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 اجلزء امول
   2014الاورإل الاادية اموىل لاام 

 نيويورك ،املاقودإل ي جقر امجم املتحاإل
 2014كانون الثاين/يناير  31إىل  27ي الفترإل جن 
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 املسائل التنظيمية -أوال  
للمجلس التنفياذي لربنااج  امجام املتحااإل      2014ُعقات الاورإل السنوية اموىل لاام  - 1

ائيائي وصاناوق امجام املتحااإل للساكان وجكتا  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع ي جقار           
. ور اا  2014كااانون الثاين/يناااير   31إىل  27ي نيويااورك ي الفتاارإل جاان  امجاام املتحاااإل  

رئيس اجمللس جبميع الونود وأعر  عن شاكر  للارئيس وناوا  الارئيس املنتوياة واليتاوم علا         
 . وهنأ أعضاء املكت  اجلاد عل  انتخاهبم.2013قيادهتم والتزاجوم بأعمال اجمللس ي عام 

الااااخلي للمجلااس التنفيااذي، انتخاا  اجمللااس أعضاااء    جاان النظااام   7وونقااا للمااادإل   - 2
 :2014املكت  التالية أمساؤهم لاام 

 )نيجي(  بساادإل السيا بيتر طوجسون  الرئيس: 
 )إكوادور(   السيا جوناثان نيورا نائ  الرئيس: 
 )بلغاريا(   السيا بويان بيليف نائ  الرئيس: 
 ا())أيرلنا  السيا نينسنت )هورليوي( نائ  الرئيس: 
 )مجوورية تنازانيا املتحاإل( بساادإل السيا توناكو ناثانيال جانونغي نائ  الرئيس: 

وقا أقر اجمللاس التنفياذي جااول امعماال وخطاة الامال لاورتاه الاادياة اموىل لااام           - 3
2014 (DP/2014/L.1)2013ديااة الثانيااة لاااام ، ووانااق علاا  تقرياار الاااورإل الاا (DP/2014/1 

كمااا وانااق  (DP/2014/CRP.1) 2014(. واعتمااا اجمللااس خطااة الاماال الساانوية لاااام Corr.1 و
 .2014عل  خطة الامل املؤقتة للاورإل السنوية لاام 

، DP/2014/2ي الوثيقاة   2013ات الايت اختاذها اجمللاس التنفياذي ي عاام      قارار وترد ال - 4
 وقع الشاكي للمجلس التنفيذي.عل  املوهي جتا ة 

علاا  اجلاااول الاازج  التااات للاااورات     2014/9  قاارارووانااق اجمللااس التنفيااذي ي   - 5
 :2014لة للمجلس التنفيذي ي عام املقا

 )جنيف( 2014 زيران/يونيه  27إىل  23  2014الاورإل السنوية لاام  
 2014أيلول/بساتمرب  5إىل  2 :2014الاورإل الاادية الثانية لاام  

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/1
http://undocs.org/ar/DP/2014/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/2
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 اجلزء املتالق بربناج  امجم املتحاإل ائيائي  
  

 رناج  امجم املتحاإل ائيائيبيان جايرإل الربناج  والشؤون اجلنسانية ي ب -ثانيا  
شكرت جايرإل الربناج  ي جال ظاهتاا االنتتا ياة أجاام اجمللاس التنفياذي )جتا اة علا          - 6

املوقااع الشاااكي للمجلااس التنفيااذي( الاارئيس ونااوا  الاارئيس املنتويااة واليتااوم علاا  التاازاجوم   
اني  اايثا  ،كماا هناأت الارئيس وناوا  الارئيس املنتخا      2013قاجو  جن دعم طاوال عاام    وجا
. وقا ُبثت الاورإل جااشرإل عل  الشاكة الااملية، وأبرزت جايرإل الربنااج ، ي نايلم   2014لاام 

قصور، عمليات تنمية ناجحة جن جناطق خمتلفاة بفضال جااادرات التاااون ائياائي الايت قاام هباا         
 برناج  امجم املتحاإل ائيائي اململوكة وطنيا والقائمة عل  الطل .

ُتاااا بساانة  امسااة    2014نا للمسااتقال، أباارزت جااايرإل الربناااج  أن بساانة     وابستشاارا - 7
وهاي   2017-2014للمنظمة،  يث باأت نيوا تنفيذ خطتوا االبساتراتيجية اجلايااإل للفتارإل    

الركيزإل الرئيسية جلوودها الراجية إىل جال برناج  امجم املتحاإل ائياائي جنظماة أكثار تركيازا     
ر نااليااة وكفاااءإل. وأشااارت إىل اخلطااوات املتخااذإل لتضاامني وتوجوااا  ااو حتقيااق النتااائ  وأكثاا

اخلطاة ي مجياع جمااالت عمال برنااج  امجام املتحااإل ائياائي، مباا ي الا  ي الارباج  الاامليااة            
 وائقليمية والقطرية اجلاياإل.

وأكات علا  أن جان الاناصار الرئيساية ي جواود املنظماة كيماا تكاون أكثار تركيازا            - 8
يق النتائ  وأكثار ناالياة وكفااءإل عملياة االبساتاراض ا يكلاي الايت يضاطلع هباا          وتوجوا  و حتق

الربناج  ائيائي ي املقر وي جراكز اخلاجة ائقليمية. وأن ا اق الشااجل للتغايور ا يكلاي هاو     
 جاااال الربنااااج  أكثاااار جالءجاااة للغااارض  ااااس ركناااه تنفياااذ اخلطااااة االبساااتراتيجية للفتاااارإل       

 ابستفادإل جن املوارد املاوود هبا إليه. ، وحتقيق أنضل2014-2017
وتكلمت جايرإل الربناج  عن أعمال برناج  امجم املتحاإل ائيائي دعما لاملياة خطاة    - 9

،  يااث ُيسااوم الربناااج   ربتااه ي الااتفكور ائيااائي واملماربسااة      2015التنميااة ملااا باااا عااام   
عان طرياق القياام مبااادرات جثال      ائيائية، جساتفياا جان جنظاورات شااو  الااامل ي املناقشاة،       

والارابسااة االبستقصااائية املانونااة  2015املشاااورات الاامليااة بشااأن خطااة التنميااة ملااا باااا عااام   
. وأباارزت أيضااا أإيااة إ ااراز تقااام ي جفاوضااات اتفاقيااة امجاام املتحاااإل ائطاريااة    “عاااملي”

الكاجال ملاؤ ر القماة املاا       املتالقة بتغور املناخ، وأكات عل  أن الربناج  ائيائي ُيقام  دعمه
 .2014بتغور املناخ الذي بسياقا  امجني الاام ي أيلول/بساتمرب 
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واغتنمت جايرإل الربناج  الفرصة ئطاالع أعضااء اجمللاس علا  املساتجاات بشاأن دور        - 10
الربناج  ائيائي ي االبستجابة لألزجات اجلارية ي جنو  السودان ومجوورية أنريقياا الوبساط ،   

سورية، نضال عن إعصار يوالناا ي الفلاني وي جساعاإل الساكان املتاأثرين   جلموورية الارية الاو
هبذ  امزجات. وبسلطت الضوء عل  التزام الربناج  ائيائي باعم جوود الالاان ي عمليات بناء 

 ، السالم وائنااش املاكر وبناء القارإل عل  التكيف وتاائاة القاارات  يثماا يتطلا  امجار الا      
جاااع التركياااز علااا  أإياااة اختااااا التااااابور الالزجاااة حلماياااة جاااو في الربنااااج  جااان امخطاااار          

 الشاياإل. امجنية
وختاجا، بسلطت جايرإل الربناج  الضوء عل  امإية اليت يوليوا الربنااج  ائياائي لتازياز     - 11

كشاف الااام باني    الماا يتالاق ب  الشفانية واملساءلة، وهو جا جتل  ي:  صوله عل  أعلا  جرتااة ني  
أنشاار  ”املنظمااات املتاااادإل امطااراق اللتزاجااه بالشاافانية، وجاان قااال املنظمااة غااور احلكوجيااة          

(؛ وجنا ه ي السنة اموىل لتنفياذ املااايور احملابسااية    Publish What You Fund) “تستطيع  ويله جا
. 2012لاااام الاوليااة للقطاااع الاااام؛ وتلقيااه رأيااا غااور جشاافوع بتحفظااات ملراجاااة احلسااابات  

ام املنظماة القاوي، وأشاارت إىل    يتالق بإصالح امجم املتحاإل، كررت تأكيااها علا  التاز    ونيما
، وإنشااء  “تو ياا امداء ”جنازات امخورإل: إطالق إجراءات التشغيل املو اإل اجلايااإل بشاأن   ائ

 نظوجة.، وتقابسم تكاليف نظام املنسقني املقيمني عل  نطاق امل“حتقيق النتائ  جاا”صناوق 
ُياااا عاجااا  امسااا بالنساااة لربناااج  امجاام   2014واتفااق أعضاااء اجمللااس علاا  أن عااام  - 12

، 2017-2014املتحاإل ائيائي،  يث باأت نيه تنفيذ خطتاه االبساتراتيجية اجلايااإل للفتارإل     
. وأعار   2015واخنرط ي تقامي الاعم لتوجيه املناقشات املتالقاة  طاة التنمياة ملاا بااا عاام       

اجمللس عن بسرورهم لتحقيق جواءجة اخلطة االبستراتيجية اجلاياإل جاع جااادو وجضامون     أعضاء
االبستاراض الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات لسيابسة امنشطة التنفيذية جن أجال التنمياة،   

، و ثوا برناج  امجم املتحاإل ائياائي علا  التقياا    67/226املتضمنني ي قرار اجلماية الااجة 
لرئيسية املتمثلة ي القضاء عل   الفقر وحتقيق النماو الشااجل، علا  النحاو الاوارد ي      بأولوياته ا

 .2017-2014اخلطة االبستراتيجية للفترإل 
وأكااات الونااود علاا  أإيااة الشاافانية واملساااءلة وضاارورإل تنفيااذ اخلطااة االبسااتراتيجية    - 13

لكياة الوطنياة، اهتاااء بامولوياات     مبوانقة تاجة جن الالاان املستفياإل جن الرباج ، وونقا ملاااأ امل 
احملادإل عل  الصايا الوط . وأعربت عن رغاتاوا ي إبقائواا علا  علام باملياة التغايور ا يكلاي        

 لضمان حتقيقوا للغرض جنوا وهو تازيز أداء الربناج  ائيائي وجاله أكثر كفاءإل وناالية.
قااائم بااني املااوارد الااديااة    وأباارز أعضاااء اجمللااس قلقواام املسااتمر بشااأن االخااتالل ال      - 14

)امبسابسااية( واملااوارد امخاارى )غااور امبسابسااية(، نشااادوا علاا  أإيااة تاريااف وتنفيااذ جفوااوم    
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، املشار إليه ي االبستاراض الذي جياري كال أرباع بسانوات، والاذي      “كتلة احلرجة للمواردال”
 لنجاح اخلطة االبستراتيجية.عتربو  أبسابسيا ا

جياري   شاة، والايت  قة للمنا ا جاول امعمال الرئيسية املطروطرق أعضاء اجمللس لانود تو - 15
؛ 2017-2014تناو ا أدنا  بابستفاضة أكرب، وجنوا: ابستراتيجية املساواإل بني اجلنساني، للفتارإل   

ليميااة؛ وجاااادرإل جواءجااة الاارباج  القطريااة للوكالااة وتاسااية عمليااة املوانقااة قوالاارباج  الاامليااة وائ
الربناااج  ائيااائي غااور املشاافوع بتحفظااات للساانة الثالثااة علاا  عليوااا؛ ورأي جراجاااة  سااابات 

ائياائي؛ وتازياز الربنااج  ائياائي      التوات؛ وأعمال جكت  التقييم التاابع لربنااج  امجام املتحااإل    
 للتااون نيما بني بلاان اجلنو  ورعايته ملكت  امجم املتحاإل للتااون نيما بني بلاان اجلنو .

عن بسرور  لتاميم املنظور اجلنسااين ي أنشاطة برنااج  امجام املتحااإل      وأعر  اجمللس  - 16
القضااء  ائيائي، وشاد كثور جن أعضائه عل  الصلة بني املساواإل بني اجلنساني و كاني املارأإل و   

الفقر وجااأ الشمول. وشجع أعضاء اجمللس برناج  امجم املتحااإل ائياائي علا  جواصالة     عل  
ام الواج  للمساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل ي خطة التنمية ملاا بااا   الاعوإل إىل إيالء االهتم

، وشادوا عل  أإية تاميم جسألة التاااون نيماا باني بلااان اجلناو  ي املناقشاات       2015عام 
 .2015املتالقة  طة التنمية ملا باا عام 

ائيااائي  وأكااات جااايرإل الربناااج  للمجلااس، ي ردهااا، أن برناااج  امجاام املتحاااإل        - 17
بسيواصاال اطااالع اجمللااس علاا  التقااام احملاارز علاا  مجيااع اجلاااوات، مبااا ي الاا  االبسااتاراض      

لامليااة خطااة التنميااة ملااا باااا     ا يكلااي. وأضااانت قائلااة إن الربناااج  بسيواصاال تقااامي الاااعم    
، واالبستفادإل جن آراء الشاو  ي أ اء الاامل. وقالت إن الربنااج  ُيشاارك بالفاال    2015 عام

راكات اات شااأن جااع القطاااعني الاااام واخلاااا علاا  السااواء وداخاال جنظوجااة امجاام       ي شاا
املتحاإل، والا  جان خاالل االتفااق الاااملي وجمموعاة امجام املتحااإل ائيائياة، جاع التركياز ي            
الوقت ااته عل  التاجيل بإ راز تقام ي حتقيق امهااق ائيائياة لأللفياة قاال املوعاا الناوائي      

 .2015 عام
وأكااات جااايرإل الربناااج  علاا  أن القضاااء علاا  الفقاار وحتقيااق التنميااة الشاااجلة يظااالن    - 18

اااين جناوا الفئاات الضاايفة     امولويتني الرئيسايتني للمنظماة، جاع التركياز علا  الالجسااواإل الايت تُ       
والنساء والفتيات وامطفال واوو ائعاقة ي  االت التنمية وامزجاات علا  الساواء. وأضاانت     

ج  امجاام املتحاااإل ائيااائي جلتاازم  اجااا بتحقيااق املساااواإل بااني اجلنسااني و كااني املاارأإل،      إن برنااا
. 2017-2014تااال علاا  الاا  االبسااتراتيجية اجلاياااإل للمساااواإل بااني اجلنسااني، للفتاارإل   كمااا

وباملثل، ُياا الربناج  ائياائي داعماا قوياا للتاااون نيماا باني بلااان اجلناو ، والا  جان خاالل            
كت  امجم املتحاإل للتااون نيما باني بلااان اجلناو  وامعماال التنفيذياة اخلاصاة باه        ابستضانته مل
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الراجية إىل تازيز جاادرات التااون نيماا باني بلااان اجلناو  وجااادرات التاااون الثالثاي وتقابسام         
النجا ااات. وابسااتجابة للشااواغل الاايت أثارهتااا الاااول اجلزريااة الصااغورإل الناجيااة، طمأنتااوا جااايرإل   

 ج  بشأن التزام الربناج  ائيائي بتقامي الاعم  ا جن أجل تلاية ا تياجاهتا ائيائية اخلاصة.الربنا
ونيما يتالق بإصالح امجام املتحااإل، أبارزت جاايرإل الربنااج  التازام الربنااج  ائياائي          - 19

بشأن االبساتاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات. وقالات إن          67/26بتنفيذ القرار 
اء جمموعة امجام املتحااإل ائيائياة وإدارإل الشاؤون االقتصاادية واالجتماعياة التابااة لألجام         أعض

املتحاإل قا وضااوا إطاارا للرصاا للمسااعاإل علا  تاقا  التقاام احملارز، ااا يكفال اتاااع  ا              
شاااجل ُجاسااة قااائم علاا  امدلااة. ونيمااا يتالااق بالكتلااة احلرجااة، قالاات إن الربناااج  ائيااائي      

الاول امعضاء جن أجل التوصل إىل نوم تام ملا تريا  اجملموعات ائقليمياة وربسام    بسيامل جع
الطريق للمستقال. ونيماا يتالاق باامجن، قالات إن املنظماة ي  اجاة إىل االبساتفادإل جان املالا           

جلياون دوالر لتلاياة اال تياجاات امجنياة املاتغورإل بسارعة،        30املقترح للتمويل ائضااي الااال    
 اجمللس بابستخاام ال  املال  خالل ابستاراضات جنتصف املاإل للميزانية. وبسُتال 

 
 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

قاام املاااير املؤقات ملكتاا  السيابسااات ائيائياة التااابع لربناااج  امجام املتحاااإل ائيااائي      - 20
ائيااائي للمساااواإل بااني اجلنسااني     تقرياار جااايرإل الربناااج  بشااأن تنفيااذ ابسااتراتيجية الربناااج       

وابسااااتراتيجية الربناااااج  ائيااااائي للمساااااواإل بااااني اجلنسااااني       (DP/2014/3) 2013 عااااام ي
 ، واملرنقات(.DP/2014/4) 2017-2014 للفترإل
اء اجمللااس بتقرياار جااايرإل الربناااج  وبابسااتراتيجية املساااواإل بااني اجلنسااني   ور اا  أعضاا - 21

. وأعربوا عن تقايرهم لتأبسيس االبستراتيجية عل  حتقيق النتائ  وعلا   2017-2014للفترإل 
 2017-2014املواءجااة جااع اخلطااة االبسااتراتيجية لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، للفتاارإل         

ئدراج الاااروع املسااتفادإل جاان االبسااتراتيجية السااابقة ي  وجنطلقاهتااا. وأعربااوا عاان بساارورهم  
االبستراتيجية اجلاياإل. وأكاوا عل  الصلة باني املسااواإل باني اجلنساني و كاني املارأإل، والقضااء        
علاا  الفقاار والتنميااة الشاااجلة. كمااا أعربااوا عاان بساارورهم لتاماايم املنظااور اجلنساااين ي مجيااع    

يااة الاا ، وأعربااوا عاان تقااايرهم لقيااادإل الربناااج    أنشااطة الربناااج  ائيااائي وأكاااوا علاا  أإ  
ائيائي للجوود املاذولة علا  نطااق جنظوجاة امجام املتحااإل لكفالاة أن حتظا  جساألة املسااواإل          

 .2015بني اجلنسني باهتمام بارز ي جناقشات خطة التنمية ملا باا عام 
، 2013-2010تاارإل ونيمااا يتالااق بابسااتراتيجية املساااواإل بااني اجلنسااني السااابقة للف      - 22

أشادت الونود بإجنازات برناج  امجم املتحااإل ائياائي ي جمااالت تركياز  امربااة، وأشاارت       

http://undocs.org/ar/DP/2014/3
http://undocs.org/ar/DP/2014/4
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إىل أن املنظمااة تتمتااع بوضااع يتاايي  ااا تازيااز القااارات والسيابسااات الوطنيااة الراجيااة إىل حتقيااق 
شااركة السيابساية   املساواإل بني اجلنساني. وقالات الوناود إ اا تنظار إىل تركياز االهتماام علا  امل        
 للمرأإل واخنراطوا ي عملية ائنااش باا انتواء الصراع باعتاار  تطورا إجيابيا.

وأنادت الونود أ ا تاترب اللجناة املانياة بالتوجياه والتنفياذ ي جماال الشاؤون اجلنساانية         - 23
بسارورها   آلية رقابة جياإل نيما يتالق بابستراتيجية املساواإل باني اجلنساني. وأعربات الوناود عان     

من الربناااج  ائيااائي واليونيساايف قااا وضاااا املااذكرإل ائرشااادية بشااأن جؤشاار املساااواإل بااني    
جكتااا قطرياا قاا تقااجت للحصاول علا         32اجلنسني، وأعربات عان االرتيااح إا علمات أن     

خامت امداء اجلياا ي جماال املسااواإل باني اجلنساني. وأضاانت أ اا تتطلاع إىل نتاائ  عملياة جاني            
ات بشأن حتقيق املساواإل بني اجلنسني، وشجات الربناج  ائيائي عل   كاني املاو فني   الشواد

 جن إجراء حتليالت جنسانية وتقييم امثر اجلنساين ي الربجمة.
ونيما يتالق باالبستراتيجية اجلايااإل، أياا اجمللاس تأييااا تاجاا ابساتمرار اجلواود املاذولاة          - 24

اللجنة املانية بالتوجيه والتنفيذ ي جمال الشاؤون اجلنساانية،    لتاميم املنظور اجلنساين جن خالل
وابستخاام املؤشر اجلنساين وخامت املساواإل بني اجلنسني. وأضااق أن هنااك جوانقاة عاجاة علا       

ي املائاة جان املاوارد لتحقياق املسااواإل باني اجلنساني و كاني          15االقتراح الااعي إىل ختصاي   
 املائة عل  امقال لاملياة بنااء الساالم. وشااد امعضااء علا         ي 15املرأإل مبا ي ال  ختصي  

ضرورإل بنااء القاارات علا  الصاايا القطاري، وأعرباوا عان جوانقتاوم علا  اخلطاة الراجياة إىل            
جستشاارا( ي املكاتا  القطرياة الايت  اا       70تنصي  جستشارين للشؤون ائنسانية )جمموعوم 

املكات  الصغورإل. وأشار باا  الوناود إىل ضارورإل     جم جاني، جع تقابسم اخلربإل ائقليمية ي 
كفالة ختصي  املوارد عل  الصايا القطري عل  أبساع إطاار عمال امجام املتحااإل للمسااعاإل      

 ائيائية بالتشاور جع الالا املستفيا جن الربناج .
ور ااات ونااود باااملقترح الااااعي إىل إنشاااء صااناوق ابسااتئماين جسااتقل للمساااواإل بااني     - 25

 ُيركز عل  الرباج  املشتركة ولكن باضوا تشك  ي جاوا ،  يث أنه يتااارض، نيماا   اجلنسني
يااو، جع تاميم املنظور اجلنسااين وركان أن ُيفضاي إىل جتزئاة التمويال. وطلاات احلصاول علا          
جالوجات بشأن ال  املقترح، وشجات الربناج  ائيائي عل  تازيز رصا النفقاات اات الصالة   

 ية لكفالة ختصي  جوارد كانية جن التمويل امبسابسي والتمويل املخص .بالقضايا اجلنسان
وطل  عاد جن الوناود جالوجاات عان الكيفياة الايت ياتازم هباا برنااج  امجام املتحااإل            - 26

ائيائي تتاع وتقيايم التقاام احملارز خاالل دورإل السانوات امرباع، وشاادت تلا  الوناود علا            
التقييمااات. واكاار بااا  الونااود أن تقااامي التقااارير عاان    أإيااة إدراج الاااروع املسااتفادإل جاان 

االبستراتيجية جي  أن يتم ونقا جملموعة قوية جان املؤشارات الايت تتاواءم جاع املؤشارات الاواردإل        
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. واقتر اات تلاا  الونااود أن يااتم تقااامي تلاا    2017-2014ي اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل  
ربنااج  الاذي ُيقاام ي الااورإل السانوية، والا        التقارير بالترادق جع التقرير السانوي ملاايرإل ال  

 لكفالة املواءجة.
و را اجمللس عل  جارنة املزيا عن اجلوود اليت ياذ ا برناج  امجم املتحااإل ائياائي    - 27

لالجتثااال ملقتضاايات خطااة الاماال علاا  نطاااق جنظوجااة امجاام املتحاااإل املتالقااة باملساااواإل بااني      
لوجات عن تقييم امبساع خلطة الامال الاذي أجاري ي عاام     اجلنسني و كني املرأإل. وطل  جا

. وشااادت الونااود علاا  الاااور املواام الااذي يقااوم بااه الربناااج  ائيااائي، بصاافته رئاايس 2013
جمموعة امجم املتحاإل ائيائياة، ي تازياز املسااواإل باني اجلنساني و كاني املارأإل وكفالاة تقسايم          

قاا لالبساتاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع        واضي للامل عارب جنظوجاة امجام املتحااإل، ون    
املنظماة جاع هيئاة امجام املتحااإل للمسااواإل       بسنوات. وأعربت تل  الونود عن بسرورها لتاااون  

 للمرأإل(، والان  الاوت واالحتاد امورويب. بني اجلنسني و كني املرأإل )هيئة امجم املتحاإل
ازياز املسااواإل باني اجلنساني و كاني      وشادت الونود عل  أإياة القياادإل السيابساية ي ت    - 28

املرأإل وي اجلوود املاذولة للتغيور السلوكي، وطلات جالوجاات عماا يقاوم باه الربنااج  ائياائي       
جن أجل تازيز القيادإل نيما يتالق بالشؤون اجلنسانية. وأعربات عان باا  القلاق إزاء الفاروق      

توبسطة؛ وطلا  اجمللاس جالوجاات عان     القائمة ي املساواإل بني اجلنسني عل  جستوى ائدارإل امل
 التاابور اليت تتخذها املنظمة ملااجلة هذ  املسألة.

