغو، يف تقرير براا ا ام م املتحإلمن اي ائي عن املراجاة الإلاخليذة  

  3103ام للحسابات والتحقيقات الإلاخلية لا
 :يف ما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 
بذذالرأي غذذ  املشذذفوع بتحفظذذات الصذذادر عذذن جملذذس  راجاذذي     حياايع للةااا - 8 

  سابات ام م املتحإلمن 
عل  التقإلم اليي أ رز  الصنإلوق يف  ااجلة امولويات املتصلة زراجاذة   يثين - 1 

 ا يتالق بالتااون  ع الشركاء الوطنيني ، وال سيما يف  3100-3101احلسابات يف الفترمن 
بذذذايجراءات ايضذذافية الذذذيت بذذإلأ باختاذزذذذا صذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن     يرحااب  - 01 

 للسذذذذكان لتنفيذذذذي توصذذذذيات جملذذذذس  راجاذذذذي  سذذذذابات ام ذذذذم املتحذذذذإلمن لفتذذذذرمن السذذذذنتني    
الذذذيت  07، ويتطلذذذع حىل ح ذذذراز  زيذذذإل  ذذذن التقذذذإلم يف تنفيذذذي التوصذذذيات الذذذذ    3101-3100
، لضذمان امخذي   3111ة لفتذرمن طويلذة  ذن تقريذر جملذس  راجاذي احلسذابات لاذام          الق  لت

 جبميع التوصيات عل  سبيل امولوية 
اجلهود املستمرمن اليت تبيهلا حدارمن صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان ملااجلذة   يؤيد - 00 

 يف  ا يتصل زراجاة احلسابات  3102-3103أولويات ايدارمن لفترمن السنتني 
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عل  حيراد املزيإل  ن التفاصيل للجهود املبيولة ملتاباذة  ذاالت الغذو،     يشجع - 03 
يف التقرير السنوي عن أاشطة املراجاة الإلاخلية للحسذابات والرقابذة الإلاخليذة لصذنإلوق ام ذم      

  3103املتحإلمن للسكان لاام 
صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان علذذذ  تكثيذذذف جهذذذود  الرا يذذذة     يشاااجع - 02 

 غر وضمان كفاءمن عملية التو يف الشوا  لء حىل
باعتمذذاد صذذنإلوق السذذكان للسياسذذات وايجذذراءات املنقحذذة يف جمذذال  يرحااب - 02 

املشذذتريات،  شذذإلدا علذذ  ضذذرورمن حبقذذاء زذذي  الامليذذات قيذذإل االسذذتاراض لضذذمان اسذذتمرار        
 اال تثال  ن جاا  عيع و إلات الامل 

 :يف ما يتعلق مبكتب خدمات املشاريع 
بالرأي غ  املاذإلل وغذ  املشذفوع بتحفظذات الصذادر عذن جملذس         احييع للة - 03 

  3100-3101 راجاي  سابات ام م املتحإلمن لفترمن السنتني 
بالتقذإلم الذيي أ ذرز  املكتذ  يف  ااجلذة امولويذات املتصذلة زراجاذة          يرحب - 02 

 احلسابات اليت أبرززا جملس  راجاي  سابات ام م املتحإلمن 
ملسذذتمرمن الذذيت تبذذيهلا حدارمن  كتذذ  خذذإل ات املشذذاريع ملااجلذذة     اجلهذذود ا يؤيااد - 07 

التحذذإليات الذذيت يواجههذذا املكتذذ  يف االاتقذذال  ذذن املاذذاي  احملاسذذبية ملنظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن        
 املااي  احملاسبية الإلولية للقطاع الاام  حىل
 

 4102شباط/فرباير  0
 

  3102/8 
ي واملذذإليرين التنفيذذييني لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن تقريذذر  ذذإليرمن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائ  

 للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع املقإلم حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بتقرير  إليرمن براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي واملذإليرين التنفيذييني        حييع للةا  - 0 

و كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع املقذإلم حىل اجمللذس        لصنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان  
 ( E/2013/5االقتصادي واالجتماعي )

الناا ا اي ائي وصنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و كتذ  خذإل ات       يشجع - 3 
توجيذه الذوارد يف قذرار اجلمايذة الاا ذة      املشاريع عل   واصلة تازيز تقإل. التقارير،  ع  راعذامن ال 
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بشذذأن االسذذتاراض الشذذا ل للسياسذذات الذذيي جيذذرى كذذل أربذذع سذذنوات لألاشذذطة     27/332
 التنفييية اليت تضطلع هبا  نظو ة ام م املتحإلمن  ن أجل التنمية 

  حىل اجمللذذس االقتصذذادي واالجتمذذاعي،   ح الذذة التقريذذر املذذيكور أعذذال    يقااّرر - 2 
  شفوعًا بالتاليقات والتوجيهات املقإّل ة  ن الوفود 

 4102شباط/فرباير  0
 

  3102/1 
، و الو ذذات 3102خارطذذة طريذذق صذذوب وضذذع  يزاايذذة  تكا لذذة، اعتبذذارًا  ذذن عذذام         

  ستكملة بشأن  وضوع استرداد التكاليف
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
قرر براا ا ام م املتحإلمن اي ائي/صنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان   حىل   يشري - 0 
، اللذيين طلبذذا   3103/31، و قرر  نظمذة ام ذم املتحذإلمن للطفولذة )اليوايسذيف(      3103/37

 واصلة تطوير ايطار املفازيمي املنسق و نهجية  ساب  اإلالت اسذترداد التكذاليف، ويشذ     
بشذأن االسذتاراض الشذا ل الذيي جيذري       27/332اا ة أيضًا حىل ضرورمن تنفيي قرار اجلماية ال

كذذذل أربذذذع سذذذنوات لسياسذذذة اماشذذذطة التنفيييذذذة الذذذيت تضذذذطلع هبذذذا  نظو ذذذة ام ذذذم املتحذذذإلمن   
التنمية، وال سيما اجلزء دال  ن الفصذل ثاايذًا  نذذه، بشذأن ضذمان اسذترداد التكذاليف         أجل  ن
لكا ذذل، زاذذإلل تناسذذ   ذذن  صذذادر  ويذذل اماشذذطة امساسذذية و صذذادر  ويذذل اماشذذطة           با
 امساسية، وتوف  احلوافز  ن أجل زيادمن التمويل امساسي  غ 

بأن استرداد التكذاليف بالكا ذل تناسذبيًا  ذن املذوارد امساسذية واملذوارد         يسل م - 3 
رد املسذذتمإلمن  ذذن املذذوارد امساسذذية غذذ  امساسذذية  ذذن شذذأاه أن يفضذذي حىل خفذذ   جذذم املذذوا

لتمويذذل التكذذاليف ايداريذذة للمسذذامهات غذذ  امساسذذية، وختصذذي   صذذة أكذذن  ذذن املذذوارد       
 امساسية لألاشطة النااجمية، زا يوفر  وافز فيما يتالق باملسامهات امساسية 

علذ  املنهجيذة املنسذقة حلسذاب  اذإلالت اسذترداد التكذاليف املاروضذة          ياافق - 2 
، والذذذيت جذذذرى تطويرزذذذا بصذذذورمن حضذذذافية   DP-FPA/2012/1-EICEF/2012/AB/L.6  الوثيقذذذةيف
، وير ذذ  بزيذذادمن الشذذفافية والتناسذذبية يف ايطذذار   DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8 الوثيقذذة يف

 اجلإليإل املنسق 
يف املائذذة للمسذذامهات  8سذذترداد التكذذاليف قذذإلر    اذذإلاًل  نسذذقًا عا ذذًا ال  ارقااي - 2 

،  ذذذع ح كاايذذذة زيادتذذذه 3102امساسذذذية، وسذذذيجري اسذذذتاراض ذلذذذك املاذذذإلل يف عذذذام   غذذذ 
يكن  تسقًا  ع  بإلأ اسذترداد التكذاليف بالكا ذل تناسذبيًا  ذع  صذادر التمويذل امساسذي          مل حن
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الذذيي جيذذري كذذل أربذذع  والتمويذذل غذذ  امساسذذي، علذذ  النحذذو املقذذرر يف االسذذتاراض الشذذا ل 
سنوات لسياسة اماشطة التنفيييذة الذيت تضذطلع هبذا  نظو ذة ام ذم املتحذإلمن  ذن أجذل التنميذة            
ويقذذذرر أن يذذذتم اسذذذتاراض  اذذذإلل اسذذذترداد التكذذذاليف باذذذإل نيليذذذل تقذذذارير التقيذذذيم املذذذيكورمن  

 أداا  وتقييمها بصورمن  ستقلة  07و  03الفقرتني  يف
ملنسذذقة سيسذذري أيضذذًا علذذ   اذذإلالت اسذذترداد      أن  بذذإلأ املاذذإلالت ا  يؤلااد - 3 

التكذذاليف املتمذذايزمن، هبذذإلق تازيذذز التاذذاون فيمذذا بذذني  نظمذذات ام ذذم املتحذذإلمن وتذذاليف املنافسذذة  
  شإل املوارد، ويقر كيلك اهليكل التار ملاإلالت استرداد التكاليف املتمايزمن: يف

علذذذ   اضذذذيايةيف املائذذذة يف املسذذذامهات املو 0حجذذذراء ختفذذذي   نسذذذق بنسذذذبة   )أ( 
الصايإل الااملي وايقليمي والقطري يف براا ا ام م املتحإلمن اي ذائي وصذنإلوق ام ذم      ن كل

يف املائذة(،   7يف املائذة     0يف املائة ااقصذًا   8املتحإلمن للسكان و نظمة ام م املتحإلمن للطفولة )
ام ذم املتحذإلمن للمذرأمن(     حبقاء زيئة ام م املتحإلمن للمساوامن بني اجلنسني و كذني املذرأمن )زيئذة     ع

 يف املائة كترتيذ   ؤقت  8عل  اسبة 
ايبقذذاء علذذ  املاذذإلالت التفضذذيلية احلاليذذة فيمذذا خيذذ   سذذامهة احلكو ذذات          )ب( 

 تقاسم التكاليف، واملسامهات املقإل ة فيما بني بلإلان اجلنوب، و سامهات القطاع اخلاص  يف
طريق  اذإلالت اسذترداد التكذاليف     أن يتم الوفاء باالتفاقات القائمة عن يقرر - 2 

 السابقة وأن ُيتقيَّإل هبيا القرار يف االتفاقات اجلإليإلمن أو اليت جيري جتإليإلزا 
جذذواز قيذذام  ذذإليرمن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي واملذذإلير التنفيذذيي        يقاارر - 7 

النظر لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان، اسذذتثنائيًا واسذذتجابة ملذذا تقتضذذيه الظذذروق الطارئذذة، بذذ  
ح كاايذذة التنذذازل عذذن  اذذإلالت اسذذترداد التكذذاليف علذذ  أسذذاس كذذل  الذذة علذذ   ذذذإلمن،           يف

يراعذذي يف ذلذذك امولويذذات احملذذإلدمن، والطرائذذق الذذيت تتذذيح خفذذ  التكذذاليف ايداريذذة،   أن علذذ 
 وأزإلاق املواء ة، وأن يتم حخطار اجمللس التنفييي حباالت التنازل يف التقارير املالية السنوية 

أن يبذذذإلأ سذذذريان  نهجيذذذة اسذذذترداد التكذذذاليف اجلإليذذذإلمن و ذذذا يتصذذذل      يقااارر - 8 
  3102كااون الثاين/يناير  0 اإلالت اعتبارًا  ن   ن هبا

باملبذذادئ التوجيهيذذة للميزاايذذة املتكا لذذة الذذواردمن يف )أ( املذذيكرمن      حياايع للةااا  - 1 
ملتخذذذيمن املشذذذتركة للناذذذا ا اي ذذذائي وصذذذنإلوق السذذذكان واليوايسذذذيف بشذذذأن اخلطذذذوات ا      

وضع  يزاايذة  تكا لذة و ذوذ  امليزاايذة املتكا لذة، الذيي قذإلم يف الذإلورمن الااديذة الثاايذة            صوب
  )ب( و وذ  اخلطة املتكا لة للموارد  ع عرض  نسق ملبلك التكاليف املسذتردمن،  3103لاام 

 ( DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8 ن الوثيقة ) 2الوارد يف اجلإلول 
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احلاجة حىل حجراء  شذاورات  نتظمذة  ذع اجمللذس التنفيذيي بشذأن        يكرر طةليد - 01 
، ويطلذذذ  3107-3102 يذذذزااييت  الناذذذا ا اي ذذذائي وصذذذنإلوق السذذذكان املتكذذذا لتني للفتذذذرمن 

زاايتني الناذذذا ا اي ذذذائي وصذذذنإلوق السذذذكان أن يقذذذإل ا املشذذذروعني غذذذ  الذذذرمسيني للميذذذ      ذذذن
املتكا لتني للنظر فيهما، زا يف ذلذك املذوارد امساسذية واملذوارد غذ  امساسذية، يف حطذار  ناقشذة         

  3102، أثناء الإلورمن السنوية لاام 3107-3102تني للفترمن ستراتيجي شروعي خطتيهما اال
 ذن الناذا ا اي ذائي وصذنإلوق السذكان أن يقذإل ا  قتر ذات لتقذإلير          يةلب - 00 
ف تتسم بكا ل الشفافية واالتساق و ّكن اجلهات املسامهة  ذن فهذم التكذاليف احملمَّذذلة     التكالي

 عل  النا ا واملشاريع، وكيلك  اإلل استرداد التكاليف املطبق 
عل  ضرورمن زيادمن كفاءمن وشذفافية املذوارد املتأتيذة  ذن عمليذة اسذترداد        يشدد - 03 

وق السذذكان أن يقذذإل ا، يف تقاريرمهذذا املاليذذة  التكذذاليف، ويطلذذ   ذذن الناذذا ا اي ذذائي وصذذنإل  
 السنوية حىل اجمللس التنفييي، املبالَك املستمإلمن  ن عملية استرداد التكاليف وأوجه استخإلا ها 

 ن الناا ا اي ائي وصنإلوق السكان أن يواصال سذايهما حىل نيقيذق    يةلب - 02 
يداريذة، وذلذك يف حطذار اجلهذود     الكفاءمن والفاالية  ن  يث التكلفة هبإلق خف  التكذاليف ا 

الرا يذة حىل تقلذذي  املاذذإلل الضذذروري السذذترداد التكذاليف، علذذ  النحذذو املقذذرر يف االسذذتاراض   
الشا ل اليي جيري كل أربع سنوات لسياسة اماشطة التنفييية اليت تضطلع هبا  نظو ة ام ذم  

زاايتيهمذا املتكذا لتني   املتحإلمن  ن أجذل التنميذة، وأن يذإلرجا ضذمن اسذتاراض  نتصذف املذإلمن ملي       
  الو اتع ونيليالت هبيا الشأن 

 ذن الناذا ا اي ذائي وصذنإلوق السذكان أن ياذإل كذل  نذهما  قتر ذًا           يةلب - 02 
حضذذافة  ،للميزاايذذة املتكا لذذة، اسذذتنادًا حىل  اذذإلالت اسذذترداد التكذذاليف املقذذررمن املذذيكورمن أعذذال   

 ايطار املفازيمي للميزااية املتكا لة  حىل
 ذذن الناذذا ا اي ذذائي وصذذنإلوق السذذكان أن يقو ذذا، بالتاذذاون     أيضذذايةلااب  - 03 

اليوايسذذيف وزيئذذة ام ذذم املتحذذإلمن للمذذرأمن، بتضذذمني اسذذتاراض  نتصذذف املذذإلمن مليزاايتيهمذذا      ذذع
املتكذذا لتني  الو ذذاتع عذذن تنفيذذي املاذذإلالت املقذذررمن السذذترداد التكذذاليف، زذذا يف ذلذذك  نهجيذذة  

حليها، وتضذمينه كذل فئذة  ذن فئذات التكذاليف  واملاذإلالت الفاليذة          احلساب املقررمن اليت يستنإل
السذذترداد التكذذاليف خذذالل السذذنتني املذذاليتني السذذابقتني  وبيذذان  ذذإلى اال تثذذال ملبذذإلأ اسذذترداد     
التكاليف بالكا ل، املمولة تناسذبيًا  ذن املذوارد امساسذية واملذوارد غذ  امساسذية، علذ  النحذو          

  27/332ماية الاا ة املنصوص عليه يف قرار اجل
 ذذن الناذذا ا اي ذذائي وصذذنإلوق السذذكان القيذذام، يف سذذياق      يةلااب لااذلك  - 02 

استاراض  نتصف املإلمن مليزاايتيهما املتكا لتني وبالتااون  ذع اليوايسذيف وزيئذة ام ذم املتحذإلمن      

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226


E/2013/35 

 

14-58877 130/187 

 

ت علذذذ   اذذذإلالت اسذذذترداد التكذذذاليف املقذذذررمن،  سذذذ   للمذذذرأمن، بالتوصذذذية بإدخذذذال تاذذذإليال
  3102االقتضاء،  ن أجل عرضها عل  دورمن اجمللس التنفييي السنوية لاام 

ُياذذ  باتسذذاق  نهجيذذة  3102حجذذراء تقيذذيم خذذارجي  سذذتقل يف عذذام  يةلااب - 07 
  27/332استرداد التكاليف اجلإليإلمن وااسجا ها  ع أ كام قرار اجلماية الاا ة 

 4102شباط/فرباير  0
 

  3102/01 
 3102عرض عام للمقررات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف دورته الاادية اموىل لاام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 :3102حىل أاه، يف دورته الاادية اموىل لاام  يشري 

 
 0البنإل   
 ةاملسائل التنظيمي  

 :3102ااتخ  أعضاء املكت  التالية أمساؤزم لاام  
 ساادمن السيإل روبل أوهلاي )جيبويت( الرئيس:    
 السيإل آاإلي رامشيااتو )حاإلوايسيا( اائ  الرئيس:  
 السيإل حدواردو بورييت )امرجنتني( اائ  الرئيس:  
 السيإل بويان بيليف )بلغاريا( اائ  الرئيس:  
 يت ديرود )النرويا(السيإلمن    اائ  الرئيس:  
  (DP/2013/L.1) 3102أقر جإلول امعمال وخطة الامل لإلورته الاادية اموىل لاام  
  (DP/2013/1) 3103اعتمذإل التقرير عن دورته الاادية الثااية لاام  
 ( DP/2012/CRP.1) 3102أقذذر خطة عمله السنوية لاام  
  3102وافذق عل  خطة الامل املؤقتة لإلورته السنوية لاام  
 :3102وافذق عل  اجلإلول الز نذي التار للإلورات املتبقية للمجلس التنفييي يف عام  
 )ايويورك( 3102 زيران/يوايه  02حىل  2: 3102 لاام الإلورمن السنوية   
  3102أيلول/سبتمن  02حىل  1: 3102الإلورمن الاادية الثااية لاام   
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 اجلزء املتالق بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  
 3البنإل   
 الشؤون اجلنسااية يف براا ا ام م املتحإلمن اي ائي  

ة اسذتراتيجي الشذفوي ملذإليرمن الناذا ا عذن تنفيذي      بشذأن التقريذر    3102/0اختذي املقذرر   
 براا ا ام م املتحإلمن اي ائي للمساوامن بني اجلنسني 

 
 2البنإل   
 النا ا القطرية واملسائل املتصلة هبا )الناا ا اي ائي(  

 اعتمذإل وثائق النا ا القطرية النهائية التالية: 
راطيذذة، وجنذذوب أفريقيذذا، وغينيذذا  أفريقيذذا: حريتريذذا، وعهوريذذة الكواغذذو الإلنق   

 االستوائية، والكا  ون، ولينيا
آسيا واحملين اهلادئ: باكسذتان )براذا ا قطذري  شذترك(، و يا ذار، وايبذال،         

 والناا ا دون ايقليمي للبلإلان وامقاليم اجلزرية يف احملين اهلادئ
 الإلول الاربية: اي ارات الاربية املتحإلمن، والسودان، وليبيا  
 أ ريكا الالتينية و نطقة البحر الكاري : ايكاراغوا، وزاييت   
بشأن  شروعي  وثيقيت  النااجمني القطريني ملصر الليين أعذإلمها   3102/2اختذي املقرر  

 براا ا ام م املتحإلمن اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان 
 

 2البنإل   
 التقييم )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي(  

بشأن: )أ( تقييم  سذامهة الناذا ا اي ذائي يف احلذإل  ذن الفقذر،        3102/3اختذي املقرر  
ورد ايدارمن  )ب( تقييم الإلعم اليي يقإل ه براا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي حىل البلذإلان املتذأثرمن      

 بالنذزاعات يف سياق عمليات ام م املتحإلمن للسالم، ورد ايدارمن 
 

 3البنإل   
 ية وشؤون امليزااية وايدارمن )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي(الشؤون املال  

بشذذأن اسذذتاراض  شذذاركة براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي        3102/2اختذذذي املقذذرر   
 الإلعم املباشر للميزااية والتمويل اجلماعي  يف



E/2013/35 

 

14-58877 132/187 

 

 2البنإل   
 ترتيبات النجمة  

 ام م املتحإلمن اي ائي بشأن ترتيبات النجمة يف براا ا  3102/2اختذي املقرر  
 

 اجلزء املتالق بصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  
 7البنإل   
 التقييم )صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان(  

بشذذأن التقيذذيم املواضذذياي للذذإلعم املقذذإلم  ذذن صذذنإلوق ام ذذم       3102/3اختذذي املقذذرر   
 ، ورد ايدارمن عليه 3100-3111املتحإلمن للسكان لصحة امم للفترمن 

  حىل ح اطة بشأن  شروع سياسة التقييم املنقحة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان استمع 
 

 8البنإل   
 النا ا القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 اعتمذإل وثائق النا ا القطرية النهائية التالية: 
أفريقيذذا: عهوريذذة الكواغذذو الإلنقراطيذذة وجنذذوب أفريقيذذا وغينيذذا االسذذتوائية        

 نياوالكا  ون ولي
 الإلول الاربية: السودان  
 آسيا واحملين اهلادئ: باكستان )براا ا قطري  شترك(  
 أ ريكا الالتينية و نطقة البحر الكاري : ايكاراغوا وزاييت   
بشأن  شروعي  وثيقيت  النااجمني القطريني ملصر الليين أعذإلمها   3102/2اختذي املقرر  

 وق ام م املتحإلمن للسكان براا ا ام م املتحإلمن اي ائي وصنإل
 

 اجلزء املتالق زكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  
اسذذذذتمع حىل  الو ذذذذات  سذذذذتكملة  ذذذذن املذذذذإلير التنفيذذذذيي ملكتذذذذ  ام ذذذذم املتحذذذذإلمن    
 املشاريع  خلإل ات
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 اجلزء املشترك  
 1البنإل   
 توصيات جملس  راجاي احلسابات  

ام ذم املتحذذإلمن اي ذائي وصذنإلوق ام ذذم     بشذأن تقذذارير براذا ا   3102/7اختذي املقذرر    
املتحإلمن للسذكان و كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع عذن  الذة تنفيذي توصذيات جملذس            

  3100-3101 راجاي احلسابات للفترمن 
 

 01البنإل   
 التقرير املقإلم حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

 ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي واملذذإليرين بشذذأن تقريذذر  ذذإليرمن براذذا ا ام 3102/8اختذذي املقذذرر  
التنفيييني لصنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع املقذإلم          

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  حىل
 

 00البنإل   
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن  

ا لذة، اعتبذارًا   بشذأن خارطذة الطريذق صذوب وضذع  يزاايذة  تك       3102/1اختي املقذرر   
 ، و الو ات  ستكملة بشأن  وضوع استرداد التكاليف 3102عام   ن
 

 03البنإل   
 صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية  

، و الو ذذذذات  سذذذذتكملة  3103اسذذذذتمع حىل عذذذذرض عذذذذن النتذذذذائا اموليذذذذة لاذذذذام     
إلوق التشذذذاورية  ذذذع أصذذذحاب املصذذذلحة بشذذذأن االجتازذذذات املسذذذتقبلية لصذذذن        الامليذذذة عذذذن
 املتحإلمن للمشاريع اياتاجية  ام م
 

 االجتماع املشترك  
عقإل اجتماعًا  شذتركًا للمجذالس التنفيييذة لناذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق          

ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع، و نظمذذة ام ذذم املتحذذإلمن     
، 3102شذذباط/فناير  2ا ا امغييذذة الاذذاملي يف للطفولذذة، وزيئذذة ام ذذم املتحذذإلمن للمذذرأمن، وبراذذ

تنذذاول املواضذذيع التاليذذة: )أ( تفايذذل التوصذذيات املنبثقذذة عذذن االسذذتاراض الشذذا ل الذذيي جيذذري     
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أربذذذع سذذذنوات لسياسذذذة اماشذذذطة التنفيييذذذة الذذذيت تضذذذطلع هبذذذا  نظو ذذذة ام ذذذم املتحذذذإلمن    كذذذل
 والتااون الثالثي التنمية  )ب( تفايل التااون فيما بني بلإلان اجلنوب  أجل  ن

 عقإل أيضًا جلسات اي اطة واملشاورات غ  الرمسية التالية: 
 

 براا ا ام م املتحإلمن اي ائي  
ة لناذا ا ام ذم   سذتراتيجي  شاورات غ  رمسية بشذأن النتذائا اموليذة لتقيذيم اخلطذة اال      

  3102-3118املتحإلمن اي ائي للفترمن 
ة سذذتراتيجيريذذق الذذيت تفضذذي حىل اخلطذذة اال    شذذاورات غذذ  رمسيذذة بشذذأن خارطذذة الط    

  3107-3102لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي للفترمن 
ح اطذذة بشذذأن الامليذذة التشذذاورية اجلاريذذة لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع اياتاجيذذة    

  (3103/03أصحاب املصلحة اليت صإلر هبا تكليف  ن اجمللس التنفييي )زوج  املقرر   ع
 

 م املتحإلمن للسكانصنإلوق ام   
ة لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  سذذتراتيجي شذذاورات غذذ  رمسيذذة بشذذأن اخلطذذة اال  
  3107-3102للفترمن 

 
  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  

ة ملكتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات     ستراتيجي شاورات غ  رمسية بشأن حعإلاد اخلطة اال 
 سائل الرئيسية :  ناقشة امل3107-3102املشاريع للفترمن 

 
 4102شباط/فرباير  0

 
  3102/00 
ة لناذا ا  سذتراتيجي االستاراض التجمياي والتقرير السنوي ملإلير الناا ا عذن اخلطذة اال    

 3103-3118ام م املتحإلمن اي ائي: امداء والنتائا للفترمن 
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 ( DP/2013/11هبيا التقرير ) حييع للةا  - 0 
 زا أفيإل به عن ح راز التقإلم عن عيع جماالت النتائا  ويرح ب - 3 

http://undocs.org/ar/DP/2013/11
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براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي علذذذ  اسذذذتخإلام الذذذإلروس الذذذيت      ويشاااج ع - 2 
لذإلورمن السذنوية   نيإليإلزا يف التقرير، زا يف ذلك تلك املستقامن  ن تقذارير التقيذيم املقإلَّ ذة يف ا    مت

  3107-3102ة، ستراتيجي ن أجل حعإلاد اخلطة اال
براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي علذذ  أن يواصذذل، يف تقذذارير      يشااج ع أي ااا   - 2 

املقإلَّ ذذة  سذذتقباًل، نيسذذني الذذُنظم الذذيت يتباهذذا يف ايبذذالل عذذن النتذذائا زذذا يكفذذل طذذرذ املزيذذإل      
 ،صذذذلة بذذذإ راز النتذذذائا املتوقاذذذة بصذذذورمن شذذذا لة    املالو ذذذات املسذذذتنإلمن حىل قذذذرائن، واملت    ذذذن

فضذاًل   ،زا يف ذلك سرد نيليلي للمسامهات اي ائية اليت يقإّل ها براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي  
 عن التحإليات اليت مت الوقوق عليها 

 
 4102حزيران/يانيه  02

  
  3102/03 
 3107-3102ئي، ة لناا ا ام م املتحإلمن اي استراتيجي شروع اخلطة اال  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
بشذذذذذأن التقريذذذذذر السذذذذذنوي ملذذذذذإلير الناذذذذذا ا  3103/1حىل  قذذذذذرر   يشاااااري - 0 

 ة ستراتيجياال اخلطة عن
،  ذذع التقذذإلير، بالامليذذة التشذذاورية والتشذذاركية الذذيت اضذذطلع هبذذا   حياايع للةااا  - 3 

، 3107-3102ة، سذذتراتيجيبراذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي لذذإلى وضذذع  شذذروع اخلطذذة اال  
ويطلذذ  حىل الناذذا ا اي ذذائي  واصذذلة التشذذاور بطريقذذة شذذا لة  ذذع الذذإلول امعضذذاء وسذذائر       
امطذذراق صذذا بة املصذذلحة بغيذذة حجنذذاز اخلطذذة و رفقا ذذا  هيذذإلًا العتمادزذذا يف الذذإلورمن الااديذذة    

  3102الثااية لاام 
الذذذذيت ة  ذذذذن حدرا  باذذذذ  البنذذذذود  سذذذذتراتيجي ذذذذا مت يف اخلطذذذذة اال  يالحاااا  - 2 

 ظيذذت زوافقذذة علذذ  املسذذتوى احلكذذو ي الذذإلور يف  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن،          قذذإل تكذذن مل
 نكن  اه اعتبارزا  وضع اتفاق عل  املستوى احلكو ي الإلور  ال مما

 3107-3102ة، سذذتراتيجيبيذذان الرؤيذذة اجلإليذذإلمن ملشذذروع اخلطذذة اال    يؤي ااد - 2 
ضذاء علذ  الفقذر  ذع الامذل يف الوقذت افسذه        اليي يقصإل حىل  ساعإلمن البلإلان عل  التوصل للق

 عل  التقليل امللموس  ن  االت الال ساوامن وايقصاء 
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 ،3107-3102ة، سذذذتراتيجيهبيكذذذل وحطذذذار  شذذذروع اخلطذذذة اال    يرح اااب - 3 
ذلك جمموعتها املقتر ة  ن جماالت تركيذز الامذل والنتذائا اي ائيذة باعتبذار أن الصذياغة        يف زا

قيإل التطوير، ويطل  حىل براا ا ام م املتحإلمن اي ائي حعإلاد اسخة  ائيذة   الإلقيقة هلا  ا زالت
 ن املشروع حبيث تقوم عل  أ ذور شذ   ذن بينذها التاليقذات واملذإلخالت الذواردمن  ذن الذإلول          

، وخذذالل الامليذذة اجلاريذذة  3102امعضذذاء خذذالل الذذإلورمن السذذنوية للمجلذذس التنفيذذيي لاذذام    
خيًا باذني االعتبذار   أزيإل  ن املشاورات واييضا ات والتاإليالت  اليًا، مما سيقتضي حجراء امل

  3102احلاجة حىل التركيز التنظيمي  ن أجل حجناززا واعتمادزا يف دورته الاادية الثااية لاام 
حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي بذذإلء ايجذذراءات الرا يذذة حىل حجنذذاز   يةلااب - 2 

وكيلك ايطار املتكا ل للنتائا واملوارد علذ  أسذاس حطذار     3107-3102امليزااية املتكا لة، 
باعتبذذار أن الصذذذياغة الإلقيقذذة هلذذذي     3107-3102ة، سذذتراتيجي وزيكذذل  شذذروع اخلطذذذة اال  

الاناصر  ا زالت قيإل التطوير  هيإلًا العتمادزذا  ذن جااذ  اجمللذس التنفيذيي يف دورتذه الااديذة        
  3102الثااية لاام 
 ذا  شذروع ايطذار املتكا ذل للنتذائا واملذوارد ملشذروع        هبيكذل و  حييع للةا  - 7 
 ن  نطلق أن صذياغتها الإلقيقذة  ذا زالذت قيذإل التطذوير،        3107-3102ة، ستراتيجياخلطة اال

ويطلذذ  حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي أن يواصذذل وضذذع املؤشذذرات وخطذذوط امسذذاس      
  3102لإلورمن السنوية لاام واملاامل وامزإلاق ذات الصلة بقصإل ح ائها حبلول عقإل ا

يف بلذذذإلان الناذذذا ا  3107-3102ة، سذذذتراتيجيأن تنفيذذذي اخلطذذذة اال يالحااا  - 8 
وأن يراعي احلوار اليي يتم عل  املستوى القطري بشأن امولويات واال تياجات الوطنيذة   بإل ال

  عل  أساس  إلفوع بالطل  عل  حنو  ا يناكس يف صكوك النجمة عل  الصايإل القطري
حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي تقذذإل. املزيذذإل  ذذن املالو ذذات يف        يةلااب - 1 

بشأن كيفيذة ح ذراز النتذائا، وذلذك      3102الوقت املناس  الااقاد الإلورمن الاادية الثااية لاام 
بطرق ش   نها التوضذيح جبذالء لكيفيذة اسذبة النذواتا بصذورمن  باشذرمن لناذا ا ام ذم املتحذإلمن           

التذرابن بذني املخرجذات والنتذائا وأسذالي  تقيذيم املخذاطر وحدار ذا كوسذيلة          اي ائي، وكيفيذة  
 ي راز النتائا ذات الصلة 

باجلهود اليت يبيهلا براا ا ام م املتحإلمن اي ذائي يدرا  واليذات    حييع للةا  - 01 
االسذذتاراض الشذذا ل الذذيي يذذتم كذذل أربذذع سذذنوات للسياسذذات املتصذذلة باماشذذطة التنفيييذذة        

ة املقبلة لناذا ا  ستراتيجيل التنمية عل  صايإل  نظو ة ام م املتحإلمن يف ُصل  اخلطة االأج  ن
، ويطلذ  حىل الناذا ا أن يامذل علذ  الذربن الكا ذل       3107-3102ام م املتحإلمن اي ذائي،  
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وبذذذني زذذذي  الواليذذذات، ويطلذذذ  أيضذذذًا    3107-3102ة املقبلذذذة، سذذذتراتيجيبذذذني اخلطذذذة اال 
ملسذذذامهة يف املناقشذذذات الذذذيت تذذذإلور  ذذذع الصذذذناديق والذذذنا ا امخذذذرى  الناذذذا ا  واصذذذلة ا حىل
 وضع  ا  شترك لتتبتع  سار تنفيي االستاراض اليي جيري كل أربع سنوات  أجل  ن

ويطلذذذ  حىل الناذذذا ا اي ذذذائي   3102/3 ذذذن املقذذذرر   3حىل الفقذذذرمن  يشاااري - 00 
النتذذائا واالسذذذتنتاجات   3107-3102ة، سذذذتراتيجييراعذذي بصذذورمن كا لذذذة يف اخلطذذة اال    أن

والتوصيات اليت تضمها عيع تقارير التقييم ذات الصذلة، املقإلَّ ذة حىل اجمللذس التنفيذيي يف فتذرمن      
، وخاصة تلك املقإلَّ ذة يف دورمن اجمللذس التنفيذيي    3102-3118ة الرازنة، ستراتيجياخلطة اال

  3102السنوية لاام 
ئي أن يقذذإلسم املزيذذإل  ذذن املالو ذذات    حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذا    يةلااب - 03 

بشذأن امسذلوب الذيي سذتامل      3102وقت  ناسذ  الااقذاد الذإلورمن الااديذة الثاايذة لاذام        يف
املنظمذذة سذذواء بصذذورمن  شذذتركة أو  ذذن خذذالل تقسذذيم الامذذل ضذذمن اطذذاق  نظو ذذة ام ذذم   بذذه

ز ام ذذم املتحذذإلمن، زذذا يف ذلذذك  ذذع سذذائر الصذذناديق والذذنا ا والوكذذاالت املتخصصذذة يف جهذذا   
املتحذذإلمن اي ذذائي أخذذيًا باذذني االعتبذذار الواليذذات الذذيت تضذذطلع هبذذا كذذل  نذذها، وبغذذرض تازيذذز      
التجذذااس وجتنذذ  التذذإلاخل واالزدواجيذذة، فضذذاًل عذذن نيسذذني النتذذائا املتحققذذة علذذ  امرض        

 والتنفيي بالنسبة لبلإلان الناا ا 
ا مت ختصيصذذه سذذنويًا حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي أن يوّضذذح  ذذ  يةلااب - 02 

املوارد امساسية وغذ  امساسذية علذ  أسذاس احملصذلة اي ائيذة يف ايطذار املتكا ذل للنتذائا            ن
  3107-3102لإلى حجناز  شروع امليزااية املتكا لة،  3107-3102واملوارد، 
حىل براا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي أن يراعذي  ذام املراعذامن آراء الذإلول         يةلب - 02 

 زذا يف ذلذك د ذا التاذاون فيمذا بذني       3107-3102ة، ستراتيجيعضاء لإلى حجناز اخلطة االام
بلإلان اجلنوب واحلاجة حىل املشذاركة الفاالذة  ذن جااذ  الناذا ا اي ذائي يف جهذود التصذإلي         

  3102للفقر املإلِقع،  ن أجل اعتمادزا يف الإلورمن الاادية الثااية لاام 
 4102حزيران/يانيه  02
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  3102/02 
 الذذذة االلتزا ذذذات بالتمويذذذل الاذذذادي لناذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي و ذذذا يذذذرتبن            

 و ا باإل  3102الصناديق والنا ا لاام   ن به
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بذالتقرير الصذادر عذن  الذة االلتزا ذات بالتمويذل الاذادي لناذا ا          حييع للةا  - 0 

 ( و رفقاته DP/2013/13و ا باإل  ) 3102ه لاام ام م املتحإلمن اي ائي وصناديقه وبراجم
يف املذوارد الااديذة تناقصذت     3103بأن  سامهات عذام   مع القلق حييع للةا  - 3 
 ليذذون دوالر  172.30 ليذذون دوالر  ذذن  بلذذك    822.0يف املائذذة حىل  بلذذك    02.3بنسذذبة 

بليذذون دوالر  0.3زذذو  ذذا يقذذل بكذذث  عذذن زذذإلق التمويذذل املذذنقَّح البذذالك       و ،3100عذذام  يف
 ( 312، الفقرمن DP/2011/22) 3103للموارد الاادية لاام 

،  ذذع القلذذق، بذذأن املسذذامهات ايعاليذذة )املذذوارد الااديذذة    حياايع للةااا  لااذلك  - 2 
لتبلذذذك  3103قإل َّذذذة حىل الناذذذا ا اي ذذذائي تناقصذذذت بذذذإلورزا يف عذذذام  واملذذذوارد امخذذذرى( امل

  3100باليني دوالر يف عام  2.83باليني دوالر  ن  2.22
كذااون امول/ديسذذمن   30املذؤرخ   332/27حىل قذرار اجلمايذة الاا ذة     يشاري  - 2 
لشا ل الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات لسياسذة اماشذطة التنفيييذة         بشأن االستاراض ا 3103

 اليت تضطلع هبا  نظو ة ام م املتحإلمن  ن أجل التنمية 
علذ  أن املذوارد امساسذية/الاادية  ذا زالذت، حبكذم طبياتذها         يؤلد من جديد - 3 

إلمن غذذ  املشذذروطة،  ثذذل امسذذاس لألاشذذطة التنفيييذذة الذذيت تضذذطلع هبذذا  نظو ذذة ام ذذم املتحذذ        
التنمية، ويؤكإل يف زيا املضمار  ن جإليإل عل  احلاجة حىل أن يتصإلى براذا ا ام ذم    جلأ  ن

املتحإلمن اي ائي، عل  أساس  تواصل، ملااجلة االختالل احلاصذل بذني املذوارد امساسذية/الاادية     
 واملوارد غ  امساسية/امخرى 

ة/الاادية لذذذإلعم علذذذ  احلاجذذذة حىل جتنذذذ  اسذذذتخإلام املذذذوارد امساسذذذي  يؤلاااد - 2 
اماشطة املمولة  ن املوارد غ  امساسية زا يف ذلك استخإلام املوارد امساسذية/الاادية لتغطيذة   

 النفقات املتصلة بايدارمن ودعم ام وال غ  امساسية وأاشطتها النااجمية 
بذذذذأن علذذذذ  الذذذذإلول امعضذذذذاء وبراذذذذا ا ام ذذذذم املتحذذذذإلمن اي ذذذذائي     يساااال م - 7 
خصذي  املذوارد امساسذية/الاادية واملذوارد غذ  امساسذية الذيت تتصذف بأ ذا          أولويذات لت  وضع

أكثذذر قابليذذة للتنبذذؤ، فضذذاًل عذذن  رواتذذها وقلذذة ختصيصذذها وُ سذذن ارتباطهذذا بأولويذذات بلذذإلان      
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وكذذيلك  ،الناذذا ا، زذذا يف ذلذذك تلذذك الذذواردمن ضذذمن حطذذار املسذذاعإلمن اي ائيذذة لأل ذذم املتحذذإلمن  
   ا اي ائي والوالية اليت يضطلع هباة للنااستراتيجيباخلطة اال
براا ا ام م املتحإلمن اي ائي حىل بيل كذل جهذإل ممكذن لتوسذيع قاعذإلمن       يدلا - 8 

املاحنني بوسذائل شذ   نذها زيذادمن عذإلد البلذإلان والشذركاء اتخذرين الذيين يقذإل ون  سذامهات            
 احنني  الية حىل الناا ا زا يؤدي حىل خف  االعتماد عل  عإلد حمإلود  ن امل

عيذذع البلذذإلان الذذيت مل تقذذإلسم  ذذ  اتن  سذذامهات يف املذذوارد الااديذذة      يشااج ع - 1 
 عل  أن تفال ذلك  3102 لاام

البلذذإلان املاحنذذة والبلذذإلان امخذذرى القذذادرمن علذذ  ذلذذك، علذذ  أن تواصذذل  حيااث - 01 
اايذذة وتزيذذإل بصذذورمن  لموسذذة التنعذذات الذذيت تقذذإل ها بطريقذذة تتسذذق  ذذع قذذإلرا ا لصذذا  امليز        

امساسذذية/الاادية لناذذا ا ام ذذم املتحذذإل اي ذذائي، وأن تسذذازم علذذ  أسذذاس  تاذذإلد السذذنوات     
 وبطريقة  ستإلا ة ونكن التنبؤ هبا 

 
 4102حزيران/يانيه  02

  
  3102/02 
: 3102-3111تقريذذذر بشذذذأن الناذذذا ا الاذذذاملي لناذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي،        

 والنتائا امداء
 

  لتنفيذيإن اجمللس ا 
 3102-3111بذذذالتقرير النذذذهائي بشذذذأن الناذذذا ا الاذذذاملي،      حيااايع للةاااا   - 0 

(DP/2013/14 ) 
بذذذأن يسذذذإلي براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي املزيذذذإل  ذذذن  شذذذورمن    ياصاااي - 3 

االت الامذذل الذذيت سذذيتم نيإليذذإلزا السياسذات املتكا لذذة واملرّكذذزمن علذذ  الذذنا ا حبيذذث تغطذذي جمذذ 
زذذا يزيذذإل  ذذن فااليتذذه يف  سذذاعإلمن البلذذإلان  3107-3102ة، سذذتراتيجيضذذمن اطذذاق اخلطذذة اال

 عل  التصإلي للتحإليات اي ائية اليت تزداد تاقيإلًا وترابطا 
 

 4102حزيران/يانيه  02
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  3102/03 
 تقييم براا ا ام م املتحإلمن اي ائي  

 شأن التقييم واستجابة ايدارمن التقرير السنوي ب )أ( 
 ة لناذذذذذذا ا ام ذذذذذذم املتحذذذذذذإلمن اي ذذذذذذائي، سذذذذذذتراتيجيتقيذذذذذذيم اخلطذذذذذذة اال )ب( 

 واستجابة ايدارمن  3118-3102
 تقييم الناا ا الااملي واستجابة ايدارمن  ) ( 
 تقييم الناا ا ايقليمي مفريقيا واستجابة ايدارمن  )د( 
 ل الاربية واستجابة ايدارمن تقييم الناا ا ايقليمي للإلو )زذ( 
 تقييم الناا ا ايقليمي تسيا واحملين اهلادئ واستجابة ايدارمن  )و( 
  تقييم الناا ا ايقليمي موروبا ورابطة الإلول املستقلة واستجابة ايدارمن )ز( 
تقيذذذيم الناذذذا ا ايقليمذذذي م ريكذذذا الالتينيذذذة و نطقذذذة البحذذذر الكذذذاري        )ذ( 

 رمن واستجابة ايدا
تقيذذيم  سذذامهة براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي يف احلذذوار فيمذذا بذذني بلذذإلان    )ط( 

 اجلنوب والتااون الثالثي واستجابة ايدارمن 
 

  إن اجمللس التنفيذي 
بالتزام حدارمن براا ا ام م املتحإلمن اي ائي بالتقييم وبإجياد ثقافة تقيذيم   يرح ب - 0 

عن التزام  كت  التقييم وامعمال اليت يقذوم هبذا  ويشذجسع     عل   ستوى املنظمة بأسرزا فضاًل
حدارمن براا ا ام م املتحإلمن اي ائي وكذيلك  كتذ  التقيذيم علذ   واصذلة بذيل زذي  اجلهذود          

اخلصذذوص يؤكذذإل علذذ  أمهيذذة تقذذإل. التمويذذل الكذذايف يف وقتذذه املناسذذ ، ملهمذذة التقيذذيم     زذذيا ويف
ايقليمي والقطري كسبيل لتأ ني فااليته واسذتقالليته،  كل  ستوى املنظمة وعل  املستويني  عل 

ويطلذذ  حىل حدارمن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي أن تتشذذاور  ذذع اجمللذذس التنفيذذيي بشذذأن أي      
 تغي ات تطرأ عل  لصصات  همة التقييم باإل حقرارزا  ن جاا  اجمللس التنفييي 

ام ذم املتحذإلمن اي ذائي زذا يكفذل       باجلهود اليت تبيهلا حدارمن براا ا حييع للةا  - 3 
أن نيظ  عيع التقييمات املركزية والال ركزية باستجابة  ن جااذ  ايدارمن  شذفوعة جبذإلاول    

  ز نية حمإلدمن للتنفيي



E/2013/35 

 

141/187 14-58877 

 

باالقتراذ املتالق بإجراء استاراض  ستقل لسياسة التقيذيم   حييع للةا  لذلك - 2 
، ويطلذذ  حىل  كتذذ  التقيذذيم 3101/02التنفيذذيي  يف الناذذا ا اي ذذائي ا تثذذااًل ملقذذرَّر اجمللذذس 