 ، ي رد ،ربناج  امجم املتحاإل ائيائيبأشار املاير املؤقت ملكت  السيابسات ائيائية و  - 29
جان  إىل أنه عل  الرغم جن أن أهااق حتقيق املساواإل بني اجلنسني أهااق طمو ة يتطل  امجار  

ء، بساتونر املنظماة إبالغاا أنضال     يالقيادإل عن طريق القاوإل. نأوال وقال كال شا  ائيائي الربناج  
تقييم  ائي جساتقل ي  إجراء وأكثر تواترا جؤبسسا عل  جاادو الشفانية واملساءلة. ويشمل ال  

ن  اية الاورإل. ويتطل  حتقيق امهااق إقاجة شراكات وثيقة جع  كوجات الالاان املستفياإل جا 
نيماا يتالاق باالجتثاال خلطاة الامال علا        وأضااق أناه   . جان جانااوا   الرباج  وإرادإل بسيابسية قوياة 

مجياع  ائياائي  نقاا ابساتوا الربنااج      ،نطاق املنظوجة املتالقة باملساواإل بني اجلنسني و كني املارأإل 
جماال   ، وجع الا  نونااك دائماا   جرتاة تتجاوز جتوبسة جنظوجة امجم املتحاإلي الشروط وُصنف 

ي املساواإل بني اجلنساني ي برنااج  امجام املتحااإل ائياائي علا         للتحسني. وبسلَّم بوجود نروق
نأكااا علاا  أن الربناااج   ،جاان الرتاا  الصااغورإل وائدارإل املتوبسااطة  الفئااة الفنيااة جسااتوى و ااائف

ة عل  ُتركز املنظم ليا. وأضاق أنه جن أجل جااجلة هذ  الفروقُياوض ال  ي رت  ائدارإل الا
لة؛ )ج( تفضايل االبساتقاام؛ )د( إدارإل املواها . وقاال     اجَّالترقية امُل جا يلي: )أ( التاري ؛ ) (

أن حتقيق املساواإل بني اجلنسني ي صميم الامل ائيائي للربنااج   عل   نقوايائيائي إن الربناج  
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الفقار والالجسااواإل؛   كانحة ملوال  لسااني: أن املساواإل بني اجلنسني أثاتت أ ا ابستراتيجية ناالة 
 وأ ا  ثل قيم امجم املتحاإل.

: ابساتراتيجية برنااج  امجام املتحااإل ائياائي      2014/1 قارار واختذ اجمللس التنفياذي ال  - 30
 .2017-2014للمساواإل بني اجلنسني للفترإل 

  
 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا -ثالثا  

 مم املتحدة اإلمنائيالربامج اإلقليمية لربنامج األ  
قااام املو ااف املسااؤول عاان املكتاا  ائقليمااي منريقيااا التااابع لربناااج  امجاام املتحاااإل       - 31

وقاام   .(DP/RPD/RBA/2)، 2017-2014ائيائي، وثيقة الربناج  ائقليماي منريقياا، للفتارإل    
التابع لربناج  امجم املتحااإل ائياائي وثيقاة الربنااج       آلبسيا واحملية ا ادو  ائقليمي جاير املكت

 وقااام .(Rev.1و  DP/RPD/RAP/2)، 2017-2014ائقليمااي آلبساايا واحملااية ا ااادو للفتاارإل    
م املتحاااإل ائيااائي وثيقااة الربناااج    جاااير املكتاا  ائقليمااي للاااول الاربيااة التااابع لربناااج  امجاا    

املكتاا   . وقااام جاااير (DP/RPD/RAS/3)، 2017-2014ائقليمااي للاااول الاربيااة، للفتاارإل    
ائقليمي موروبا ورابطة الاول املستقلة التابع لربنااج  امجام املتحااإل ائياائي وثيقاة الربنااج        

وقاام   .(DP/RPD/REC/3)، 2017-2014ليمي موروبا ورابطاة الااول املساتقلة للفتارإل     ائق
نائااا  جااااير املكتااا  ائقليماااي مجريكاااا الالتينياااة وجنطقاااة الاحااار الكااااري  التاااابع لربنااااج   

ريكااا الالتينيااة وجنطقااة الاحاار الكاااري    املتحاااإل ائيااائي وثيقااة الربناااج  ائقليمااي مج   امجاام
 .(DP/RPD/RLA/2) 2017-2014 للفترإل
وي التاليقات عموجا، أعر  أعضاء اجمللس عن االرتياح للاملية االبستشارية الشافانة   - 32

ا عان بسارورهم ملال ظاة أن الارباج      املتااة ي وضع الارباج  ائقليمياة ي كال جنطقاة، وأعرباو     
، 2017-2014ائقليمية تتواءم جع اخلطة االبستراتيجية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي للفتارإل  

وتتواءم، وال  هو امهم، جع امولوياات املوضاوعة إقليمياا     ،(DP/GP/3)وجع الربناج  الااملي 
 ن املنطقة.لالاا
وشادت الوناود علا  أإياة ائدارإل القائماة علا  النتاائ  وأإياة حتقياق النتاائ ، علا             - 33

، واحلاجاة إىل تازياز ثقاناة    2017-2014النحو احملاد ي اخلطة االبستراتيجية اجلاياإل للفترإل 
لنتائ  علا   حتقيق النتائ . و ثت برناج  امجم املتحاإل ائيائي عل  التركيز ي مجيع جماالت ا

ا انني الرئيسيني للخطة االبستراتيجية، وإا: القضاء عل  الفقر، والتنمية الشااجلة، نضاال عان    
ائبسراع بتحقيق امهااق ائيائية لأللفية، ال بسايما ي أنريقياا. وإا بسالَّمت الوناود با تماال      

http://undocs.org/ar/DP/RPD/RBA/2
http://undocs.org/ar/DP/RPD/RAP/2
http://undocs.org/ar/DP/RPD/RAS/3
http://undocs.org/ar/DP/RPD/REC/3
http://undocs.org/ar/DP/RPD/RLA/2
http://undocs.org/ar/DP/GP/3
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ت الربناااج  تااااخل النتااائ  جااع النتااائ  املتحققااة ي جنظمااات امجاام املتحاااإل امخاارى، شااجا 
ائيااائي علاا  االخنااراط ي تااااون وثيااق جشااترك بااني الوكاااالت لتفااادي االزدواج، وتازيااز       

 التنسيق، جع التركيز عل  املزايا النساية.
ووجه أعضاء اجمللس االهتماام إىل قضاايا الالجسااواإل، والنماو املتقلا ، وطايااة الفقار         - 34

الالاااان املنكوبااة بااالكوارو، وضاارورإل بناااء     املتاااادإل امبااااد، و اصااة ي بلاااان الصااراع و    
القارات وتونور اخلربات. وأعربوا عن بسارورهم للتركياز، علا  بساايل امولوياة، علا  الفئاات        
الضايفة واملستاااإل، وخصوصا اوي ائعاقة والنساء والشاا ، و ثاوا علا  تامايم االهتماام     

 وارد لكل برناج  إقليمي.هبذ  الفئات ي مجيع جماالت النتائ  وي أطر النتائ  وامل
وشجات الونود عل  التركيز بارجة أكرب علا  تازياز وبنااء أدوات وآلياات التاااون       - 35

نيما بني بلاان اجلنو  والتااون الثالثي عل  الصايا ائقليمي/الاابر للحاود، وال بسايما نقال   
والشاراكات، مباا ي الا  جاع     املارنة التقنية بشأن احللول ائيائية القائمة عل  الُنو  ائبااعية 

القطاااع اخلاااا. وأشااارت إىل أن الاااروع املسااتفادإل واخلااربإل املكتساااة جاان الاارباج  ائقليميااة  
ويناغاي أن   2015، بستفيا خطة التنمية ملاا بااا عاام    2017-2014والربناج  الااملي للفترإل 

امبسابسااية( واملااوارد ُتسااوم نيوااا. وأثااار أعضاااء اجمللااس جسااألة االخااتالل بااني املااوارد الااديااة ) 
امخارى )غاور امبسابسااية(، ناأعربوا عاان القلاق ملااا لاذل  جان أثاار دتمال علاا  الوجاود املااادي         

 لربناج  امجم املتحاإل ائيائي، ال بسيما ي الاول اجلزرية الصغورإل الناجية.
وردا علا  الاا ، أكااا املاايرون ائقليميااون معضاااء اجمللاس التاازاجوم القااوي بالاماال     - 36
عل  تنفيذ الرباج  ائقليمية وتلاية ا تياجات الالااان املساتفياإل جان الارباج  جان جنظاور        جاوم

إقليمي. وكارروا التأكياا علا  أن التاااون نيماا باني بلااان اجلناو  والتاااون الثالثاي يظاالن            
وبساايلة تاااخل اات أولويااة للاارباج  ائقليميااة، ودااورا رئيساايا جلميااع أعما ااا علاا  املسااتوى     

واملساتوى الااابر للحااود. وأشااروا إىل أناه،  شايا جاع اخلطاة االبساتراتيجية لربنااج            ائقليمي 
، أبسساات الاارباج  ائقليميااة علاا  امولويااات   2017-2014امجاام املتحاااإل ائيااائي للفتاارإل   

الشاجلة املتمثلاة ي القضااء علا  الفقار وحتقياق النماو الشااجل، جاع أخاذ طايااة الفقار املتااادإل             
تاار، والاناء علا  املزاياا النسااية للمنظماة وائدارإل القائماة علا  حتقياق النتاائ .         امبااد ي االع

وجرى التسليم بأن االخاتالل باني املاوارد امبسابساية/املوارد غاور امبسابساية  قيقاة واقااة وأناه          
با للربناج  ائيائي أن يستخام املوارد امبسابسية حلشا  ويل إضاي. وأكاوا للمجلاس أن   ال

  ائيااائي، ابسااتواانا لتازيااز وجااود  ائقليمااي، جلتاازم باحلفااارب علاا  وجااود  الربناااجمي الربناااج
االبسااتراتيجي ي مجيااع الالاااان، علاا  الاارغم جاان الاا  االخااتالل، ومبساااعاإل أقاال الالاااان يااوا 
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والالاان املتوبسطة الااخل علا  الساواء. وأكااوا للوناود أن الربنااج  ُيشاارك جنظماات امجام          
 جشاركة تاجة ي الامل عل  الصايا ائقليمي. املتحاإل امخرى

: وثااائق الاارباج  ائقليميااة لربناااج  امجاام    2014/3 قاارارواختااذ اجمللااس التنفيااذي ال   - 37
املتحاإل ائيائي بشاأن أنريقياا وآبسايا واحملاية ا اادو والااول الاربياة وأوروباا ورابطاة الااول           

 .2017-2014 ، للفترإل املستقلة وأجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري
 

 الربنامج العاملي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
قاام املاااير املؤقات ملكتاا  السيابسااات ائيائياة التااابع لربناااج  امجام املتحاااإل ائيااائي      - 38

، Corr.1و  DP/GP/3، )2017-2014الربناج  الااملي لربناج  امجم املتحااإل ائياائي للفتارإل    
 واملرنق(.

وأشااار أعضاااء اجمللااس إىل أن الربناااج  الااااملي أداإل أبسابسااية لربناااج  امجاام املتحاااإل        - 39
ائيائي بوصفه جنظمة جارنية، وأعربوا عان تقاايرهم للناو  الكلاي املتااع، الاذي يشامل كال         

ية. ور ااااوا باجملااااالت اخلمساااة  جمااااالت الامااال جااان أجااال كفالاااة املالءجاااة واملزاياااا النساااا     
امولوية، اليت تستفيا جن جنظور عااملي وتساتما جان اخلطاة االبساتراتيجية لربنااج  امجام         اات

. وأثنوا عل  الربناج  ائيائي لتحاياا  جمااالت داادإل    2017-2014املتحاإل ائيائي للفترإل 
واملضاي باالبساتاراض الشااجل     له نيوا جيزإل نساية، عل  بسايل املثال، بناء القارإل علا  التكياف  

 الذي جيري كل أربع بسنوات إىل امجام.
وأعربت الونود عن بسرورها ملال ظة أن الربناج  الااملي يتناول التوصيات املتضامنة ي   - 40

الربنااج  الاااملي   جنااح  علا  أن   ت. وشااد 2013-2010تقييم الربناج  الااملي السابق للفتارإل  
املقار و ويال جالئام، وطلااوا تفاصايل       يجتالقاة بالسيابساات   توى رنياة املسياتما عل  جشورإل 

 عما يقوم به برناج  امجم املتحاإل ائيائي جن أجل كفالة أن تكون لايه القارإل عل  التنفيذ.
وأعر  أعضاء اجمللس عن تقايرهم لتركياز إطاار النتاائ  واملاوارد علا  ناوات  خمتاارإل         - 41

. بيا أن الونود أعربت عن حتفظات بشاأن  2017-2014جن جن اخلطة االبستراتيجية للفترإل 
إصاار التصوي  لتقرير الربناج  الااملي الذي ُيضيف جماال جايااا للنتاائ  تشاار بأناه ا اراق      

. 2017-2014عاان جماااالت خااربإل الربناااج  ائيااائي املاينااة ي اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل     
الرصاا والتقيايم وائباالو، وضارورإل تازياز إطاار       وأشارت إىل التحايات املستمرإل اليت تواجه 

النتائ  واملوارد وجؤشراته. وأوصت بتحسني إطار النتاائ  واملاوارد للربنااج  الاااملي علا   او       
 .2017-2014جتواز جع إجناز إطار النتائ  واملوارد للخطة االبستراتيجية للفترإل 

http://undocs.org/ar/DP/GP/3
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يائي ملواءجة الرباج  ائقليمياة اجلايااإل   واعترنت الونود باجلوود اليت ياذ ا الربناج  ائ - 42
. وطلااات توضاايحا بشااأن ا يكاال الاااام للربناااج  2017-2014جااع الربناااج  الااااملي للفتاارإل 

الااملي وأنادت أ ا تفتارض أن االبساتراتيجية املو ااإل املقاررإل للربنااج  ائياائي بساتتناول هاذ          
علاا  امدلااة ي كفالااة جناااح الربناااج   املسااألة. وكااررت التأكيااا علاا  أإيااة الايانااات القائمااة  

. وأكات علا  ضارورإل كفالاة إدراج الفئاات     2015الااملي وي بناء خطة التنمية ملا باا عام 
الضااايفة واوي ائعاقااة والالجاائني والنساااء والفتيااات بوصاافوم قااوى دركااة للتنميااة، وإا        

يق ي جنظماة امجام املتحااإل    أكات الونود عل  دور الربناج  ائيائي بصفته قائاا لاملية التنس
 شجات الربناج  عل  إنشاء و تازيز الشراكات ي إطار الربناج  الااملي.

وأشار املاير املؤقت ملكت  السيابسات ائيائية التابع لربناج  امجم املتحاإل ائياائي، ي   - 43
ي وُيركاز علا  حتقياق نتاائ      رد ، إىل أن الربناج  الااملي ُيركز عل  املزايا النساية للربناج  ائيائ

جياإل ي القضايا االبستراتيجية اليت ركن أن ُيحاو نيوا نرقا. وأضاق أن عمل الربناج  الااملي 
يقوم عل  التحليالت والاحوو اليت تصار عن جراكاز السيابساات الااملياة التابااة لربنااج  امجام       

تفاوق ي اخلاجاة الااجاة، وجركاز     املتحاإل ائيائي، جثل جركز أوبسلو للحكم وجركز بسنغانورإل لل
للتنمياة املساتااجة، وجركاز ابساطناول الااوت لااور القطااع         20بسول للسيابسات، وجركز رياو  

اخلاا ي التنمية، وجركز نورويب لتنمياة امراضاي اجلاناة. وأشاار إىل أن الربنااج  ائياائي يقاوم        
ناوا وهاي تظال ركاائز أبسابساية      بتاميم بناء القارإل عل  التكيف وجنع وقوع الكوارو والتااي ج

لاملااه. وإن برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي جلتاازم بااأن يقااود جؤبسسااات جنظوجااة امجاام املتحاااإل 
ويتااااون جاوااا ي مجيااع اجملاااالت. وبساالَّم بضاارورإل إيااراد جزيااا جاان التفصاايل ي جيزانيااة الاارباج   

ا نيما يتالق بالتصوي ، نقاا  وتقييمه، وأكا عل  أن الربناج  ائيائي بسوركز عل  حتسينوما. أج
أشار إىل أن الربناج  قا اتاع ائجراءات املامول هبا وأصاار التصاوي  نسان نياة  اس ياكاس       
امنكار، ال بسيما املتالقة بالقضاء عل  الفقر، اليت ُيشاارك نيواا اجلمياع. وتطارق إىل أثار جتابااة       

 التركيز عل  القضاء عل  الفقر ي الربناج  الااملي.
: الربناااج  الااااملي لربناااج  امجاام املتحاااإل    2014/2 قاارارواختااذ اجمللااس التنفيااذي ال  - 44

 .2017-2014ائيائي، للفترإل 
 

 عملية املوافقة على الربامج القطرية  
قاااجت جااايرإل نريااق دعاام الامليااات التااابع لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي التقرياار        - 45

ر ي وثااائق الاارباج  القطريااة لربناااج  امجاام املتحاااإل  تاااايالت علاا  إجااراءات النظاا”املانااون: 
 .(DP/2014/8) “ائيائي واملوانقة عليوا
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وقالت إن أعضاء اجمللس ُياربون عن تقايرهم للماادرإل الراجية إىل املواءجاة باني وثاائق     - 46
وتاسية عملية املوانقاة عليواا. ويثناون علا  املنظماات       الرباج  القطرية للمنظمات اات الصلة

لسايوا إىل تاساية أدوات الربجماة وحتقياق االتسااق بيناوا بغارض حتساني التاااون باني الارباج            
 القطرية ونقا لالبستاراض الذي جيري كل أربع بسنوات.

 وأضانت إن اجمللس كان يود، جع الا ، انطالقاا جان روح االتسااق، أن يارى تنااول       - 47
جقتاارح جشااترك خااالل اجلاازء املشااترك جاان جاااول امعمااال. وقالاات إن أعضاااء اجمللااس،            

يؤكاااون علاا  ضاارورإل إجااراء جشاااورات للمجلااس ي وقاات جنابساا ، يشااورون إىل أنااه        إا
املوانقة عل  باراج   القيام ب، ال يتسىن للمجلس “تو يا امداء”بانتواء الفترإل التجرياية ملاادرإل 
أن يتناااول التقرياار تلاا  املسااألة ويقتاارح   فضاال بسيخصاا ، وُجقطريااة جشااتركة علاا  أبساااع  

 اا. وباملثال، ناإ م بينماا ُيسالمون باأن تنسايق وثاائق الارباج  القطرياة ياتم علا  الصاايا                ال
القطري، يؤكاون عل  أن اجمللس ياتاني علياه أن ُيشاارك علا   او تاام ي الاملياة املشاتركة،         

 .وأن يتم حتايا دور  عل   و أكثر وضو ا
ولاااى ابسااتاراض الشااكل املقتاارح للاارباج  القطريااة ودتواهااا اقتاارح أعضاااء اجمللااس       - 48

الاناصر التالية، جؤكاين عل  ضرورإل تغيور شكل وثائق الرباج  القطرية تيسورا لاملية املوانقاة  
 عليوا: )أ( وضع جيزانية إرشادية، ُتحاد الكيفية اليت بسيتم هبا االبساتفادإل جان املاوارد امبسابساية    
واملوارد غور امبسابسية؛ ) ( وضع إطار جتكاجال للنتاائ  واملاوارد؛ )ج( تاونور جالوجاات عان       
جاى اتصال أطر النتاائ  واملاوارد بإطاار النتاائ  واملاوارد الاوارد ي إطاار عمال امجام املتحااإل           
 للمساعاإل ائيائية وامولويات الوطنية؛ )د( وضع خطة للرصا والتقييم جشفوعة بالتكاليف.

وبائضانة إىل ال ، أكاات الوناود علا  أناه باالنظر إىل التحارك قااجا  او التنسايق،           - 49
يتاني عل  املنساقني املقايمني وأنرقاة امجام املتحااإل القطرياة االشاتراك بصاورإل أكارب ي عملياة           
وضااع وثااائق الاارباج  القطريااة واملوانقااة عليوااا، واقتر اات ابسااتخاام خطااة عماال جشااتركة       

. “تو ياااا امداء”وع واخلااربات املكتسااااة جاان الالاااان الااايت طاقاات     واالبسااتفادإل جاان الاااار  
يتالااق باملساااءلة بشااأن وثااائق الاارباج  القطريااة، شاااد أعضاااء اجمللااس علاا  أإيااة إنشاااء  ونيمااا

تسلساال واضااي للمساااءلة )جاان ائدارإل الاليااا إىل جااو في الاارباج (، البسااتخااجه ي عمليااات    
واءجااة وثااائق الاارباج  القطريااة جااع اخلطااة االبسااتراتيجية  تقياايم أداء املااو فني. وأباارزوا أإيااة ج

 للمنظمات وامولويات الوطنية وجاادو االبستاراض الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات.
وردا علاا  الاا ، أباارزت جااايرإل نريااق دعاام الامليااات التااابع لربناااج  امجاام املتحاااإل   - 50

ملاذولاااة خاااالل املناقشاااات املتالقاااة ائياااائي، اجلواااود املتضاااانرإل املشاااتركة باااني الوكااااالت، ا
بإجراءات التشغيل املو اإل اليت أبسومت ي صياغة التقريار. وأضاانت إن اجملموعاة اموىل جان     
 وثااائق الاارباج  القطريااة الاايت بسااترد إىل اجمللااس ي دورتااه الساانوية الاايت بسااتاقا ي  زيااران/       
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ع واخلاربإل املكتسااة جان    بستاكس بالفال تاايالته املقتر ة املؤبسسة علا  الاارو   2014 يونيه
وقاا تنااول ياواج وثيقاة     والقائمة علا  إجاراءات التشاغيل املو ااإل.      “تو يا امداء”جاادرإل 

الربناج  القطري لربناج  امجم املتحاإل ائيائي بالفال با  الطلاات احملادإل للمجلاس، مباا ي   
ة تقياايم جشااافوعة  الاا  إطااار النتااائ  واملااوارد جشاافوعا بأرقااام للميزانيااة ائرشااادية وخطاا         

بالتكاليف الكاجلة. وقالت إن النتائ  املتالقاة بوثاائق الارباج  القطرياة قاا ُرناات جااشارإل جان         
أطار عمال امجام املتحااإل للمسااعاإل ائيائيااة علا  املساتوى القطاري ومت جواءجتاوا جاع اخلطااة           

 . وأكاااات للمجلاااس أن 2017-2014االبساااتراتيجية اجلايااااإل للربنااااج  ائياااائي للفتااارإل    
املشاااورات املتالقااة بوثااائق الاارباج  القطريااة تااااأ جاكاارا علاا  املسااتوى القطااري جااع مجيااع        

تااح للمجلاس نيواا نرصاة     امطراق املانية الوطنية، وتستمر عل  جستوى املقر، وهاي عملياة تُ  
 وانرإل ئبااء التاليقات.

ت النظار ي  تاايالت علا  إجاراءا  ”: املانون 2014/7واختذ اجمللس التنفيذي القرار  - 51
اإل للسااكان حااوثااائق الاارباج  القطريااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام املت      

 .“واملوانقة عليوا
، وانق اجمللس، عل  أبساع عاام االعتاراض، بااون عارض     2006/36 قراروعمال بال - 52

ورإل الااديااة أو جناقشااة، علاا  الربناااجمني القطااريني التاااليني، اللااذين بساااقت جناقشااتوما ي الااا   
: ناجيايا جن جنطقة شرق أنريقيا واجلنو  امنريقي؛ واملكساي  جان جنطقاة    2013الثانية لاام 

 أجريكا الالتينية والاحر الكاري .
  

 التااون نيما بني بلاان اجلنو  -راباا  
قاااجت املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي الانااا. وعاارض جاااير جكتاا     - 53

املتحاااإل للتااااون نيمااا بااني بلاااان اجلنااو  ائطااار االبسااتراتيجي ملكتاا  امجاام املتحاااإل    امجاام
 .(DP/CF/SSC/5)، 2017-2014للتااون نيما بني بلاان اجلنو  للفترإل 

ع بااه جركااز وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان تقااايرهم الكاااور للاااور القيااادي الااذي يضااطل   - 54
التااااون نيمااا بااني بلاااان اجلنااو  وعملااه ي بناااء الشااراكات، إا يرجااع إليااه الفضاال ي أن نااال   
التااااون نيمااا بااني بلاااان اجلنااو  والتااااون الثالثااي اهتماجااا وابسااع النطاااق عاارب جنظوجااة امجاام    

-2014املتحاااإل. وأعرباات الونااود عاان دعموااا الكاجاال ليطااار االبسااتراتيجي للمكتاا  للفتاارإل   
، وأعربت عن بسرورها لتركيز  علا : )أ( جسااعاإل الااول امعضااء علا  اختااا قارارات        2017

جستنورإل بشأن التااون نيما بني بلااان اجلناو  والتاااون الثالثاي؛ ) ( تازياز التاااون نيماا باني         
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بلاااان اجلنااو  داخاال جنظوجااة امجاام املتحاااإل؛ )ج( جساااعاإل الشااركاء ي وضااع السيابسااات         
 راكات للتااون نيما بني بلاان اجلنو .واخلطة وإقاجة الش

-2014وأعرباات الونااود عاان بساارورها ملال ظااة أن ائطااار االبسااتراتيجي للفتاارإل         - 55
قا أخذ ي االعتاار شواغل الاول امعضاء، مباا ي الا  تأكيااها علا  جااادو خطاة        2017

ااااون عماال بااوينس آياارع ووثيقااة نااورويب اخلتاجيااة. وأعرباات عاان ارتيا وااا من جكتاا  الت      
بني بلاان اجلنو  والربناج  ائيائي قا تااونا ي حتايا تقسيم واضاي للامال، كماا يارد      نيما

وائطاااار  2017-2014ي اخلطاااة االبساااتراتيجية لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي للفتااارإل    
. وأكاات علا    2017-2014االبستراتيجي ملكت  التااون نيماا باني بلااان اجلناو  للفتارإل      

ي للربناج  ائيائي أن يسا  إىل تكرير أو ازدواج عمل املكت ، بل ُيركز ي عملاه  أنه ال يناغ
نيمااا يتالااق بالتااااون نيمااا بااني بلاااان اجلنااو  علاا  جزايااا  النساااية جاان خااالل براجمااه الاامليااة   

 وائقليمية والقطرية.
وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان بساارورهم ملال ظااة أن جكتاا  التااااون نيمااا بااني بلاااان     - 56

اجلناو  قااا أنشااأ جملساا جشااتركا بااني الوكااالت جانيااا بالنتااائ  لااعم أعمااال جنظوجااة امجاام     
املتحاإل نيما يتالق بالتاااون نيماا باني بلااان اجلناو  والتاااون الثالثاي. وي جاارض احلاايث          
عن جوضوع اي صلة، شجع أعضااء اجمللاس جماالس الارباج  ائقليمياة للربنااج  ائياائي علا          

ت  للمشااركة ي اجتماعاهتاا وجناقشااهتا الاادياة املقاررإل. وأعرباوا عان شاكرهم         أن تاعو املك
للربناااج  ائيااائي ئتا ااة  يااز للسيابسااات الااجااة ملكتاا  التااااون نيمااا بااني بلاااان اجلنااو        
ولاعمه املات لاه، وأكااوا علا  أإياة تاونور التمويال الكااي ملواصالة عملاه. وشاجاوا الااول            

ع ُيمكناوا جان ائبساوام ي صاناوق امجام املتحااإل للتاااون نيماا باني          امعضاء اليت هي ي وض
 بلاان اجلنو  عل  أن تقوم بذل .

وأعربت الونود عن تطلاوا لقيام جكت  التااون نيما بني بلاان اجلناو  بااور نشاة     - 57
ي كفالااة أن لتاال التااااون نيمااا بااني بلاااان اجلنااو  والتااااون الثالثااي جكانااة بااارزإل ي خطااة  

، و ثات املكتا  علا  أن يقاود عملياة وضاع ُنوا  تنسايق جايااإل          2015تنمية ملا باا عام ال
لتازيز جاادرات التااون نيما بني بلاان اجلنو  وجاادرات التااون الثالثاي عارب جنظوجاة امجام     
املتحاإل، ي شراكة جع جنظماات امجام املتحااإل وجان خاالل جمموعاة امجام املتحااإل ائيائياة.          

د عل  أن نوم وتازيز املزايا النساية للتااون نيما بني بلاان اجلنو  أجر أبسابساي  وأكات الونو
لنجا ه عموجا وأنضال ابساتراتيجية لتامايم جفواوم التاااون نيماا باني بلااان اجلناو  ي مجياع           

 جماالت عمل جنظوجة امجم املتحاإل.
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اجمللاس أن الربنااج    وأكات املاايرإل املااوناة لربنااج  امجام املتحااإل ائياائي معضااء         - 58
ُيارك  ام ائدراك دور  ائشراي بالنساة ملكت  التااون نيما باني بلااان اجلناو  ويامال عان      
كثاا  جااع املكتاا  جاان أجاال كفالااة ابسااتقالله وتقساايم واضااي للاماال،  ااس ال يااتم تكرياار        

 ازدواج أنشااطة الربناااج  ائيااائي جااع تلاا  املكلااف هبااا جكتاا  التااااون نيمااا بااني بلاااان       أو
اجلنو . وأضانت أن الربناج  ائيائي يقف عل  أهاة االبستاااد ملواصلة تقامي دعماه الكاجال   
للمكتاا  ي اضااطالعه بواليتااه. ووجواات الشااكر معضاااء اجمللااس العتاارانوم مبااا يقااوم بااه        
الربناج  ائياائي جان عمال لتامايم جفواوم التاااون نيماا باني بلااان اجلناو  ي براجماه الااملياة             

. وأشارت إىل أن الربنااج  بسيساتنا   2017-2014ية وي خطته االبستراتيجية للفترإل وائقليم
إىل النمااج ائجيابية جن أجل إدراج جكت  التااون نيماا باني بلااان اجلناو  ي اللجاان اات      

 الصلة املشتركة بني بلاان اجلنو .
شاكر إىل اجمللاس   ووجه جاير جكت  امجم املتحاإل للتااون نيما باني بلااان اجلناو  ال    - 59

لاعمه الثابت وأعر  عن تقاير  للربناج  ائيائي لرعايته املستمرإل للمكتا ، ال بسايما دعماه    
املااات وا تراجااه حليااز  السيابسااا . وأشااار إىل أن احلضااور القطااري الوابسااع النطاااق للربناااج      

 ياث ركان   ائيائي يتيي للمكت  املشاركة التاجة للشركاء ي الامل علا  املساتوى القطاري    
أن يكااون لااه أعظاام تااأثور علاا : )أ( خاجااة ا تياجااات الاااول امعضاااء؛ ) ( حتسااني الاااعم  
املقااام للماااادرات املشااتركة بااني بلاااان اجلنااو  نيمااا يتالااق باالتساااق علاا  نطاااق املنظوجااة؛  

دعم التحالفات الااملية نيما بني بلاان اجلنو . وأكا للمجلس أناه، لااى إعاااد ائطاار      )ج(
راتيجي، قام مبا يلي: )أ( ابساتنا إىل الوالياة الايت أناطتاه هباا اجلماياة الااجاة؛ ) ( الاتمس         االبست

االبستجابة لألولويات احملادإل قطريا، والامل جن خالل ُنو  جتاادإل الوكااالت، وإضاانة قيماة    
 قيقية، دون ازدواج أو تااخل؛ )ج( أبساس عملاه ضامن إطاار قاوي للنتاائ  واملاوارد ُيركاز         

وائبااالو، مباا ي الا  ائبااالو إىل اجمللاس. وشااد، ي اخلتااام، علا  أن املكتاا        علا  الرصاا  
 ُيارك  ام ائدراك واليته ويلتزم التزاجا تاجا بتلاية جطال  الاول امعضاء واجمللس.

وأ اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا بائطااار االبسااتراتيجي ملكتاا  امجاام املتحاااإل للتااااون   - 60
 ووانق عليه. 2017-2014للفترإل  بني بلاان اجلنو  نيما
  

 التقييم -خاجسا  
قاااجت املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي الانااا، وعاارض جاااير جكتاا     - 61

 2017-2014التقييم التابع لربناج  امجم املتحاإل ائيائي خطة التقييم ملنتصف املااإل للفتارإل   
(DP/2014/5). 
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واعترق أعضاء اجمللس باور جكتا  التقيايم كرائاا وقااوإل ي قياادإل جوماة التقيايم الايت          - 62
يضطلع هبا برناج  امجم املتحاإل ائيائي وتقوياة أثار التقيايم علا  الربنااج  والاملياات واملسااءلة        

قيادي الذي يقاوم باه جكتا  التقيايم،     ي الربناج  ائيائي. وأثنوا عل  الربناج  ائيائي والاور ال
جشااورين إىل أن خطااة التقياايم ملنتصااف املاااإل أداإل ناناااة ي حتايااا إبسااوام الربناااج  ائيااائي ي        
جماااالت عملااه وشااجاوا جكتاا  التقياايم علاا  جواصاالة التماااع واعتماااد أبسااالي  تقياايم  ايثااة.   

بساة التقيايم الايت ينتاوجوا الربنااج       وقالت الونود إ ا تتطلع إىل اآلثار املترتاة علا  ابساتاراض بسيا  
ائيائي وابستاراض امقران بالنساة لتحساني القاارإل علا  التقيايم، و اصاة نيماا يتالاق بالكفااءإل         

 والفاالية جن  يث التكاليف وأثنت عل  املنظمة ئنشاء الفريق االبستشاري املا  بالتقييم.
أثار عمال الربنااج  ائياائي ي      وأعربت الونود عن دعموا للجوود املاذولاة لتمحاي    - 63

جمال امزجات واحلوكمة، وإعطاء امولوية للتقييمات املشتركة اليت تتجل  نيوا أوجاه التارزر؛   
وبيان جستوى القارإل االبستياابية لنتاائ  التقيايم؛ وابساتخاام نتاائ  التقيايم ي الناووض باملياة        

إىل تقيايم نتاائ  التنمياة وشاجات     ُصنع القرار. ور ات الونود  طاة جكتا  التقيايم الراجياة     
جكت  التقييم عل  الامل جع إدارإل برناج  امجام املتحااإل ائياائي علا  حتساني بسلسالة نتاائ         
ائدارإل هباق حتساني املسااءلة. وأعربات الوناود عان تأييااها للمقتارح الاااعي إىل تغايور ابسام           

 جكت  التقييم ليصاي جكت  التقييم املستقل.
املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي أن الربناااج  ائيااائي ُيركااز    وأكااات املااايرإل - 64

نرا عل  جاادو التقييم املتالقة باملساءلة وبناء قاارات التالايم واملارناة واالبساتفادإل جناوا ي      
عملية ُصنع القرار وتوليا نتائ  أنضال. وأشاارت إىل أإياة بنااء القاارإل علا  إجاراء تقييماات         

ال  يرتاة باناء القارات الوطنياة. ور اات بتركياز الوناود علا  التقييماات        جركزية، وأن ال
املشتركة، اليت يناغي أن تكون عنصرا ال يتجزأ جن الرباج  املشاتركة. وأضاانت أ اا تتفاق جاع      
القول بأن ُقاارإل الربنااج  ائياائي علا  ابساتياا  الااروع املساتفادإل جان التقيايم أجار أبسابساي            

جمااة وامداء. وي اخلتااام، أشااارت إىل أن خطااة التقياايم ملنتصااف املاااإل       لتحسااني الااتالم والرب 
بستكون جتفقة جع املؤشرات وامهااق امُلتضمَّنة ي اخلطة االبستراتيجية لربناج  امجام املتحااإل   

 .2017-2014ائيائي للفترإل 
لاس أن  وأكا جاير جكتا  التقيايم التاابع لربنااج  امجام املتحااإل ائياائي معضااء اجمل         - 65

املكتاا  بسيواصاال التشاااور جاواام جاان أجاال هتااذي  اخلطااة، وبساايقام برناااج  عماال جشاافوعا    
. وأضااق أن املكتا  يسار  غاياة السارور ارتفااع       2014بالتكاليف ي الاورإل السانوية لااام   

جاال االبستفادإل جان توصايات التقيايم وابساتيااهبا ي الارباج  الااملياة وائقليمياة لربنااج  امجام          
، اا ُييسر جواود قيااع   2017-2014يائي، نضال عن اخلطة االبستراتيجية للفترإل املتحاإل ائ
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التقام ي املساتقال. وأضااق أن املكتا  بسايامل عان كثا  جاع إدارإل الربنااج  ائياائي علا            
، وأشااار إىل أإيااة  2017-2014جواءجااة جؤشاارات وأهااااق اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل      

ربنااج  ائياائي نيماا يتالاق باملااايور ائرشاادية وجااايور امداء.        حتايا لغة تقييم جشتركة عرب ال
وقال إن أعمال الفريق االبستشاري املا  بالتقييم واالبستاراضاات امخارى بستضايف إىل هاذ      
اجلوود املاذولة جن أجل حتقيق املواءجة. وأشار إىل أن جكتا  التقيايم ُياازز شاراكته جاع نرياق       

 ييم.امجم املتحاإل املا  بالتق
بشأن: )أ( تغايور ابسام جكتا  التقيايم ليصااي       2014/4 قرارواختذ اجمللس التنفيذي ال - 66

 جكت  التقييم املستقل؛ ) ( خطة التقييم املتوبسطة امجل.
  

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل - بسادبسا 
ياائي االبساتجابة   امجام املتحااإل ائ   لربنااج  قام جاير جكتا  الشاؤون ائدارياة التاابع      - 67

املتالق باملوارد ائضانية املخصصة لتغطية التااابور   2013/28 قرارللمجلس التنفيذي بشأن ال
 .(DP/2014/6)امجنية 
 مل ُياا أعضاء اجمللس أي تاليقات ردا عل  عرض برناج  امجم املتحاإل ائيائي. - 68
 قاااراروأ ااااط اجمللاااس التنفياااذي علماااا باالبساااتجابة للمجلاااس التنفياااذي بشاااأن ال        - 69

 املتالق باملوارد ائضانية املخصصة لتغطية التاابور امجنية. 2013/28
  

 صناوق امجم املتحاإل للمشاريع ائنتاجية - بساباا 
مجاااني قااااَّجت املاااايرإل املااوناااة لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي الاناااا وعااارض ا        - 70

لصاناوق امجام املتحااإل للمشااريع ائنتاجياة ائطاار االبساتراتيجي للصاناوق للفتارإل           التنفيذي
2014-2017. 
ور   أعضااء اجمللاس بأعماال صاناوق امجام املتحااإل للمشااريع ائنتاجياة وبقياادإل           - 71

-2014امجني التنفياذي وأعرباوا عان بسارورهم لنطااق وتوجاه ائطاار االبساتراتيجي للفتارإل          
. كماااا أعرباااوا عااان االرتيااااح ملال ظاااة أن ائطاااار االبساااتراتيجي للصاااناوق للفتااارإل    2017
-2014يتواءم جع اخلطة االبستراتيجية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي للفتارإل   2014-2017
 ، وأثنوا عل  الصناوق للاملية االبستشارية املضطلع هبا لاى وضع ائطار اجلايا.2017
د إجيابياااا بشاااأن الامااال امبسابساااي لصاااناوق امجااام املتحااااإل وجاااا زال جوقاااف الوناااو - 72

للمشاريع ائنتاجياة نيماا يتالاق بتمويال التنمياة وتقاامي املسااعاإل مقال الالااان ياوا، ال بسايما            
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للفئات الضايفة، جن خالل خمططات التمويل الاال  الصاغر واالئتماان الااال  الصاغر وامدوات     
ألعمااال اات الصاالة الاايت يضااطلع هبااا الصااناوق ي  املاليااة امخاارى. وأعرباات عاان بساارورها ل 

 حتقيق الالجركزية والتنمية احمللية.
وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان تقااايرهم لصااناوق امجاام املتحاااإل للمشاااريع ائنتاجيااة     - 73

لتجشاامه امخطااار، وملااا ياذلااه جاان جوااود اللتماااع نااوات   وياال ابتكاريااة واملشاااركة نيوااا      
بيااا أ اام ناااووا الصااناوق إىل ضاارورإل اتااااع قواعااا جشاااركة، وئنشاااء صااناوق ابسااتثماري. 

وشااجاوا الصااناوق علاا  جواصاالة التماااع وبناااء شااراكات ابتكاريااة جااع القطاااع اخلاااا           
 واملنظمات اخلورية.

الاااول  ، و ثااتوأعرباات الونااود عاان القلااق إزاء ابسااتمرار الاانق  ي املااوارد امبسابسااية - 74
أن تفاال الا   اس    علا   ي الصاناوق  جسااإاهتا  زياادإل  مكنوا جن امعضاء اليت هي ي وضع ُي
بلااا جان    40جليون دوالر الضاروري لااعم    25امبسابسية الاال    ركنه بلوو احلا امدىن ملوارد

الصناوق عل  بذل قصارى جوا  لتاائة جوارد إضانية، مبا ي الا    يوا. وشجاتأقل الالاان 
املالياة للصاناوق بالنسااة مقال الالااان ياوا،        ساالجة علا  أإياة ال   تجن القطاع اخلاا. وشااد 

أثار جساتاام. وشاادت الوناود     حتقق عل   ئلوأ ور دالبالغة عمل الصناوق بأإية  تسم يث ي
قاعاإل جوارد أبسابسية قوياة بسايتيي للصاناوق جواصالة وجاود  املاادي ي امربااني        توانر عل  أن 

 ظة أن هانه النوائي هو أن يكون جوجاودا  بلاا جن أقل الالاان يوا اليت له وجود نيوا، جع جال
 .أقل الالاان يوا ساعاهتا عل  اخلروج جن نئةملبلاا  49ي مجيع أقل الالاان يوا الاال  عادها 

وأكا امجني التنفيذي لصناوق امجم املتحاإل للمشاريع ائنتاجياة معضااء اجمللاس أن     - 75
اق أكارب جاع برنااج  امجام املتحااإل ائياائي.       الصناوق جلتزم  اجا بالامال جاوام وحتقياق اتسا    

وأشار إىل طل  الونود أن يوتااي الصاناوق باملااادو الرئيساية للخطاة االبساتراتيجية لربنااج         
، وهاي: القضااء علا  الفقار، والتنمياة الشااجلة،       2017-2014امجم املتحاإل ائياائي للفتارإل   

إن ا ااق الناوائي لصاناوق امجام      جع إيالء اهتمام خاا مشا الفئات ضافا. وأضاق قائال
املتحاإل للمشاريع ائنتاجية هو أن يكون جوجودا ي مجيع أقل الالاان يوا، مبا ي الا  بلااان   
امزجات، لكفالاة حتقياق أقصا  أثار. وشاكر الوناود الايت قااجت جسااإات بالفاال ي املاوارد            

اجة شاراكات داخال امجام    امبسابسية للصناوق، وأشار إىل أن الصناوق يواصل الامل عل  إق
املتحاااإل وخارجوااا والاااخول نيوااا، ال بساايما ي جماااالت التموياال الاااال  الصااغر والتحااويالت   
املالية والتأجني الاال  الصغر. وأشار إىل تشاجيع الوناود للصاناوق علا  أن يظال ابتكارياا وأن       

أن  يتجشاام املخاااطر، جااع تااوخي احلااذر، جااع اطااالع اجمللااس علاا  آخاار التطااورات. وأكااا       
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، وأناه عضاو ي نرياق    2015الصناوق ُيشارك بنشاط ي جناقشات خطة التنمية ملاا بااا عاام    
 املا  بتمويل التنمية. 2015الامل ملا باا عام 

وأ اط اجمللس التنفيذي علما بائطار االبستراتيجي لصناوق امجم املتحااإل للمشااريع    - 76
 .2013لاام ، والنتائ  امولية 2017-2014ائنتاجية للفترإل 

  
 اجلزء املتالق بصناوق امجم املتحاإل للسكان

  
 بيان املاير التنفيذي والتقييم -ثاجنا  

وجه املاير التنفيذي لصناوق امجام املتحااإل للساكان ي بياناه أجاام اجمللاس التنفياذي         - 77
 )جتاح عل  املوقع الشااكي للمجلاس التنفياذي لصاناوق امجام املتحااإل للساكان( الشاكر إىل        
الرئيس وناوا  الارئيس املنتوياة جااهتم علا  التازاجوم وقياادهتم وجاا قااجو  جان توجياه خاالل             

ي جساااعاإل الصااناوق علاا  أن ُيصاااي أكثاار تركياازا وتوجوااا  ااو حتقيااق النتااائ   2013 عااام
، وقاال  2014وأكثر خضوعا للمساءلة. وهناأ الارئيس وناوا  الارئيس املنتخااني  اايثا لااام        

رقاا بالنسااة حلقااوق ائنساان والساكان والتنميااة، وبساتكون نياه جشاااركة       إناه بسايكون عاجااا نا  
 الصناوق جع اجمللس  يوية بشكل خاا.