  تيس  حجراء زيا االستاراض يف  ل توجيه اجمللس التنفييي
 :( وا تجابة اإلدارةDP/2013/16فيةا يتص  بالتقرير السناي بشةن التقييم ) 
 3103ا ا القطريذة املنجذزمن يف عذام     ا طرأ  ن نيسن يف ا تثذال الذن   يالح  - 2 

  ملقتضيات التقييم
حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي أن يقذذوم، بالتاذذاون  ذذع املنظمذذات        يةلااب - 3 

امخرى بام م املتحإلمن، زواصلة دعمه لبناء قإلرمن وطنيذة للتقيذيم بطريقذة  نهجيذة،  ذزوَّدمن بغايذات       
  إلدمن و ن خالل ُاها فاالة  ن  يث التكاليفواضحة وأزإلاق نكن قياسها و واعيإل ز نية حم

حىل  كت  التقيذيم يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي أن ياذزز  راعذامن         يةلب - 2 
 بادئ املساوامن بني اجلنسني يف عيذع أعمذال التقيذيم الذيت يقذوم هبذا، وأن يشذمل ذلذك جهذوَد           

تقذذارير  املقبلذذة عمذذا يبيلذذه  ذذن جهذذود  الرا يذذة حىل تازيذذز ثقافذذة التقيذذيم يف املنظمذذة وايفذذادمن يف  
 زيا الصإلد  يف

زذذا طذذرأ  ذذن نيسذذن يف اوعيذذة التقييمذذات الال ركزيذذة، ولكنذذه يال ذذظ       ينااّا  - 7 
الوقت افسه  ا طرأ  ذن اخنفذاض يف قذإلرمن الرصذإل والتقيذيم علذ  صذايإل املكاتذ  القطريذة،           يف

ال للصذذلة الذذيت تذذربن وير ذذ  بذذاقتراذ فريذذق اسذذتاراض امقذذران الذذيي يقضذذي بتقذذإل. دعذذم فاذذ
التقييمذذات الال ركزيذذة و همذذة التقيذذيم املركذذزي، ويؤيذذإل احلاجذذة حىل تقيذذيم أساسذذي يتذذيح    بذذني
امسذذباب الذذيت تذذؤّدي حىل أن تظذذل جمذذاالت عإليذذإلمن  ذذن أعمذذال الناذذا ا اي ذذائي والتقيذذيم  فهذم 

 والرصإل الال ركزي دون  ااي  اجلودمن 
، ويطلذ  حىل الناذا ا اي ذائي    3102لاذام   عل  براا ا الامل املذنقَّح  ياافق - 8 

تقإل. عرض شفوي بشأن املواضيع املقتر ة بالنسبة للتقييمني املواضيايني املتبقيني لإلى اااقذاد  
 الإلورمن الاادية الثااية للمجلس التنفييي  ن أجل املوافقة عليها 

طلذذ  ال يذذزال يف بإلاياتذذه، وي 3102أن حعذذإلاد براذذا ا الامذذل لاذذام   يالحاا  - 1 
، 3102 كتذذذ  التقيذذذيم أن يقذذذإلسم حىل اجمللذذذس التنفيذذذيي، يف دورتذذذه الااديذذذة اموىل لاذذذام   حىل

ة اجلإليذذإلمن للناذذا ا اي ذذائي،  سذذتراتيجيعمذذل تفصذذيلية تتضذذمن عيذذع عناصذذر اخلطذذة اال   خطذذة
خطة تقيذيم شذا لة  توسذطة     3102، كما يطل  أن تطرذ خطة الامل لاام 3102-3107

 املتحإلمن اي ائي  امجل لناا ا ام م
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بالنتذذائا الذذيت توّصذذل حليهذذا فريذذق اسذذتاراض امقذذران بشذذأن املنهجيذذة     يرح ااب - 01 
 وتبادل املاارق الواردين يف التقرير وحيّث  كت  التقييم عل  تنفيي  قتر ات الفريق 

علذذ  اجملموعذذة اجلإليذذإلمن  ذذن التقييمذذات الذذيت تركذذز علذذ  قيذذاس النتذذائا   ياافااق - 00 
 ويإلعم جهإل  كت  التقييم يف حجراء تقييمات  شتركة  ع شركاء الناا ا املتحققة، 
 ة لربنااااامج األماااام املتحاااادة اإلمنااااائي     ااااتراطيجيفيةااااا يتصاااا  بتقياااايم اخلةااااة اال    
4112-4102 (DP/2013/17( وا تجابة اإلدارة )DP/2013/18): 
براا ا ام م املتحإلمن اي ائي عل  أن يراعذي النتذائا والتوصذيات الذواردمن      حيث  - 03 

، وخاصذذذة 3107-3102اجلإليذذذإلمن،  ةسذذذتراتيجييف التقريذذذر حبذذذياف زا لذذذإلى وضذذذع اخلطذذذة اال 
يأخذي براذا ا    أن يتالق بإعطاء امولوية للإلعم املقإلَّم عل  الصايإل القطذري  ويطلذ  أيضذاً    فيما

 سذتراتيجي ام م املتحإلمن اي ائي يف اعتبار  النتذائا والتوصذيات املتالقذة زذا يلذي: )أ( التوجيذه اال      
املركَّز والواضح  )ب( احلاجة حىل دعم تنمية القإلرات واستإلا ة النتذائا علذ  الصذايإل القطذري      

الاذذذاملي وايقليمذذذي  ) ( زيذذادمن توضذذذيح توزيذذذع امدوار واملسذذؤوليات علذذذ  كذذذل  ذذن الصذذذايإل   
  )د( تازيز حطار املساءلة زا يف ذلك عمليات الرصإل والتقييم وايبالل والقطري  و

، ويطلذ  حىل براذا ا ام ذم املتحذإلمن     3102/3 ن املقذرَّر   3حىل الفقرمن  يشري - 02 
يذع  اي ائي أن يأخي يف اعتبار  بصورمن كا لة النتائا واالستنتاجات والتوصذيات الذواردمن يف ع  

ة الرازنذذة، سذذتراتيجيتقذذارير التقيذذيم ذات الصذذلة املقإلَّ ذذة حىل اجمللذذس التنفيذذيي يف فتذذرمن اخلطذذة اال
  3102، وخاصة تلك املقإّل ة يف الإلورمن السنوية للمجلس التنفييي لاام 3118-3102
بالذذإلليل الذذيي يشذذهإل بذذأن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي قذذإل أصذذبح   يرح ااب - 02 

وأن الناذذذا ا اي ذذذائي   3102-3118ة  سذذذتراتيجياعتمذذذاد اخلطذذذة اال   نظمذذذة أقذذذوى  نذذذي 
 املرجح أن يقإلسم  سامهات ح ائية هلا أمهيتها يف عيع اجملاالت اليت يركاز عليها   ن

الناا ا اي ائي عل  نيسني  ااجلته للقضايا الشذا لة، و ذن ذلذك  ذثاًل      حيث - 03 
علذ  الصذايإل القطذري وتذإلعيم و أسسذة حدارمن املاذارق        تنمية القإلرات واملساوامن بني اجلنسني

 والتالم باعتبار ذلك أساسًا حموريًا ملسامهة الناا ا اي ائي يف نيقيق النتائا اي ائية 
حىل براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي أن يقذإلسم ح اطذة  ذوجزمن للمجلذس          يةلب - 02 

بشذذأن امسذذلوب الذذيي ياذذاجل    3102اذذام التنفيذذيي يف وقذذت اااقذذاد دورتذذه الااديذذة الثاايذذة ل   
الناا ا اي ائي  ا يذرد يف تقذارير التقيذيم ذات الصذلة  ذن اتذائا واسذتنتاجات وتوصذيات،          به

 3102-3118ة الرازنذة،  ستراتيجيوزي التقارير املقإل ة حىل اجمللس التنفييي يف فترمن خطة اال
  3102لاام  وخاصة تلك املقإلَّ ة يف الإلورمن السنوية للمجلس التنفييي
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 :(DP/2013/20( وا تجابة اإلدارة )DP/2013/19فيةا يتعلق بتقييم الربنامج العاملي ) 
 ايدارمن  بالتقرير املتالق بتقييم الناا ا الااملي واستجابة للةا  حييع - 07 
ة سذذتراتيجيحىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي أن يراعذذي يف اخلطذذة اال يةلااب - 08 

ويف الناذذذا ا الاذذذاملي املقبذذذل التوصذذذيات والنتذذذائا الذذذواردمن   3107-3102اجلإليذذذإلمن للفتذذذرمن 
تقرير التقييم وأن يذإلجمها فيهمذا حد اجذا تا ذا،  ذع حيذالء االعتبذار الواجذ  للمسذائل املثذارمن            يف
 زذذا يف ذلذذك احلاجذذة حىل: )أ(  زيذذإل  ذذن الوضذذوذ يف تاريذذف القيمذذة الذذيت يضذذيفها    ،التقريذذر يف

اتبذاع  ذا    الناا ا الااملي حىل النا ا ايقليمية والقطرية لناا ا ام م املتحإلمن اي ذائي  )ب( 
اية أكثذذر ااتظا ذذًا لتقاسذذم املارفذذة  ) ( د ذذا املسذذاوامن بذذني اجلنسذذني يف عيذذع اجملذذاالت املواضذذي  

جمذال ختطذين    بطريقة أفضل وختصي   ا يكفي  ن املوارد الالز ذة للمسذاوامن بذني اجلنسذني يف    
تنسذيق أكثذر    أجذل  و )د( توّخي  زيإل  ذن الوضذوذ يف  راتذ  املسذؤولية  ذن       وتنفيي النا ا

 فاالية بني السياسة املرسو ة واملكات  ايقليمية 
ي أن يشذذمل وضذذع الناذذا ا الاذذاملي حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائ يةلااب - 01 

عل  أيفطرًا واضحة تتصل بالنتائا، ويطل  كيلك تقذإل. الناذا ا الاذاملي لذإلى اااقذاد الذإلورمن       
  3102الاادية اموىل لاام 

التوصذذذذية وقبذذذذول التوصذذذذية بالنسذذذذبة حىل اسذذذذتجابة ايدارمن بوضذذذذع   يالحاااا  - 31 
اخلذذإل ات االستشذذارية، ويطلذذ     لتوجيذذه 3102ة  شذذتركة حبلذذول  زيران/يوايذذه   اسذذتراتيجي

ة  وضذذوع ختصذذي   ذذوارد للخذإل ات االستشذذارية فيمذذا بذذني املسذذتويات  سذذتراتيجيتاذاجل اال  أن
القطرية وايقليمية والااملية، دعمًا مداء أقوى يتم عل  الصذايإل القطذري ويطذرذ  ييذزًا أوضذح      

  “االستشارية أو التقنية”وبني تقإل. اخلنمن “ السياسة”بني  هام 
فيةا يتعلق بتقييم الربامج اإلقليةية ألفريقياا  وس ايا واطايع ائاادا  والادور العربياة         

وأوروباااا ورابةاااة الااادور املساااتقلة  وأمريكاااا الالطينياااة ومنةقاااة البحااار الكااااري   والتعااااون   
  DP/2013/21  DP/2013/23  DP/2013/27بلاااادان اجلناااااو والتعاااااون الثال ااااي ) باااا، فيةااااا

DP/2013/29و   DP/2013/31 ) ( وا ااااااااااااااااااااااااتجابات اإلدارةDP/2013/22  DP/2013/24  
DP/2013/26  DP/2013/28  DP/2013/30  وDP/2013/32): 

بتقارير تقييم النا ا ايقليمية والتاذاون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب       حييع للةا  - 30 
 والتااون الثالثي واستجابات ايدارمن 

حىل براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي أن يأخذذذي يف االعتبذذذار، اتذذذائا     لااابية - 33 
ة اجلإليذإلمن،  سذتراتيجي وتوصيات التقارير وأن يامل عل  دجمهذا بصذورمن كا لذة ضذمن اخلطذة اال     
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والنا ا ايقليمية يف املستقبل،  ع حيالء االزتمذام الواجذ  للقضذايا املنهجيذة      3102-3107
ذلك احلاجة حىل: )أ( أيفطر واتذائا حقليميذة واضذحة و ركَّذزمن و وجَّهذة      زا يف  ،املثارمن يف التقارير

 ة للناذذذذا ا اي ذذذذائي،سذذذذتراتيجيات ايقليميذذذذة و توائمذذذذة  ذذذذع اخلطذذذذة اال سذذذذتراتيجيحنذذذذو اال
، و ع اال تياجات واملطالذ  ايقليميذة  )ب( نيسذني عمليذات رصذإل وتقيذيم       3102-3107

الغهذذا  ) (  راكذذز اخلذذإل ات ايقليميذذة الذذيت تركذذز  النتذذائا وحعذذإلاد التقذذارير بشذذأ ا و ذذن د حب 
علذذذ   بذذذادالت وتقاسذذذم املاذذذارق خنا ذذذا علذذذ  امولويذذذات املواضذذذياية للناذذذا ا اي ذذذائي و 

و )د( عمليات التشاور الشا لة  ع عيع امطراق ذات الصلة  ن أصذحاب    البلإلان بني فيما
 ايقليمية  ات واملشاريعستراتيجياملصلحة لإلى تصميم النا ا واال

بذذذامليزمن النسذذذبية الذذذيت يتمتذذذع هبذذذا براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي         يسااال م - 32 
  وتيس  التااون فيما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي دعم يف

باجلهود اليت يبيهلا براا ا ام م املتحإلمن اي ائي  ن أجذل د ذا التاذاون     ينّا  - 32 
اجمذذه، ويطلذذ  حىل الناذذا ا اي ذذائي أن يّتبذذع أسذذلوبًا أكثذذر   فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب ضذذمن بر 

ارق وُاظذذذم ايبذذذالل املؤسسذذذية  نهجيذذذة يف زذذذيا املضذذذمار، وخاصذذذة يف  نذذذازا تقاسذذذم املاذذذ 
يتصذذل بالتاذذاون بذذني بلذذإلان اجلنذذوب بغيذذة تازيذذز عمليذذات الذذتالم و/أو التزويذذإل املنذذهجي     فيمذذا

  باملالو ات املتصلة بامداء
الناذذذا ا اي ذذذائي أن يوضسذذذح تقسذذذيم الامذذذل وتوزيذذذع وامدوار    حىل  يةلاااب - 33 

واملسؤوليات وخطوط املساءلة فيمذا يتصذل بإجنذاز النتذائا بذني براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي          
و كت  ام م املتحإلمن للتااون فيمذا بذني بلذإلان اجلنذوب، وأن يكفذل للتاذاون فيمذا بذني بلذإلان          

بوصذذفه عنصذذرًا رئيسذذيًا يف جهذذود براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن    اجلنذذوب والتاذذاون الثالثذذي  كااتذذه   
اي ذذائي للمسذذامهة يف تازيذذز القذذإلرات الوطنيذذة لصذذا  التنميذذة املسذذتإلا ة  ذذع نيقيذذق الغايذذات       

 زا يف ذلك الغايات اي ائية لأللفية  ،اي ائية املتفق عليها دوليا
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  3102/02 
 3103ليت  ققها صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية يف عذام  تقرير عن النتائا ا  

وتقريذذر عذذن  شذذاورات أصذذحاب املصذذلحة بشذذأن سذذيناريوزات  سذذتقبل صذذنإلوق ام ذذم 
 املتحإلمن للمشاريع اياتاجية

  إن اجمللس التنفيذي 
( وير سذذذ  بذذذامداء القذذذوي املتواصذذذل    DP/2013/33بذذذالتقرير ) حيااايع للةاااا   - 0 

 لصنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية عل  أساس امزإلاق املرسو ة 
باملبذذادرات اجلإليذذإلمن الذذيت اختذذيزا صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع     يرح ااب - 3 

لاذام   ذع الشذركاء اي ذائيني يف القطذاعني ا     3103اياتاجية وبالشراكات الذيت عقذإلزا يف عذام    
واخلاص يف حطار جماالت خنمن الصنإلوق حبكم  ا هلا  ن أمهية بالنسبة للمناقشذات الذيت دارت   

  3103بشأن خطة التنمية ملا باإل عام 
االختالل املتزايإل بذني املذوارد امساسذية احملذإلودمن للصذنإلوق       يالح  مع القلق - 2 

الصذنإلوق، يف امجذل القصذ ،     وبني  وارد  غ  امساسية املتنا يذة بسذرعة، وزذا سذيحول بذني     
وبني النذهوض بواليتذه امساسذية الذيت تتمثَّذل يف تقذإل. االسذتثمارات اياتاجيذة حىل أقذل البلذإلان           
 وًا، ويسّلم باحلاجذة حىل أن تتصذإلى ايدارمن حىل الطذابع الذيي ال ينبغذي اسذتمرار  هلذي  احلالذة         

 باعتبار ذلك عل  رأس امولويات 
أن االسذذتخإلام املنذذهجي للميزاايذذة امساسذذية لتغطيذذة  القلااقمااع  يالحاا  أي ااا  - 2 

النفقات ايدارية لتنفيذي املشذاريع املمولذة  ذن واقذع املسذامهات غذ  امساسذية، نكذن أن حيذول           
باإل ذلك بني الصنإلوق وبذني االضذطالع بواليتذه، وير ذ  يف زذيا املضذمار بالتذإلاب  السذابق         

رد امساسذذية لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع اختاذزذذا  ذذن أجذذل ختفيذذف الضذذغن علذذ  املذذوا
  3102/1وخاصة املقرَّر  ،اياتاجية
، اعتماد صنإلوق ام م املتحذإلمن للمشذاريع اياتاجيذة    مع القلق، يالح  أي ا  - 3 

عل  عإلد قليل للغاية  ن املاحنني  ن أجل  وارد  امساسية، ويسّلم بضرورمن أن تامذل ايدارمن  
وسذذيع قاعذذإلمن املذذاحنني امساسذذيني زذذا يف ذلذذك  ذذا يتذذأّت   ذذن  ذذوارد  علذذ   ضذذاعفة جهودزذذا لت

 القطاع اخلاص   ن
بالذإلول امعضذاء القذادرمن علذ  ذلذك، أن تسذازم يف املذوارد امساسذية          يهيب - 2 

“ الكتلذذة احلرجذذة”لصذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع اياتاجيذة زذذا يكفذذل لذذه أن يبلذك زذذإلق    
ر سذذنويًا  ذذن املذذوارد السذذنوية امساسذذية وزذذا يكفذذل  واصذذلة  ليذذون دوال 33املتمثذذل يف بلذذول 

 بلإلًا عل  امقل  ن أقل البلإلان  وًا  21يقإل ه  ن دعم حىل عإلد يبلك   ا
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  3102/07 
 تقرير  إليرمن الناا ا بشأن تطور دور و همة براا ا  تطوعي ام م املتحإلمن  ني بإلايته   

 
  يذيإن اجمللس التنف 
( بشذأن تطذور   DP/2013/34 ع التقذإلير بتقريذر  ذإليرمن الناذا ا اي ذائي )      ينّا  - 0 

و همة براا ا  تطوعي ام م املتحإلمن وامسلوب اليي  ققوا بذه تذأث زم علذ  عمليذات      دور
  الناا ا امليكور

سذذامهة براذذا ا  تطذذوعي ام ذذم املتحذذإلمن يف ثقافذذة    ذذع التقذذإلير ز حياايع للةااا  - 3 
التطذذذوع علذذذ  صذذذايإل املنظو ذذذة اي ائيذذذة لأل ذذذم املتحذذذإلمن بأسذذذرزا  ذذذن خذذذالل امعمذذذال الذذذيت  

، وخباصة أعمال  تطذوعي ام ذم املتحذإلمن بالنسذبة حىل نيقيذق      0170االضطالع هبا  ني عام  مت
 يل املثال الغايات اي ائية لأللفية االلتزا ات اي ائية املتفق عليها دوليًا و نها عل  سب

باجلهود اليت ُبيلت يف املاضي واجلهود اليت  ذا بر ذت  بيولذة بصذورمن      يسل م - 2 
 تواصلة  ن جاا  عيذع الشذركاء اي ذائيني لذإلعم أعمذال  تطذوعي ام ذم املتحذإلمن، وخاصذة          

ا  ذن جااذ    يقإل واه  ن  سامهات عل  شكل أ وال أو عل  شكل  وارد بشرية وال سذيم   ا
 البلإلان النا ية اليت أصبحت  اليًا  يئ أغلبية  تطوعي ام م املتحإلمن املوزعني عامليًا 

بالذذإلور القيذذادي ملتطذذوعي ام ذذم املتحذذإلمن يف وضذذع وتازيذذز براذذا ا      يرح ااب - 2 
  لشباب املتطوعني يف سياق جإلول عمل السنوات اخلمس لأل ني الاام

ة حىل ام ذذني الاذذام أن يتذذوىل  تطوعذذو ام ذذم     بطلذذ  اجلمايذذة الاا ذذ   يرح ااب - 3 
املتحإلمن وضع خطة عمل لإل ا التطوع ضمن عمليات السالم والتنمية يف الاقذإل القذادم للنظذر    

كذااون   31املذؤرخ   028/27يف ام ر يف دور ا السباني وزذا يتفذق  ذع قذرار اجلمايذة الاا ذة       
 بشأن تاميم الامل التطوعي خالل الاقإل املقبل  3103امول/ديسمن 

الذذيي أزذذاب زؤسسذذات  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن    028/27بذذالقرار  يرح ااب - 2 
  واصلة تقإل. املساعإلمن يف الترويا لناا ا  تطوعي ام م املتحإلمن 

يقذذوم بذذه براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي  ذذن  واصذذلة تقذذإل. دعذذم     زذذا  ينااا  - 7 
براذذاجمي و ذذار وحداري وقذذااوين حىل  تطذذوعي ام ذذم املتحذذإلمن زذذا يكفذذل تنفيذذي الواليذذة الذذيت          

 يضطلاون هبا 
للفتذذرمن  اسذذتراتيجيزبذذادرمن  تطذذوعي ام ذذم املتحذذإلمن حىل وضذذع حطذذار    يرح ااب - 8 
3102-3107  

 4102حزيران/يانيه  02
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  3102/08 
بشذذأن ترتيبذذات النجمذذة يف براذذا ا ام ذذم   3102/2االسذذتجابة ملقذذرَّر اجمللذذس التنفيذذيي    

 املتحإلمن اي ائي
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بشذذأن  3102/2باالسذذتجابة احلاليذذة حىل  قذذرَّر اجمللذذس التنفيذذيي  حياايع للةااا  - 0 

  ترتيبات النجمة يف براا ا ام م املتحإلمن اي ائي
باملالو ذات الذيت قذإل ها الناذا ا اي ذائي يدرا  صذنإلوق ام ذم         حييع للةاا   - 3 

بشذذأن  3102/2املتحذذإلمن للمشذذاريع اياتاجيذذة يف ترتيبذذات النجمذذة، ويؤكذذإل  ذذن جإليذذإل املقذذرَّر  
حدرا  صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للمشذذاريع اياتاجيذذة يف ترتيبذذات النجمذذة، ويطلذذ  حىل براذذا ا    

ئي تقإل. املزيإل  ن املالو ات بشذأن  ذنرات املبلذك الفالذي املقذرر ختصيصذه       ام م املتحإلمن اي ا
  3102للصنإلوق قبل اااقاد الإلورمن الاادية الثااية لاام 