وانتقاال املاااير التنفيااذي إىل احلااايث عاان املواضاايع قيااا الاحااث نأشااار إىل أن اخلطااة    - 78
 وجيزانيتااوا املتكاجلااة جتاااالن   2017-2014االبسااتراتيجية الاايت وانااق عليوااا اجمللااس للفتاارإل     

الصناوق ي وضاع يتايي لاه االبساتجابة بفاالياة للتحاايات القائماة، و اصاة ائبساراع باإ راز           
جن امهاااق ائيائياة لأللفياة بشاأن صاحة امم والونياات النفابساية         5تقام  و حتقيق ا اق 

. وأضاااق إن عمليااة ابسااتاراض املااؤ ر الاااوت   2015قااال املوعااا النااوائي لااذل  وهااو عااام   
أ ورت أن برنااج  عمال القااهرإل ال يازال اا أإياة بالغاة        2014ة ملا باا عام للسكان والتنمي

 2014، وُيساااعا علاا  وضااع إطااار جايااا للسااكان والتنميااة ملااا باااا عااام       2014ي عااام 
. وبساالة الضااوء علاا  ائجنااازات الرئيسااية الاايت 2015بسُيسااوم ي خطااة التنميااة ملااا باااا عااام 

التقريار الشااجل الناوائي لالبساتاراض بسايكون جتا اا       ، وإا نو  إىل أن 1994حتققت جنذ عام 
، أشار إىل الربساالتني امهام اللاتني ركان اخلاروج هبماا جان هاذا التقريار،          2014ي أوائل عام 

وإا: أن انااام املساواإل جبميع أشكاله يتزايا وأن عل  امجام املتحااإل أن تواصال الكفااح جان      
  قوق ائنسان. أجل  قوق ائنسان، وتشجيع النو  القائم عل 

وأكا املاير التنفيذي عل  أن انااام املسااواإل لاه أثار علا  أشاا أنقار الفئاات وياؤدي          - 79
إىل هتميش أكثر الفئات تضاررا. وقاال إن صاناوق امجام املتحااإل للساكان،  شايا جاع خطتاه          
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 ، وامليزانيااة املتكاجلااة، ُيركااز علاا  جااجلااة الالجساااواإل      2017-2014االبسااتراتيجية للفتاارإل   
و قوق ائنسان ي اجملاالت التالية: )أ( املساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل مبا ي الا  الاناف   
والتمييااز القائمااان علاا  نااوع اجلاانس؛ ) ( صااحة النساااء والفتيااات، ال بساايما صااحة امم          

جاان امهااااق ائيائيااة لأللفيااة(، والصااحة اجلنسااية وائجنابيااة    5والونيااات النفابسااية )ا اااق 
وق ائجنابيااة، والوقايااة جاان ائصااابة بفااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية؛ )ج( املراهقااون        واحلقاا

والشاا ، مبا ي ال  التثقياف اجلنساي الشااجل، وإتا اة خااجات الصاحة اجلنساية وائجنابياة         
التحضاار وا جاارإل؛ )هااا( احلوكمااة واملساااءلة، ال بساايما تازيااز املشاااركة    وتنظاايم امبساارإل؛ )د(
لشفانة للمجموعات السكانية ي اختاا القرار. وأكاا علا  تركياز الصاناوق     احلرإل والشاجلة وا

 عل  الفقر وائقصاء، و اصة عل  أشا نئات السكان ضافا.
وأشار إىل أن جمااالت تركياز الصاناوق هاي بوضاوح ي صاميم برنااج  عمال املاؤ ر           - 80

لتاااون جاع جنظوجاة    ، با2014الاوت للسكان والتنمية. وقاال إن الصاناوق بسايامل، ي عاام     
امجم املتحاإل والاول امعضاء، عل  كفالة أن تكاون جااادو املاؤ ر الااوت للساكان والتنمياة       

. وشاااد علاا  أإيااة أن تاماال الاااول  2015داال تركيااز رئيسااي ئطااار التنميااة ملااا باااا عااام  
ة للجمايااة امعضااء جااا ي الامليااات الااملياة جثال جلنااة الساكان والتنمياة، والاااورإل االبساتثنائي       

 الااجة، وي تسوية اخلالنات املتصلة نقوق ائنسان.
وبسلة املاير التنفيذي لصناوق امجم املتحاإل للسكان الضاوء علا  أولوياات املنظماة      - 81

، اليت تشمل باء تنفيذ اخلطة االبستراتيجية اجلاياإل وامليزانية املتكاجلة، وحتساني  2014ي عام 
والرصا والتقييم؛ وتقييم ا يكال املاات للصاناوق جان أجال كفالاة        ائدارإل القائمة عل  النتائ 

حتقيق املواءجة جاع اخلطاة االبساتراتيجية؛ والتوبساع ي تاائاة املاوارد جان خاالل إقاجاة شاراكات           
جاياإل جع اجلوات املا ة الناشئة والقطااع اخلااا. وأعار  عان باال  التقااير لااعم اجلواات         

  أن وجود قاعاإل جوارد أبسابسية قوياة هاو الساايل ملواجواة     املا ة الثابت للصناوق، وأكا عل
 التحايات القائمة واالضطالع بتكليف املؤ ر الاوت للسكان والتنمية.

وتطاارق أيضااا إىل عماال الصااناوق ي  اااالت الطااوارو وامزجااات جاان أجاال تاماايم   - 82
ادإل الانااء، ال بسايما ي   الربجمة اات الصلة بالقضاايا اجلنساانية ي اجلواود املاذولاة ليناااش وإعا      

. وكاارر التأكيااا علاا  التاازام    2014بسااورية والفلاااني ومجووريااة أنريقيااا الوبسااط  ي عااام      
الصااناوق بتحقيااق االتساااق علاا  نطاااق املنظوجااة والوناااء بواليتااه نيمااا يتالااق باالبسااتاراض      
الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات. وأضاق إن الصناوق ُيشارك جشاركة تاجاة ي أعماال   

موعة امجم املتحاإل ائيائية ي وضع خطة عمل االبستاراض الشاجل الاذي جياري كال أرباع     جم
بساانوات. ونيمااا يتالااق بالتااااون بااني الوكاااالت، وجااه االنتاااا  إىل الربناااج  املشااترك الناااجي    
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للصناوق جع اليونيسيف بشأن تشويه/بتر امعضاء التنابسلية لينااو. وأكاا علا  عاام قابلياة      
ائنسااان واملساااواإل بااني اجلنسااني والتنميااة الاشاارية املسااتااجة للتجزئااة، وناشااا جسااائل  قااوق 

 .1994اجمللس أن يامل جع الصناوق جن أجل إكمال املسورإل اليت باأت ي القاهرإل ي عام 
وشكر أعضاء اجمللس املاير التنفيذي علا  قيادتاه خاالل الفتارإل االنتقالياة وأكااوا علا          - 83

 بسيما عل  الصاياين ائقليمي والقطري ي توجيه جاول أعماال املاؤ ر   أإية عمل الصناوق ال
هاو عاام  ابسام بالنسااة لصاناوق امجام        2014الاوت للسكان والتنمية. واتفقوا عل  أن عام 

املتحاااإل للسااكان، بااالنظر إىل اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل وباااء تنفيااذ االبسااتراتيجية املتكاجلااة.  
ىل جشااركة صاناوق امجام املتحااإل للساكان ي ابساتاراض املاؤ ر الااوت         وقالوا إ م يتطلااون إ 

، لكفالة أن تتاوأ جاادو برناج  عمل القااهرإل جكاناة باارزإل    2014للسكان والتنمية ملا باا عام 
. كمااا يتطلاااون إىل قااراءإل تقريار ابسااتاراض املااؤ ر الاااوت  2015ي خطاة التنميااة ملااا باااا عاام   

اركة ي دورإل اجلماياة الااجاة االبساتثنائية الايت بساُتاقا ي أيلول/بسااتمرب       للسكان والتنمياة، واملشا  
. ووجوت ونود جن أجريكاا الالتينياة وجنطقاة الاحار الكااري  االهتماام إىل أإياة تواناق         2014

آراء جونتفيااايو بشااأن السااكان والتنميااة بوصاافه دركااا إقليميااا جلاااول أعمااال املااؤ ر الاااوت      
ونا آخر جن اجلواود الايت ُتااذل لتكثياف املناقشاات احلكوجياة الاولياة         للسكان والتنمية. و ذر

 للمؤ ر الاوت للسكان والتنمية بشأن جسائل إشكالية، ال بسيما ي املؤ رات ائقليمية.
وأثىن أعضاء اجمللس عل  صاناوق امجام املتحااإل للساكان ملاا يضاطلع باه جان أعماال           - 84

القطرياة، وأكااوا علا  عملاه ي جماال املسااواإل باني اجلنساني         عل  الُصااا الااملياة وائقليمياة و   
نقا مت انتشال كثورين جن باراثن   -و كني املرأإل والصحة اجلنسية وائجنابية واحلقوق ائجنابية 

الفقر وأتيحت للنساء نرا أكرب لالبستفادإل جن براج  الصحة الااجة، نتيجة ملنظاور الصاناوق   
وأعربت با  الونود عن قلقوا، عل  الارغم جان التقاام احملارز،      نيما يتالق باحلقوق ائجنابية.

البساتمرار اناااام املسااواإل باني اجلنسااني إىل جانا  ائقصااء االجتمااعي واالقتصاادي للفئااات         
جن امهااق ائيائية لأللفياة املتالاق بصاحة امم والونياات النفابساية       5الضايفة، ومن ا اق 

. و ثت صناوق امجام املتحااإل للساكان    2015قرر وهو عام لن يتحقق ي املوعا النوائي امل
، وكفالاة ائدراج الكاجال ملااادو املاؤ ر     5عل  بذل ُقصارى اجلوود ليبسراع بتحقيق ا اق 

وتامايم املسااواإل باني اجلنساني      2015الاوت للسكان والتنمية ضمن خطة التنمية ملا باا عام 
 و كني املرأإل نيوا.

ناوق امجم املتحاإل للسكان عل  جواصالة تازياز اتاااع  ا  قاائم      وشجات الونود ص - 85
عل   قوق ائنسان ُيركز عل  الشامول وعلا  أشاا الفئاات ضاافا. و ثات الصاناوق علا          
جواصلة جااجلة قضايا التمييز املستمر وتازياز ااياة  قاوق ائنساان جاع التازام احلسابساية إزاء        
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تقااايرها لتركيااز الصااناوق علاا  تقااامي خاااجات  املنظااورات الثقانيااة والاينيااة. وأعرباات عاان  
صحية تفضيلية للشاا  واملراهقني، ال بسيما ي جمال تنظيم امبسرإل والتثقيف الصاحي الشااجل   
والوقايااة جاان ائصااابة بفااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية. وشااادت علاا  أإيااة عماال الصااناوق    

توبساطة الااخل، الايت ال تازال ُتاااين      يتالق بتحقيق املساواإل والتنمياة الشااجلة ي الالااان امل    نيما
جن نقر جتأصل. وأعربت با  الونود عن دعموا القوي ملاااأ عاملياة امنشاطة التنفيذياة وعان      
 رصوا عل  إزالة الاقاات املالية اليت تاوق وجود الصناوق ي بلاان جاينة. وأعربات الوناود   

لاياناات وتركياز  علا  الربجماة     عن بسرورها بأعمال الصناوق ي جمال بناء القارإل عل  حتليال ا 
القائمة عل  امدلة، وعن دعموا للجوود املاذولة لتقوية و يفة التقييم ي الصناوق جن خاالل  

 إنشاء جكت  جايا للتقييم تابع للصناوق.
وأثااىن أعضاااء اجمللااس علاا  الصااناوق ملااا يقااوم بااه جاان عماال ي  اااالت الطااوارو         - 86

جال تامايم القضاايا اجلنساانية ي عملياات التاااي وإعاادإل        واحلاالت ائنساانية، ال بسايما جان أ   
الاناء، وشجاوا الصناوق عل  الامال علا   او وثياق جاع جكتا  تنسايق الشاؤون ائنساانية.          
و ثوا الصناوق عل  أن يقوم، بالتااون جع جنظوجة امجم املتحاإل، بإيالء امولوية لالبساتجابة  

 ل  القيام بذل .السرياة ي  االت الكوارو وحتسني قارته ع
ووجااه املاااير التنفيااذي االهتمااام، ي رد ، إىل جسااتويني هاااجني ملشاااركة الصااناوق      - 87

يكفال جاال جاؤ ر امجام املتحااإل للساكان        مباا  السياسيأبرزإا أعضاء اجمللس وإا: املستوى 
، مباا يكفال   احلقوو  ، وجساتوى  2015والتنمية ي داور جناقشاات خطاة التنمياة ملاا بااا عاام        

 قوق الناع وعام قابلية  قوق ائنسان للتجزئة، وقارإل املرأإل علا  حتاياا  قوقواا. وأشاار     
إىل تأكيااا الونااود علاا  الونيااات النفابسااية وإتا ااة  صااول اجلميااع، و اصااة الشاااا ، علاا      
خاجات تنظيم امبسارإل وبُساال جناع احلمال. ونيماا يتالاق بالاملياات، أشاار إىل تركياز أعضااء           

ية، وبااء تنفياذ اخلطاة االبساتراتيجية اجلايااإل وامليزانياة املتكاجلاة، والتركياز         اجمللس عل  الشافان 
عل  النتائ  اات املصااقية. ووجه الشاكر للوناود لااعموا للامال ائنسااين الاذي يضاطلع باه         
الصناوق، ال بسيما بشأن الانف القائم علا  ناوع اجلانس. ووجاه االنتااا  إىل الااور الرئيساي        

ئتا اة بُساال احلصاول علا  اخلااجات امبسابساية ي املنااطق املنكوباة          الذي يقوم باه الصاناوق  
، 2014بالكوارو. وأضاق املاير التنفيذي أنه يتطلاع إىل الامال جاع أعضااء اجمللاس ي عاام       

 وأكا  م أن النساء والفتيات ي صميم الوالية ائيائية للصناوق.
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 التقييم  
امجم املتحااإل للساكان خطاة التقيايم االنتقالياة       قام جاير جكت  التقييم التابع لصناوق - 88

والتقياايم املشااترك بااني   (DP/FPA/2014/2)املارجااة ي امليزانيااة   2015-2014لفتاارإل الساانتني  
املشاترك  صناوق امجم املتحاإل للسكان وجنظمة امجام املتحااإل للطفولاة )اليونيسايف( للربنااج       

. وقاااجت نائاااة املاااير   2012-2008املااا  بتشااويه/بتر امعضاااء التنابساالية ليناااو للفتاارإل      
التنفيذي )الربناج ( لصناوق امجم املتحاإل للسكان، بااورها، رد ائدارإل علا  التقيايم املشاترك     

او للفتارإل  بني الصناوق واليونيسيف للربناج  املشترك املا  بتشاويه/بتر امعضااء التنابسالية لينا    
. ور ات نائاة املاير التنفيذي )الربناج ( لصناوق امجم املتحااإل للساكان، ي   2008-2012

 عل  تايينوا. هنأهتابيا ا، باملايرإل اجلاياإل ملكت  التقييم املنشأ جؤخرا التابع للصناوق و
وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان بساارورهم ئنشاااء جكتاا  التقياايم التااابع لصااناوق امجاام   - 89
، 2015-2014تحاااإل للسااكان والنوعيااة اجلياااإل خلطااة التقياايم االنتقاليااة لفتاارإل الساانتني       امل

املارجاة ي امليزانيااة، الاايت أعاااها جكتا  التقياايم التااابع للصااناوق، والايت اضااطلع هبااا بشاافانية    
وعن طريق عملية ابستشارية ناالة وابساة النطاق. وهناأوا املاايرإل املايناة  اايثا، وأضاانوا أ ام       

 ون إىل الامل جاوا وجع املكت ، وطلاوا جواناهتم بتقارير جستكملة جنتظمة عن عمله.يتطلا
وأكااات الونااود علاا  امإيااة احلامسااة للتقياايم بالنساااة لاناااء املارنااة وتااد ااا وضاامان    - 90

اجلااودإل واختاااا القاارار علاا  أبساااع امدلااة، واملساااءلة. وأثناات علاا  صااناوق امجاام املتحاااإل       
جن تقام ي إنشاء جومة تقييم أقوى، وشجات الصناوق علا  اختااا جزياا     للسكان ملا أ رز 

جن التاابور لتازيز تل  املومة وتنمية ثقاناة التقيايم عارب املنظماة. وقالات إ اا تفوام أن بسيابساة         
باا   التقييم املنقحاة بستساتتاع إجاراء تغايورات تنظيمياة تتطلا  وقتاا وجاوارد وختطيطاا، وأناه ال          

 أداء التقييماات وتنمياة القاارات والتااري ، والا  جان أجال إضافاء         للصناوق أن يوازن بني
 الطابع املو  عل  جومة التقييم.

املارجاااة ي  2015-2014ونيماااا يتالاااق  طاااة التقيااايم االنتقالياااة لفتااارإل السااانتني    - 91
امليزانيااة، أكااات الونااود علاا  أإيااة إدارإل اخلطااة ورصاااها، وأعرباات الونااود عاان تقااايرها        

وامليزانيااة املتكاجلااة، نضااال  2017-2014جااع اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل للفتاارإل ملواءجتااوا 
عن قواعا وجاايور التقييم لفريق امجم املتحاإل املا  بالتقييم. وأكات عل  أإياة إدراج نتاائ    

 2017-2014التقييمااات املقااررإل ي ابسااتاراض جنتصااف املاااإل للخطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل   
الكيفية اليت ياتزم هبا الصناوق  ويال التقييماات. وطلا  أعضااء اجمللاس       وطلات إيضا ا عن

جالوجات عن املاايور املستخاجة ي اختيار جواضايع التقيايم، وأكااوا علا  أإياة تقاامي توجياه        
صريي بشأن اختيار التقييمات وإجرائوا. وأكاوا عل  أإية جااجلة  قوق ائنسان واملسااواإل  
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يمااات الاايت ُيجريوااا الصااناوق. ورأوا أن التقييمااات الاايت ُتجاارى علاا       بااني اجلنسااني ي التقي 
جستوى املنظمة اات صلة وجالئمة النطاق، ولكنوم أكااوا علا  ا تماال التاااخل باني تقيايم       

وتقيايم جنتصاف املااإل للربنااج       2015-2014تنظيم امبسرإل، املارج ي خطة التقييم للفترإل 
. ووجواوا االهتماام إىل ابساتخاام    2016ابية املقترح لاام الااملي لتازيز أجن بسلع الصحة ائجن

 تقييمات امثر، وشادوا عل  أإيتوا احملتملة بالنساة للتالم.
وأعربت الونود عن تقايرها الشاتمال اخلطاة للناو  املتااع لتحساني نوعياة التقييماات         - 92

تقيايم علا  الصااياين    املضطلع هبا عل  جستوى الرباج  ااا يناغاي أن ُيساوم ي تازياز جوماة ال     
ائقليمي والقطاري. وأثنات الوناود علا  صاناوق امجام املتحااإل للساكان ئدراجاه تقييماات           

ي اخلطااة اجلاياااإل أيضااا،   “ا امداءيااتو ”إطااار عماال امجاام املتحاااإل للمساااعاإل ائيائيااة و   
 وشجات الصناوق عل  جتاباة عمله ي هذا اجملال.

ك بااني صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان واليونيساايف     ونيمااا يتالااق بااالتقييم املشااتر    - 93
، ورد 2012-2008للربناااج  املشااترك املااا  بتشااويه/بتر امعضاااء التنابساالية ليناااو للفتاارإل  

ائدارإل، أثىن أعضاء اجمللس عل  املنظمتني ملا تضطلاان به جن عمل جشاترك ي تنفياذ الربنااج     
دعموام القاوي لامال الصاناوق واليونيسايف      املشترك وإجاراء التقيايم املشاترك. وأعرباوا عان      

بشأن تشويه/بتر امعضاء التنابسالية لينااو، وأعرباوا عان رغاتاوم ي أن ياتم تامايم جوضاوع         
تشويه/بتر امعضاء التنابسلية ليناو ي مجيع الرباج  القطرية وائقليمية اات الصالة. وشاادوا   

و ثاوا الصاناوق علا  ابستقصااء إجكانياة       عل  أإية كفالة االبستااجة املالية للرباج  املشاتركة، 
وضع ترتياات  ويل جتاادإل السنوات. وأضانوا أ ام يتطلااون إىل أن ياروا جزيااا جان الارباج        

 املشتركة والتقييمات املشتركة ي املستقال.
وأعرباات الونااود عاان بساارورها لنجاااح الربناااج  املشااترك ي تازيااز القااارإل الوطنيااة        - 94

الفاعلااة الوطنيااة زجااام القيااادإل. وأعرباات عاان تقااايرها للنوعيااة الرنياااة   وكفالااة تااوت اجلوااات 
للربناااج  واتساااجه باحلسابسااية الثقانيااة ي تكييااف التاااخالت املتالقااة بتشااويه/بتر امعضاااء        
التنابسلية ليناو لتوانق الثقانات احمللية، جع الامل ي الوقت ااته علا  تربسايخوا ي  ا  قاائم     

ربات الوناود عان بسارورها للتقاام احملارز خاالل املر لاة اموىل جان          عل   قوق ائنساان. وأع 
الربناج  املشترك وشجات الصناوق عل  جواصلة القيام باور جركزي ي املر لة الثانياة. بياا   
أن الونود شادت عل  ضارورإل أن يتخاذ الصاناوق التااابور الالزجاة ملااجلاة جوانا  الضااف         

 ي التقييم.ي الربناج  املشترك اليت مت حتاياها 
وأثىن أعضاء اجمللاس علا  صاناوق امجام املتحااإل للساكان اللتزاجاه بإقاجاة شاراكات           - 95

داخل امجم املتحاإل وخارجواا، وشاجاوا الصاناوق علا  النظار ي نارا زياادإل التنسايق جاع          
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هيئااة امجاام املتحاااإل للمساااواإل بااني اجلنسااني و كااني املاارأإل )هيئااة امجاام املتحاااإل للماارأإل( ي       
ناج  املشترك. وطلاوا جالوجات إضانية عن املزايا احملتملة اليت ركن أن تضيفوا هيئاة امجام   الرب

 املتحاإل للمرأإل إىل هذ  اجلوود املشتركة.
ونيما يتالق باناصر الربناج  املشترك، أكات الونود ضرورإل وجود إطار للنتائ  واملوارد  - 96

داادإل وقابلاة للقيااع    خطاوط أبسااع وأهاااق    عل  امدلاة تاعماه جؤشارات و    اوقائم اقوييكون 
لكفالة رصا وإبالو ناالني. وأضاانت الوناود أ اا تتطلاع إىل      وقابلة للتحقيق وجماية ودادإل زجنيا

، و ثت الصناوق عل  حتاياا الثغارات   2014أن ترى إطار النتائ  النوائي نلول  زيران/يونيه 
وطلاات تفاصايل    ،البستفادإل جان التااخالت املقالاة   ي الايانات امبسابسية وجااجلتوا وال  لالقائمة 

 أجني الُنو  املتااة.عن عن جاى حتقق امهااق و
وكان هناك اقتراح بوضع توجيوات جو اإل جشتركة بني الوكاالت معضااء اجملاالس    - 97

املختلفة املانايني بابساتاراض الارباج  املشاتركة بشاأن أنضال  او ئدارإل املناقشاات املقالاة عان           
 مات املشتركة.التقيي
وأكات نائاة املاير التنفيذي )الربناج ( لصاناوق امجام املتحااإل للساكان، ي ردهاا،       - 98

التزام الصناوق بالتنسيق جع شركاء جنظوجاة امجام املتحااإل، مباا ي الا  هيئاة امجام املتحااإل         
يويااة للماارأإل وجنظمااة الصااحة الاامليااة، الااذين يشااترك جاواام الصااناوق ي وضااع املاااادو التوج 

السريرية بشأن براج  تشويه/بتر امعضاء التنابسلية ليناو. وأوضحت أن هيئة امجام املتحااإل   
للمرأإل مل تكن جنشأإل ككيان جستقل لألجم املتحاإل وقات أن وضاات اليونيسايف والصاناوق     
الربناج  املشترك. وأشارت إىل أن اليونيسايف والصاناوق يتفاوضاان جاع هيئاة امجام املتحااإل        

ئشااراكوا علاا   ااو تااام ي الربناااج  املشااترك املااا  بتشااويه/بتر امعضاااء التنابساالية       للماارأإل 
 ليناو، ال بسيما نيما يتالق بالانف القائم عل  نوع اجلنس.