، DP/2013/37وينذذذذوس  باملالو ذذذذات الذذذذواردمن يف  3102/2حىل املقذذذذرر  يشااااري - 2 
ا ا اي ائي أن يقإلسم، يف املناقشة غ  الرمسيذة الذيت تفضذي حىل املناقشذة الرمسيذة      ويطل  حىل النا

،  الو ذذات توضذذح ا تياجذذات   3102للميزاايذذة املتكا لذذة قبذذل الذذإلورمن الااديذذة الثاايذذة لاذذام      
التمويل و نرا ا حضافة حىل أوجه الترابن والتذآزر بالنسذبة حىل املهذام املمولذة يف حطذار اخلطذوط       

فضذاًل   ،ة التالية: خإل ات الإلعم اي ائي، براا ا االقتصاديني، خإل ات املشورمن السياسذية الثابت
 عن  كت  الإلراسات اي ائية 

 
 4102حزيران/يانيه  02

  
  3102/01 
: التحليذذل التجمياذذي للتقذذإلم احملذذَرز يف تنفيذذي اخلطذذة 3103تقريذذر املذذإلير التنفيذذيي لاذذام   

 3102-3118تحإلمن للسكان، ة لصنإلوق ام م املستراتيجياال
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
 :3103بالوثذذذائق الذذذيت تشذذذكل تقريذذذر املذذذإلير التنفيذذذيي لاذذذام    حيااايع للةاااا  - 0 

DP/FPA/2013/3 (Part I, Part I/Add.I  وPart II ) 
ة سذتراتيجي ر النتذائا اي ذائي للخطذة اال   بالتقإلم احملرز يف تنفيي حطذا  حييع للةا  - 3 

  3102-3118لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان، 

http://undocs.org/ar/DP/2013/37
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بالإلور القيادي املهم اليي يضطلع به، عل  املستوى الاذاملي، صذنإلوق    يسلِّم - 2 
ام م املتحإلمن للسكان يف عذإلد  ذن الامليذات الاامليذة  ذن أجذل التاجيذل بالتقذإلم احملذرز بشذأن           

الذإلور للسذكان والتنميذة، واملسذامهة يف نيقيذق الغايذات اي ائيذة لأللفيذة،         جإلول أعمال املؤ ر 
  3103ويف املناقشة املتالقة خبطة التنمية ملا باإل عام 

صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان علذذ  زيذذادمن املسذذامهة يف التاجيذذل      يشااج ع - 2 
باعتبذذذار أن نيقيذذذق  3103حبلذذذول عذذام   3بالتقذذإلم حنذذذو ح ذذراز الغايذذذة اي ائيذذذة لأللفيذذة رقذذذم    

 الغاية  ا زال  تاثرًا وراء الغايات اي ائية امخرى لأللفية  زي 
صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان علذ   واصذلة نيسذني التحليذل املّتبذع          يشج ع - 3 

التقذذارير السذذنوية املقإلَّ ذذة  سذذتقباًل بشذذأن كيفيذذة  سذذامهة الصذذنإلوق يف النتذذائا املتحققذذة          يف
  ر واستقاء الإلروس املستفادمن الشا لةالتصإلي للمخاط ويف

بذذاجلهود الذذيت يضذذطلع هبذذا صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان يف تنفيذذي       ينااّا  - 2 
املذذنقَّح ويف التاا ذذل  ذذع توصذذيات اسذذتاراض  نتصذذف املذذإلمن للخطذذة          سذذتراتيجي توجيهذذه اال

من  ن خالل خطة امعمال، ويسّلم بذأن صذنإلوق ام ذم املتحذإل     3102-3118ة، ستراتيجياال
  للسكان أصبح بالتار  نظمة أكثر توجهًا حنو نيقيق النتائا

حىل الاملية االستشذارية والتشذاركية اجلاريذة  اليذًا اسذتنادًا       بع، التقدير ينظر - 7 
ة املقبلذة لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن     سذتراتيجي حىل أفكار وحبوأ  تامقة  ن أجل وضذع اخلطذة اال  

  3107-3102للسكان، 
ة يف بلذذإلان الناذذا ا ال بذذإل وأن تأخذذي   سذذتراتيجينفيذذي اخلطذذة اال أن ت يالحاا  - 8 

اعتبارزذذا احلذذوار الذذإلائر علذذ  املسذذتويات القطريذذة بشذذأن امولويذذات واال تياجذذات الوطنيذذة    يف
أسذذاس  ذذإلفوع بانصذذر الطلذذ  وعلذذ  حنذذو  ذذا يذذناكس يف صذذكوك النجمذذة املطرو ذذة         علذذ 
 الصايإل القطري  عل 

ة سذذذتراتيجيالذذذوارد يف  شذذذروع اخلطذذذة اال   اتيجيسذذذتربالتوجيذذذه اال يرح اااب - 1 
علذذذ  حنذذذو  ذذذا سذذذبق االتفذذذاق عليذذذه      3107-3102لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان،   

 ( DP/FPA/2011/11) 3102-3118ة، ستراتيجياستاراض  نتصف املإلمن للخطة اال يف
املتحإلمن للسكان أن يواصل تطذوير  شذاركته املرسذو ة    بصنإلوق ام م  يهيب - 01 

بشأن القضايا املتصلة بالإلينا يات السذكااية وحبقذوق    3107-3102ة، ستراتيجييف اخلطة اال
اياسان و ساوامن اجلنسني بوصفها تشكال أجزاء ال تنفصل عذن جذإلول أعمذال املذؤ ر الذإلور      

ة سذتراتيجي امهة زيا اجلهإل يف نيقيق الغاية االللسكان والتنمية، وزا يتيح التإلليل عل   إلى  س

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2011/11
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لصنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان زذا يف ذلذك  ذا يذتم لصذا  أشذإل الفئذات استضذاافًا و ميشذًا            
 النساء واملرازقني والشباب   ن

، باجلهود اليت يبيهلا صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان    مع التقدير، حييع للةا  - 00 
لسياسذذات الشذذا ل الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات لألاشذذطة        يدرا  واليذذات اسذذتاراض ا 

ة املقبلذذة سذذتراتيجيالتشذذغيلية املنفَّذذيمن  ذذن أجذذل التنميذذة يف  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن يف اخلطذذة اال   
، ويطلذ  حىل صذذنإلوق السذكان أن يامذذل   3107-3102لصذنإلوق ام ذذم املتحذإلمن للسذذكان،   
وبذذني زذذي  التكليفذذات،  3107-3102ة املقبلذذة سذذتراتيجيعلذذ  الذذربن الكا ذذل بذذني اخلطذذة اال

ويطل  كيلك أن يواصل صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان املسذامهة يف املناقشذات الذيت جتذري        
 ع الصذناديق والذنا ا امخذرى  ذن أجذل وضذع  ذا  شذترك لتتبذع  سذار تنفيذي االسذتاراض             

  اليي جيري كل أربع سنوات
ملتباينذة لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن     املقتر ات املطرو ذة بشذأن املشذارَكة ا    يالح  - 03 

للسذذكان طبقذذًا للسذذياق القطذذري، ويسذذّلم زبذذإلأ وضذذع  ذذوذ  امعمذذال واظذذام ختصذذي  املذذوارد   
 شذروع   عل  التذوار  ذن   18حىل  88والفقرات  20حىل  07النحو املوصوق يف الفقرات  عل 

أيار/ ذذايو  31املذذؤرخ  3107-3102ة لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان، سذذتراتيجياخلطذذة اال
، ويال ذذظ 3107-3102ة، سذذتراتيجيللخطذذة اال سذذتراتيجيعلذذ  أسذذاس احملذذور اال  - 3102

زي  الاناصر  ا زالذت بااتظذار ايجنذاز، ويطلذ  يف زذيا الصذإلد حىل صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن           أن
  للسكان  واصلة التشاور  ع الإلول امعضاء بشأن كيفية تنفييزا  ستقبال

 ذم املتحذإلمن للسذكان  واصذلة وضذع التفاصذيل املتصذلة        حىل صنإلوق ام يةلب - 02 
بامسذذلوب الذذيي يز ذذع اّتباعذذه يف ختطذذين و يزاذذة اماشذذطة املنفَّذذيمن علذذ  الصذذايإلين ايقليمذذي    

، كمذذا يطلذذ  حىل الصذذنإلوق  3107-3102ة، سذذتراتيجيوالاذذاملي  ذذن أجذذل فتذذرمن اخلطذذة اال   
للمنظمذة   سذتراتيجي  نيقيق اهلذإلق اال حيضاذ كيفية  سامهة أعماله املنفَّيمن عل  الُصاإل كافة يف

  3107-3102ة املقبلة، ستراتيجيعل  حنو  ا يناكس يف اخلطة اال
عل  صنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان لتقإلنذه  شذروع  يزاايذة  تكا لذة،        يثين - 02 
  للتشاور بشأ ا  ع اجمللس التنفييي 3102-3107
ُيذإلر   زيذإلًا  ذن املالو ذات     صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان علذ  أن   يشجع - 03 

بشذذذأن  3107-3102ة املقبلذذذة لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان،  سذذذتراتيجييف اخلطذذذة اال
الطريقذذة الذذيت سذذيتااون علذذ  أساسذذها ويقسسذذم امعمذذال ضذذمن اطذذاق املنظو ذذة اي ائيذذة لأل ذذم   

يًا باذني  يف ذلك  ذا يذتم  ذع سذائر الصذناديق والذنا ا والوكذاالت املتخصصذة أخذ          زا ،املتحإلمن
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االعتبار الوالية اليت يضطلع هبا كل طرق، وذلك  ذن أجذل تازيذز التجذااس وجتنذ  التذإلاخل       
واالزدواجية يف ضوء اهلإلق النهائي املتمثل يف نيسني النتائا املتحققة علذ  امرض والنذهوض   
بالتنفيذذذذي يف بلذذذذإلان الناذذذذا ا، ويطلذذذذ  حىل الصذذذذنإلوق أن يقذذذذإلسم املزيذذذذإل  ذذذذن املالو ذذذذات      

بشذأن   3107-3102ة املقبلة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان،  ستراتيجياخلطة اال عوض عنإل
كيفية نيقيق النتائا، عل  أن يتم ذلك بوسائل ش   نها حيضذاذ كيفيذة اسذبة النذواتا بشذكل      
 باشر حىل صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان حضافة حىل الصلة بني النواتا والنتذائا وكيفيذة تقيذيم    

 ا املخاطر وحدار 
للتحسينات اليت مت حضفاؤزا علذ   شذروع حطذار النتذائا،      يعرو لن التقدير - 02 
ويطلذذذ  حىل صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان أن ُيذذذإلر  يف حطذذذار النتذذذائا  3102-3107

 خطوط امساس وامزإلاق فيما يتصل باملخرجات والنواتا 
يف: )أ( املسذذذامهة  بأمهيذذذة زيذذذادمن ونيقيذذذق االسذذذتقرار وح كاايذذذة التنبذذذؤ   يسااال م - 07 

املذذوارد الااديذذة لصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان الذذيت  ثذذل الركذذائز والإلعا ذذة امساسذذية        يف
 )ب( التمويل املخص  وامفضل اوعيًا  لاملياته و
بذذأن دقذذة املواعيذذإل يف سذذإلاد املسذذامهات أ ذذر أساسذذي بالنسذذبة للحفذذاظ    يساالِّم - 08 

ا ا زا يساعإل البلإلان عل  نيقيق غايات املؤ ر الذإلور  السيولة ولتيس   واصلة تنفيي الن عل 
زذذا يف ذلذذك  ،للسذكان والتنميذذة وغذذ  ذلذذك  ذذن الغايذذات اي ائيذة امخذذرى املتفذذق عليهذذا دوليذذا  

الغايذذات اي ائيذذة لأللفيذذة، فضذذاًل عذذن  شذذاركة صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان يف عيذذع          
 .3103ماد خطة التنمية ملا باإل عام الامليات واماشطة املهمة املفضية حىل اعت

 4102حزيران/يانيه  02
  3102/31 
تقريذذر عذذن  سذذامهات الذذإلول امعضذذاء وغ زذذا حىل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان           

 والسنوات املقبلة 3102وحسقاطات اييرادات لاام 
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
عضذاء وغ زذا حىل صذنإلوق    بالتقرير الصادر عن  سامهات الذإلول ام  حييع للةا  - 0 

  (DP/FPA/2013/4والسنوات املقبلة ) 3102ام م املتحإلمن للسكان وحسقاطات اييرادات لاام 
يف املوارد الااديذة تنذاق  بنسذبة     3103بأن حيراد املسامهات لاام  حييع للةا  - 3 

 ليذذذذذون دوالر  231.7 ليذذذذذون دوالر  ذذذذذن واقذذذذذع  بلذذذذذك    227.3يف املائذذذذذة ليبلذذذذذك   3.1

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/4
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 ليذون   311ة البذالك  سذتراتيجي ، وزو يقل عن زإلق التمويذل املذنقَّح للخطذة اال   3100 عام يف
كذان اييذراد  ذن املسذامهات املقإلَّ ذة       3103 ن املذوارد الااديذة  ويف عذام     3103دوالر لاام 

 ليذون دوالر   333.7يف املائذة ليصذل حىل    03.3للموارد  ن التمويذل املشذترك قذإل زاد بنسذبة     
 ليذذون دوالر  221وزذذو يتجذذاوز بكذذث  زذذإلق    3100 ليذذون دوالر يف عذذام   221.0 ذذن 
(DP/FPA/2013/4  01 و 1الفقرتان ) 

ارد الااديذة  ) ن املذو  3103بأن حعار املسامهات يف عام  حييع للةا  لذلك - 2 
يف املائذة ليصذل    8.0و وارد التمويل املشترك( حىل صنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان زاد بنسذبة    

  3100 ليون دوالر يف عام  811.8 ليون دوالر  ن واقع  122.3حىل 
علذذذ  اجلهذذذود الذذذيت يبذذذيهلا صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان لتوسذذذيع   ياااثين - 2 
 ،ضذذافية وغ زذذا  ذذن أشذذكال الذذإلعم  ذذن  صذذادر  تنوعذذة     التمويذذل وتابئذذة املذذوارد اي   قاعذذإلمن

 ذلك  ن القطاع اخلاص  يف زا
علذ  أن املذوارد الااديذة زذي الركيذزمن الذيت يسذتنإل حليهذا صذنإلوق ام ذم            يؤلد - 3 

املتحإلمن للسكان، وزي ال غ  عنها للحفذاظ علذ  الطذابع املتاذإلد امطذراق واحملايذإل والشذا ل        
 واصلة تابئة زذي  املذوارد فيمذا يامذل كذيلك علذ   واصذلة        معماله، ويشجع الصنإلوق عل  

  شإل  وارد تكميلية لصا  أ واله وبراجمه املواضياية 
عيع الذإلول امعضذاء علذ  زيذادمن  سذامها ا امساسذية، كمذا يشذجع          يشجع - 2 

البلإلان القادرمن عل  تقإل.  سامهات  ع  لول النصف امول  ن الاذام وعلذ  حعذالن تنعذات     
 ت  تاإلدمن زا يكفل فاالية النجمة لسنوا

عيذذذع  كو ذذذات بلذذذإلان الناذذذا ا علذذذ  زيذذذادمن املسذذذامهات املقإل ذذذة  يشاااج ع - 7 
 النا ا يف بلإلا ا  حىل

عيذع الذإلول امعضذاء علذ  زيذادمن الذإلعم املقذإلَّم حىل الغايذات اي ائيذة           يشجع - 8 
كذني ح ذراز الغايذات املذيكورمن     زذا يذؤدي حىل تسذريع النتذائا و      2 و 3 و 2 و 2لأللفية رقذم  
  3103حبلول عام 
عل  أن صنإلوق ام م املتحذإلمن للسذكان حيتذا  حىل  ذؤازرمن سياسذية قويذة        يؤلد - 1 

وزيادمن يف الإلعم املار فضاًل عن  ويل أساسي قابل للتنبؤ زا يكفل له تازيز املساعإلمن اليت يقذإل ها  
أعمال املؤ ر الذإلور للسذكان والتنميذة ضذمن      حىل البلإلان  ن أجل أن ُتإل ا بصورمن كا لة جإلول

  ات وامةطر اي ائية الوطنية ونيقق الغايات اي ائية املتفق عليها دولياستراتيجياال
 4102حزيران/يانيه  2
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  3102/30 
 سياسة التقييم املنقحة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
بشأن تقرير السنتني املتالذق بذالتقييم واسذتاراض     3103/32حىل املقرَّر  يشري - 0 

 سياسة التقييم يف صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان 
بذذأن اسذذتاراض السياسذذات الشذذا ل الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات       يساالِّم - 3 

لسياسذذة اماشذذطة التنفيييذذة الذذيت تضذذطلع هبذذا  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن  ذذن أجذذل التنميذذة )قذذرار     
( حيتوي عل  املبادئ امساسية فيما يتالق بالتقييم وزي  نطبقذة علذ    332/27اجلماية الاا ة 

 زا يف ذلك صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  ،عيع الصناديق والنا ا
م بالامليذذة التشذذاورية والشذا لة الذذيت أفذذادت  نذها حدارمن صذذنإلوق ام ذذ   يرح اب  - 2 

املتحإلمن للسكان يف وضع سياسة التقييم املنقحة،  شفوعة زإلخالت  همذة  ذن جااذ  الذإلول     
  امعضاء واخلناء

علذذذ  سياسذذذة التقيذذذيم املنقحذذذة لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان       ياافاااق - 2 
DP/FPA/2013/5  

سذذتقل للتقيذذيم يف صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان  بإاشذذاء  كتذذ    يرح ااب - 3 
 زوَّد خبن حبالل  باشر حىل اجمللذس التنفيذيي حبيذث يضذطلع بذامدوار واملسذؤوليات املطرو ذة        

  سياسة التقييم املنقحة يف
بذذذأن تذذذإلعيم املسذذذاءلة وزيذذذادمن الذذذتالم املؤسسذذذي ونيسذذذني عمليذذذات     يسااال م - 2 

غراض املهمة الثالثة املتساوية  ن  يث اممهيذة يف جمذال   القرار استنادًا حىل القرائن زي ام صنع
 التقييم، ويؤكإل عل  دور التقييم يف املسامهة للتوصل حىل برجمة أكثر فاالية 

بذذاخلطوات الذذيت اختذذيزا صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    ينااا   مااع التقاادير  - 7 
 وى يكفل االضطالع زهمة تقييم  ستقلة تتسم باملصإلاقية واجلإل زا

حىل صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان أن يكفل اال تثذال لسياسذة التقيذيم     يةلب - 8 
عل  امصاإلمن كافة يف الصنإلوق  ن خذالل حاشذاء آليذة  الئمذة لتنفيذيزا حبيذث تضذم قذإلرات         

  دعم تقييمي حقليمية كافية  ع زيادمن القإلرات املستخإَل ة يف  يإلان التقييم
حإلمن للسذكان أن خيّصذ   ذا يكفذي  ذن املذوارد       حىل صنإلوق ام م املت يةلب - 1 

البشرية واملالية ملكت  التقيذيم وملهمذة التقيذيم الشذا ل عنذإل تقذإل. امليزاايذة املتكا لذة يف الذإلورمن          

http://undocs.org/ar/A/RES/226/67
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/5


E/2013/35 

 

153/187 14-58877 

 

،  ع الامل يف الوقت ذاته علذ  تشذجيع الصذنإلوق علذ  أن حيذافظ،      3102الاادية الثااية لاام 
 قإلر اي كان، عل  املوارد املتا ة للنا ا 

حىل املذذذإلير التنفيذذذيي لصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان، التشذذذاور     يةلاااب - 01 
اجمللس التنفييي عنإل تايني  ذإلير  كتذ  التقيذيم أو جتإليذإل عملذه و/أو صذرفه  ذن اخلإل ذة،           ع

 اتساقًا  ع  ااي  فريق التقييم بام م املتحإلمن 
ن يذإلر  ضذمن   حىل  كت  التقييم يف صنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان أ    يةلب - 00 

تقرير  السنوي، املقرر تقإلنه حىل اجمللس التنفييي يف دورته السذنوية كذل عذام،  الو ذات بشذأن      
  أاشطة واتائا التقييم فضاًل عن  الة تنفيي سياسة التقييم املنقحة وخطة التقييم لفترمن السنتني

حىل  كتذذذ  التقيذذذيم بصذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان أن يقذذذإلسم       يةلاااب - 03 
التقييم عل  أساس  يزااية السنتني العتمادزا يف الإلورمن الاادية الثااية للمجلس التنفيذيي   طةخ

  3102ابتإلاًء  ن عام 
حىل صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان أن ال يقتصر تركيذز أي اسذتاراض    يةلب - 02 

 لتقييم السياسات عل  السياسة املطرو ة ذا ا وح ا يشمل التركيز تنفييزا أيضًا 
 4102حزيران/يانيه  2

  
  3102/33 
 التقرير السنوي للمإلير التنفييي،  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
( وبتفاصذذذيل النتذذذائا التنفيييذذذة  DP/OPS/2013/2هبذذذيا التقريذذذر ) حيااايع للةاااا  - 0 
 ة للمنظمة الواردمن يف سياقه وايداري
بذذذ )أ( املسذذامهات امللموسذذة الذذيت يقذذإل ها  كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن    حياايع للةااا  - 3 

خلإل ات املشاريع، اليت تقذإلَّم غالبذًا يف غمذار أكثذر البيئذات نيذإليًا، حىل النتذائا التشذغيلية لأل ذم          
تثمار يف جمذذاالت )ب( زيذذادمن التركيذذز علذذ  جوااذذ  االسذذتإلا ة واالسذذ    املتحذذإلمن وشذذركائها و 

 وخباصة الب  امساسية واملشتروات وحدارمن املشاريع  ،خنته امساسية
بالذإلعم الذيي يقذإلَّم  ذن جااذ   كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات           حييع للةاا   - 2 

املشذذاريع حىل ام ذذم املتحذذإلمن وشذذركائها لتنفيذذي عمليذذات بنذذاء السذذالم والامليذذات اياسذذااية         
 شر احملتاجني حليها واي ائية اليت  م الب
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زذا تبذإّلى  ذن قذإلرمن  كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات          حييع للةا  ماع التقادير   - 2 
املشاريع  ن أجل: )أ(  واصذلة نيسذني كفاءتذه زذا يف ذلذك  ذا يذتم  ذن خذالل اعتمذاد  اذاي             

)ب( تازيذذز اوعيذذة  نتجاتذذه وخإل اتذذه  ذذع الامذذل يف الوقذذت افسذذه  امداء املاتذذرق هبذذا دوليذذًا و
 ختفي   يزااية حدارته  ل ع

 4102حزيران/يانيه  2
  

  3102/32 
 3107-3102ة ملكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع، ستراتيجياخلطة اال  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
ملكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع علذذ   باشذذرمن   يعاارو لاان التقاادير - 0 

  3107-3102ة، ستراتيجياخلطة اال الاملية االستشارية اليت تتم يف حطار حعإلاد
علذذ  النحذذو الذذوارد يف    3107-3102ة، سذذتراتيجيعلذذ  اخلطذذة اال  يصااادق - 3 
   ع حدراك أ ا  بنية عل  أساس قرارات وتوجيهات سياسية سابقة DP/OPS/2013/3الوثيقة 
ز خلذذإل ات  كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع، بذذالتركيز املاذذزَّ يرح ااب - 2 