ووجوت الشكر للجوات املا ة اليت تاعم إطار التمويل املتااد السانوات عان طرياق     - 99
لربناج  املشترك، وشجات اجلواات امخارى، الايت    تقامي املساإات املالية للمر لة الثانية جن ا

هي ي وضع ُيتيي  ا أن ُتقام إبسواجات إضاانية، علا  أن تنظار ي القياام باذل . وقالات إ اا        
توانق عل  أناه باالرغم جان قاوإل إطاار رصاا النتاائ  نإناه لتااج إىل حتساينات، وأن الصاناوق            

عاان التقااام احملاارز بشااأن تلاا       2014بساايقام تقرياارا إىل اجمللااس ي الاااورإل الساانوية لاااام      
التحسااينات. وباملثاال، أشااارت إىل أن املنظمااتني قااا أدرجتااا جسااألة املاااايور االجتماعيااة ضاامن 
إطار الرصا والتقييم للمر لة الثانية. وأضانت أن الغرض هو ابستخاام حتليال الاياناات لوضاع    

هبااا التاااخالت ي جؤشاارات أنضاال واات أهااااق أكثاار حتاياااا لقياااع الكيفيااة الاايت جنحاات   
تاااايل املاااايور االجتماعيااة الاايت تاااعم بااراج  تشااويه/بتر امعضاااء التنابساالية ليناااو، وجاان     
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تربة التاخالت علا   او أوثاق باالتغيور السالوكي املساتاام. وي اخلتاام، أبارزت أإياة اتاااع           
 لة الثانية.   إقليمي عابر للحاود إزاء تشويه/بتر امعضاء التنابسلية ليناو ي املر 

وأشارت جايرإل جكت  التقييم التابع لصاناوق امجام املتحااإل للساكان إىل أن لاناات       - 100
الاناء جتا ة لتحويل جومة التقييم، وأن جكت  التقييم ينتقل إىل جر لة التشاغيل، وهاي عملياة    

جاه املاوارد   إدارإل للتغيور. وقالت إ ا تتفاق جاع تقيايم أعضااء اجمللاس للتحاايات املقالاة الايت توا        
والقااارات والتركيااز االبسااتراتيجي وتطااور التقياايم، وأكااات التاازام الصااناوق بإضاافاء الطااابع  
املو  عل  جومة التقييم. وأشارت إىل الشواغل املتالقاة بتوقيات التقييماات املضاطلع هباا علا        
صايا املنظمة وإدراجوا ي ابستاراض جنتصف املاإل؛ وقالت إن الصاناوق بسايكون أقاار علا      

واناااإل اجمللااس مبااا يسااتجا بشااأن جسااألة التوقياات عقاا  جر لااة حتايااا النطاااق املقااررإل  ااذ      ج
. وأضانت إناه نيماا يتالاق بالقاارإل علا  التقيايم، ُيشاارك الصاناوق         2014التقييمات ي عام 

ي إقاجة شراكات عل  املستوى الوط  لاى إجراء تقييمات الرباج  القطرية، اا يتايي إطاللاة   
لقارات الوطنية اليت يامل جاوا الصناوق بانتظام. وأكات عل  امإياة املركزياة   عل  نوعية ا

للحقوق اجلنساانية و قاوق ائنساان ي أعماال التقيايم الايت يضاطلع هباا الصاناوق، وأكاات           
للمجلاس أن الصاناوق بسيسااتطلع اخلياارات املتا ااة ئجاراء تقييماات لألثاار ي املساتقال، جااع       

 ام خلطة التقييم اجلاياإل.جراعاإل ضرورإل التنفيذ الت
: خطاة التقيايم االنتقالياة املارجاة ي امليزانياة      2014/5 قرارواختذ اجمللس التنفيذي ال - 101

 لصناوق امجم املتحاإل للسكان. 2015-2014لفترإل السنتني 
وأ اط اجمللس التنفيذي علماا بتقريار التقيايم املشاترك املتالاق بالربنااج  املشاترك باني          - 102

امجاام املتحاااإل للسااكان وجنظمااة امجاام املتحاااإل للطفولااة بشااأن تشااويه/بتر امعضاااء   صااناوق
 التنابسلية ليناو: ائبسراع بالتغيور.

  
 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا - تابساا 

قاااجت نائاااة املاااير التنفيااذي )الربناااج (، لصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان التقرياار    - 103
ي وثاائق الارباج  القطرياة لصاناوق امجام املتحااإل للساكان        جراءات النظار  تاايل إ”املانون: 

 .(DP/FPA/2014/3) “واملوانقة عليوا
وأعر  أعضاء اجمللس عن تقاايرهم للمااادرإل الراجياة لتنسايق وثاائق الارباج  القطرياة         - 104

سية عملية املوانقة عليوا. وأثنوا عل  املنظماات لساايوا إىل حتقياق    للمنظمات اات الصلة وتا
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تاسية أدوات الربجمة وتنسيقوا ي جوا يرجاي إىل حتساني التاااون باني الارباج  القطرياة  شايا        
 جع االبستاراض الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات.

االتسااق، كاان    وأضاق أعضاء اجمللس أنه، عل  الرغم جن ال ، وانطالقا جان روح  - 105
اجمللااس يااود أن جيااري تناااول جقتاارح جشااترك خااالل اجلاازء املشااترك جاان جاااول امعمااال.        

يؤكا أعضاء اجمللس علا  ضارورإل إجاراء جشااورات ي الوقات املنابسا ، يال ظاون أناه،          وإا
لان يكاون ي ابساتطاعة اجمللاس تنااول املوانقاة        “ ياا امداء وت”بانتواء الفترإل التجرياية ملاادرإل 

براج  قطرية جشاتركة علا  أبسااع خمصا  وبسيفضالون أن يتنااول التقريار هاذ  املساألة           عل 
ويقترح  ال  ا. وباملثل، نإ م، ي  ني ياترنون بأن تنسيق وثاائق الارباج  القطرياة ياتم علا       
الصايا القطري، نوم يؤكاون عل  أنه يتاني عل  اجمللس أن ُيشارك عل   او تاام ي الاملياة    

 ن ُيحاَّد دور  بصورإل أكثر وضو ا.املشتركة، وأ
ولاى ابستاراض الشاكل واحملتاوى املقتار ني للارباج  القطرياة يقتارح أعضااء اجمللاس          - 106

الاناصر التالية، جؤكاين علا  احلاجاة إىل تغايور شاكل وثاائق الارباج  القطرياة لتساويل عملياة          
ملاوارد امبسابساية واملاوارد غاور     املوانقة عليوا: )أ( وضع جيزانية إرشادية حتاد كيفياة ابساتخاام ا  

امبسابسية؛ ) ( وضع إطار جتكاجال للنتاائ  واملاوارد؛ )ج( تاونور جالوجاات بشاأن صالة أطار         
النتائ  واملوارد بامطر الاواردإل ي إطاار عمال امجام املتحااإل للمسااعاإل ائيائياة وبامولوياات         

 الوطنية؛ )د( وضع خطة للرصا والتقييم جشفوعة بالتكاليف.
وبائضانة إىل ال ، أكات الونود علا  أناه باالنظر إىل التحارك  او املواءجاة، ياتاني         - 107

عل  املنسقني املقيمني وأنرقاة امجام املتحااإل القطرياة املشااركة بصاورإل أكارب ي عملياة وضاع          
وثائق الرباج  القطرية واملوانقة عليوا، واقتر ت ابستخاام خطاة عمال جشاتركة والانااء علا       

. ونيما يتالق باملسااءلة  “ا امداءيتو ”ات املستفادإل جن الالاان اليت ُطاق نيوا الاروع واخلرب
بشااأن وثااائق الاارباج  القطريااة، أكااا اجمللااس علاا  أإيااة إنشاااء تسلساال جساااءلة واضااي )جاان    
ائدارإل الاليا إىل جو في الرباج (، وابستخاام هذا التسلسل ي تقييمات امداء. وركاز أعضااء   

ة جواءجاة وثاائق الارباج  القطرياة جاع اخلطاة االبساتراتيجية للمنظماات، وجاع          اجمللس علا  أإيا  
 امولويات الوطنية وجاادو االبستاراض الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات.

وأكات نائااة املااير التنفياذي )الربنااج ( لصاناوق امجام املتحااإل للساكان معضااء           - 108
عملية جواءجة الارباج  القطرياة واملوانقاة     اجمللس أن الصناوق بسيامل عن كث  جاوم لتوذي 

عليوا. وال ظات أن املنظماات قاا آثارت أن تنتظار نتيجاة وتطاور تطاياق إجاراءات التشاغيل           
املو ااإل علاا  املساتوى القطااري قاال اقتااراح إجاراء تاااايالت أعماق ي شااكل وثاائق الاارباج        

جانا  اجمللاس وجشااركته    القطرية. ونيما يتالق بالشفانية، أكات عل  أن تقامي التوجياه جان   
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ي إعااد وثائق الرباج  القطرية واملوانقاة عليواا ياناكس علا   او تاام ي التقريار، وُياار ج ي         
الرباج  ائقليمية والقطرية. وأكات معضاء اجمللس أن الصناوق ياذل قصارى جواا  لكفالاة   

ة اجلاياااإل للصااناوق جواءجااة وثااائق الاارباج  القطريااة علاا  النحااو التااام جااع اخلطااة االبسااتراتيجي 
وجاع امليزانياة املتكاجلاة. وأكاات علا  التحاايات احلقيقياة الايت رثلاوا           2017-2014للفترإل 

حتقيق االتساق بالنساة ملنظمات امجم املتحاإل، وكررت التأكيا عل  التزام الصاناوق بالامال   
 جع شركاء جمموعة امجم املتحاإل ائيائية عل  تازيز جوود املواءجة.

، وانااق اجمللااس التنفيااذي، علاا  أبساااع عااام االعتااراض   2006/36 قراروعمااال بااال - 109
ودون عرض أو جناقشة، عل  الربناجمني القطريني التاليني اللذين بسااقت جناقشاتوما ي الااورإل    

، وإااا: ناجيايااا جاان جنطقااة شاارق أنريقيااا واجلنااو  امنريقااي؛        2013الااديااة الثانيااة لاااام   
 الالتينية والاحر الكاري . واملكسي  جن جنطقة أجريكا

إجاراء تااايالت علا  ائجاراءات     ”املاناون   2014/7 قارار واختذ اجمللس التنفيذي ال - 110
املتالقة بارابسة وثائق الرباج  القطرية لربناج  امجم املتحااإل ائياائي وصاناوق امجام املتحااإل      

 .“للسكان واعتمادها
  

 اجات املشاريعاجلزء املتالق مبكت  امجم املتحاإل خل  
 بيان املدير التنفيذي  

اجمللاس  أجام املاير التنفيذي ملكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع خطابه اخلتاجي ضمَّن  - 111
كتا  خاالل واليتاه كمااير تنفياذي. ووجاه الشاكر معضااء         اليت قطاواا امل ر لة التأجالت بشأن 

ااا   ثابتلتوجيه والاعم الا قارومرئيسية وتات قرارجكانات املكت  واختااهم ملال ظتوم إاجمللس 
 أتاح للمنظمة تصريف شؤو ا وحتقيق النجاح.

وأضاااق قااائال إنااه عناااجا تااوىل املاااير التنفيااذي جوااام جنصاااه، كااان جكتاا  امجاام      - 112
املتحاإل خلاجات املشاريع يواجه حتايات خطورإل تتالق بائدارإل املالية، والاروح املانوياة السايئة    

 وضاااف املصااااقية. غااور أن املكتاا  أثااات مباارور الوقاات صااال ية يااواج تساايور    للمااو فني
لألعمال وأصاي يواجا ئصالح امجم املتحاإل، بفضل الكفاءإل والشفانية واملصاااقية الرنيااة.   

، يتلقاا  املكتاا  بيانااا ملراجاااة احلسااابات     2007-2006وأضاااق أنااه جنااذ نتاارإل الساانتني     
انتقاال بنجاااح إىل تطايااق املاااايور احملابساااية الاوليااة  2012جشاافوع بتحفظااات، وي عااام  غااور

 للقطاع الاام وتلق  بيانا جاليا جصاقا عليه غور جشفوع بتحفظات.
وهذ  التغورات ونَّرت ملكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع امبسس لتقامي اخلااجات   - 113

يف خاالل قارتاه علا  الامال      املرجوإل مشا الفئات ا تياجا، وبصافة خاصاة جان     وحتقيق النتائ
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احلكوجة جن أجل بناء القارات الوطنية، وي الايئات الصاااة ي أغلا  ام ياان. وأضااق      إطار
أن املكت  قا ابساتوا أرناع املااايور الاولياة منضال املماربساات وجااادو االبساتااجة، بينماا  ال           

الشااجل الاذي جياري كال     يتااجل جع شركاء امجم املتحاإل وجلتزجا بواليته مبوجا  االبساتاراض   
أربع بسنوات. بيا أنه ملا كانت التحايات جا زالت قائمة، يظل املكت  جلتزجا باليقظة وراارع،  
بوصفه كيانا اا  التمويال، احلصاانة املالياة جااعوجا هبيكال  وكماة ُيركاز علا  املسااءلة. وقاا           

 كمااا يتجلاا  ي تربسااخت عالقااة اجمللااس مبكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات املشاااريع عاارب الساانني 
 التشرياات الرئيسية وقرار إدراج امسه ضمن ابسم اجمللس ااته.

وأشااار إىل أن جسااتويات الااروح املانويااة ملااو في جكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات         - 114
املشاريع جن أعل  جستويات الروح املانوية للمو فني بني مجيع جنظمات امجم املتحااإل، وهاو   

احلفز عن طريق االبستثمار ي التاري  وتنمية القاارات والاتالم جاع    ُيركز عل  بناء املوارات و
ترشاايا عمليااات االبسااتقاام. وأضاااق إن الشاافانية شاااغل أول، وأن املكتاا  هااو أول جنظمااة  
تاباة لألجم املتحاإل تنضم إىل املاادرإل الاولية لشفانية املاونة، اا جيالاه أكثار اجتاذابا لألعماال     

يتالااق بإصااالح امجاام املتحاااإل، قااال إن جكتاا  امجاام املتحاااإل     جااع الاااامل اخلااارجي. ونيمااا   
خلاجات املشاريع كان يود أن يلماس إ اراز تقاام أكارب. وي اخلتاام، تطارق إىل أداء املكتا         

 .2017-2014وتنفيذ اخلطة االبستراتيجية للفترإل  2013ي عام 
شااء نرياق نا  يساتايا     وأثىن أعضاء اجمللس عل  املاير التنفيذي لااور  القياادي ي إن   - 115

املصااقية املالية للمكت  وحتقيق جنا ه عموجا. ووجواوا االهتماام إىل ياواج املكتا  النااجي      
ي تسيور امعمال، الذي ُيركز عل  الكفاءإل والفاالية والشفانية واملساءلة والاذي ُيااا يواجاا    

إجنازاتاه ي وضاع املااايور    ُيحتذى ملنظوجة امجم املتحاإل بأبسرها. وأشاروا إىل جوود املكتا  و 
والامال علا  حتقياق ااربساات      “تو ياا امداء ”ائرشادية لامله ونقا للماايور الاولية، ودعم 

اتااازإل للشااراء وائدارإل الايئيااة، ورنااع الااروح املانويااة للمااو فني إىل جسااتويات بساااجقة وإقاجااة  
 شراكات دائمة جع الكيانات القائمة داخل امجم املتحاإل وخارجوا.

وأعر  املاير التنفيذي ملكت  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع، ي رد ، عان الثقاة        - 116
ي جسااتقال املكتاا ، و ااث أعضاااء اجمللااس علاا  جواصاالة تقااامي التوجيااه والاااعم للمسااورإل       

 ائجيابية للمنظمة وجن أجل االضطالع بواليتوا الفرياإل بنجاح.
ائعرا  عان التقااير للسايا إياان     ”املانون:  2014/6 قرارواختذ اجمللس التنفيذي ال - 117

 .“2014-2006اإل خلاجات املشاريع، للفترإل جاتسون، املاير التنفيذي ملكت  امجم املتح
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 اجلزء املشترك  
  

 توصيات جملس جراجاي احلسابات -ا عاشر 
اج  عان  قام جاير جكت  الشؤون ائدارية بربناج  امجم املتحااإل ائياائي تقريار الربنا     -118

واملرنقاات(. وقاام    DP/2014/7) 2012 الة تنفيذ توصيات جملس جراجااي احلساابات لااام    
نائا  املاااير التنفيااذي )الشاؤون ائداريااة( لصااناوق امجاام املتحااإل للسااكان تقرياار الصااناوق    

:  الااة التنفيااذ  2012املتحاااإل لاااام  بشااأن جتاباااة تقرياار جملااس جراجاااي  سااابات امجاام      
(DP/FPA/2014/1،        وقااام نائاا  املاااير التنفيااذي ملكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات .)واملرنااق

 2012املشاااريع تقرياار املكتاا  عاان  الااة تنفيااذ توصاايات جملااس جراجاااي احلسااابات لاااام     
(DP/OPS/2014/1). 

ور اا  أعضاااء اجمللااس باارراء جراجاااة احلسااابات غااور املشاافوعة بتحفظااات بشااأن         - 119
املنظمات الثالو، وبالتقام الذي أ رز  كل جنوا ي تنفيذ توصيات جملس جراجاي احلساابات.  

بساااية الاوليااة للقطاااع الاااام، واعترنااوا  وأثنااوا علاا  كاال جنظمااة لنجا وااا ي تنفيااذ املاااايور احملا  
بالتحايات ا ائلة اليت تواجووا هاذ  املنظماات، نضاال عان جزاياا حتساني ائدارإل املالياة والرقاباة         

 والشفانية. وقالوا إن اجمللس يتطلع إىل الامل جع املنظمات جن أجل جواجوة هذ  التحايات.
وأيااات طلاا  اللجنااة االبستشااارية ور ااات الونااود بابسااتحااو جيزانيااات جتكاجلااة،  - 120

لشؤون ائدارإل وامليزانية إدراج جالوجات عن املوارد الاشرية، وال بسيما عن أثار املناصا  الايت    
ُتموَّل جن جصادر جتاادإل، وجظروق املوارد، والشؤون املالياة واملشاتريات، ي الااورإل الاادياة     

يااائي وصااناوق امجاام املتحاااإل . و ثاات الونااود برناااج  امجاام املتحاااإل ائ2014الثانيااة عااام 
للسكان عل  أن يواصال تازيز الضوابة الااخلية وحتسني جراقااة املكاتا  القطرياة ورصااها،     
مبااا ي الاا  تنفيااذ التوصاايات املتاقيااة جمللااس جراجاااي  سااابات امجاام املتحاااإل ي الوقاات          

شااتريات، وتتاااع  املنابساا ، وأن يواصااال كفالااة االجتثااال للسيابسااات وائجااراءات املتالقااة بامل   
 املخزون، والتسويات املصرنية.

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

ر   أعضاء اجمللس بتلقي املنظمة لرأي جراجاة احلسابات غور املشافوع بتحفظاات    - 121
، لفترإل السنتني الثالثة عل  التوات، مبا ي الا  خاالل عاجواا امول لتنفياذ املااايور      2012لاام 

اوليااة للقطاااع الاااام. وأعربااوا عاان تقااايرهم جلوااود الربناااج  ائيااائي ملواصاالة          احملابساااية ال
االضطالع مبواجه املتالقة مبراجاة احلسابات، عل  الرغم جن اخنفاض املاوارد، و ثاوا الربنااج     

http://undocs.org/ar/DP/2014/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/1


E/2014/35 

 

37/164 14-66726 

 

ائيااائي علاا  جواصاالة تااونور املااوارد الالزجااة، جشااورين إىل الايئااة الاايت ُتااااين قيااودا ي املااوارد.   
عن بسرورهم ملال ظة التقام الذي أ رز  الربنااج  ائياائي ي جااجلاة أولوياتاه الالياا       وأعربوا

التسااع اات الصاالة مبراجاااة احلسااابات، ور اااوا باااجلوود املاذولااة لتحسااني تصااميم الاارباج      
 واملشاريع ورصاها وتقييموا وإدارإل املشتريات وامصول.

ي االلتزاجات املتالقة بالتأجني الصحي باا انتاواء   وإا أشار اجمللس إىل الزيادإل امُلقاَّرإل - 122
اخلاجة، ر    طة  ويل الربناج  ائيائي اليت بستساعا عل  حتقيق التوازن ي التمويال لكال   
جن الربناج  وااللتزاجات جان أجال حتقياق االبساتااجة املالياة الطويلاة امجال للمنظماة. وشاجع          

اا اخلطاوات الالزجاة ملواصالة ختفاي  عااد التوصايات       أعضاء اجمللس الربناج  ائيائي عل  اخت
املتاقية املتالقة مبراجاة احلسابات، ال بسيما نيما يتالق بامليات التسوية املصرنية. وأضانوا أناه  
ال ياازال هناااك بااا  القلااق بشااأن إدارإل املخاااطر اات الصاالة باملشااتريات، وال بساايما بشااأن      

هنااك اهتماجاا بتنفياذ الاطااءات االلكترونياة كاأداإل       خف  املازاعم املتالقاة باالغش. وقاالوا إن     
 للنووض بالشفانية وتازيز بسجالت الوثائق.

 
 صندو  األمم املتحدة للسكان  

أثىن أعضاء اجمللس عل  صناوق امجم املتحاإل للسكان لااام وجاود أي حتفظاات ي     - 123
ا عاان ارتيااا وم  ، وأعربااو2012رأي جراجاااي احلسااابات علاا  احلسااابات املتالقااة بااه لاااام    

ملال ظة التقام احملرز ي زيادإل عاد التوصيات الايت جياري تنفياذها، واالخنفااض الااام ي عااد       
التوصيات املقاجة. وأعربوا عن بسرورهم لالوو ُشااة خاجات الرقاباة التابااة لصاناوق امجام     

رإل  اس  املتحاإل للسكان جستوى الامل بكاجل طاقتوا، و ثوا الصناوق عل  تازيز تلا  القاا  
 ركنه القيام مبومته ملراجاة احلسابات بصورإل ناالة.

وأثنت الونود عل  صناوق امجم املتحاإل للسكان لنجا ه ي تنفياذ املااايور احملابسااية     - 124
وشجات الصناوق عل  جواجوة التحايات املتاقياة  اس    2012الاولية للقطاع الاام ي عام 

الفرا املتا ة عن طريق تنفيذ املاايور احملابسااية الاولياة    يتسىن له االبستفادإل عل   و كاجل جن
للقطااااع الااااام، مباااا ي الااا  حتساااني ُنظااام الرقاباااة الااخلياااة، وتازياااز عملياااة اختااااا القااارار،  

 واالضطالع بامليات جالية أكثر كفاءإل.
وأشارت با  الونود إىل أإية ائدارإل الساليمة لاللتزاجاات نأعربات عان القلاق إزاء       - 125

اللتزاجات غور املمولة املتالقاة بابساتحقاقات املاو فني، جاع االعتاراق ي الوقات ااتاه بااعتزام         ا
. وأضاانت أن اجمللاس بسورصاا    2017الصناوق التمويل الكاجل  اذ  االلتزاجاات نلاول عاام     

نتائ  خطة الصناوق ملواجوة الثغرإل القائماة ي التمويال، ويتطلاع إىل نتاائ  الفحا  السانوي       
 مويل.آللية الت
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وشاااد أعضاااء اجمللااس علاا  أإيااة كفاااءإل وجواءجااة الامليااات التجاريااة داخاال جنظوجااة           - 126
املتحاإل، وقالوا إ م يتطلاون إىل رؤية نتائ  تنفيذ النو  املنسق للتحويالت النقاياة ي الالااان    امجم

  إىل تقيايم  ثا  عشار، و اصاة جاا إاا كاان الا  الناو  قاا  قاق أهااناه املرجاوإل وأنضا            الرائاإل اال
أكثر ناالية للشركاء املنفذين وتااون أكثار ناالياة جاوام. و ثاوا الربنااج  ائياائي وصاناوق امجام         
 املتحاإل للسكان عل  االشتراك بصورإل كاجلة ي عملية ابستاراض النو  املنسق للتحويالت النقاية.

اريااة لربناااج  امجاام وقااال نائاا  املاااير وكاااور املااو فني املاااليني ملكتاا  الشااؤون ائد  - 127
املتحاإل ائيائي، ي رد ، أن االلتزاجات املتالقة بالتأجني الصحي باا انتواء اخلاجة غور املماول  
تتصاال بفتاارات بسااابقة. وأشااار إىل أن الربناااج  ائيااائي قااا وانااق علاا  خطااة  وياال جاااهتا         

كاون علياه نتارإل    عاجا، ولكنه بسُيجري درابساة جساتقلة لاللتزاجاات لتحاياا جاا يناغاي أن ت       15
التمويل. وأضاق أن الربناج  ائيائي بسيتقابسم نتائ  تل  الارابسة جاع بساائر جنظماات امجام     
املتحاإل. ونيما يتالق بالتنفيذ عل  الصايا الوط ، وهي الطريقة اليت يتااوا الربنااج  ائياائي،   

املتالقاة بااا     قال إن تأخور ائبالو يرجاع إىل آراء جراجااة احلساابات املشافوعة بتحفظاات     
ي املائة تقرياا جن آراء جراجاة احلسابات املتالقاة بالتنفياذ    1الشركاء، اا ُيشكل نساة قارها 

عل  الصايا الاوط . وعلا  الا ، ناإن الربنااج  ائياائي جلتازم بتخفاي  عااد آراء جراجااة           
خااذ كاال احلسااابات املشاافوعة بتحفظااات إىل صاافر. وأكااا للمجلااس أن الربناااج  ائيااائي يت  

 التاابور لتناول التوصيات اخلمس املتاقية املتالقة مبراجاة احلسابات.
وأكات نائاة املاير التنفيذي )الشؤون ائدارية( لصناوق امجم املتحااإل للساكان أن    - 128

تسااا جان ائ ااى عشارإل توصاية املتاقياة ملراجااة         2014الصناوق بسُينجز نلول  اياة عاام   
ء اجمللس أن صناوق امجم املتحاإل للسكان جلتازم بتساوية القضاايا    احلسابات. وأكات معضا

املتصلة بالتاأجني الصاحي بااا انتاواء اخلاجاة والناو  املنساق للتحاويالت النقاياة. وي اخلتاام،           
أشارت إىل أن الصاناوق، بفضال جنحاة  صال عليواا جاؤخرا، بسايقوم بتجاياا كاجال نظاجاه           

 يات املتا ة.ئدارإل املخزون جستخاجا أ او التكنولوج
وتناول نائ  املاير التنفيذي ملكت  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع ثاالو قضاايا.        - 129

نفيما يتالق بالتزاجات التأجني الصحي بااا انتاواء اخلاجاة والتزاجاات  اياة اخلاجاة، أوضاي أن        
ىل أن برنااج   املكت  اول  ويال كاجال. ونيما يتالق بامرصاإل املشتركة بني الصناديق أشار إ

امجم املتحاإل ائيائي وجكت  امجم املتحاإل خلااجات املشااريع قاا قاجاا بتساوية هاذ  القضاية        
جنذ بست بسنوات؛ وجا تاقا  القياام باه هاو إجيااد طريقاة لتساوية الرصايا القاامي. وأضااق أن           

جان  عل  االبستاانة بفريق خارجي جستقل لالنتواء  2013املنظمتني قا اتفقتا ي جنتصف عام 
ي صيغتوا النوائياة. وجان املتوقاع أن ُيصاار      2013هذ  املسألة قال وضع الايانات املالية لاام 
. ونيما يتالق مبكانحاة الغاش، بسالة الضاوء     2014الفريق  كمه النوائي بنواية شااط/نرباير 
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عل  التقييم ائجيايب جمللس جراجاي احلسابات لسيابسات جكانحة الغاش الايت ينتاوجوا جكتا      
جاام املتحاااإل خلاااجات املشاااريع باعتاارهااا جاان أنضاال ااربسااات امجاام املتحاااإل، نأوضااي أن  ام

ويطلاا  جاان  املؤكوودجملااس جراجاااي احلسااابات يشااغله ناليااا املسااتوى املاانخف  جاااا للغااش  
املكت  رصا هذ  املسألة باناية. ونيما يتالق بإجكانية تقابسم أنضل ااربسات جكانحاة الغاش   

إل، أوضااي أن املكتاا  يسااتثمر، كجاازء جاان جرنقااه املااا  بااالنمو      جااع جنظوجااة امجاام املتحااا  
 واالبتكار، ي إنشاء آليات ملكانحة الغش وي التاري  وبسيقوم بتقابسم ال  جع شركائه.

تقااارير برناااج  امجاام املتحاااإل  ”املانااون:  2014/8 قاارارواختااذ اجمللااس التنفيااذي ال  - 130
امجام املتحااإل خلااجات املشااريع عان  الاة        كت ن وجاائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسك

 .“2012تنفيذ توصيات جملس جراجاي احلسابات لاام 
  
 الزيارات املياانية - ادي عشر 

قام رئيس نريق الزيارإل املياانية التقرير املتالق بالزياارإل املياانياة للمجلاس التنفياذي إىل      - 131
 االبستنتاجات والتوصيات الرئيسية. ، وبسلة الضوء عل (DP-FPA/2014/CRP.1)طاجيكستان 

واثىن أ ا الونود عل  برناج  امجام املتحااإل ائياائي ونرياق امجام املتحااإل القطاري         - 132
لألعمال التحضورية املمتازإل للزيارإل املياانية وتنسيقوا، وعلا  ائدراج املمتااز معماال برنااج      

ضاق إن الوناا ُياار  عان بسارور  للتنسايق      امجم املتحاإل ائيائي ي خطة التنمية الوطنية. وأ
املمتاز جع الشركاء وكذل  جع الشركاء جن خارج امجم املتحاإل. وأضااق إن الا  جشاجع    
لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي علااا  إجاااراء درابساااة لفرياااق امجااام املتحااااإل القطاااري ي       

 طاجيكستان جن أجل االبستفادإل جنوا بوصفوا جن أنضل املماربسات.
 اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا بتقرياار الزيااارإل املياانيااة للمجلااس التنفيااذي لربناااج     وأ - 133

امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان وجكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات     
 .2013 زيران/يونيه  30إىل  24املشاريع إىل طاجيكستان، ي الفترإل جن 
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 املرنق
الس التنفيذيااة لربناااج  امجاام املتحاااإل   تقرياار االجتماااع املشااترك للمجاا    

ائياااائي وصاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان وجكتااا  امجااام املتحااااإل   
خلااجات املشاااريع وجنظماة امجاام املتحاااإل للطفولاة )اليونيساايف( وهيئااة    

 امجم املتحاإل للمرأإل وبرناج  امغذية الااملي
   

 اجلنسااين ي اخلطاة االبساتراتيجية    ما يتالق بتاميم جراعاإل املنظورمداء نيجايار ا - ألف 
، لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي وصاااناوق امجااام  2017-2014 للفتااارإل

املتحاإل للساكان وجكتا  خااجات املشااريع واليونيسايف وهيئاة امجام املتحااإل         
وخطااة  ،)جااع التركيااز علاا  التجااار  القطريااةللماارأإل وبرناااج  امغذيااة الااااملي 

ني اجلنساااني و كاااني املااارأإل علااا  نطااااق جنظوجاااة    الامااال املتالقاااة باملسااااواإل بااا  
 املتحاإل( امجم

 
انتااتي رئاايس اجمللااس التنفيااذي  يئااة امجاام املتحاااإل للماارأإل االجتماااع جر اااا جبميااع      - 1

، مباا ي الا  السايا إينيااع     2014املشاركني ي االجتماع املشترك للمجالس التنفيذياة لااام   
جاني الااام لشاؤون ائناااش واحلوكماة وجنساق امجام        تشابينغا تشوجا، نائ  املمثل اخلاا لأل

املتحاإل للشؤون ائنسانية واملنسق املقيم ي ليربيا، وجو فاو هيئاة امجام املتحااإل للمارأإل الاذين       
 شاركوا ي االجتماع عرب التحاور بالفيايو.

اناا جان   وعرضت وكيلة امجني الاام املايرإل التنفيذية  يئة امجم املتحاإل للمرأإل هاذا ال  - 2
جاااول امعمااال جشااورإل إىل أنااه جاان غااور املمكاان النجاااح ي أي جسااا  ُياااذل علاا  نطاااق       
املنظوجاااة لتازياااز الساااالم أو التنمياااة أو  قاااوق ائنساااان دون الناااووض أوال باااتمكني املااارأإل   
واملساااواإل بااني اجلنسااني. وأكااات أن جواءجااة اخلطااة االبسااتراتيجية جااع االبسااتاراض الشاااجل    

ي كل أربع بسنوات إيا كان نتيجاة للتاااون الوثياق باني الكياناات الساتة       للسيابسات الذي جير
اليت جا زالت تشارك بنشاط ي املاادرات املشتركة بني الوكاالت عل  الصايا الااملي ي املقار  

 وعل  صايا املياان.  
و صااوا خطااة الاماال املتالقااة باملساااواإل بااني اجلنسااني و كااني املاارأإل علاا  نطاااق        - 3

مجم املتحاإل )خطة املسااواإل باني اجلنساني و كاني املارأإل(، ال ظات املتكلماة وجاود         جنظوجة ا
با  االجتاهات الناشئة املشاتركة ي جؤشارات امداء اخلمساة عشارإل كلاوا الايت يتكاون جناوا         
إطار املساءلة. وشادت رئيسة ا يئة أيضا عل  أإية ابستفادإل املناقشة اليت جتري ي هاذا احملفال   
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واآلراء املستقاإل جن أرض امليااان، هبااق تسالية الضاوء علا  اخلطاوات املتخاذإل         جن اخلربات
 ي الالاان لتازيز املساءلة اجلماعية عن حتقيق املساواإل بني اجلنسني.  

وتكلم نائ  املمثال اخلااا لألجاني الااام لشاؤون ائناااش واحلوكماة وجنساق امجام           - 4
، جن جنظور قطري، نأعط  ي عرضه حملاة عاجاة عان    املتحاإل املقيم للشؤون ائنسانية ي ليربيا

ائطار اجلنساين املو ا الذي وضااه ونفاذ  نرياق امجام املتحااإل القطاري، وهاو إطاار جسااير          
وشاد املتكلم عل  أإية من تامل جنظوجة امجم املتحاإل ككال ي  “. تو يا امداء”لربناج  

واعتاارب أن اجلوااود الاايت ُتاااذل ي هااذا  إطااار مجاااعي هباااق تاماايم جراعاااإل املنظااور اجلنساااين.   
الصاد جي  أن تأخاذ ي االعتااار أن الاملياات وا ياكال ليسات غاياة ي  اا ااهتاا، بال هاي           

 وبسيلة لتحقيق نتائ  أنضل لصاحل املرأإل والفتاإل.  
دولاة جان الااول     20وجن بني النقاط اليت أثاورت ي الاياناات الايت أدىل هباا أكثار جان        - 5

 ي:  امعضاء جا يل
االعتراق بأن خطة املساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل تاطي نظرإل واضاحة عان التقاام     • 

احملرز ي تاميم جراعاإل املنظور اجلنساين ي إطار التحلايالت الايت تتنااول امداء ي مجياع     
 جماالت الامل املؤبسسي. 

وجااا الكيانااات السااتة ي نيمااا يتالااق بتنفيااذ التاااابور الالزجااة البسااتيفاء جاااايور امداء، ت  • 
وضاية جتقاجة جاا. وجع ال ، ال يزال جن املتاني بذل جوود هاجاة ي عااإل جمااالت،    
 جن قايل التخطية االبستراتيجي وختصي  املوارد وتنمية القارات والثقانة املؤبسسية. 

  مجور جن قايل جا يلي: 2015املناداإل بإعطاء امولوية ي خطة التنمية ملا باا عام  • 
 التشجيع عل  جااجلة املشاكل الااملية نلول ترتكز عل  امبسرإل؛  •  

تازيااز اجلوااود الراجيااة إىل جكانحااة الانااف اجلنسااي املرتكاا  علاا  النساااء          • 
 والفتيات؛ 

 حتسني الصحة اجلنسية وائجنابية للمرأإل؛  • 
 تازيز القوانني اليت تشجع عل  املساواإل بني اجلنسني؛   •  
 ول النساء والفتيات عل  التاليم اجليا وابستفادهتن جن جواراهتن. ضمان  ص •  
أإياة جااايور امداء ي ضااوء االتفاقاات الايت تربجوااا كياناات امجام املتحاااإل نيماا يتالااق         • 

 بالواليات املنوطة هبا وهبيئات ائدارإل. 
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تحااإل باعتااار   أإية توزيع الامل نصانة والقضاء عل  االزدواجية باني هيئاات امجام امل    • 
 ال  جزءا جن خطة املساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل. 

اقتااراح أن تقااوم كيانااات امجاام املتحاااإل السااتة، بائضااانة إىل الوكاااالت الشااقيقة الاايت    • 
تشارك ي خطة املساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل، باالنظر ي إجكانياة جوانااإل جمالساوا     

 ات عن التقييمات اليت جتريوا. التنفيذية بشكل جنتظم مبالوج
ي إطار الامل عل  تازياز الطاابع املؤبسساي للتااابور املتخاذإل جان خاالل خطاة املسااواإل           • 

اجلنسااني و كااني املاارأإل وبرناااج  تو يااا امداء، جاان املواام للغايااة أن يكااون منرقااة  بااني
ت السيابسااات املتحاااإل القطريااة  اا  جتسااق تتااااه ي جاادراهتااا املشااتركة ي جماااال امجاام

 والاعوإل.  والرباج 
دعوإل كيانات امجم املتحاإل إىل تطايق املذكرإل التوجيوية جملموعة امجم املتحاإل ائيائياة   • 

بشأن جؤشر املساواإل بني اجلنسني، والا   اس تااني كياف تفاي بالتزاجاهتاا جان خاالل         
 ااربساهتا ي جمال ائنفاق. 

حاإل الرنع جن جستويات املساءلة عن تاميم جراعاإل ضرورإل أن تواصل كيانات امجم املت • 
 املنظور اجلنساين ي مجيع جماالت الامل. 

دعوإل امجم املتحاإل إىل تازيز الشاراكة الراجياة إىل حتقياق التغايور الاذي يااال ام اوال،         • 
 يشمل القوال  النمطية اجلنسانية والتحايا الصارم مدوار الرجل واملرأإل ي اجملتمع.  مبا

اقتااراح أن يصاااي التحقااق جاان  الااة املسااااواإل بااني اجلنسااني ااربسااة إلزاجيااة جلمياااع           • 
 القطرية.  املكات 

دعوإل الاول امعضاء إىل زياادإل التمويال املرصاود للونااء بااللتزاجاات املتالقاة باملسااواإل         • 
 بني اجلنسني و كني املرأإل. 

اق املسااواإل باني اجلنساني باعتااار      ها  2015املناداإل بتضمني خطة التنمية ملا باا عاام   • 
هاانا قائمااا بذاتااه، بائضااانة إىل جراعاااإل جااااأ املساااواإل بااني اجلنسااني ي أهااااق اخلطااة  

 امخرى مجياوا. 
تقااير االهتماام الاذي حتظاا  باه أوضااع النسااء والفتيااات ي  ااالت الا اع وجاا باااا           • 

 زاع. االن
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املتحاإل للمرأإل جبمياع جاو فني كياناات امجام      ونو  رئيس اجمللس التنفيذي  يئة امجم - 6
املتحاإل الستة الذين ياملون عل  تطاوير وجتريا  خطاة املسااواإل باني اجلنساني و كاني املارأإل،         

 وأعر  عن تقاير   م.  
 كيانات امجم املتحاإل الستة النقاط التالية:   جسؤولووطرح  - 7

ال كااور للتحساني. ناإاا كاناات    رغام جاا حتقاق جان تقااام  اس اآلن، ال يازال هنااك جماا        • 
اجلواود املنسااقة الاايت تاااذ ا كيانااات امجاام املتحاااإل قااا آتاات نتااائ  جلحو ااة، نااإن قلااة  
املوارد جن شاأ ا أن  ناع هيئاة امجام املتحااإل للمارأإل جان إ اراز املزياا جان ائجناازات.            

مااا ويناغااي أال تغياا  ااربسااة الاااعوإل عاان بااال الكيانااات مجياوااا باعتاارهااا عنصاارا جو  
 لتحسني  ياإل النساء والفتيات والشاو  بأكملوا، حتسينا اا جاوى؛ 

يناغي ي أثناء الامل عل  تاميم جراعاإل املنظور اجلنساين أن ُتراع  اال تياجات اخلاصة  • 
للفتيات، مبا ي ال  ااية  قوق كل جان الفتياان والفتياات. وقاا  ات جواءجاة خطاة        

يف، اليت ال تزال قيا التطوير، جاع اخلطاة االبساتراتيجية    الامل اجلنسانية اجلاياإل لليونيس
. وبسااُتقام الصااايغة النوائيااة خلطاااة الاماال اجلنساااانية إىل دورإل    2017-2014للفتاارإل  

 للمجلس التنفيذي لليونيسيف؛  2014 زيران/يونيه 
جن الضروري جواصلة التركيز عل  جا مل ُينجز جن امهاااق ائيائياة لأللفياة  صاوا      • 

اإل بني اجلنسني، و كني املرأإل، والفقر، ال بسيما ي جا يتالق بتاميم احلصول علا   املساو
خاجات الصحة اجلنسية وائجنابية و قوق النسااء ي اختياار جاا ياردن ي هاذا الصااد       

 (؛ 6و  5و  4)امهااق ائيائية لأللفية 
ل جتشاااة جاع   ياازز اتاااع  ا  جتساق قاارإل جنظوجاة امجام املتحااإل علا  جااجلاة جساائ            • 

جراعاإل امولويات الوطنية. ويتيي    جن هاذا القايال زياادإل التركياز علا  املسااواإل باني        
اجلنسااني و كااني املاارأإل والفتاااإل، مبااا ي الاا  ي جماااالت وضااع السيابسااات والاارباج        
وأنشطة الاعوإل املشتركة. يناغي جلميع الكيانات أن تواصل الامل جااا لتحقياق أقصا     

 ا النساية والتغل  عل  التحايات املشتركة. قار جن املزاي
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عمل امجام املتحااإل ملكانحاة الفقار والضااف وبساايوا إىل حتقياق القاارإل         اتساق  -باء  
علاا  التكيااف )جااع التركيااز علاا  تو يااا امداء علاا  الصااايا القطااري لضاامان  

 االتساق ي عمل امجم املتحاإل(  
املتحاإل ائيائي وصاناوق امجام املتحااإل     ر   رئيس اجمللس التنفيذي لربناج  امجم - 8

للسكان وجكت  خاجات املشاريع مبمثلي كيانات امجام املتحااإل الساتة واملاتكلمني الضايوق      
القادجني جان جكتا  أوروغاواي القطاري. وأشاار إىل جاا ُأعياا تأكياا  ي بساياق االبساتاراض           

التحاايات وشارط    ظام القضااء علا  الفقار أع   ”الشاجل الذي جيري كل أرباع بسانوات جان أن    
، داعيا الصناديق والارباج  والوكااالت   ‘‘غىن عنه لتحقيق التنمية املستااجة ي الالاان الناجية ال

 ‘‘.  إيالء امجر أقص  درجات امولوية’’املتخصصة إىل 
و ااادت جااايرإل برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي ي جال ظاهتااا االبسااتواللية بسااياق         - 9

ن خالل التركيز عل  باا  الاناصار الايت وردت ي ورقاة املالوجاات      االجتماع، مبا ي ال  ج
امبسابسية اليت أعات للاورإل. نقا أبارزت أن الفقار والضااف جان التحاايات املتااادإل امباااد        
اليت تتسا  نيوا أو تسوم نيوا جمموعاة جان الاواجال. ولاذل  نإناه جان الضاروري اتاااع  ا           

القطاعاات واحلكوجاات وكياناات امجام املتحااإل      جتكاجل علا  مجياع املساتويات علا  صاايا      
برجتوا. وجن املتاني إان عل  امجم املتحاإل أن حتشا مجيع خرباهتا لكاي تفياا الالااان مبشاورإل     
جتكاجلاااة وجتساااقة هاااانوا ائبساااوام الفااااال ي احلاااا جااان الفقااار والضااااف وبنااااء القاااارإل        

 التكيف.   عل 
س كااوك، جنسااقة امجاام املتحاااإل املقيمااة   وانضاام إىل املتكلمااة الضاايف، السااياإل دينااي   - 10

واملمثلة املقيمة لربناج  امجم املتحاإل ائيائي ي أوروغواي، كل جن اثل اليونيسايف واملمثال   
املقيم للربناج  ائيائي ي أوروغواي. وقاجت املتكلمة، جستاينة بارض لشرية نياايو قصاور،   

تحاااإل ي أوروغااواي، وهااو بلااا جرتفااع  جتربااة الاماال علاا  زيااادإل االتساااق ي عماال امجاام امل  
الاااخل )ونقااا ملاااايور املؤبسسااات املاليااة الاوليااة(، وجاان   نلاايس لتااانقات املساااعاإل ائيائيااة   
الرمسيااة كاااور دور ي جااا حتقااق نيااه جاان تنميااة. وأباارزت السااياإل كااوك جزايااا الربجمااة املشااتركة 

حلواجز القائمة باني الوكااالت   ودعت كيانات امجم املتحاإل إىل جواصلة الامل جن أجل رنع ا
 ي هذا الصاد.  