املقإل ة حىل الشركاء يف ام م املتحإلمن وَ ن سوازم، حضافة حىل التأكيذإل علذ  عناصذر االسذتإلا ة     
وامِللكية الوطنية وتنمية القإلرات  ع التسليم بأ ا  تجيرمن بقذومن ضذمن  ذوذ  أعمذال التمويذل      

  شاريعاليايت ملكت  ام م املتحإلمن خلإل ات امل
ة ملكتذ  ام ذم املتحذإلمن    سذتراتيجي زذا مت يف اخلطذة اال   حييع للةاا  ماع التقادير    - 2 

خلإل ات املشاريع  ذن حدرا  تذإلاب   ذن شذأ ا تذإلعيم  سذامهة املكتذ  املذيكور لصذا  اطذاق           
واسع  ن امطراق صا بة املصلحة زا يف ذلذك املؤسسذات امخذرى ضذمن املنظو ذة اي ائيذة       

من، حضذذافة حىل احلكو ذذات واملؤسسذذات املاليذذة الإلوليذذة واملنظمذذات واملؤسسذذات     لأل ذذم املتحذذإل 
احلكو يذة، ويشذجع  كتذ  خذإل ات املشذاريع علذ  االسذتمرار يف التواصذل  ذع الشذركاء            غ 
 زيا الصإلد  ستقباًل  يف

زؤسسذذات  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن أن تسذذا  بشذذكل فاَّذذال حىل نيقيذذق  يهيااب - 3 
خالل توسيع اطاق التااون أخيًا باني االعتبار املزايذا التنافسذية ملكتذ      زيادات يف الكفاءمن  ن

ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذذاريع يف جمذاالت اخلذنمن املوكلذة حليذذه: املشذتريات والذب  امساسذذية         
  زا يف ذلك  يئة ُسبل التنفيي وحدارمن الصفقات واخلإل ات االستشارية ،وحدارمن املشاريع
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 م املتحإلمن خلإل ات املشاريع عل  املسذامهة، يف اطذاق جمذاالت     كت  ام يشجع - 2 
  عمله املكلَّف هبا، يف ابتكار وتكييف أفضل  ااي  املمارسة يف جمار االستإلا ة واجلودمن

وضذذع أدامن لفحذذ  االسذذتإلا ة  ذذن أجذذل اسذذتاراض ارتباطذذات  كتذذ     يؤيااد - 7 
ثذذة لالسذذتإلا ة ويطلذذ  حىل املكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع علذذ  أسذذاس امباذذاد الثال

 يتوسع يف تقاسم زي  الوسيلة باإل حجناززا  أن
 

 4102حزيران/يانيه  2
  

  3102/32 
تقارير براا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و كتذ  ام ذم            

 3103املتحإلمن خلإل ات املشاريع بشأن املراجاة الإلاخلية للحسابات والرقابة لاام 
تقريذذر براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي بشذذأن املراجاذذة الإلاخليذذة للحسذذابات     )أ( 

 والتحقيقات
تقريذذر  ذذإلير شذذابة خذذإل ات الرقابذذة بشذذأن املراجاذذة الإلاخليذذة حلسذذابات        )ب( 

 3103صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان وأاشطة الرقابة يف عام 
خليذذذذة للحسذذذذابات لفريذذذذق املراجاذذذذة الإلا 3103تقريذذذذر النشذذذذاط لاذذذذام  ) ( 

 والتحقيقات ملكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
فيةا يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمناائي وصاندوق األمام املتحادة للساكان ومكتاب        

 :األمم املتحدة خلدمات املشاريع
ائي وصذنإلوق  بااللتزام املتواصل  ن جاا  براا ا ام م املتحإلمن اي ذ  يرح ب - 0 

ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع بتوسذذيع اطذذاق املسذذاءلة       
والشفافية، وير س  يف زيا الصإلد بتنفيي القرار الصادر بشذأن الكشذف الاذام عذن املراجاذات      

 الإلاخلية للحسابات 
اي ذائي   بالتقإلم احملرز  ن جاا  كذل  ذن براذا ا ام ذم املتحذإلمن      حييع للةا  - 3 

وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلذإل ات املشذاريع يف تنفيذي توصذيات     
 املراجاة احلسابية 
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عإلد التوصيات املتكررمن واملتصلة بذإدارمن ورصذإل املشذاريع وبامليذات      يالح  - 2 
تحذذإلمن الشذذراء واملذذوارد البشذذرية، وحيذذث براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم امل       

للسكان و كت  ام ذم املتحذإلمن خلذإل ات املشذاريع علذ   ااجلذة القضذايا املتكذررمن الذيت مل جتذر           
 زي  اجملاالت بطريقة جتمع بني الإلقة وُ سن التوقيت  تسويتها يف
بأعمال املنظمة يف  يئة عذإلد  تزايذإل  ذن املراجاذات احلسذابية       ينّا  مع التقدير - 2 

م املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  املشذذتركة، ويشذذجع براذذا ا ام ذذ
ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع عل  التااون  اًا وكيلك  ع املنظمات اي ائية امخذرى بذام م   
املتحذذإلمن، علذذ  حجيذذاد الفذذرص الذذيت تتذذيح  واصذذلة الذذُنها املشذذتركة  وبايضذذافة حىل ذلذذك يؤكذذإل      

للتحذذويالت النقإليذذة الذذيي ينبغذذي أن يتذذيح توجيهذذًا واضذذحًا أمهيذذة اسذذتاراض الذذَنها املتسذذق  علذذ 
  أجل التطبيق السليم هليا النها اليي مت وضاه بصورمن  شتركة  ن جاا  املنظمات  ن

حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان    يةلااب - 3 
 ذذذة حىل اجمللذذذس التنفيذذذيي و كتذذذ  ام ذذذم املتحذذذإلمن خلذذذإل ات املشذذذاريع عذذذرض املالو ذذذات املقإل 

جااذذذ   كاتبذذذها للمراجاذذذة احلسذذذابية والتحقيقذذذات بطريقذذذة زاخذذذرمن باملالو ذذذات و تسذذذقة    ذذذن
حىل عام، وبأسلوب  ن شأاه تيس  املقاراة السهلة بذني املنظمذات فيمذا يتصذل بالبيااذات       عام  ن

يف ذلذذك قائمذذة  املتالقذذة باالدعذذاءات والتحقيقذذات وايجذذراءات املتخذذيمن يف زذذي  اجملذذاالت زذذا       
بامليات املراجاة الإلاخلية املنفَّيمن للحسذابات، والتصذنيف الذيي  ظيذت بذه،  شذفوعة بوصذف        
  واضح للطريقة اليت يتم  ن خالهلا  ااجلة أولويات املراجاة احلسابية للمخاطر احلالية والناشئة

علذذذ  احلاجذذذة حىل تزويذذذإل  كاتذذذ   راجاذذذة احلسذذذابات والتحقيقذذذات   يؤلاااد - 2 
د الكافيذذة زذذا يف ذلذذك  همذذة التحقيقذذات زذذا يتذذيح هلذذي  املكاتذذ  االضذذطالع الفاذذال        بذذاملوار

 والكا ل بالواليات املسنإلمن حليها 
 :فيةا يتص  بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بالتقرير الصادر بشأن املراجاة الإلاخليذة للحسذابات والتحقيقذات    حييع للةا   - 7 

(DP/2013/35 و رفقاته واستجابة ايدارمن ،) 
عذذذن دعمذذذه املتواصذذذل لتازيذذذز  هذذذام املراجاذذذة الإلاخليذذذة للحسذذذابات   يعااارو - 8 

 والتحقيقات يف براا ا ام م املتحإلمن اي ائي 
بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجاذة احلسذابات عذن السذنة      حييع للةا  - 1 
  3103امليالدية 
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بأمهيذذة  كتذذ   راجاذذة احلسذذابات والتحقيقذذات بالنسذذبة لناذذا ا ام ذذم   ينااّا  - 01 
املتحذذإلمن اي ذذائي، ويطلذذ  حىل الناذذا ا اي ذذائي أن يامذذل يف زذذيا الصذذإلد علذذ  تقيذذيم وكفالذذة  

يتاذ ملكت   راجاة احلسابات والتحقيقات  سذتوى املذوارد الذالزم زذا يف ذلذك املو فذون        أن
سذذتجابة الكا لذذة حزاء ا تياجذذات املراجاذذة الإلاخليذذة للحسذذابات والتحقيقذذات        زذذا يكفذذل اال 

 واخلإل ات االستشارية 
عل  الشاغل اليي أعربت عنذه اللجنذة االستشذارية ملراجاذة      يؤلد من جديد - 00 

احلسابات بأن الاإلد الكب   ن قضايا التحقيقات املفتو ة نكن أن يذؤدي حىل تقذوي  ال ازذة    
 لة الذيت يتمتذذع هبمذا براذذا ا ام ذم املتحذذإلمن اي ذائي، ويشذذجع الناذا ا اي ذذائي      والسذماة الشذذا 

 حعطاء امولوية للبّت يف زي  القضايا اليت مت تر يلها  عل 
 :فيةا يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان 
بتقريذذر  ذذإلير ُشذذابة خذذإل ات الرقابذذة بشذذأن املراجاذذة الإلاخليذذة       حياايع للةااا   - 03 

( DP/FPA/2013/6) 3103ابذذذة يف صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان يف عذذذام     وأاشذذذطة الرق
 و رفقاته واستجابة ايدارمن 

عذذن دعمذذه املتواصذذل لتازيذذز  هذذام الرقابذذة يف صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن    يعاارو - 02 
 واحليإلمن واالستقاللية هلي  املهام للسكان، ويؤكإل  ن جإليإل عل  أمهية ضمان اجلودمن 

 ويإلعم  شاركة ُشابة خإل ات الرقابة يف أاشطة الرقابة املشتركة  يتفهَّم - 02 
بالتقرير السنوي للجنة االستشذارية ملراجاذة احلسذابات واسذتجابة      حييع للةا  - 03 

  DP/FPA/2013/6/Add.1ايدارمن يف زيا الصإلد عل  النحو الوارد يف الوثيقة 
أن تقذذإلير لذذاطر املراجاذذة احلسذذابية توصَّذذل حىل أن صذذنإلوق ام ذذم       يالحاا  - 02 

املتحإلمن للسكان  ارَّض حىل لاطرمن ال يستهان هبا  و ن ّد فهو يشجع صنإلوق ام ذم املتحذإلمن   
حدارمن املخذاطر عذن املنظمذة، وزذا يتسذق      للسكان عل   ضاعفة جهود   ذن أجذل تازيذز عمليذة     

توصذذذذيات اللجنذذذذة االستشذذذذارية ملراجاذذذذة احلسذذذذابات، ويتطلذذذذع كذذذذيلك حىل االطذذذذالع     ذذذذع
  3102حدارمن لاطر املؤسسة حبلول كااون امول/ديسمن  خطة عل 

حىل صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان تقذذإل. املزيذذإل  ذذن املالو ذذات         يةلااب - 07 
ما يتصل بالتغلذ  علذ  القيذود والسذلبيات احملذإلدمن يف املراجاذة احلسذابية        اجمللس التنفييي في حىل

  مداء الناا ا الااملي وايقليمي لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان
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امعمذذذذال الذذذذيت يضذذذذطلع هبذذذذا صذذذذنإلوق ام ذذذذم املتحذذذذإلمن للسذذذذكان  يالحاااا  - 08 
حىل تنفيذي التوصذيات    تنفيي التوصيات املالَّقة، ويشجسع الصنإلوق عل  سذرعة املبذادرمن   أجل  ن

  املالَّقة اليت  ا زالت  تبقية وخاصة يف جمال تكنولوجيا املالو ات واالتصاالت
بأمهية ُشابة خإل ات الرقابذة بالنسذبة لصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان،        ينّا  - 01 

، ويف زذيا الصذإلد   3103فيما يال ظ قصور  ستوى تنفيي براا ا املراجاذة احلسذابية يف عذام    
ع صنإلوق ام م املتحإلمن للسذكان علذ  كفالذة أن يتذاذ لُشذابة خذإل ات الرقابذة املسذتوى         يشجس

والرصذذذيإل املالئمذذذني  ذذذن  يذذذث  ذذذوارد التمويذذذل واملذذذو فني  ذذذن أجذذذل االسذذذتجابة الكافيذذذة     
 ال تياجات  راجاة احلسابات والتحقيقات واخلإل ات االستشارية 

طذن لتنفيذي أاشذطة املراجاذة     أن ُشذابة خذإل ات الرقابذة خت    يالح  مع التقدير - 31 
احلسابية  ول امولويذات واملخذاطر الرئيسذية الذيت مت نيإليذإلزا، وحيذث ُشذابة خذإل ات الرقابذة          
عل  أن ُتإلر  يف تقريرزذا املقذإلَّم حىل اجمللذس التنفيذيي  الو ذات بشذأن املذإلى الذيي تتصذإلى          

 خطة  راجاة احلسابات هلي  امولويات واملخاطر بصورمن واضحة  فيه
 :ةا يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعفي 
الصذادر عذن فريذق     3103بالتقرير السنوي لألاشطة املنفَّذيمن لاذام    حييع للةا  - 30 

املراجاذذذة الإلاخليذذذة للحسذذذذابات والتحقيقذذذات ملكتذذذ  ام ذذذذم املتحذذذإلمن خلذذذإل ات املشذذذذاريع       
(DP/OPS/2013/4 و رفقاته ) 

بالتقذذذإلم احملذذذرز يف تنفيذذذي توصذذذيات  راجاذذذة احلسذذذابات الذذذيت     حيااايع للةاااا  - 33 
 شهرًا  02عمرزا عل   زاد

ة و راجاذذذة سذذتراتيجي بذذالتقرير السذذذنوي للجنذذة االستشذذذارية لال   حياايع للةاااا   - 32 
 ( 3118/27)زا يتفق  ع  قرَّر اجمللس التنفييي  3103احلسابات لاام 
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  3102/33 
تقارير  كاتذ  امخالقيذات يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن            

 للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بتقذذارير  كاتذذ  امخالقيذذات يف براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   حياايع للةااا  - 0 

، DP/2013/6م املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع )   وصذذنإلوق ام ذذ
DP/FPA/2013/2  وDP/OPS/2013/5ات حدارمن كذذذل  ذذذن براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن   ( وباسذذذتجاب

 اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع 
زذذا تقإل ذذه  كاتذذ  امخالقيذذات يف براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي         يساالِّم - 3 

 وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع  ذذن  سذذامهات  
 يوية  ن أجل تبّنذي ثقافذة تقذوم علذ  امخالقيذات وال ازذة واملسذاءلة علذ  صذايإل املنظمذات           

 وكيلك ضمن اطاق  نظو ة ام م املتحإلمن 
جبهود  كات  امخالقيات  ذن أجذل تازيذز التواصذل والتوعيذة بشذأن        يرح ب - 2 

رمن ووسذائل التواصذل   خإل ا ا  ن خالل التإلري  الشخصي املباشر والتوعية ايلكترواية املباشذ 
فضاًل عن التزا ها وجهودزا املبيولة  ن أجل محاية  و فيها  ذن االاتقذام بسذب      ،االجتماعي

 ايبالل عن سوء السلوك 
عل   واصلة  شاركة  كات  امخالقيذات يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن      يشج ع - 2 

 ات املشذاريع يف جلنذة   اي ائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و كتذ  ام ذم املتحذإلمن خلذإل        
 امخالقيات بام م املتحإلمن ويف شبكة أخالقيات املنظمات املتاإلدمن امطراق 

زمارسذذة براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن       يرح ااب - 3 
للسذذكان و كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع الذذيت تتمّثذذل يف  شذذاركة  ذذإلير  كتذذ         

 تماعات املهمة لكبار املإليرين وعمليات صنع القرار امخالقيات يف االج
حىل حدارمن براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن        يةلااب - 2 

للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلذإل ات املشذاريع  واصذلة تذإلعيم  هذام  كاتذ  امخالقيذات        
قذذإل. املذذوارد الكافيذذة  القائمذذة يف كذذل  ذذن زذذي  املنظمذذات، زذذا يف ذلذذك  ذذا يذذتم  ذذن خذذالل ت     

تنفيي التوصيات الرا ية حىل تازيز ثقافة تنظيمية قوا ها ال ازذة واال تثذال، وزذا يكفذل      أجل  ن
ح كاايذذة أن تامذذل  كاتذذ  امخالقيذذات املذذيكورمن أعذذال  بصذذورمن فاالذذة علذذ  نيإليذذإل وتلبيذذة         
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أفضذل   ا تياجات امخالقيات بني صذفوق  و فيهذا علذ   سذتوى املراتذ  كافذة  ذع حدخذال        
 املمارسات حىل  نظما ا 

 4102حزيران/يانيه  2
  

  3102/32 
 3102عرض عام للقرارات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف دورته السنوية لاام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 فقإل قام بالتار: 3102حىل أاه خالل دورته السنوية لاام  إذ يشري 

 0البنإل   
 املسائل التنظيمية  

 ( DP/2013/L.2) 3102ر جإلول امعمال وخطة الامل لإلورته السنوية حقرا 
 ( DP/2013/9) 3102اعتماد تقرير الإلورمن الاادية اموىل لاام  
 :3102لس التنفييي املقبلة، املاقودمن يف عام املوافقة عل  اجلإلول التار لإلورات اجمل 
  3102أيلول/سبتمن  02حىل  1: 3102الإلورمن الاادية الثااية لاام   
 للمجلس التنفييي  3102اعتماد خطة الامل امّولية للإلورمن الاادية الثااية لاام  

 
 اجلزء املتالاق بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  
 3البنإل   
 لسنوي ملإلير الناا ا اي ائيالتقرير ا  

بشأن االستاراض التجمياي والتقريذر السذنوي ملذإلير الناذا ا      3102/00اختي املقرَّر  
ة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي: امداء والنتذذائا للفتذذرمن     سذذتراتيجياي ذذائي بشذذأن اخلطذذة اال  

3118-3103  
بشذذأن توصذذيات و ذذإلمن التفتذذيو  أ ذذاط علمذذًا بتقريذذر براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي   

  (DP/2013/11/Add.1) 3103املشتركة يف 
 ( DP/2013/11/Add.2أ اط علمًا باملرفق اي صائي ) 
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 2البنإل   
 3107-3102اا ا ام م املتحإلمن اي ائي، ة لنستراتيجياخلطة اال  

ة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن سذذتراتيجيبشذذأن  شذذروع اخلطذذة اال 3103/03اختذذي املقذذرَّر  
  3107-3102اي ائي، 

 
 2البنإل   
 التزا ات التمويل  

بشأن  الة االلتزا ات الااديذة لتمويذل براذا ا ام ذم املتحذإلمن       3103/02اختي املقرَّر  
 و ا باإلزا  3102ا يتصل به  ن صناديق وبرا ا لسنة اي ائي و 

 
 3البنإل   
 تقرير التنمية البشرية  

أ اط علمًا بالتقرير الشفوي املقذإلَّم بشذأن املشذاورات املتالقذة بتقريذر التنميذة البشذرية         
  322/37طبقًا لقرار اجلماية الاا ة  3102لاام 
 

 2البنإل   
 النا ا القطرية واملسائل ذات الصلة )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي(  

بشذذذأن الناذذذا ا الاذذذاملي لناذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي،  3102/02اختذذذي املقذذذرَّر  
 : امداء والنتائا 3111-3102
تان وأاغذذوال أ ذاط علمذذًا بذذأول  إليذإلات لفتذذرمن سذذنة وا ذذإلمن للذنا ا القطريذذة مفغااسذذ    

كذااون امول/ديسذمن    20كذااون الثاين/ينذاير حىل    0وف ويال وكينيذا لفتذرمن سذنة وا ذإلمن  ذن      
3102 (DP/2013/15 ) 
 وافذذذذذذق علذذذذذذ  التمإليذذذذذذإلات الثاايذذذذذذة لفتذذذذذذرمن سذذذذذذنة وا ذذذذذذإلمن للناذذذذذذا ا القطذذذذذذري 

  3102كااون امول/ديسمن  20اون الثاين/يناير حىل كا 0بيساو و ار  ن  -لكل  ن غينيا 
وافق عل  التمإليإلات االستثنائية لفترمن سنة ثالثة للنا ا القطرية يف  إلغشذقر وتذواس    

  3102كااون امول/ديسمن  20كااون الثاين/يناير حىل  0وباراغواي  ن 
كذذااون  0وافذذق علذذ  التمإليذذإل لفتذذرمن سذذنتني للناذذا ا القطذذري لكذذوت ديفذذوار  ذذن       

  3103كااون امول/ديسمن  20حىل  3102الثاين/يناير 

http://undocs.org/ar/A/RES/264/57
http://undocs.org/ar/DP/2013/15
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وافذذذق علذذذ  التمإليذذذإل لفتذذذرمن سذذذنتني واصذذذف للناذذذا ا القطذذذري جلنذذذوب السذذذودان       
  3102 زيران/يوايه  21حىل  3102كااون الثاين/يناير  0  ن

زذا يف ذلذك حطذار     ،وافق، عل  أساس استثنائي، عل  وثيقة الناا ا القطذري املشذترك   
 لنتائا واملوارد بالنسبة حىل روااإلا ا

 عل  أساس استثنائي عل  وثيقة الناا ا القطري ملصر  ،وافق 
 أ اط علمًا بوثائق  شاريع النا ا القطرية التالية والتاليقات املبإلامن عليها: 

  
 أفريقيا  

 (DP/DCP/BEN/2وثيقة  شروع الناا ا القطري لبنن )
 (DP/DCP/BDI/3وثيقة  شروع الناا ا القطري لبورواإلي )

 (DP/DCP/COG/2وثيقة  شروع الناا ا القطري جلمهورية الكواغو )
 (DP/DCP/NER/2 ا القطري للنيجر )وثيقة  شروع الناا

 (DP/DCP/NGA/2وثيقة  شروع الناا ا القطري لنيج يا )
  (DP/DCP/TGO/2وثيقة  شروع الناا ا القطري لتوغو )

 س يا واطيع ائادا
-DP/FPA/OPS)وثيقذذذذذذذذة  شذذذذذذذذروع الناذذذذذذذذا ا القطذذذذذذذذري املشذذذذذذذذترك لبوتذذذذذذذذان    

ICEF/DCCP/2013/BTN/1 and Add.1BDI/3) 
 

 أمريكا الالطينية ومنةقة البحر الكاري   
 (DP/DCP/CUB/2وثيقة  شروع الناا ا القطري لكوبا ) 

 
 7البنإل   
 التقييم )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي(  

بشأن )أ( التقرير السذنوي املتالاذق بذالتقييم واسذتجابة ايدارمن       3102/03اختي املقرَّر  
واسذذتجابة  3118/3102ة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي،  سذذتراتيجي)ب( تقيذذيم اخلطذذة اال

) ( تقيذذيم الناذذا ا الاذذاملي واسذذتجابة ايدارمن  )د( تقيذذيم الناذذا ا ايقليمذذي مفريقيذذا  ايدارمن 
واستجابة ايدارمن  )زذ( تقيذيم الناذا ا ايقليمذي للذإلول الاربيذة واسذتجابة ايدارمن  )و( تقيذيم        
 الناذذا ا ايقليمذذي تسذذيا واحملذذين اهلذذادئ واسذذتجابة ايدارمن  )ز( تقيذذيم الناذذا ا ايقليمذذي         
موروبذذا ورابطذذة الذذإلول املسذذتقلة واسذذتجابة ايدارمن  )ذ( تقيذذيم الناذذا ا ايقليمذذي م ريكذذا      

http://undocs.org/ar/DP/DCP/BEN/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/BDI/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/COG/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/NER/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/NGA/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TGO/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/CUB/2
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)ط( تقييم  سامهة براا ا ام ذم املتحذإلمن    و  الالتينية و نطقة البحر الكاري  واستجابة ايدارمن
 اي ائي حىل التااون فيما بني بلإلان اجلنوب والتااون الثالثي واستجابة ايدارمن 

 
 8البنإل   
 صنإلوق ام م املتحإلمن للمشاريع اياتاجية  

بشأن التقرير الصادر عن النتذائا الذيت  ققهذا صذنإلوق ام ذم       3102/02اختي املقرَّر  
والتقرير الصادر عذن  شذاورات امطذراق صذا بة      3103املتحإلمن للمشاريع اياتاجية يف عام 

 للمشاريع اياتاجية  املصلحة بشأن سيناريوزات  ستقبل صنإلوق ام م املتحإلمن
 

 1البنإل   
  تطوعو ام م املتحإلمن  

بشذأن تقريذر  ذذإلير الناذا ا اي ذائي عذن تطذور دور و همذذة        3102/07اختذي املقذرَّر    
 براا ا  تطوعي ام م املتحإلمن  ني بإلايته 

 
 08البنإل   
 ترتيبات النجمة )براا ا ام م املتحإلمن اي ائي(  

 3102/2شذذذأن االسذذذتجابة حىل  قذذذرَّر اجمللذذذس التنفيذذذيي   ب 3102/08اختذذذي املقذذذرَّر  
  ترتيبات النجمة يف براا ا ام م املتحإلمن اي ائي عن
 

 اجلزء املتاّلق بصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  
 01البنإل   
 التقرير السنوي للمإلير التنفييي  

ل التجمياذي  : التحليذ 3103عذن تقريذر املذإلير التنفيذيي لاذام       3102/01اختي املقذرَّر   
  3102-3118ة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان، ستراتيجيللتقإلم احملَرز يف تنفيي اخلطة اال

 ( Part I،DP/FPA/2013/3 Add.1) 3103أ اط علمًا باالستاراض اي صائي واملار،  
 3103أ ذذاط علمذذًا بذذالتقرير املتالذذق بتوصذذيات و ذذإلمن التفتذذيو املشذذتركة يف عذذام         

(DP/FPA/2013/3 )اجلزء ثاايًا ، 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/3


E/2013/35 

 

14-58877 164/187 

 

 00البنإل   
 التزا ات التمويل لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  

عن التقرير املتصل باملسامهات املقإلَّ ذة  ذن الذإلول امعضذاء وغ زذا       3102/31اختي املقرَّر  
 أعوام  و ا باإل   ن 3102رادات لاام حىل صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان وحسقاطات ايي

 
 03البنإل   
 النا ا القطرية واملسائل ذات الصلة )صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان(  

 بيساو و ار  -اعتمإل التمإليإلات الثااية لفترمن سنة وا إلمن لناا ا كل  ن غينيا 
 اعتمإل التمإليإل الثاين لفترمن سنة وا إلمن لناا ا  إلغشقر 

 فترمن سنتني لناا ا كوت ديفوار اعتمإل التمإليإل ل
 اعتمإل التمإليإل االستثنائي لفترمن سنتني واصف لناا ا جنوب السودان 

 اعتمإل التمإليإل االستثنائي الثالث لفترمن سنة وا إلمن لناا ا تواس 
 ( DP/FPA/2013/9أ اط علمًا بالتمإليإل لفترمن ستة أشهر لناا ا كينيا )

أ ذاط علمذًا بالتمإليذذإلات لفتذرمن سذنة وا ذذإلمن لناذا ا كذل  ذذن أفغااسذتان وأاغذوال وبذذاراغواي         
 DP/FPA/2013/7 ،DP/FPA/2013/8ليشذذذذذيت وعهوريذذذذذة ف ويذذذذذال البوليفاريذذذذذة )   -وتيمذذذذذور 

 ( DP/FPA/2013/9 و
 وافق، عل  أساس استثنائي، عل  وثيقة الناا ا القطري ملصر

وافق، عل  أساس اسذتثنائي، علذ  وثيقذة الناذا ا القطذري املشذترك زذا يف ذلذك حطذار النتذائا           
 واملوارد لروااإلا 

 ًا بوثائق  شاريع النا ا القطرية التالية والتاليقات املبإلامن عليها:أ اط علم
 

 أفريقيا  
 (DP/FPA/DCP/BEN/8وثيقة  شروع الناا ا القطري لبنن )

 (DP/FPA/DCP/NER/8وثيقة  شروع الناا ا القطري للنيجر )
 (DP/FPA/DCP/NGA/7وثيقة  شروع الناا ا القطري لنيج يا )

 (DP/FPA/DCP/COG/5وثيقة  شروع الناا ا القطري جلمهورية الكواغو )
 (DP/FPA/DCP/TGO/6وثيقة  شروع الناا ا القطري لتوغو )

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/BEN/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/NER/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/NGA/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/COG/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TGO/6
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 س يا واطيع ائادا  
( DP/FPA/DCP/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1وثيقذذة  شذذروع الناذذا ا القطذذري املشذذترك لبوتذذان )    

 addendum (DP/FPA/DCP/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1/Add.2)و
 

 أمريكا الالطينية ومنةقة البحر الكاري   
 ( DP/FPA/DCP/CUB/8وثيقة  شروع الناا ا القطري لكوبا )

 
 02البنإل   
 التقييم )صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان(  

  بشأن سياسة التقييم املنقَّحة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان 3102/30اختي املقرَّر  
 

 اجلزء املتاّلق زكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  
 02البنإل   
  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  

بشأن التقرير السنوي للمإلير التنفييي،  كت  ام م املتحذإلمن   3102/33اختي املقرَّر  
  خلإل ات املشاريع

 
 02البنإل   
  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  

ة ملكتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات  سذذتراتيجيبشذذأن اخلطذذة اال 3102/32اختذذي املقذذرَّر  
  3107-3102املشاريع، 

 
َر    كاجلزء املشَت
 03البنإل   
 املراجاة الإلاخلية للحسابات والرقابة  

بشأن )أ( تقريذر براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي عذن املراجاذة         3102/32اختي املقرَّر  
الإلاخلية للحسابات والتحقيقات  )ب( تقريذر املذإلير، شذابة خذإل ات الرقابذة، بشذأن املراجاذة        

 ،3103ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان يف عذذام   الإلاخليذذة للحسذذابات وأاشذذطة الرقابذذة يف صذذنإلوق    
لفريذق املراجاذة الإلاخليذة للحسذابات والتحقيقذات ملكتذ         3103) ( تقرير النشذاط لاذام    و

 ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/OPS
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/OPS
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/CUB/8
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 02البنإل   
تقارير  كاتذ  امخالقيذات يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن            

 تحإلمن خلإل ات املشاريعللسكان و كت  ام م امل
بشأن تقارير  كات  امخالقيات يف براذا ا ام ذم املتحذإلمن     3102/33اعَتَمإل القرار  

 اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان و كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع 
 

 07البنإل   
 الزيارات امليإلااية  

-DP-FPAليشذذيت ) - حىل تيمذذور أ ذذاط علمذذًا بذذالتقرير الصذذادر بشذذأن الزيذذارمن امليإلاايذذة  

OPS/2013/CRP.1 ) 
أ اط علمًا بتقرير الزيارمن امليإلااية املشتركة للمجالس التنفييية لناا ا ام ذم املتحذإلمن    

اي ائي/صذذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن للسذذكان/ كت  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع و نظمذذة     
تحذإلمن للمذرأمن وبراذا ا امغييذة الاذاملي حىل      ام م املتحإلمن للطفولة )اليوايسيف( وزيئذة ام ذم امل  

 ( DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1 يا ار )
 

 01البنإل   
  سائل أخرى  

 عَقإل جلسات اي اطة املوجزمن واملشاورات التالية: 
 

 براا ا ام م املتحإلمن اي ائي  
ة والتقريذذر سذذتراتيجييذذة عذذن: )أ( االسذذتاراض التجمياذذي للخطذذة اال   شذذاورمن غذذ  رمس 

ة املقبلذة  سذتراتيجي و )ب( اخلطوات املتخيمن واملوعذإل الذز   يعذإلاد اال     السنوي ملإلير الناا ا
 ( 3102/0للناا ا اي ائي بشأن  ساوامن اجلنسني )املقرَّر 

ّوعي ام ذذم املتحذذإلمن،  ملتطذذ سذذتراتيجي شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن  شذذروع ايطذذار اال    
ملتطذّوعي ام ذذم   سذذتراتيجي، و ناقشذة غذ  رمسيذذة للمشذروع امول لإلطذار اال    3102-3107
 بواسطة املنسسق التنفييي ملتطوعي ام م املتحإلمن  3107-3102املتحإلمن، 

 صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان  
تحذذإلمن ة لصذذنإلوق ام ذذم امل سذذتراتيجي شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن  شذذروع اخلطذذة اال     
  3107-3102و شروع امليزااية املتكا لة،  3107-3102للسكان، 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
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  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  
 شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن  يزاايذذة حدارمن  كتذذ  ام ذذم املتحذذإلمن خلذذإل ات املشذذاريع         
وتنقذذيح  نهجيذذة  سذاب اال تيذذاطي التشذذغيلي ملكتذ  ام ذذم املتحذذإلمن    3103-3102 للفتذرمن 

 شاريع خلإل ات امل
 

 4102حزيران/يانيه  02
  

  3102/37 
 3107 -3102ة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي ستراتيجياخلطة اال  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بشأن التقرير السنوي ملذإليرمن الناذا ا عذن اخلطذة      3103/1 حىل  قرر  يشري - 0 

ة للناذذا ا اي ذذائي يجيسذذتراتبشذذأن  شذذروع اخلطذذة اال 3102/1ة، و حىل  قذذرر  سذذتراتيجياال
  3107-3102للفترمن 

الامليذذذذة التشذذذذاورية الشذذذذا لة واملفتو ذذذذة والقائمذذذذة   يالحاااا  مااااع التقاااادير - 3 
 ة ستراتيجياملشاركة اليت اضطلع هبا براا ا ام م املتحإلمن اي ائي لوضع اخلطة اال عل 

للفتذذذرمن ة لناذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي سذذذتراتيجيعلذذذ  اخلطذذذة اال ياافاااق - 2 
  DP/2013/40بصيغتها الواردمن يف الوثيقة  3102-3107
حىل براا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي أن يواصذل التركيذز يف عيذع جمذاالت        يةلب - 2 

 سذاعإلمن البلذإلان    ة، واملتمثلذة يف سذتراتيجي عمله واتائجه عل  نيقيق الرؤية املتجسإلمن يف اخلطة اال
 علذذ  القضذذاء علذذ  الفقذذر واحلذذإل بإلرجذذة كذذب من  ذذن عذذإلم املسذذاوامن واالسذذتبااد يف افذذس الوقذذت 

اجلهود اليت يبيهلا براا ا ام م املتحإلمن اي ذائي للمواء ذة    مع التقدير يالح  - 3 
، وبذذني الواليذذات املنصذذوص عليهذذا يف قذذرار   3107-3102ة للفتذذرمن سذذتراتيجيبذذني خطتذذه اال 

السذتاراض الشذا ل الذيي جيذري كذل أربذع سذنوات لسياسذة         ابشذأن   27/332ية الاا ة اجلما
 اماشطة التنفييية اليت تضطلع هبا  نظو ة ام م املتحإلمن  ن أجل التنمية 

ة بطريقذة  يسذتراتيج حىل براذا ا ام ذم املتحذإلمن اي ذائي تنفيذي خطتذه اال       يةلب - 2 
 ركذذزمن علذذ  أسذذاس الطلذذ  وعلذذ  حنذذو يتسذذق  ذذع واليذذة الناذذا ا و يزاتذذه النسذذبية وخناتذذه،   

االعتراق بأدوار الكيااات امخرى يف  نظو ة ام ذم املتحذإلمن وقياد ذا فيمذا يتالذق بقضذايا         ع
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 حمإلدمن، وتنسيق اجلهود  ع زي  الكيااات، واالعتراق يف افس الوقذت زبذإلأ السذيطرمن الوطنيذة    
 وبالسياقات املختلفة واخلصائ  احملإلدمن لكل بلإل  ن البلإلان املستفيإلمن  ن النا ا 

 3107-3102ة للفتذذرمن سذذتراتيجيعلذذ  أن تنفيذذي اخلطذذة اال  يكاارر التةليااد  - 7 
البلذذإلان املسذذتفيإلمن  ذذن الذذنا ا ينبغذذي أن يراعذذي احلذذوار علذذ  املسذذتوى القطذذري بشذذذأن            يف

 ل  النحو املبني يف صكوك النجمة عل  الصايإل القطري امولويات واال تياجات الوطنية، ع
حىل براذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي أن يأخذذي يف اعتبذذار  التوجيهذذات    يةلااب - 8 

ام ة، و واصذلة ايسذه  سذتراتيجي عنذإل تنفيذي اخلطذة اال    27/332املقإل ة يف قرار اجلمايذة الاا ذة   
 تازيز املساءلة والفاالية واالتساق ضمن جهاز ام م املتحإلمن اي ائي  يف

ة  ذذذذن بنذذذذود مل نيذذذذظ باملوافقذذذذة سذذذذتراتيجي ذذذذا أيفدر  يف اخلطذذذذة اال يالحاااا  - 1 
املستوى احلكذو ي الذإلور يف  نظو ذة ام ذم املتحذإلمن، ولذيلك ال نكذن اعتبارزذا  وضذع           عل 

  اتفاق  كو ي دور
 لتقإلم احملرز يف ربن املوارد بالنتائا با حييع للةا - 01 
حدرا  املؤشذذرات احملذذإلدمن للرصذذإل وايبذذالل فيمذذا يتالذذق   يالحاا  مااع التقاادير - 00 

بتنفيذذي اسذذتاراض السياسذذات الشذذا ل الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات بوصذذف ذلذذك جذذزءا       
  شترك للصناديق والنا ا   ا  ن

ة  ذع القيذام   سذتراتيجي تنفيي اخلطذة اال حىل براا ا ام م املتحإلمن اي ائي  يةلب - 03 
يف افس الوقت بوضع وصقل وثائق تكميلية  تا ة للجمهذور، بالتشذاور  ذع الذإلول امعضذاء      

 وغ زا  ن أصحاب املصلحة، تشمل  ا يلي:
نيسذذني املؤشذذرات ووضذذع خطذذوط أسذذاس وقذذيم  سذذتهإلفة و اذذامل سذذنوية          )أ( 
، ُتصذذذنف علذذذ  النحذذذو املناسذذذ ، DP/2013/40النحذذذو الذذذوارد يف املرفذذذق الثذذذاين للوثيقذذذة  علذذذ 
ذلذذك  سذذ  اجلذذنس والامذذر  يثمذذا يكذذون ذلذذك  ناسذذبا، وتوضذذع يف صذذيغتها النهائيذذة   يف زذذا

، فضذال عذن تنميذة القذإلرات علذ  صذايإل الناذا ا اي ذائي         3102خالل الإلورمن السنوية لاذام  
 عإلاد التقارير عن املؤشرات جلمع البيااات وح

غ  الرمسية فيمذا يتالذق بذالنواتا اي ائيذة السذباة       “اظرية التغ ”تنقيح وثائق  )ب( 
  3102حبلول الإلورمن السنوية لاام 
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أن توافر  و فني ذوي  ؤزالت عاليذة زذو شذرط أساسذي لكذي حيقذق        يدرك - 02 
ة، ويال ذذظ أمهيذذة التمثيذذل  سذذتراتيجية االالناذذا ا اي ذذائي الرؤيذذة والنتذذائا املتجسذذإلمن يف اخلطذذ  
 املتوازن واملتنوع عل   ستوى حدارمن الناا ا و و فيه 

حىل براذذذا ا ام ذذذم املتحذذذإلمن اي ذذذائي أن يقذذذإلم حىل اجمللذذذس التنفيذذذيي  يةلاااب - 02 
اخلطوط الاريضة للشكل اليي سذتتخي  التقذارير السذنوية     3102دورته الاادية الثااية لاام  يف

 ا واملالو ات اليت ستتضمنها، استنادا حىل حطار النتائا اجلإليإل عن النتائ
ة سذتراتيجي حىل  إليرمن الناا ا أن تقإلم استاراضا ملنتصف املإلمن للخطذة اال  يةلب - 03 

 يذث التكلفذة،    ، زا يف ذلك تقيذيم للنتذائا احملققذة، والفااليذة  ذن     3107-3102للناا ا للفترمن 
سذذذبية، والتقذذذإلم احملذذذرز يف نيقيذذذق الرؤيذذذة املتجسذذذإلمن يف اخلطذذذة       وعمليذذذات التقيذذذيم، واملزايذذذا الن  

  3102ة، وأن تقإلم تقريرا عن ذلك حىل اجمللس التنفييي يف دورته السنوية لاام ستراتيجياال
 

 4102أيلار/ بتةرب  02
  

  3102/38 
 3107-3102امليزااية املتكا لة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي للفترمن   

 
 ،التنفيذيإن اجمللس  
بتقذذإليرات امليزاايذذة املتكا لذذة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي للفتذذرمن        يرحااب - 0 
، املتالذق  3111/33، املقإل ة استجابة لطل  اجمللس التنفييي الوارد يف  قرر  3102-3107

بتقذذإل.  يزاايذذة وا ذذإلمن  تكا لذذة تشذذمل عيذذع الفئذذات الإلاخلذذة يف امليزاايذذة،  ذذع زيذذادمن التركيذذز       
ة، و واء ذة  نهجيذة امليزاايذة وعرضذها     سذتراتيجي النتائا وتازيز الروابن  ذع اتذائا اخلطذة اال    عل 
امليزااية املتكا لة لكل  ذن  نظمذة ام ذم املتحذإلمن للطفولذة وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان            ع

  وزيئة ام م املتحإلمن للمرأمن، زا يف ذلك فيما يتالق بتصنيف التكاليف وحسنادزا واستردادزا
املتالقة بتقإليرات امليزاايذة املتكا لذة لناذا ا     DP/2013/41بالوثيقة  يع للةاحي - 3 

ملرفذق  ا، وباملالو ات ايضذافية الذواردمن يف حضذافة    3107-3102ام م املتحإلمن اي ائي للفترمن 
، وبتقريذذذذذر اللجنذذذذذة االستشذذذذذارية لشذذذذذؤون ايدارمن وامليزاايذذذذذة     DP/2013/41امول للوثيقذذذذذة 

(DP/2013/42   بشذذأن الاناصذذر املؤسسذذية لتقذذإليرات امليزاايذذة املتكا لذذة لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن )
 اي ائي والتوصيات الواردمن فيه 
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 3101/23و  3111/33حىل  قذذذذذذذذررات اجمللذذذذذذذذس التنفيذذذذذذذذيي   يشااااااااري - 2 
خبصذذوص خارطذذة الطريذذق صذذوب وضذذع  يزاايذذة      3102/1و  3103/37و  3100/01 و

 3103/38و  3103/0و  3101/3و  3117/22 تكا لذذة، وزقذذررات اجمللذذس التنفيذذيي   
 خبصوص ترتيبات النجمة  3102/08، و 3102/2 و

، اسذذتنادا حىل املذذوارد  3107 -3102املتكا لذذة للفتذذرمن  علذذ  امليزاايذذة   ياافااق - 2 
 الاادية واملوارد امخرى املتوقاة واستخإلا ها املتوقع، رزنا بأ كام زيا املقرر 

ة اجلإليذذذإلمن املقتر ذذذة لتمويذذذل تكذذذاليف املذذذو فني  سذذذتراتيجيباال حيااايع للةاااا - 3 
 فما دو ا  3-الرتبة ق  ن

 قذذذذذإلر للمذذذذذوارد الااديذذذذذة للفتذذذذذرمن ذذذذذع القلذذذذذق باملسذذذذذتوى امل حيااااايع للةاااااا - 2 
، وحيث البلإلان املاحنة والبلإلان امخرى الذيت بإ كا ذا زيذادمن تنعا ذا للمذوارد      3102-3107

الاادية للناا ا اي ائي عل  القيذام بذيلك، ويطلذ  حىل الناذا ا اي ذائي أن يقذإلم  قتر ذات        
 اذزا لزيادمن املوارد الاادية يف تقرير  عن االلتزا ات بالتمويل بشأن التإلاب  املز ع اخت

 فيما يتالق بالاناصر النااجمية للميزااية املتكا لة: - 7 
أن ختضع الاناصر النااجمية للميزاايذة املتكا لذة ملبذادئ و نذهجيات توزيذع       يقرر )أ( 

املذذوارد الااديذذة علذذ  اماشذذطة النااجميذذة الذذواردمن سذذابقا يف ترتيبذذات النجمذذة الذذيت شذذرعها اجمللذذس   
  3102/2 و 3103/38و  3103/0و  3101/3و  3117/22لتنفييي زوج   قرراته ا

 بالتحسينات التالية: يةذن )ب( 
أن تكون املستويات القاعإلية للنجمة السذنوية للمذوارد الااديذة للفتذرمن      ‘0’  

 عل  النحو التار: 3102-3107
  3103-3102 ليون دوالر يف السنة للفترمن  321   
  3107-3102دوالر يف السنة للفترمن   ليون 211   
أن يكون تاإليل  ستويات ختصذي  املذوارد للخطذوط الذيت يتضذمنها       ‘3’  

 3الانصر النااجمي للميزاايذة املتكا لذة علذ  النحذو املذبني يف اجلذإلول       
  DP/2013/41 ن الوثيقة 

احلمايذذذة الذذذيت أقرزذذذا اجمللذذذس التنفيذذذيي يف  قذذذرر     يشذذذ  حىل تذذذإلاب  ‘2’  
 ذذذن زذذذإلق ختصذذذي  ام ذذذوال     0فيمذذذا يتالذذذق بالبنذذذإل    3102/2

املوارد امساسية، والذإلعم الناذاجمي املخصذ  ماشذطة املنسذقني        ن
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املقيمني، وتإلاب  احلماية ايضافية الرا ية حىل وقاية املذوارد املخصصذة   
وال  ذن املذوارد امساسذية     ذن زذإلق ختصذي  ام ذ     2يف حطار البنذإل  

ملكتذذ  تقريذذر التنميذذة البشذذرية وبراذذا ا التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان         
اجلنذذذوب،  ذذذن اتثذذذار املترتبذذذة علذذذ  ا تمذذذال اخنفذذذاض املسذذذتويات     

 ليذذون  321امساسذذية السذذنوية لنجمذذة املذذوارد الااديذذة حىل  ذذا دون     
بنذذود دوالر، وفيمذذا يتالذذق بإخضذذاع تذذإلاب  احلمايذذة ايضذذافية لتلذذك ال

 )د(  1لأل كام الواردمن يف الفقرمن 
أن تظل دون تغي  عيع ام كام التشرياية امخذرى للاناصذر النااجميذة     يقرر ) ( 