 وجن النقاط اليت أثارهتا الونود باا ال  جا يلي:   - 11
الصااناوق املو ااا املزيااا جاان الاااعم جاان اجلوااات املا ااة ي بااا  احلاااالت.       يتطلاا  • 

و صوا املنظور الاام الذي يشامل احلاا جان الفقار وتنسايق الااور الاذي تضاطلع باه          
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جواءجاة عمال   ‘ 1’ال غاىن عان شارطني أبسابسايني ي هاذا الساياق، إاا:         امجم املتحاإل،
امجم املتحاإل جع اخلطاة الوطنياة للتخفياف جان  ااإل الفقار، ولايس الاكاس. وباااارإل          
أخرى، يناغي مي خطة ابستراتيجية جاياإل تضاوا كيانات امجم املتحاإل أال تستاعي 

التاخل الالزم ي جمال السيابسات زيادإل الوضوح بشأن ‘ 2’جواءجة الرباج  القطرية؛ و 
 نيما يتالق بالقضاء عل  الفقر؛ 

للتخفيف جن  اإل الفقر، ال با جن النمو االقتصاادي مناه يفاتي نارا الامال وأباوا         • 
الكس ، كما أنه ياار ائيارادات الايت ركان ابساتغال ا ي االبساتثمار. ال باا أيضاا جان          

  إتا ة نرا االبستفادإل جن اخلاجات امبسابسية؛
 القضاء عل  الفقر بسايله الامل عل  جكانحة أبساابه اجلذرية؛  • 
للتخفيف جن  اإل الفقر وجااجلة أوجه الضاف وبنااء القاارإل علا  التكياف ال باا جان        • 

   جتكاجلة وجتاادإل امبااد. وجن   نأدوات الربجماة املشاتركة والناو  املشاتركة، جان      
زم الساي لتحقيق االتساق ي الامل عل  الوناء قايل تو يا امداء،  ا أإيتوا وجن الال

 بااللتزاجات احلكوجية الاولية نيما يتالق بالفئات احملروجة عل  مجيع املستويات؛ 
جتار ائشارإل )كما هو جاني ي ورقة املالوجات امبسابسية الايت ُأعاات  اذا االجتمااع(      • 

داء أثااات أن جنظوجااة امجاام  إىل أن التقياايم املسااتقل للاااروع املسااتفادإل جاان تو يااا ام  
املتحاإل ائيائية أصاحت، بفضل هذا النو ، ي وضع أنضل للامل مبا يلزم جن احللاول  
والتااااابور املتكاجلاااة ي جماااال السيابساااة الااجاااة للتصااااي للتحاااايات املتااااادإل امباااااد    

 واملتشابكة اليت تاترض التنمية؛ 
، بالتااااون جااع املكاتاا  ائ صااائية  ئعااااد بااراج  اات أثاار جفيااا، ال بااا جاان الاحااث  • 

الوطنية، عن  ل لغيا  بيانات جفصلة عن السكان احملروجني والفئات الضايفة ونقا ملا 
 يرد ي إنادات الاايا جن أنرقة امجم املتحاإل القطرية؛ 

 يناغي التركيز عل  دور التقييمات هباق الرنع جن جستوى حتليل التحايات وجااجلتوا؛  • 
تسااريع الاماال علاا  الصاااياين املؤبسسااي والقطااري ي تنفيااذ إجااراءات التشااغيل  يناغااي  • 

املو اااإل ملاااادرات تو يااا امداء الاايت تشااكل امبساااع الااذي تقااوم عليااه خطااة إصااالح  
االبسااتاراض الشاااجل للسيابسااات الااذي جيااري كاال أربااع بساانوات؛ ويناغااي أن يكااون      

 هو عام التنفيذ؛  2014 عام
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ية بالنو  املشتركة ي إدارإل املخااطر ورصااها، ال بسايما ي    جن الضروري جواصلة الانا • 
 احلاالت اليت تتسم بالضاف وا شاشة؛ 

يناغي لكيانات امجم املتحاإل أن تركز أكثر عل  النتائ  باال جن التركيز علا  الاملياة،    • 
 وأن تنظر ي ائبالو املشترك ي جلسات جشتركة ياقاها اجمللس التنفيذي؛ 

 يكون الامل بنو  تو يا امداء عل  أبساع طوعي؛  يناغي أن • 
جن الضروري حتايا امولويات وصاياغة ائجاراءات مبراعااإل قلاة املاوارد املتا اة هبااق         • 

 زيادإل الفاالية ي إنفاق املوارد. 
 وطرح اثلو كيانات امجم املتحاإل الستة النقاط التالية:   - 12
مجام املتحااإل الساتة بربنااج  تو ياا امداء وإصاالح       إعادإل التأكيا عل  التزام كيانات ا • 

 امجم املتحاإل؛  
دعوإل اجلوات املا ة إىل تقامي الاعم نيما يتالاق بالصاناوق االبساتئماين املتاااد املاا ني       • 

 الذي ياير  برناج  امجم املتحاإل ائيائي بابسم جنظوجة امجم املتحاإل؛ 
 اعيا لالعتاارات اجلنسانية؛ جن املوم للغاية أن يكون التخطية جر • 
ونقا للخطة االبستراتيجية وابستاراض السيابسات الشاجل الذي جيرى كل أربع بسنوات،  • 

ُتاذل جوود لتحقيق أقص  جا ركان جان الاتالؤم جاع اخلطاة الوطنياة. نصاناوق امجام         
املتحاااإل للسااكان، علاا  بسااايل املثااال، لااث املكاتاا  القطريااة علاا  ابسااتخاام املااوارد      

اجمية والتشغيلية واملاارق التقنية االبستخاام امجثل عل  الصايا القطاري، بالتاااون   الربن
 جع جنظوجة امجم املتحاإل برجتوا؛ 

جن الضروري تازياز التقيايم والرصاا املشاتركني. ناليونيسايف وبرنااج  امجام املتحااإل          • 
ي جمااال ائيااائي وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان تقااوم  اليااا بتجرياا   اا  جاياااإل 

 الرصا املشترك عل  الصايا القطري؛ 
ملا كان تو يا امداء طوعيا، وملا كان ابستاراض السيابساات الشااجل الاذي جياري كال       • 

أربع بسنوات قا أقر تو يا امداء باعتاار  يواجا لتصريف امعمال، نقا  ور حتا جتُا 
معماال )تو ياا   جنظوجة امجم املتحااإل جااه نفساوا وهاي تامال بنماواجني لتصاريف ا       

امداء جقابل عام تو يا امداء(. وجن طرق التغل  عل  هاذا التحااي جتريا  خمتلاف     
 جوان  إجراءات التشغيل املو اإل ي الالاان اليت ال ُيطاق نيوا تو يا امداء. 
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وأشااار املاااير التنفيااذي لليونيساايف، ي جااارض تلخيصااه للمناقشااات الاايت جاارت ي    - 13
إليااه جاان  يااث أبساااابه أو جظاااهر    لفقاار جتااااد امبااااد، إا ركاان النظاار   االجتماااع، إىل أن ا

آثار ، عل  بسايل املثال، وجن   يتاني إعطاؤ  تاريفا ال يقف عناا  ااود جقااييس الااخل      أو
نوطاااة بكياناااات امجااام املتحااااإل والناااات  القاااوجي ائمجاااات. واعتااارب أن الوالياااات املختلفاااة امل

ظوجة امجم املتحاإل ي جوقع جيا للتصااي للتحاايات املتالقاة    لايوا جن جوارات جتال جن وجا
 بالقضاء عل  الفقر جن مجيع جواناه.  

وختم رئيس اجمللس التنفيذي لربناج  امجم املتحاإل ائياائي وصاناوق امجام املتحااإل      - 14
للسكان وجكت  خاجات املشاريع االجتماع بتوجيه الشاكر للوناود وكياناات امجام املتحااإل      

 تة عل  جشاركتوا الفاالة وجناقشاهتا املفياإل.  الس
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 ثايناجلزء ال
   2014لاام السنوية الاورإل 
 ي جنيفامجم املتحاإل جكت  املاقودإل ي 
 2014  زيران/يونيه 27إىل  23ي الفترإل جن 
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 املسائل التنظيمية -أوال  
مجم املتحاإل ائياائي  للمجلس التنفيذي لربناج  ا 2014ُعقات الاورإل السنوية لاام  - 1

وصناوق امجم املتحاإل للساكان وجكتا  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع ي جكتا  امجام         
 .2014 زيران/يونيه  27إىل  23املتحاإل ي جنيف ي الفترإل جن 

 2014وأقاار اجمللااس التنفيااذي جاااول امعمااال وخطااة الاماال لاورتااه الساانوية لاااام   - 2
(DP/2014/L.2 واعتما تقرير الاورإل الاادية اموىل لاام )2014 (DP/2014/9.) 
ي الوثيقاة   2014ات اليت اختذها اجمللس التنفيذي ي الاورإل السنوية لااام  قراروترد ال - 3

DP/2014/19 .وهي جتا ة عل  املوقع الشاكي للمجلس التنفيذي 
علاا  اجلاااول الاازج  التااات للاااورإل    2014/23 قاارارووانااق اجمللااس التنفيااذي ي ال  - 4

 :2014املقالة للمجلس التنفيذي ي عام 
 2014أيلول/بساتمرب  5إىل  2جن  :2014الاورإل الاادية الثانية لاام  

  
 اجلزء املتالق بربناج  امجم املتحاإل ائيائي  

  
 بيان جايرإل الربناج  والتقرير السنوي ملايرإل الربناج  -ثانيا  

أبارزت جاايرإل الربنااج  ي جال ظاهتااا االنتتا ياة أجاام اجمللااس التنفياذي )جتا اة علاا          - 5
امجام املتحااإل ائياائي.    بالنسااة لربنااج     2014املوقع الشاكي للمجلس التنفيذي( أإية عام 

، ي جقرهاا  2017-2014وقالت إن املنظمة بصاد تنفيذ اخلطة االبستراتيجية اجلاياإل للفتارإل  
وشاكة جكاتاوا ائقليمية والقطرية، وجتري جواءجة الرباج  جاع هاذ  اخلطاة، وتضاطلع املنظماة      

فيااذ اخلطااة وتناااول  بامليااة تغاايور تنظيمااي هاجااة لكفالااة جالءجااة الربناااج  ائيااائي مغااراض تن  
 .21التحايات ائيائية للقرن 

وانتتحت جال ظاهتا بارض بالفيايو للاعم املقام جان برنااج  امجام املتحااإل ائياائي       - 6
إىل لانان وامردن وإا يواجوان أزجة الالجائني جان بساورية. وقااجت إ اطاة معضااء اجمللاس        

ي مجووريااة أنريقيااا الوبسااط  وجنااو   بشااأن أعمااال الربناااج  ائيااائي اات الصاالة بامزجااة   
السااودان، وكااذل  بشااأن جوااود ائنااااش املضااطلع هبااا ي الفلاااني عقاا  ائعصااار. وأبلغاات  
أعضاااء اجمللااس أيضااا بابسااتجابة الربناااج  ائيااائي للحالااة ي الاااراق علاا  ضااوء جتاااد الصااراع  

جان امزجاة وإربسااء    وعام االبستقرار، جؤكاإل عل  أن دور الربنااج  ائياائي هاو دعام التاااي      
 امبسس البستقرار وتنمية طويلي امجل.

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2014/9
http://undocs.org/ar/DP/2014/19
http://undocs.org/ar/DP/2014/19
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وقالت إنه عل  الصايا الااملي، ياعم الربناج  ائيائي عملية تصميم خطة التنمياة ملاا    - 7
، وال يزال يأجل ي وضع أهااق للتنمية املستااجة يسول بيا ا وتكون عملياة  2015باا عام 

وُيشارك الربناج  ائياائي جشااركة نشاطة ي امعماال      املنح  وقابلة للتحقيق وداودإل عادًا.
، وي دعاام الالاااان 2014التحضااورية للمااؤ ر املااا  باملناااخ الااذي بسااُياقا ي أيلول/بساااتمرب   

والشااركاء ي اختاااا خطااوات جسااورإل لوضااع ابسااتراتيجيات وإجااراءات التخفيااف والتكيااف،   
 تالقة بتغور املناخ.بسيما جن خالل اتفاقية امجم املتحاإل ائطارية امل وال
وأبرزت جايرإل الربناج  امإية الايت يوليواا الربنااج  ائياائي ي عملاه لتازياز وتامايم         - 8

التااون نيما بني بلاان اجلناو  والتاااون الثالثاي، علا  النحاو الاوارد ي اخلطاة االبساتراتيجية         
يقااوم  اليااا بوضااع    . وقالاات إن الربناااج  ائيااائي 2017-2014للربناااج  ائيااائي للفتاارإل  

ابستراتيجية جايااإل للمنظماة للتاااون نيماا باني بلااان اجلناو ، وهاو جلتازم بابستضاانة ودعام            
 جكت  امجم املتحاإل للتااون نيما بني بلاان اجلنو .

وانتقلت جايرإل الربناج  إىل احلايث عن التقرير السانوي بشاأن اخلطاة االبساتراتيجية:      - 9
أن عمااال الربنااااج  ائياااائي ي   ، نأشاااارت إىل (DP/2014/11) 2013امداء والنتاااائ  لااااام  

جرى ي  ل ياو غاور جتسااوق وال جسااواإل جتزايااإل. وإن املنظماة تواصال الاانع          2013 عام
راء. وعارض  قاجا بتحقيق امهااق ائيائية لأللفية، وتازيز النمو الشاجل املراعي ملصلحة الفقا 

التقرير السنوي أداء الربناج  والنتاائ  املتحققاة ي السانة امخاورإل للخطاة االبساتراتيجية للفتارإل        
، ومشل للمرإل اموىل ائبالو عن االبستاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع      2008-2013

ت بسنوات لألنشطة التنفيذية جن أجل التنمية. وقا وضع التقرير السانوي مباا يتواناق جاع جمااال     
الاماال اجلاياااإل الثالثااة الااواردإل ي اخلطااة االبسااتراتيجية، وهااي: )أ( بُسااال التنميااة املسااتااجة؛       

تازياز احلكاام الااارقراطي الشااجل والفاااال؛ )ج( بناااء املروناة. وأباارزت جااايرإل الربناااج      ) (
 ي إطار كل جن هذ  اجملاالت الثالثة. 2013النتائ  املتحققة ي عام 

عادإل هيكلة املنظمة، شادت جايرإل الربنااج  علا  أن الغارض جناوا هاو      ونيما يتالق بإ - 10
كفالاة هتيئااة الربنااج  ائيااائي لتنفياذ خطتااه االبساتراتيجية بنجاااح. وقاا نفااذ الربنااج  ائيااائي       
بالفال حتوالت هاجة ي املقر صو  جراكز اخلاجات ائقليمية، هباق تازيز الوجود ائقليماي  

يااة. نأنشااأ الربناااج  جممااوعتني جاياااتني إااا: جكتاا  السيابسااات   والااانو جاان املكاتاا  القطر
ودعاام الاارباج ، الااذي جيمااع بااني السيابسااة والربناااج  ي جكتاا  وا ااا، وو اااإل جسااتقلة           
لالبستجابة لألزجات. ويتيي التشكيل اجلايا عرضا واضحا لكيفياة وجكاان أداء اخلااجات جاع     

ن الفاارا للتو يااا وتقلياال  اخلضااوع ملساااءلة واضااحة؛ وبسااينجم عاان الاا  إتا ااة جزيااا جاا     
االزدواج. وقالت جايرإل الربناج  إناه جراعااإل من التغايور لايس بساوال بالنسااة للماو فني، نقاا         
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صممت ائدارإل إعادإل ا يكلة نياث تكفال ائنصااق والشافانية، جاع إشاراك جملاس املاو فني         
 وإبقاء اجمللس التنفيذي عل  علم عل  الوجه التام ي هذا الشأن.

ات جايرإل الربناج  التزام املنظمة بالشافانية واملسااءلة، كماا يتجلا  ي إنصاا وا      وأك - 11
الالاا  عاان تقااارير املراجاااة الااخليااة للحسااابات، و صااو ا علاا  املرتاااة اموىل نيمااا يتالااق     

 بالشفانية بني املنظمات ائيائية املتاادإل امطراق ي آخر جؤشر لشفانية املاونة.
ربناااج  علاا  أن تااوانر ثقانااة تااااون قويااة ي كاجاال جواااز امجاام       وشااادت جااايرإل ال  - 12

املتحاإل ائيائي أجر ضروري لكي يكون هذا اجلواز جالئما للوناء بالغرض جنه ي عاامل جاا بااا    
. وياااناكس التااازام الربنااااج  ائياااائي هباااذ  الثقاناااة بشاااكل واضاااي ي خطتاااه         2015عاااام 

لتقاام امللحو اة املتحققاة ي جماال ائصاالح، جثال       االبستراتيجية اجلاياإل. وأشارت إىل جوان  ا
، وجمموعة جن الشاروط الاانيا للالااان الايت ترغا  ي      “تو يا امداء”إنشاء إطار رصا وتقييم 

، وتنفيااذ تقابساام تكاااليف نظااام املنسااقني املقاايمني علاا  نطاااق       “تو يااا امداء”اعتماااد  اا   
 ائيااة، الااذي باااأ ي كااانون الثاااين/    املنظوجااة جاان جاناا  أعضاااء جمموعااة امجاام املتحاااإل ائي     

 .2014 يناير
وي جارض ائشارإل إىل تقرير برنااج  امجام املتحااإل ائياائي بشاأن توصايات و ااإل         - 13

، شااادت جااايرإل الربناااج   Add.2)و  DP/2014/11/Add.1) 2013التفتاايش املشااتركة ي عااام  
عل  أن و اإل التفتيش املشتركة أكات جن جايا أن مثة عملية اختيار وتاايني جريئاة ودقيقاة    
جيري القيام هبا نيما يتالق باملنسقني املقايمني، وشاجات جنظماات امجام املتحااإل علا  إعاااد        
 شرلة جتنوعة جن أصحا  أرنع املواه  املتا ني لايوا ئحلاقوم بو ائف املنسقني املقيمني.

وأثنت الونود مجياا عل  جايرإل الربناج  لقيادهتا وعل  برناج  امجام املتحااإل ائياائي     - 14
ي جمااالت عملاه الثالثاة. وقالات الوناود إ اا تاتارب التقريار          2013ملا  ققه جن نتائ  ي عام 

والاربة   “بطاقاة امداء ”السنوي جفيا وأن  جه ابتكاري، وأعربات عان تقاايرها البساتخاام     
ني االبساتراتيجيتني الساابقة واحلالياة. ور اات الوناود مباا أوال  التقريار السانوي جان          بني اخلطت

اهتمااام للجواناا  اجلنسااانية، والتقااام احملاارز ي إقاجااة  كاام درقراطااي شاااجل وناااال، وبناااء     
املرونااة ي الاااول ا شااة، وأثناات علاا  الربناااج  ائيااائي معمالااه ي جمااال احلااا جاان أخطااار      

عاان تقااايرها لتقااارير الربناااج  ائيااائي بشااأن أنشااطته الاامليااة الوابساااة     الكااوارو. وأعرباات 
النطاق وبشأن إبسواجه ي النتائ  اليت  ققوا جواز امجم املتحاإل ائيائي، وتنفيذ االبساتاراض  
الذي جيري كل أربع بسنوات. غور أن باا  أعضااء اجمللاس ألقاوا الضاوء علا  صااوبة حتاياا         

با  جمااالت السيابساة وامليزانياة. وأعرباوا عان رغاتاوم ي جارناة         ائبسوام الفالي للمنظمة ي
املزيااا عاان التحااايات الاايت يواجووااا الربناااج  ائيااائي والاااروع املسااتفادإل، والكيفيااة الاايت        
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بسااتواجه هبااا املنظمااة تلاا  التحااايات ي الاارباج  املقالااة. واعترنااوا جبوااود الربناااج  ائيااائي       
علاا  الرصااا وائبااالو، و ثااو  علاا  االبسااتفادإل جاان نتااائ        املاذولااة لاناااء وحتسااني قاراتااه    

 التقييمات امخورإل.
واكرت الونود أن رؤية املنظمة وعملوا ي جماالهتا الرئيسية الثالثاة ال غاىن عناوما ي     - 15

. وشاجات الوناود الربنااج  ائياائي علا  الامال علا   او         2015خطة التنمياة ملاا بااا عاام     
الشاركاء اآلخارين جان أجال جاال خطاة التنمياة اجلايااإل خمتصارإل          وثيق جع الااول امعضااء و  

وحتويلية، وترتكز عل  جاادو التااون ائيائي الفاال، وتتسام باملروناة للتكياف جاع الساياقات      
وشااجات الونااود الربناااج  ائيااائي كااذل  علاا  االبسااتفادإل جاان جتربتااه ي      الوطنيااة واحملليااة.

وإدراجواا ي   “عااملي ”لارابسات االبستقصائية املانوناة  الوقوق عل  آراء املواطنني جن خالل ا
 املناقشات ائيائية الااملية.

وي جارض ائشارإل إىل التقام احملرز عل  ضوء االبستاراض الشاجل الاذي جياري كال     - 16
أرباع بساانوات، أكااات الونااود علاا  أن تازيااز التنساايق والتااااون شاارط جساااق أبسابسااي لااألداء  

ي وامجاام املتحاااإل. وأعرباات عاان دعموااا القااوي لامليااة االبسااتاراض    الفاااال للربناااج  ائيااائ 
ا يكلي، اليت تاتربها خطوإل ضرورية جن أجل جال الربناج  ائيائي رائاا أقوى وأكثر ناالياة  
وجستمرا عل  جاوة التنمية. بيا أنه بالنظر إىل اآلثار املتالقة باملو فني،  ثت الونود الربنااج   

ملاو فني علا  علام ي الوقات املنابسا ، وشاجات الربنااج  ائياائي علا           ائيائي عل  إبقااء ا 
 جواصلة إشراك اجمللس وإبقائه عل  علم خالل هذ  الاملية.

وتكلم أ ا الونود بابسم عاد جن الالاان نأكا عل  أإية أن يتخاذ الربنااج  ائياائي     - 17
اااا ينااية بالربناااج  جاان االبسااتاراض الشاااجل الااذي جيااري كاال أربااع بساانوات أبسابسااا لاملااه،   

ائيائي والية صرلة ئيالء امولوية للقضاء عل  الفقر بوصف ال  هانا رئيسيا لاه. ويناغاي   
كذل  أن يامل الربنااج  ائياائي علا  كفالاة أن يكاون التركياز علا  الفقار ي صاميم خطاة           

ائياائي أن  . وكاررت الوناود القاول بأناه يناغاي منشاطة الربنااج         2015التنمية ملا بااا عاام   
 تستنا إىل الطل  وأن يتم تكييفوا جع الظروق احمللية.

وشجات جمموعة الالاان ااهتاا الربنااج  ائياائي علا  إياالء أولوياة عالياة لتازياز وتنفياذ           - 18
التااون نيما بني بلاان اجلنو ، وتسويل نقل التكنولوجيا إىل الالاان الناجية،  يث يتميز الغارض  

عن الغرض جن التااون التقلياي بني بلاان الشمال واجلنو  ويكاون جكماال لاه.    جن هذا التااون 
باني بلااان    وأعربت هذ  الالاان عن  رصوا عل  أن ُتامم جنظمات امجام املتحااإل التاااون نيماا    

اجلنو  ي عملوا ائيائي. ودعت الربناج  ائيائي إىل زيادإل دعمه الاشري واملاات ملكتا  امجام    
 تااون نيما بني بلاان اجلنو   س ركن تنفيذ واليته عل   و ناال.املتحاإل لل
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وشادت جمموعة ونود أخرى عل  أإية اال تفارب بوجود عاملي للمنظماة ي الالااان    - 19
الناجيااة، وأباارزت احلاجااة املسااتمرإل لوجااود الربناااج  ائيااائي ي الالاااان املتوبسااطة الاااخل وي 

توبسطة الااخل. وواصالت عااإل وناود إثاارإل القلاق بشاأن اخنفااض         الشرلة الاليا جن الالاان امل
قاعاإل املوارد الاادية )امبسابساية(، إا أن هاذ  القاعااإل اات أإياة  امساة بشاكل خااا مقال         
الالاااان يااوا والاااول اجُلزريااة الصااغورإل الناجيااة، و ثاات الاااول امعضاااء علاا  رنااع جسااتوى      

ا ائيائي الاوت اجلايا اآلخذ ي الظواور بسارعة   جساإاهتا. وأشار عاد جن الالاان إىل املشو
 نشادت عل  احلاجة إىل أن ُينوِّع الربناج  ائيائي جن قاعاإل  ويله.