للميزاايذذة املتكا لذذة الذذواردمن سذذابقا يف ترتيبذذات النجمذذة الذذيت شذذرعها اجمللذذس التنفيذذيي، باسذذتثناء  
  التغي ات املأذون هبا يف الفقرمن السابقة

 تالق بالاناصر املؤسسية للميزااية املتكا لة:فيما ي - 8 
 اليذذني دوالر  ذذن املذذوارد    0 301.2علذذ  ختصذذي  اعتمذذاد قذذإلر      ياافااق )أ( 

،  شذ ا حىل ختصذي   بلذك    3107-3102الاادية للانصر املؤسسي للميزااية املتكا لة للفتذرمن  
-3102من  ليذون دوالر للفتذر   733.0، و بلك 3103-3102 ليون دوالر للفترمن  788.2
  DP/2013/41،  ع  راعامن ايلغاء التإلرجيي للتإلاب  االاتقالية اليت اوقشت يف الوثيقة 3107
ضذذرورمن احلفذذاظ علذذ   سذذتويات كافيذذة  ذذن املذذوارد ملكتذذ   راجاذذة   يالحاا  )ب( 

ييم، ويطل  أن ُتقإلم كبنذود  نفصذلةع   احلسابات والتحقيق، و كت  امخالقيات، و كت  التق
لصصاُت كل  نذها يف امليزاايذة، اسذتنادا حىل خطذن عملذها الذيت وافذق عليهذا اجمللذس التنفيذيي           

 لع عليها طيفااليت  أو
اسذذتاراض  3103علذذ  أن ُيجذذرى خذالل الذذإلورمن الااديذذة الثاايذة لاذذام    ياافاق  ) ( 

يف  الذذة وجذذوب   3107-3102تذذرمن  ناسذذ  للانصذذر املؤسسذذي  ذذن امليزاايذذة املتكا لذذة للف    
 حدخال تاإليالت بسب  تغ ات كب من يف ايطار املار عمو ا 

، استمرارا للترتيبات القائمة،  نح  إليرمن الناا ا سلطة استثنائية خذالل  يقرر )د( 
)أ( أعذذذذذذذال ، السذذذذذذذتامال    8، حىل جااذذذذذذذ  أ كذذذذذذذام الفقذذذذذذذرمن   3107-3102الفتذذذذذذذرمن 

ارد الااديذة لتغطيذة التذإلاب  ام نيذة  ويقذرر أن يسذتخإلم        ليون دوالر  ذن املذو   21 حىل يصل  ا
الناذذا ا اي ذذائي تلذذك ام ذذوال فقذذن للمهذذام ام نيذذة اجلإليذذإلمن والناشذذئة، علذذ  النحذذو احملذذإلد       

التوجيهذذات ام نيذذة يدارمن شذذؤون السذذال ة وام ذذن يف ام ذذم املتحذذإلمن، وأن يقذذإلم تقريذذرا        يف
ام ذوال يف حطذار استاراضذه السذنوي للحالذة املاليذة        اجمللس التنفييي بشأن اسذتخإلام تلذك    حىل
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ويطلذذ  حىل الناذذا ا اي ذذائي يف زذذيا الصذذإلد تقذذإل.  الو ذذات حضذذافية حىل اجمللذذس التنفيذذيي      
 يلي: يف وثيقة توضح  ا 3102دورته الاادية اموىل لاام  يف

 امساس املنطقي لتخصي  املبلك  ‘0’  
 ملبلك احلاالت اليت سُيستخإلم فيها ا ‘3’  
املهام ام نية اجلإليإلمن والناشئة، عل  النحو احملإلد يف توجيهذات حدارمن   ‘2’  

 شؤون السال ة وام ن، ودور الناا ا اي ائي يف زيا الصإلد 
 اجلإلول الز   يعادمن النظر يف املبلك املخص  نيت زيا البنإل  ‘2’  
 حىل  إليرمن الناا ا أن: يةلب - 1 
 قاراذذة زذذا ورد يف وثيقذذة امليزاايذذة املتكا لذذة وحضذذافتها،      عذذن النفقذذات  طبلاا  )أ( 

 ذلك تفس  التغي ات املقتر ة يف ختصي  املوارد  يف زا
دورتذه   حىل اجمللس التنفييي خطة  وارد  تكا لة وحمإّلثة الستاراضها يف طقد  )ب( 

راض الااديذذذة الثاايذذذة، بايضذذذافة حىل تفاصذذذيل ختصذذذي  املذذذوارد  سذذذ  البنذذذود، عقذذذ  اسذذذتا 
 ايسقاطات املالية اليت تستنإل حليها اخلطة 

القيام يف حطذار اسذتاراض  نتصذف املذإلمن للميزاايذة املتكا لذة، بذاالقتران         طكف  ) ( 
 ة، بتقييم آخر لألداء باملقاراة حىل زي  الاناصر املؤسسية والنااجمية ستراتيجي ع اخلطة اال

بغذرض ايسذهام    3107ة لاذام  استاراضا تراكميا خالل الإلورمن السذنوي  طقد  )د( 
 يف اظر اجمللس التنفييي يف املخصصات  ن املوارد يف املستقبل 

، بذذذذاالقتران 3102حىل اجمللذذذذس التنفيذذذذيي يف دورتذذذذه السذذذذنوية لاذذذذام  طقااااد  )زذ( 
استاراض  نتصف املإلمن للميزااية املتكا لة،  الو ات عن التنفيي الفالذي للمنهجيذة املنقحذة      ع

ف،  شفوعة بأيذة توصذيات ذات صذلة، وفقذا لطلذ  اجمللذس التنفيذيي الذوارد         السترداد التكالي
، وأن تإلر  أيضا يف اسذتاراض  نتصذف املذإلمن تقييمذا لسذبل تازيذز امليزاذة        3102/1 قرر   يف

 القائمة عل  النتائا 
سنويا حىل اجمللس التنفييي  الو ات عن املوارد املخصصة للو ائف  سذ    طقد  )و( 

  تخإلام الفالي لتلك املوارد  عنإل حكمال االستاراض اهليكلي للناا ا اي ائياملوقع، باإل االس
التوصذذيات الذذواردمن يف تقريذذر اللجنذذة االستشذذارية لشذذؤون   طةخااذ يف ادحساابان )ز( 

، وبإعذذذإلاد 3107-3102ايدارمن وامليزاايذذذة فيمذذذا يتالذذذق بتنفيذذذي امليزاايذذذة املتكا لذذذة للفتذذذرمن     
 استاراض  نتصف املإلمن 

 4102ر/ بتةرب أيلا 02
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  3102/31 
 3103االستاراض السنوي للحالة املالية لاام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
  DP/2013/43/Add.1 و DP/2013/43بالوثيقتني  حييع للةا - 0 
االخنفذذاض يف املذذوارد الااديذذة و ذذا هلذذي  املذذوارد  ذذن أمهيذذة   يالحاا  مااع القلااق - 3 

يسذذتجي   اسذذتراتيجي كذذني الناذذا ا اي ذذائي  ذذن التخطذذين املسذذبق و ذذن ااتذذها   ذذا        يف
ملقتضيات ام وال، وتوف  خإل ات  تنوعة وقابلة للتنبؤ جلميع البلإلان املستفيإلمن  ذن الذنا ا،   

 ن امفقر وامضاف وعل  امخ   نها البلإلا
أمهيذذذة احلاجذذذة حىل نيسذذذني اوعيذذذة املسذذذامهات يف املذذذوارد امخذذذرى     يالحااا  - 2 

 وح كااية التنبؤ هبا، حذ تشكل تكملة زا ة لقاعإلمن املوارد الاادية 
الذذإلول امعضذذاء علذذ  أن تلتذذزم يف وقذذت  بكذذر بقذذإلر اي كذذان بتقذذإل.    حيااث - 2 

و ا باإل ،  ن خالل تقإل. تاهإلات  تاذإلدمن   3102ام  سامهات يف املوارد الاادية للناا ا لا
 السنوات  ا أ كن ذلك 

حىل أمهيذذة ح كاايذذة التنبذذؤ بالتمويذذل وُ سذذن توقيذذت املذذإلفوعات نياشذذيًا    يشااري - 3 
 لقيود السيولة عل  املوارد الاادية 

 
 4102أيلار/ بتةرب  04

  
  3102/21 
  ويل الوجود املادي املتمايز  

 
 ،نفيذيإن اجمللس الت 
شذذإل بذذه  نظو ذذة ام ذذم املتحذذإلمن  حىل  بذذإلأ الاامليذذة الذذيي ينبغذذي أن تستر  يشااري - 0 

 تضطلع به  ن أاشطة تنفييية  ن أجل التنمية، ويؤكإل جمإلدا ذلك املبإلأ  فيما
بشذذذأن ترتيبذذذات   3102/2و  3103/38و  3103/0حىل  قرراتذذذه  يشاااري - 3 

 النجمة لناا ا ام م املتحإلمن اي ائي 
 بشأن  ويل الوجود املادي املتمايز  DP/2013/45الوثيقة  يقر - 2 

http://undocs.org/ar/DP/2013/43
http://undocs.org/ar/DP/2013/43/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2013/45
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أن  ويل الوجود املادي املتمايز يف حطار املوارد الاادية للناا ا اي ذائي   يقرر - 2 
القذو ي ايعذار علذ     يف البلإلان ذات الإلخل املتوسن اليت يزيإل فيها اصي  الفرد  ن الذإلخل  

 3107-3102دوالرا، باالسذذذذتناد حىل براذذذذا ا قطذذذذري ال تقذذذذل  يزاايتذذذذه للفتذذذذرمن    2 221
 ليون دوالر، سيتألف  ن التمويل الكا ل للمنسق املقيم لأل ذم املتحذإلمن/املمثل املقذيم     03 عن

يذذادمن للناذذا ا اي ذذائي، زذذا يف ذلذذك احلذذإل امد   ذذن قذذإلرات املكاتذذ  لالضذذطالع زهذذام الق     
يف املائة  ن القإلرات احلامسة واملتشابة الالز ذة املشذار حليهذا     33والتنسيق الرئيسية، فضال عن 

  DP/2013/45 ن الوثيقة  02 ن الفقرمن  2يف اجلإلول 
نسق املقذيم لأل ذم   ايبقاء عل  السياسة احلالية للتمويل الكا ل لو يفة امل يقرر - 3 

املتحإلمن/املمثل املقيم لناا ا ام م املتحذإلمن اي ذائي وقذإلرات املكاتذ  املناسذبة للمنسذق املقذيم        
 البلذذذذإلان املسذذذذامهة الصذذذذافية، باالسذذذذتناد حىل براذذذذا ا قطذذذذري ال تقذذذذل  يزاايتذذذذه للفتذذذذرمن       يف

  ليون دوالر  03عن  3102-3107
املسذتفيإلمن  ذن الذنا ا بالتزا ا ذا      ضذرورمن وفذاء عيذع البلذإلان     من جديد يؤلد - 2 

فيمذذا يتالذذق زسذذامهات احلكو ذذات يف تكذذاليف املكاتذذ  احملليذذة  ويطلذذ  حىل الناذذا ا اي ذذائي     
، أن يقتذرذ بالتشذاور الوثيذذق   DP/2013/45 ذن الوثيقذة    01زذيا الصذإلد، فيمذا يتالذق بذالفقرمن       يف

بلذإلان املسذتفيإلمن املانيذة آليذات حلذل املسذائل الاالقذة خبصذوص ديذون  سذامهات احلكو ذات             ع ال
التفذاوض علذ  جذإلول ز ذ  لسذإلاد ديذون       ‘ 0’تكاليف املكات  احمللية،  ع  راعامن  ذا يلذي:    يف

اسذتاراض   اعتماد حطار ز    اقذول قبذل  ‘ 3’ سامهات احلكو ات يف تكاليف املكات  احمللية  
 سذامهات احلكو ذات    املادي، وتقإل. تقرير عن  الة عيع الذإليون املسذتحقة  ذن    ويل الوجود 

  يف تكاليف املكات  احمللية حىل اجمللس التنفييي يف دورته الاادية الثااية
 

 4102أيلار/ بتةرب  02
  

  3102/20 
 3107-3102ة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للفترمن ستراتيجياخلطة اال  

 
 ،تنفيذيإن اجمللس ال 
الاملية التشاورية اليت اضطلع هبا صذنإلوق ام ذم املتحذإلمن     يالح  مع التقدير - 0 

 ( DP/FPA/2013/12) 3107-3102ة للفترمن ستراتيجيللسكان لوضع خطته اال
لذواردمن يف الوثيقذة   بصذيغتها ا  3107 -3102ة للفتذرمن  ستراتيجياخلطة اال يقر - 3 

DP/FPA/2013/12  والوثائق املرافقة هلا، رزنا بأ كام زيا املقرر 

http://undocs.org/ar/DP/2013/45؛
http://undocs.org/ar/DP/2013/45
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12
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 بالتقإلم احملرز يف ربن املوارد بالنتائا  يرحب - 2 
بذذذاجلهود الذذذيت بذذذيهلا الصذذذنإلوق ملواء ذذذة خطتذذذه    حيااايع للةاااا ماااع التقااادير  - 2 

 ذذع الواليذذات املنصذذوص عليهذذا يف قذذرار اجلمايذذة الاا ذذة    3107-3102ة للفتذذرمن تيجيسذذترااال
بشأن االستاراض الشا ل اليي جيري كل أربع سنوات لسياسة اماشذطة التنفيييذة    27/332

 اليت تضطلع هبا  نظو ة ام م املتحإلمن  ن أجل التنمية 
ة، سذذذتراتيجيحىل صذذذنإلوق ام ذذذم املتحذذذإلمن للسذذذكان تنفيذذذي اخلطذذذة اال  يةلاااب - 3 

، وأن يسذذتمر يف املسذذامهة 27/332 راعذذامن التوجيهذذات الذذواردمن يف قذذرار اجلمايذذة الاا ذذة     ذذع
 ي ائي تازيز املساءلة والفاالية واالتساق يف جهاز ام م املتحإلمن ا يف

حدرا   ؤشذذذذذرات حمذذذذذإلدمن لرصذذذذذإل االسذذذذذتاراض    يالحااااا  ماااااع التقااااادير  - 2 
للسياسذذات الذذيي جيذذري كذذل أربذذع سذذنوات وايبذذالل عنذذه يف حطذذار  ذذا  شذذترك بذذني  الشذذا ل

 الصناديق والنا ا 
ة والفقذرات ذات الصذلة   سذتراتيجي  ذن اخلطذة اال   83فيما يتالق بذالفقرمن   يقرر - 7 

فاضذلي جتذا  احلذإل امد   ذن املسذامهات املقإل ذة  ذن املذوارد الااديذة          يف املرفقات، اتبذاع  ذا ت  
 للصنإلوق حىل البلإلان املستفيإلمن  ن النا ا، عل  النحو التار:

بالنسبة للبلإلان املصنفة يف فئة الذإلخل املذنخف  والشذرحية الذإلايا  ذن الذإلخل        ( )أ 
 دوالر  311 111املتوسن، يكون احلإل امد  

 بلذذذذإلان املصذذذذنفة ضذذذذمن الشذذذذرحية الاليذذذذا  ذذذذن الذذذذإلخل املتوسذذذذنبالنسذذذذبة لل ( )ب 
 دوالر  211 111أو يف فئة الإلخل املرتفع، يكون احلإل امد  

 ذن اخلطذة    82حىل الصنإلوق أن يستاي  عذن اتليذة املبينذة يف الفقذرمن      يةلب - 8 
ة والفقذذرات ذات الصذذلة  ذذن املرفقذذات، بذذأن يضذذازي الصذذنإلوق بنسذذبة وا ذذإل         سذذتراتيجياال
وا ذذإل أيذذة  سذذامهات اختياريذذة تقذذإل ها البلذذإلان املصذذنفة ضذذمن الشذذرحية الاليذذا  ذذن الذذإلخل   حىل

 املتوسذذذذن أو يف فئذذذذة الذذذذإلخل املرتفذذذذع ماشذذذذطة الذذذذنا ا اخلاصذذذذة هبذذذذا، حلذذذذإل أقصذذذذ  قذذذذإلر 
 دوالر(  211 111دوالر )تضاق حىل احلإل امد  البالك  011 111

ن الذذذذإلخل املتوسذذذذن البلذذذذإلان املصذذذذنفة ضذذذذمن الشذذذذرحية الاليذذذذا  ذذذذ  يشااااجع - 1 
الإلخل املرتفع عل  أن تبلك الصنإلوق زسامها ا االختيارية يف الناا ا القطري حبلذول   فئة ويف

 أيلول/سبتمن  ن السنة السابقة تيس ا ملضازامن ام وال 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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املسامهات اهلا ة اليت يقذإل ها الكذث   ذن البلذإلان املسذتفيإلمن  ذن الذنا ا         يقدر - 01 
يذذة اخلاصذذة هبذذا، و سذذامها ا  ذذن خذذالل التاذذاون فيمذذا بذذني بلذذإلان اجلنذذوب  دعمذذا للذذنا ا القطر

 والتااون الثالثي، ويسلم بأمهية تابئة  وارد حضافية  ن عيع املصادر 
بذذأن وثذذائق الذذنا ا القطريذذة الذذيت وافذذق عليهذذا اجمللذذس التنفيذذيي نيذذإلد    ميساال  - 00 

 القطري لصصات  اينة لتمويل اماشطة النااجمية عل  الصايإل 
النذذذذها املقتذذذذرذ لتخصذذذذي  املذذذذوارد علذذذذ  النحذذذذو املذذذذبني يف الوثيقذذذذة   يقاااار - 03 

DP/FPA/2013/12       زذذا يف ذلذذك ايجذذراء املتالذذق بتصذذنيف البلذذإلان واحلصذذة النسذذبية للمذذوارد ،
 املاروضة يف اجلإلول التار:

 
 4102-4102ادحصة للفترة  4102-4102ادحصة للفترة  
 يف املائة 22-31 يف املائة 33-31 اممحر   

 يف املائة 33-31 يف املائة 32-30 النتقار
 يف املائة 8-2 يف املائة 03-01 امصفر
 يف املائة 02-1 يف املائة 07-03 الوردي

  
نصذذفة وشذذفافة بذذأن توزيذذع املذذوارد علذذ  فذذرادى البلذذإلان سذذيتم بطريقذذة    ميساال  - 02 

و راذة  ذع  راعذامن ا تياجا ذا علذذ  النحذو الواجذ  وزذا يتمشذذ   ذع واليذة الصذنإلوق، ويطلذذ            
  الصنإلوق أن يبلك اجمللس التنفييي بالتوزيع الفالي للموارد يف حطار تقارير  السنوية الاادية  ن

د بتنفيي النموذ  اخلاص بطرق املشاركة املتمايزمن  س  احلالة، الذوار  ياصي - 02 
ة و رفقهذا  سذتراتيجي (  ن وثيقة اخلطذة اال “طرق املشاركة  س  احلالة”) 0بيااه يف اجلإلول 

الثالث، تنفييا  راا  ع  راعامن ا تياجات البلإلان املستفيإلمن  ذن الذنا ا علذ  النحذو الواجذ ،      
 وزا يتمش   ع والية الصنإلوق 

تجإل حىل الصذذذنإلوق اسذذذتاراض تصذذذنيف البلذذذإلان يف ضذذذوء  ذذذا يسذذذ      يةلاااب - 03 
البيااات، كجزء  ن استاراض  نتصذف املذإلمن، وحعذادمن تقيذيم تصذنيف بلذإل  ذا يف احلذاالت           ن

 اليت يبلك فيها البلإل الصنإلوق با تمال  إلوأ خطأ يف التصنيف 
بالإلور اليي تؤديه التإلخالت الااملية وايقليمية يف نيقيق اتذائا اخلطذة    ميسل  - 02 

 2  ويل زي  التإلخالت علذ  النحذو املوضذح يف املرفذق     ة، ويال ظ النها املتبع يفستراتيجياال
  DP/FPA/2013/CRP.1ة ويف الوثيقة ستراتيجيللخطة اال

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12
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 ليون دوالر لتغطية التإلخالت الااملية وايقليميذة   373بتخصي   بلك  يةذن - 07 
كحذذذإل أقصذذذ  ال نكذذذن جتذذذاوز     3107-3102ملتوقاذذذة للفتذذذرمن  يف حطذذذار املذذذوارد الااديذذذة ا 

 زوافقة اجمللس التنفييي  حال
ا اسذذذذتراتيجيحىل الصذذذذنإلوق أن يقذذذذإلم حىل اجمللذذذذس التنفيذذذذيي حطذذذذارا  يةلااااب - 08 

ملناقشته خالل الإلورمن الاادية اموىل لاذام   3107-3102للتإلخالت الااملية وايقليمية للفترمن 
 سذتراتيجي ، عل  أن يستنإل ايطار اال3102ل الإلورمن السنوية لاام واملوافقة عليه خال 3102

حىل حطذذار النتذذائا املتكا ذذل الشذذا ل للمنظو ذذة ويتضذذمن املذذوارد املتوقذذع تكريسذذها لكذذل اذذاتا      
 النواتا  صنفة عامليا وحقليميا   ن

حىل الصنإلوق أن يقإلم تقريرا عذن تنفيذي التذإلخالت الاامليذة وايقليميذة       يةلب - 01 
، وذلذذك يف  رفذذق للتقذذارير السذذنوية الذذيت سذذتراتيجي ذذوال املنفقذذة عليهذذا  قاراذذة بايطذذار االوام

 يقإل ها املإلير التنفييي 
حىل صنإلوق ام م املتحإلمن للسكان وضع الصيغة النهائية هليكذل  ويذل    يةلب - 31 

 ة ويف الوثيقذذذةسذذذتراتيجيعلذذذ  النحذذذو املذذذبني يف اخلطذذذة اال  3107 و ذذذإل حبلذذذول  ايذذذة عذذذام  
DP/FPA/2013/CRP.1        ويشذذجع الصذذنإلوق علذذ  التشذذاور  ذذع الصذذناديق والذذنا ا امخذذرى ،

 ذلك الصإلد  يف
حىل املذذإلير التنفيذذيي أن يقذذإلم حىل اجمللذذس التنفيذذيي يف دورتذذه السذذنوية   يةلااب - 30 
، 3107-3102ة للصذنإلوق للفتذرمن   سذتراتيجي ة االاستاراضا ملنتصف املإلمن للخط 3102لاام 

وأن يأخي يف االعتبار يف زيا الصإلد اتذائا املناقشذات الذيت جذرت بشذأن خطذة ام ذم املتحذإلمن         
 ، فضال عن استاراض املؤ ر الإلور للسكان والتنمية 3103للتنمية ملا باإل عام 

 
 4102أيلار/ بتةرب  04

  3102/23 
 3107-3102لة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للفترمن تقإليرات امليزااية املتكا   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 بامليزاايذذذذة املتكا لذذذذة لصذذذذنإلوق ام ذذذذم املتحذذذذإلمن للسذذذذكان للفتذذذذرمن   يرحااااب - 0 
الذذيي يقضذذي بتقذذإل.  يزاايذذة  تكا لذذة   3111/32املقإل ذذة اسذذتجابة للمقذذرر  3102-3107

  3107-3102ة للفترمن ستراتيجياالوا إلمن تشمل عيع فئات امليزااية الستكمال اخلطة 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/CRP.1
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بزيذذذادمن التركيذذذز علذذذ  النتذذذائا وتازيذذذز الذذذروابن  ذذذع اتذذذائا اخلطذذذة    يرحاااب - 3 
ة، و واء ة  نهجية امليزااية وعرضذها، زذا يف ذلذك فيمذا يتالذق بتصذنيف التكذاليف        ستراتيجياال

 وحسنادزا واستردادزا 
قذإليرات امليزاايذة املتكا لذة    بالنتائا واال تياجذات  ذن املذوارد يف ت    حييع للةا  - 2 

، زذذا يف ذلذذك الذذروابن بذذني النتذذائا واملذذوارد، علذذ  النحذذو    3107-3102للصذذنإلوق للفتذذرمن 
  DP/FPA/2013/14الوارد يف الوثيقة 

خبصذذوص  3102بذذاملقرر الذذيي اختذذي  يف دورتذذه الااديذذة الثاايذذة لاذذام   حياايع للةااا - 2 
  ، وبام كام ذات الصلة بامليزااية الواردمن فيه3107-3102ة للفترمن ستراتيجيخطة الصنإلوق اال

علذذذ  عذذذرض اماشذذذطة والتكذذذاليف املرتبطذذذة هبذذذا الذذذوارد يف الوثيقذذذة     ياافاااق - 3 
DP/FPA/2013/14  

 ليون دوالر  ثل تقذإليرات   222.0 وارد حعالية زبلك  عل  ختصي  ياافق - 2 
، ويال ذذذذظ أن زذذذي  التقذذذذإليرات تشذذذمل  بلذذذذك   3107-3102امليزاايذذذة املؤسسذذذذية للفتذذذرمن   

  ليون دوالر السترداد التكاليف  ن املوارد امخرى  022.7
 اليني دوالر  ذن املذوارد الااديذة     3عل  ختصي  اعتماد سنوي قإلر   اافقي - 7 
 الطوارئ  لصنإلوق
ة سذتراتيجي أاه ينبغي استخإلام املبالك املخصصذة لتحقيذق اتذائا اخلطذة اال     يقرر - 8 

 اليت ترتبن هبي  املوارد 
 3118/2اقتذراذ املذإلير التنفيذيي، املماثذل لالقتذراذ الذوارد يف املقذذررين        يقار  - 1 

ايف السذذتامال  بلذذك حضذذ  3107-3102، زنحذذه سذذلطة اسذذتثنائية خذذالل الفتذذرمن   3103/2 و
 اليذني دوالر لتذإلاب  ام ذن، ويقذرر أن يسذتخإلم الصذنإلوق        3.8املوارد الاادية يصذل حىل    ن

تلك ام وال فقن للمهام ام نية اجلإليذإلمن والناشذئة، علذ  النحذو احملذإلد يف التوجيهذات ام نيذة        
شذأن  يدارمن شؤون السال ة وام ن يف ام م املتحذإلمن، وأن يقذإلم تقريذرا حىل اجمللذس التنفيذيي ب     

 استخإلام تلك ام وال يف حطار استاراضه السنوي للحالة املالية 
حدرا  بنذذذذذذإل  سذذذذذذتقل يف امليزاايذذذذذذة ملكتذذذذذذ  التقيذذذذذذيم وزيذذذذذذادمن    يالحاااااا  - 01 

املخصصة له  شيا  ذع سياسذة التقيذيم اجلإليذإلمن الذيت وافذق عليهذا اجمللذس التنفيذيي           االعتمادات
  3102/30 قرر   يف

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/14؛
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 سذذتقل يف امليزاايذة لشذذابة خذذإل ات الرقابذذة وزيذذادمن  حدرا  بنذذإل  يالحا  أي ااا  - 00 
  3102/32االعتمادات املخصصة هلا  شيا  ع املقرر 

باملستوى املتوقع للمذوارد الااديذة وحيذث البلذإلان املاحنذة       مع القلق حييع للةا - 03 
ك، والبلإلان امخرى الذيت بإ كا ذا زيذادمن تنعا ذا للمذوارد الااديذة للصذنإلوق علذ  القيذام بذيل          

ويطل  حىل الصنإلوق أن يقذإلم  قتر ذات يف تقريذر  عذن االلتزا ذات بالتمويذل بشذأن التذإلاب          
 املز ع اختاذزا لزيادمن املوارد الاادية 

  ن املإلير التنفييي القيام زا يلي: يةلب - 02 
املالو ذات املاليذة الفاليذة يف شذكل خطذة املذوارد املتكا لذة للمذوارد،          أن يافر )أ( 
 اء يف ضوء امليزااية املتكا لة يف تقرير  السنوي حىل اجمللس التنفييي ويقيم امد
سذذنويا حىل اجمللذذس التنفيذذيي يف دورتذذه الااديذذة الثاايذذة خطذذة  ذذوارد     أن يقااد  )ب( 

  تكا لة وحمإّلثة باإل استاراض التوقاات املالية 
ان ، بذذذاالقتر3102حىل اجمللذذذس التنفيذذذيي يف دورتذذذه السذذذنوية لاذذذام  أن يقاااد  ) ( 

اسذتاراض  نتصذف املذإلمن للميزاايذة املتكا لذة،  الو ذات  تالقذة بالتنفيذي الفالذي للمنهجيذة             ع
املنقحة السترداد التكاليف،  شفوعة بأية توصذيات ذات صذلة، وفقذا لطلذ  اجمللذس التنفيذيي       

، وأن يإلر  أيضا يف اسذتاراض  نتصذف املذإلمن تقييمذا لسذبل تازيذز       3102/1الوارد يف  قرر  
 لقائمة عل  النتائا امليزاة ا
التوصيات الواردمن يف تقرير اللجنة االستشذارية لشذؤون    أن يةخذ يف ادحسبان )د( 

، وحعإلاد اسذتاراض  3107-3102ايدارمن وامليزااية فيما يتالق بتنفيي امليزااية املتكا لة للفترمن 
   نتصف املإلمن

 
 4102أيلار/ بتةرب  04

  
  3102/22 
 3103-3102 م املتحإلمن خلإل ات املشاريع لفترمن السنتني تقإليرات  يزااية  كت  ام  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 عل  اييرادات الصافية املستهإلفة  ياافق - 0 
تطلاذذات املكتذذ  لفتذذرمن السذذنتني فيمذذا يتالذذق بنتائجذذه ايداريذذة وتوجيذذه      يقاار - 3 

 املوارد سايًا وراء نيقيق اال تياز التشغيلي 
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لتغذذذي  يف احلذذإل امد  املطلذذوب لال تيذذاطي التشذذذغيلي    علذذ  نيإليذذإل ا   ياافااق  - 2 
للمكتذذ  زذذا ياذذادل  توسذذن افقذذات أرباذذة أشذذهر  ذذن فتذذرمن الذذثالأ سذذنوات املاضذذية يف حطذذار   

 امليزااية ايدارية للمكت  
 4102أيلار/ بتةرب  04

 
  3102/22 
وق ام ذذم  شذذروعا وثذذيقيت الناذذاجمني القطذذريني لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن اي ذذائي وصذذنإل      

 املتحإلمن للسكان لكينيا
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بشذذذذذأن عمليذذذذذة املوافقذذذذذة    3112/22و  3110/00حىل  قرريذذذذذه  يشاااااري - 0 

 النا ا القطرية  عل 
بطلذذ  كينيذذا أن تقذذإلم علذذ  أسذذاس اسذذتثنائي  شذذروعي وثذذيقيت        حياايع للةااا  - 3 

  3102الإلورمن الاادية اموىل لاام النااجمني القطريني للناا ا اي ائي وصنإلوق السكان خالل 
أن يسذذتارض الذذوثيقتني علذذ  أسذذاس اسذذتثنائي يف دورتذذه الااديذذة اموىل   يقاارر - 2 
  3102لاام 

أن ُتنشر الوثيقتان املنقحتان للناذاجمني القطذريني للناذا ا اي ذائي      يقرر أي ا - 2 
سذذذذتة أسذذذذابيع   وصذذذذنإلوق السذذذذكان يف املذذذذوقاني الشذذذذبكيني للمنظمذذذذتني يف  وعذذذذإل أقصذذذذا    

 ناقشذذتهما، وأن يوافذذق اجمللذذس التنفيذذيي عليهمذذا علذذ  أسذذاس عذذإلم االعتذذراض يف دورتذذه     ذذن
، دون عرضهما أو  ناقشتهما، حال حذا أبلك سسذة علذ  امقذل  ذن أعضذاء      3102السنوية لاام 

 اجمللس ام ااة خطيا قبل اااقاد الإلورمن برغبتهم يف عرض الوثيقتني عل  اجمللس التنفييي 
 

 4102أيلار/ بتةرب  04
  3102/23 
 التقارير عن املشتريات  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
عن  شذتريات ام ذم املتحذإلمن     3103بالتقرير اي صائي السنوي لاام  حييع للةا - 0 

  3103وأاشطة الشراء اليت اضطلات هبا املؤسسات التاباة ملنظو ة ام م املتحإلمن يف عام 
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ة كيااذات ام ذذم املتحذإلمن يف تذوف  املالو ذات الالز ذذة     بزيذادمن  شذارك   يرحاب  - 3 
 يعإلاد التقرير اي صائي السنوي عن  شتريات ام م املتحإلمن 

للشذذفافية الذذيت أتذذاذ  كتذذ  خذذإل ات املشذذاريع يف  لذذها   يعاارو لاان طقاادير  - 2 
 ااات التقرير للجمهور  ن خالل املبادرمن الإلولية للشفافية يف املاواة املتالقة بشفافية البي

بقيمة املال ق املواضذياية السذنوية وأمهيتذها يف املسذامهة يف حضذفاء الصذفة        يقر - 2 
 املهنية عل   هنة املشتريات 

وحيذذين علمذذا يف زذذيا الصذذإلد أيضذذا بذذالتقرير       3103/33حىل  قذذرر   يشااري - 3 
  أاشطة املشتريات املشذتركة للناذا ا اي ذائي وصذنإلوق ام ذم املتحذإلمن للسذكان و كتذ         عن

 خإل ات املشاريع 
 زا أيف رز  ن تقإلم بشأن  بادرات الشراء املشتركة  يقر - 2 
الناذذا ا اي ذذائي وصذذنإلوق السذذكان و كتذذ  خذذإل ات املشذذاريع        يشااجع - 7 

 واصلة وتكثيذف جهودزذا التااوايذة يف جمذال املشذتريات املشذتركة وجتذاوز الاقبذات الذيت           عل 
ملشذذتريات  ذذن أجذذل نيقيذذق الوفذذورات واالسذذتفادمن     نيذذول دون املزيذذإل  ذذن التاذذاون يف جمذذال ا   

 أساار أاس ، ويإلعو سائر كيااات ام م املتحإلمن حىل أن نييو  يوزا يف ذلك   ن
الناذذذذا ا والصذذذذنإلوق واملكتذذذذ  وسذذذذائر كيااذذذذات ام ذذذذم املتحذذذذإلمن   ياااادلا - 8 

تاذذاون أوثذذق يف جمذذال التخطذذين للمشذذتريات والتنبذذؤ هبذذا  ذذن أجذذل السذذماذ للطلذذ       بذذإلء حىل
 ملتضافر بالتأث  عل  امسواق، ونيقيق وفورات احلجم، واالستفادمن  ن أساار أاس  ا

باحلاجذذذة حىل نيسذذذني ايبذذذالل عذذذن املشذذذتريات املشذذذتركة، ويطلذذذ      ميسااال  - 1 
الصإلد أن تتضمن التقذارير اي صذائية السذنوية املقبلذة بشذأن  شذتريات ام ذم املتحذإلمن          زيا يف

 شتركة  ن قبيل املواد املشترامن وكميا ا وأساارزا  الو ات  فصلة عن املشتريات امل
 4102أيلار/ بتةرب  04



E/2013/35 

 

14-58877 182/187 

 

  3102/22 
 3102عرض عام للمقررات اليت اختيزا اجمللس التنفييي يف دورته الاادية الثااية لاام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 :  3102حىل أاه، يف دورته الاادية الثااية لاام  يشري 

 
   0البنإل   
 ائل التنظيميةاملس  

( DP/2013/L.3) 3102أقر جإلول امعمال وخطة الامل لإلورته الااديذة الثاايذة لاذام     
 ( DP/2013/L.3/Corr.1وتصويبه )
 ( DP/2013/38) 3102ية لاام اعتمإل التقرير عن دورته السنو 
 :3102وافق عل  اجلإلول التار لإلورات اجمللس التنفييي املقبلة املقرر عقإلزا يف عام  
 3102كااون الثاين/يناير  20حىل  37:  ن 3102الإلورمن الاادية اموىل لاام   
 )جنيف( 3102 وز/يوليه  2 زيران/يوايه حىل  32 ن  :3102الإلورمن السنوية لاام   
 3102أيلول/سبتمن  3حىل  3:  ن 3102الإلورمن الاادية الثااية لاام   
 3102أقذذذذذذر  شذذذذذذروع خطذذذذذذة الامذذذذذذل السذذذذذذنوية للمجلذذذذذذس التنفيذذذذذذيي لاذذذذذذام     

(DP/2013/CRP.2واعتمإل خطة الامل ا ،) 3102ملؤقتة للإلورمن الاادية اموىل لاام  
 

 اجلزء املتالق بناا ا ام م املتحإلمن اي ائي  
 3البنإل   
 3107-3102ة للناا ا اي ائي للفترمن ستراتيجياخلطة اال  

 ة للناذذذا ا اي ذذذائي للفتذذذرمن  سذذذتراتيجياملتالذذذق باخلطذذذة اال  3102/37اختذذذي املقذذذرر   
  DP/2013/40 الوثيقة ، بصيغتها الواردمن يف3102-3107

 
 2البنإل   
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن للناا ا اي ائي  

 املتالذذذذق بامليزاايذذذذة املتكا لذذذذة للناذذذذا ا اي ذذذذائي للفتذذذذرمن    3102/38اختذذذذي املقذذذذرر   
  DP/2013/41، بصيغتها الواردمن يف الوثيقة 3102-3107

http://undocs.org/ar/DP/2013/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2013/L.3/Corr.1
http://undocs.org/ar/DP/2013/38
http://undocs.org/ar/DP/2013/CRP.2
http://undocs.org/ar/DP/2013/40
http://undocs.org/ar/DP/2013/41؛


E/2013/35 

 

183/187 14-58877 

 

، 3103املتالذذق باالسذذتاراض السذذنوي للحالذذة املاليذذة لاذذام      3102/31اختذذي املقذذرر   
  DP/2013/43/Add.1 و DP/2013/43بصيغته الواردمن يف الوثيقتني 

أ اط علما بتقرير اللجنة االستشذارية لشذؤون ايدارمن وامليزاايذة عذن امليزاايذة املتكا لذة        
 ( DP/2013/42) 3107-3102للناا ا اي ائي للفترمن 

 
 2البنإل   
 سائل املتصلة هباالنا ا القطرية وامل  

أقذذذر وثذذذائق الذذذنا ا القطريذذذة التاليذذذة علذذذ  أسذذذاس عذذذإلم االعتذذذراض، دون عرضذذذها      
 :3112/22و  3110/00 ناقشتها، وفقا للمقررين  أو

 : بنن، وبورواإلي، وتوغو، وعهورية الكواغو، والنيجر، وايج ياأفريقيا  
 : بوتان )براا ا قطري  شترك(آسيا و نطقة احملين اهلادئ  
 : كوباأ ريكا الالتينية و نطقة البحر الكاري   
املتالذذق زشذذروعي وثذذيقيت الناذذا ا القطذذري لناذذا ا ام ذذم     3102/22اختذذي املقذذرر  

 املتحإلمن اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان لكينيا 
  أقر  إليإل الناا ا القطري للجمهورية الاربية السورية للسنة الثالثة بصورمن استثنائية 
 ليشيت  - أ اط علما بالتمإليإل امول ملإلمن سنة وا إلمن للناا ا القطري لتيمور 
  علق عل   شروعي وثيقيت النااجمني القطريني للمكسيك واا يبيا 

 
 3البنإل   
 التقييم  

أ اط علما بالارض الشفوي بشذأن املواضذيع املقتر ذة للتقييمذات املواضذياية لناذا ا        
  3102/03ع للناا ا اي ائي،  شيا  ع املقرر عمل  كت  التقييم التاب

 
 2البنإل   
 ترتيبات النجمة  

بشذذأن  ويذذل الوجذذود املذذادي املتمذذايز علذذ  النحذذو الذذوارد         3102/21اختذذي املقذذرر   
  DP/2013/45الوثيقة  يف

http://undocs.org/ar/DP/2013/43
http://undocs.org/ar/DP/2013/43/Add.1؛
http://undocs.org/ar/DP/2013/42
http://undocs.org/ar/DP/2013/45
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 للسكاناجلزء املتالق بصنإلوق ام م املتحإلمن   
 7البنإل   
 ة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكانستراتيجياخلطة اال  

املتالذذق بتقريذذر املذذإلير التنفيذذيي للصذذنإلوق املانذذون: اخلطذذة       3102/20اختذذي املقذذرر   
 ( DP/FPA/2013/12) 3107-3102ة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للفترمن ستراتيجياال
 

 8البنإل   
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن  

املتالذق بتقذذإليرات امليزاايذة املتكا لذذة لصذنإلوق ام ذذم املتحذذإلمن     3102/23اختذي املقذذرر   
 ( DP/FPA/2013/14) 3107-3102للسكان للفترمن 

ير اللجنة االستشارية لشؤون ايدارمن وامليزاايذة عذن تقذإليرات امليزاايذة     أ اط علما بتقر 
  (DP/FPA/2013/15) 3107-3102املتكا لة لصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان للفترمن 

 
 03البنإل   
 النا ا القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 لنا ا القطرية النهائية التالية:أقر وثائق ا 
 : بنن، وتوغو، وعهورية الكواغو، والنيجر، وايج ياأفريقيا  
 : بوتان )براا ا قطري  شترك(آسيا و نطقة احملين اهلادئ  
 : كوباأ ريكا الالتينية و نطقة البحر الكاري   
اذذا ا ام ذذم  املتالذذق زشذذروعي وثذذيقيت الناذذا ا القطذذري لن   3102/22اختذذي املقذذرر  

 املتحإلمن اي ائي وصنإلوق ام م املتحإلمن للسكان لكينيا 
 ( DP/FPA/2013/17أ اط علما بأول  إليإل ملإلمن سنة وا إلمن لناا ا دولة فلسطني ) 
 ها:أ اط علما زشاريع وثائق النا ا القطرية التالية والتاليقات علي 

 
 أفريقيا  
 (DP/FPA/DCP/NAM/5 شروع وثيقة الناا ا القطري لنا يبيا )  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/12
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/14
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/15
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/NAM/5
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 أ ريكا الالتينية و نطقة البحر الكاري     
  (DP/FPA/DCP/MEX/6 شروع وثيقة الناا ا القطري للمكسيك )  

 
 اجلزء املتالق زكت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع  
 1لبنإل ا  
 3103-3102تقإليرات  يزااية  كت  ام م املتحإلمن خلإل ات املشاريع لفترمن السنتني   

 املتالذذذذق بتقذذذذذإليرات  يزاايذذذذة املكتذذذذ  لفتذذذذرمن السذذذذذنتني     3102/22اختذذذذي املقذذذذرر    
  DP/OPS/2013/6لوثيقة ،  شيا  ع ا3102-3103

 
 اجلزء املشترك  
 01البنإل   
 الشؤون املالية وشؤون امليزااية وايدارمن  

املتالذق بتقريذر الناذا ا اي ذائي وصذنإلوق السذكان و كتذ          3102/23اختي املقذرر   
  (DP-FPA-OPS/2013/1تركة )خإل ات املشاريع عن أاشطة املشتريات املش

 
 00البنإل   
 تاباذذة اجتمذذاع جملذذس تنسذذيق الناذذا ا لناذذا ا ام ذذم املتحذذإلمن املشذذترك املاذذ  بفذذ وس    

 املناعة البشرية/اييإلز اق 
أ اط علما بالتقرير عن تنفيي قرارات وتوصيات جملس تنسيق الناا ا لناا ا ام ذم   

-DP/2013/46املناعذذذذذذذة البشذذذذذذذرية/اييإلز ) املتحذذذذذذإلمن املشذذذذذذذترك املاذذذذذذذ  بفذذذذذذ وس اقذذذذذذذ   

DP/FPA/2013/16 ) 
 

 02البنإل   
  سائل أخرى  

أ اط علمذا بكلمذة رئذيس جملذس  ذو في الناذا ا اي ائي/صذنإلوق السذكان/ كت           
ل  ذن املنظمذات الذثالأ    خإل ات املشذاريع/زيئة ام ذم املتحذإلمن للمذرأمن، وبتاليقذات حدارات كذ      

 )الناا ا اي ائي وصنإلوق السكان و كت  خإل ات املشاريع( عل  التقرير 
 عقإل جلسات اي اطة واملشاورات غ  الرمسية التالية: 

 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/MEX/6
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2013/6
http://undocs.org/ar/DP/2013/46
http://undocs.org/ar/DP/2013/46
http://undocs.org/ar/DP/2013/46
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 الناا ا اي ائي  
ة املقبلذة للمسذاوامن   سذتراتيجي  شاورمن غ  رمسية بشأن التقإلم احملذرز يف عمليذة حعذإلاد اال    

  3107-3102لفترمن بني اجلنسني ل
 

 صنإلوق السكان  
 3103-3102 شذذاورمن غذذ  رمسيذذة بشذذأن خطذذة التقيذذيم االاتقاليذذة لفتذذرمن السذذنتني        

 املإلرجة يف امليزااية 
 

  كت  خإل ات املشاريع  
  3103-3102 شاورمن غ  رمسية بشأن تقإليرات  يزااية املكت  لفترمن السنتني  

 
 4102أيلار/ بتةرب  02
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 املرفق الثاين
 3102عضوية اجمللس التنفييي يف عام   

 (تنتهي  إلمن الاضوية يف اليوم امخ   ن السنة املشار حليها)
 ،(3103) الكواغذذذذوعهوريذذذذة ، و(3103) ، وأاغذذذذوال(3103) وبيذذذذاالذذذذإلول امفريقيذذذذة: حثي

 ، والنيجذذذر(3102) ، واملغذذذرب(3103) ، وليسذذذوتو(3102) ، ولينيذذذا(3102) وجيبذذذويت
(3103 ) 

 ، وبذذذذذنغالديو(3103) ، وباكسذذذذذتان(3102) حاإلوايسذذذذذياي: ا واحملذذذذذين اهلذذذذذاددول آسذذذذذي
 ، والصذذذني(3102) وعهوريذذذة كوريذذذا  ،(3103) حيذذذران ايسذذذال ية عهوريذذذة ، و(3102)
 ( 3103) ، وفيجي(3102)

 (،3102)والنازيذذل  (،3102)امرجنذذتني : دول أ ريكذذا الالتينيذذة و نطقذذة البحذذر الكذذاري    
 ( 3102)وايكاراغوا  (،3103غواتيماال )(، و3102)والسلفادور 

 (،3102)وبذذيالروس (، 3103وبلغاريذذا ) (،3102) االنيذذاد الروسذذيدول أوروبذذا الشذذرقية: 
 ( 3102) واجلمهورية التشيكية

 ،وفراسذا  ،والسذويإل  ،والنتغذال  ،وأيرلنذإلا  ،وأملاايذا  ،حسباايادول أوروبا الغربية ودول أخرى*: 
 واليابان  ،والواليات املتحإلمن ،وزولنإلا ،وايوزيلنإلا ،والنرويا ،واململكة املتحإلمن

            

 
 

 
 281014    281014    14-58877 (A) 

*1458877* 
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