وطلات جمموعاة جان أعضااء اجمللاس التنفياذي أن ُياياا اجمللاس النظار ي ااربساة عقاا            - 20
إىل جنياف ينطااوي  دورتاه السانوية ي جنياف كال عااجني، إا أن انتقاال الوناود جان نيوياورك          

عل  تكاليف ال داعي  ا وليس له قيمة جوهرية ُجضانة ويتاارض جع ااربساة بساائر جنظماات    
 امجم املتحاإل اليت تاقا مجيع دوراهتا السنوية ي نيويورك.

وردا علاا  الاا ، أكااات جااايرإل الربناااج  للونااود أن برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي    - 21
ائه، وبسيستفيا جن جتربة بطاقاة امداء. وأشاارت إىل أن الربنااج     بسيامل عل  حتسني تقارير أد

ائيائي بسيجال دائما جن القضاء عل  الفقر أولويته الاليا وأنه يامل بتاااون وثياق جاع الااول     
. 2015امعضاء عل  كفالة أن لتل هاذا ا ااق جكاناة باارزإل ي إطاار التنمياة ملاا بااا عاام          

يأخذ جسألة التااون نيما باني بلااان اجلناو  جأخاذ اجلاا، وأناه        وأضانت أن الربناج  ائيائي
للجناة الرنيااة املساتوى املانياة بالتاااون نيماا باني بلااان اجلناو ،           18/1جلتزم، ونقا للمقرر 

 بتقامي الاعم ملكت  امجم املتحاإل للتااون نيما بني بلاان اجلنو .
ائي يتصااار دعاام الالاااان جاان أجاال    وأشااارت جااايرإل الربناااج  إىل أن الربناااج  ائياا    - 22

ائبسراع بتحقيق امهااق ائيائية لأللفية وبسيستفيا جن الاروع املكتسااة ي حتقياق أهاااق    
التنميااة املسااتااجة. أجااا نيمااا يتالااق باواعااث القلااق بشااأن املااوارد امبسابسااية نقااا أكااات علاا    

كاا جناوا لطلا  الوناود     ضرورإل جواصلة النقااش بشاأن الكتلاة احلرجاة والتمويال املانظم. وإدرا      
تازيز نظام املنسقني املقيمني، أبلغت تل  الونود أن الربناج  ائيائي ُياايِّن جااير جركاز تقيايم     
املنسقني املقيمني عرب قناوات التاايني الرمسياة. وأكاات أناه ي  اني ُتمثال مساة القياادإل إ ااى           

أن ياوت الربنااج  ائياائي أإياة     القارات ا اجة الواج  توانرها ي املنساق املقايم، نإناه ال باا     
أكاارب للحنكااة ي جمااال التنميااة. ووجواات الشااكر للونااود علاا  دعموااا القااوي لالبسااتاراض       
ا يكلي للربناج  ائيائي، مبا ي ال  اجلوود املاذولة للانو جن املساتويني ائقليماي والقطاري،    

تقام احملرز. وأكات معضااء  وأكات  ا أن ائدارإل ُتاقي املو فني بصفة جنتظمة عل  علم بال
، بسيواصال  2017-2014بشأن امليزانية املتكاجلة للفترإل  2013/28 قراراجمللس أنه، ونقا لل
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اال تفااارب بوجااود جااادي ي الالاااان املتوبسااطة الاااخل والشاارلة الاليااا جاان    ائيااائيالربناااج  
 الالاان املتوبسطة الاخل عل  أبساع ترتياات  ويل جنابساة.

بشااأن تقرياار جااايرإل الربناااج  عاان اخلطااة   2014/10 قااراراجمللااس التنفيااذي الواختااذ  - 23
 .  2013االبستراتيجية: امداء والنتائ  لاام 

وأ ااااط اجمللاااس التنفياااذي علماااا بتقريااار برنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي بشاااأن         - 24
( واملرنااق ائ صااائي   DP/2014/11/Add.1) 2013التفتاايش املشااتركة ي عااام     و اااإل  تقرياار

(DP/2014/11/Add.2.) 
  

 2017-2014اخلطة االبستراتيجية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي للفترإل  -ثالثا  
ا االنتتاا ي، أن الربنااج  ائياائي ُيتاابع     أبلغت جايرإل الربناج  اجمللس، كجزء جن بيا  - 25

. وكجازء جان بساايه لزياادإل     2017-2014التنفيذ الاقيق خلطته االبستراتيجية اجلاياإل للفتارإل  
نااليااة الاارباج ، يقااوم الربناااج  ائيااائي مبواءجااة مجيااع براجمااه ي أ اااء الاااامل جااع رؤيااة اخلطااة    

طمو اهتا املتالقاة باامداء. وقالات إن ا ااق جان      االبستراتيجية اجلاياإل وجاادئوا وباراجتراهتا و
هذ  املواءجة ليس نقة حتقيق برجمة جركزإل االهتمام وعالية اجلاودإل حتقاق نتاائ  أنضال بطريقاة      
ناالة جان  ياث التكلفاة، ولكناوا هتااق أيضاا إىل إضافاء الطاابع املؤبسساي علا   ا  جناتظم             

 لتنفيذ اخلطة االبستراتيجية ي املستقال.
نت إن الربناج  ائيائي قا قطع شوطا هاجا ي جواءجة براجمه الااملية وائقليمياة،  وأضا - 26

ي  ني ُتركز جواءجته عل  الصايا القطري عل  ا ترام امولويات الوطنية والتزاجاته القائماة.  
مبااا ي الاا  إصاااار   -وإن ابسااتثمارات الربناااج  ائيااائي وجوااود  علاا  املسااتوى القطااري     

تقنيااة بشااأن املواءجااة، وإ ااام الارابسااات االبستقصااائية للتقياايم الااذا ، ووضااع       التوجيوااات ال
ُتاشاار مبشاااركة رنياااة النوعيااة جاان جاناا  الربناااج  ائيااائي ي      -جمموعااة مدوات املواءجااة  

 .2015ختطية الرباج  القطرية وي عملية وضع خطة التنمية ملا باا عام 
رئيسااية لقياااع أداء الربناااج  ائيااائي ونقااا للخطااة   وقالاات جااايرإل الربناااج  إن امداإل ال  - 27

هي ائطار املتكاجل للنتائ  واملوارد، وإن الربنااج  ائياائي    2017-2014االبستراتيجية للفترإل 
يقوم  اليا مبلء هذا ائطاار  طاوط امبسااع واملرا ال السانوية وامهاااق الايت تتحقاق خاالل          

جتكاجال ُياايِّن الصالة باني نتاائ  التنمياة والنتاائ          بسنوات جتاادإل. وقالت إن هاذا هاو أول إطاار   
ائدارية والصلة بني املوارد والنتائ . وبذل  نوو يال عل  تصميم املنظمة عل  أن ُتصااي أكثار   

 تركيزا وتوجوا  و حتقيق النتائ  وأكثر ناالية وكفاءإل جع حتقيق رصا أنضل وجساءلة أكرب.

http://undocs.org/ar/DP/2014/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/11/Add.2
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لربنااج  ائياائي بسيواصال حتساني ائطاار املتكاجال،       وأشارت جايرإل الربنااج  إىل أن ا  - 28
نوجوت الشكر إىل أعضاء اجمللاس وإىل نرياق ابساتاراض امقاران اخلاارجي ملشااركتوم الانَّااءإل        
املستمرإل. وأضانت أن الربناج  ائيائي بسيواصل ترشيا ائطار وجاأل  اعتماادا علا  املشااركة     

لوقت ااته عل  حتسني قاراته عل  مجع الاياناات  والقارات ائ صائية الوطنية، جع الامل ي ا
والرصا القائم عل  امدلاة. وتاباات قائلاة إ اا بستتقابسام نتاائ  هاذ  اجلواود الايت يضاطلع هباا            
الربناااج  ائيااائي جااع اجمللااس ي أول تقرياار عاان نتااائ  اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل للفتاارإل       

 .2015، ي الاورإل السنوية لاام 2014-2017
وأعر  أعضاء اجمللس عن بسرورهم للمشاورات الوثيقة اليت نظمواا الربنااج  ائياائي     - 29

وائطااار املتكاجاال  2017-2014جاواام بصاااد وضااع اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل للفتاارإل    
للنتائ  واملوارد، الذي ياتربونه حتسنا جلحو ا باملقارناة مبشاروع ائطاار الساابق وجالماا علا        

نظماة. وطلااوا إىل الربنااج  ائياائي االنتاواء جان ائطاار املتكاجال لارضاه          طريق التحاول ي امل 
، جاع تقاامي جاا يساتجا جان جالوجاات       2015بشكل غور رمسي ي الاورإل الاادية اموىل لااام  

بشأن املواءجة بني التقارير القطرية املتالقة بالنتائ ، وياق  الا  جزياا جان التواذي  خلطاوط      
 داودإل جع تقام التنفيذ. امبساع وامهااق بصورإل

وعموجااا، أعرباات الونااود عاان تقااايرها للتركيااز علاا  ائدارإل القائمااة علاا  النتااائ          - 30
والربجمااة القائمااة علاا  امدلااة ي اخلطااة االبسااتراتيجية وائطااار املتكاجاال، واعترناات علاا  وجااه 

اج جؤشارات  اخلصوا بالصالت بني النتائ  املتحققة علا  الصااياين الاااملي والقطاري، وإنتا     
عاملية واجلوود اليت ياذ ا الربناج  ائيائي ي جمال مجع وحتليل الاياناات، ااا بسُيحسِّان بارجاة     
كاورإل جن املساءلة عن النتائ  وعملية اختاا القرار الااخلية. ودعت الربناج  ائيائي إىل زياادإل  

ا وائباالو، و اصاة   االبستثمار ي هتاذي  املؤشارات وحتايااها كمياا وي بنااء قاارات الرصا       
عل  جستوى املكات  القطرية. ور ات بابستخاام جؤشرات جصنفة عل  أبساع نوع اجلانس،  
وقالت إ ا بستموا الطريق جلواز امجم املتحاإل ائيائي كيماا يساتخام الاياناات املصانفة علا       

 ات  أبساع نوع اجلنس وُيسوم ي نوم أنضل مثار الامال املضاطلع باه جان أجال املارأإل. واقتر       
الونود إدخال حتسينات عل  ائطاار التكميلاي مباا ي الا  ختفاي  املؤشارات إىل عااد ركان         
إدارته وتازيز أبسالي  رصا النتائ  اجلنسانية. وشاجات الربنااج  ائياائي أيضاا علا  حتاايث       

 نظرية وثائق التغيور عل  النحو املنابس .
ائياائي أن ياوت أولوياة ملساألة     وشادت جمموعة جن الونود عل  أناه يناغاي للربنااج      - 31

القضاء عل  الفقر ي براجماه. وي  اني أشاارت إىل أن اخلطاة االبساتراتيجية وائطاار املتكاجال        
إا وثيقتان جتطورتان أكات عل  أإية ابستخاام املؤشرات والنتائ  املتفق عليواا دولياا  شايا    
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بالقاار املمكان، والتشااور جاع     املقالاة   2015جع أهاااق وغاياات خطاة التنمياة ملاا بااا عاام        
 الالاان املستفياإل جن الرباج  لاى تقييم امداء.

وردا علاا  الاا ، أباارزت جااايرإل الربناااج  اجلوااا امللمااوع املضااطلع بااه جاان جاناا        - 32
الربناج  ائيائي ي وضع إطار النتائ  واملوارد وجا يرتاة بذل  جن حتليال للاياناات. وأناادت    

 ري  عل  تثايت الاملية احمليطة بوضع ائطاار املتكاجال ي أقار  وقات     أن الربناج  ائيائي 
. بيااا أ ااا 2015اكاان واالنتااواء جنااه ي وقاات جنابساا  الناقاااد الاااورإل الااديااة اموىل لاااام   

ال ظت أن الربناج  بسيواصل امللء بالايانات وهتذياوا جاع جارور الوقات. وأكاات للوناود أن      
املااايور الاولياة وأن جقاييساه للتقاام تساتنا إىل املالوجاات        جؤشرات الربنااج  ائياائي تاكاس   

ائ صائية املتا اة علا  املساتوى الاوط . وأشاارت إىل أن الربنااج  ائياائي بسيواصال الامال          
عل  جواءجة التقارير املتالقة بالنتائ  جع بسائر جنظماات امجام املتحااإل. ونيماا يتالاق بتحساني       

بالتنمية، أشارت إىل تااون الربناج  ائيائي جع املستشاار اخلااا   مجع وحتليل الايانات املتالقة 
، وإدارإل الشااؤون االقتصاااادية  2015لألجااني الاااام املااا  بااالتخطية ائياااائي ملااا باااا عااام        

واالجتماعية التاباة لألجم املتحاإل بشأن الكيفية اليت ركن هبا ملنظوجة امجام املتحااإل أن تااعم    
طاة  طاة التنمياة اجلايااإل. وأكاات معضااء الصاناوق، ي اخلتاام، أن         املرتا “ثورإل الايانات”

برناج  امجم املتحااإل ائياائي يقاام الااعم الكاجال جملموعاة الالااان الساااة ا شاة نضاال عان            
 لتحقيق املرونة وبناء السالم. “االتفاق اجلايا”خطة 
جاال للنتااائ  واملااوارد  بشااأن ائطااار املتكا 2014/11 قاارارواختااذ اجمللااس التنفيااذي ال  - 33

 .2017-2014للخطة االبستراتيجية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي للفترإل 
  

 تقرير التنمية الاشرية -راباا  
، قااَّم جااير جكتا  تقريار التنمياة الاشارية آخار        57/264عمال بقرار اجلماية الااجة  - 34

 ية.املستجاات بشأن املشاورات املتالقة بتقرير التنمية الاشر
وأعر  أعضاء اجمللاس عان بسارورهم الختياار جوضاوعي هشاشاة اموضااع واملروناة          - 35

وطلاوا توضيحات بشأن كيفية اختيارإا. وأباى ونااان انشاغا ما    2014كموضوعني لاام 
بشااأن املنوجيااة املسااتخاجة ي  سااا  جؤشاار التنميااة الاشاارية ونصااحا بااأن يتشاااور الربناااج   

اء قال نشر التغايورات املنوجياة. و ثَّاا الربنااج  ائياائي علا  ا تارام        ائيائي جع الاول امعض
الُنظم السيابسية الوطنية عناا حتاايث ائ صااءات، وأن يااود إىل ائ صااءات الوطنياة  ينماا        
تلتااازم املؤبسساااات ائ صاااائية الوطنياااة باملااااادو وأنضااال املماربساااات الااايت ياتمااااها اجمللاااس  

امإياة الاالغاة أيضاا أن يأخاذ الربنااج  ائياائي ي اعتااار         االقتصادي واالجتمااعي. وأن جان   
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جتار  الالاان الناجية وأن ياىن عليوا. وعموجا، أكات الونود علا  أإياة الشافانية والتسااوق     
ي اتااع املنوجية واختيار الايانات. والتمست الونود أيضا الوضوح بشأن الكيفية الايت توضاع   

وجاى اختالنوا عن جؤشرات النمو امخرى. وأشار أ اا الوناود    هبا جؤشرات التنمية الاشرية
إىل الصاوبات اليت تواجه أقل الالاان يوا نطل  وضع توصايات جلموبساة بشاأن الكيفياة الايت      

 ركن هبا  ذ  الالاان حتقيق جستويات أعل  جن التنمية.
ال جيمااع  وردا علاا  الاا ، أوضااي جاااير جكتاا  تقرياار التنميااة الاشاارية أن املكتاا       - 36

بيانات وال جؤشرات جن املؤبسسات الوطنياة ولكان جان املؤبسساات الاولياة املكلَّفاة باذل  ي        
جمال جاني. وأشار إىل أناه علا  الارغم جان أن جؤشارات التنمياة الاشارية ُتساتما جان الاياناات           

يتضامن   2013الرمسية، نوي غالااا جاا ُتساتكمل بإ صااءات أخارى. وأوضاي أن تقريار عاام         
لتنمية الاشرية وجؤشارات الناات  احمللاي ائمجاات علا  الساواء. ونيماا يتالاق مبساألة          جؤشرات ا

اجملتماااات الشاااجلة، ننظاارا من الايانااات امخااورإل قااا أ واارت أن اجملتماااات املتمابسااكة أنضاال 
أداًء جن اجملتمااات غاور املتمابساكة، يساا  التقريار إىل توضايي الشاروط الايت جتاال جمتمااا جاا            

بااا. وباملثاال، ُتركااز الامليااة التحليليااة للتقرياار علاا  الاواجاال الاايت جتااال بااا       شاااجال وجتجاو
الالاان، جثل أقل الالاان يوا، أكثر ضافا وأقل قارإل عل  حتقيق جستويات أعلا  جان التنمياة.    

 وأشار ي اخلتام إىل أن جواضيع التقرير يتم اختيارها باا  وار ونقاش داخليني.
تقريور التنميوة   ذي علما بالتقرير الشفوي بشأن التشاور  صاوا  وأ اط اجمللس التنفي - 37

 .57/264، ونقا لقرار اجلماية الااجة 2015البشرية لعام 
  

 صناوق امجم املتحاإل للمشاريع ائنتاجية -خاجسا  
قااجت املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحااإل ائيااائي الانااا، وقااام امجااني التنفيااذي    - 38

اوق امجااام املتحااااإل للمشااااريع ائنتاجياااة عرضاااا عاجاااا منشاااطة الصاااناوق ي املؤقااات لصااان
. وقااام جاااير اجملااال الربناااجمي لتموياال التنميااة احملليااة بصااناوق امجاام املتحاااإل         2013 عااام

 2013للمشاااااريع ائنتاجيااااة التقرياااار املتالااااق بالنتااااائ  الاااايت  ققوااااا الصااااناوق ي عااااام    
(DP/2014/12  مبااااا ي الاااا  ائطااااار املتكاجاااال للنتااااائ  واملااااوارد للفتاااارإل ،)2017-2014 

 وجذكرته املنوجية.
وأثىن أعضاء اجمللاس علا  صاناوق امجام املتحااإل للمشااريع ائنتاجياة ملاا  ققاه جان            - 39

ول  ويليااة نتااائ  جلموبسااة ي أقاال الالاااان يااوا. وأعربااوا عاان تقااايرهم لاملااه ي إجياااد  لاا       
وبرناجمية جاتكرإل ي أجاكن غالاا جاا تغفلاوا املؤبسساات ائيائياة امخارى، و اصاة ابساتثماراته        
ي التمويل الشاجل و ويل التنمياة احمللياة. وأبارزوا دور  احلابسام كجواة  اضانة، وكمساتثمر        

http://undocs.org/ar/DP/2014/12
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مارية جاكاار ووبسااية، يسااتخام الواليااة االبسااتثمارية املرنااة املنوطااة بااه لتكااوين شااراكات ابسااتث 
وخلااق ناارا ابسااتثمارية ركاان للحكوجااات أو املؤبسسااات امخاارى، باااورها، التوبسااع نيوااا.   
وأضانوا أن هذ  اجلوود تساعا عل  تازيز جلكية وجساءلة احلكوجاات احمللياة والناووض باأداء     
اخلاجات الااجاة، وحتساني بُساال كسا  الارزق، وتازياز بسالبسال القيماة. وأكااوا علا  أإياة            

ت ي بيئة جستقرإل وجنظمة تنظيما جيااا. وأضاانوا أ ام يتطلااون إىل إجاراء      تقامي هذ  اخلاجا
تقييمااات وجراجاااات حلسااابات أنشااطة الصااناوق بصاافة جنتظمااة وطلاااوا إىل برناااج  امجاام    
املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام املتحاااإل للمشاااريع ائنتاجيااة التشاااور جااع اجمللااس التنفيااذي  

 تايني امجني التنفيذي اجلايا للصناوق.  خالل الامليات االنتقالية لاى 
وأعرباات الونااود عاان  رصااوا علاا  أن يواصاال صااناوق امجاام املتحاااإل للمشاااريع        - 40

ائنتاجية االضطالع بواليته الفرياإل ي ا يكل الاوت للماونة، ال بسايما ي املناقشاات املتالقاة    
سااإات املتزايااإل جان كال جان      . وأضاانوا أن امل 2015بكيفية  ويل خطة التنمية ملا بااا عاام   

القطاعني الاام واخلاا هي داللة عل  أن ائطار االبستراتيجي للصاناوق وطرائاق عملاه علا      
املسار الصحيي. وشادت جمموعة جن الالااان علا  أناه رغام اآلثاار املتاقياة جان امزجاة املالياة          

إىل حتقيااق نتااائ  ، نقااا أنضاات املساااإات املقاجااة للمااوارد امبسابسااية للصااناوق 2008لاااام 
جلموبسة وناالة جن  يث التكلفة ُتحسِّن جن  ياإل كثور جن الفقراء، وال بسيما ي أقال الالااان   
يوا، وحتقق امهااق ائيائية لأللفية. وطلات إىل الالاان اليت ُيمكناوا أن تزياا جان جسااإاهتا     

ر أنشطته ي مجياع أقال   ي قاعاإل املوارد امبسابسية للصناوق أن تفال ال ، اا بسيكفل ابستمرا
الالاان يوا امرباني. وشجات أيضا الصناوق عل  تازيز تااونه جاع القطااع اخلااا والانا      

 الاوت وجؤبسسة التمويل الاولية.
وردا عل  ال ، أكات املايرإل املااونة لربناج  امجم املتحاإل ائيائي معضااء اجمللاس    - 41

 ا جارية وبسيتم االنتواء جنوا قرياا.أن عملية تايني امجني التنفيذي اجلاي
وأشار جاير اجملال الربناجمي لتمويل التنمية احمللية بالصناوق إىل جناح برنااج  التمويال    - 42

الاال  الصغر ي تاائة االبستثمارات واملااخرات ي الالااان الفقاورإل والالااان الايت  ار بأزجاات.        
لتموياال الاااال  الصااغر الناجحااة ي الالاااان  وأضاااق إن الربناااج  ياااعم عمليااة انتقااال بااراج  ا 

الناجية إىل بيئات أكثر تارضا للمخاطر ي الالاان اليت  ر بأزجات وجر لاة جاا بااا امزجاات.     
وإن هنااااك جمموعاااة جتنوعاااة جااان أدوات االبساااتثمار الااايت بسيواصااال الصاااناوق ابساااتخااجوا     

شااكة وامعماال التجارياة    وابستكشانوا ي جمااالت جثال الطاقاة النظيفاة والطاقاة جان خاارج ال       
الزراعية والتمويل املتالق باملناخ. وبسيواصل صناوق امجم املتحاإل للمشاريع ائنتاجياة الامال   

 جع الشركاء عل  زيادإل قاعاإل جوارد  امبسابسية وتازيز كفاءته ونااليته.
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ققواا  بشاأن التقريار املتالاق بالنتاائ  الايت        2014/12 قارار واختذ اجمللس التنفيذي ال - 43
 .2013صناوق امجم املتحاإل للمشاريع ائنتاجية ي عام 

  
 برناج  جتطوعي امجم املتحاإل -بسادبسا  

قاااجت املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي تقرياار جااايرإل الربناااج  بشااأن    - 44
(.وجرنقاتااااه: النظاااارإل ائ صااااائية الااجااااة، DP/2014/13)برناااااج  جتطااااوعي امجاااام املتحاااااإل 

املاليااة الااجااة، وائطااار االبسااتراتيجي واملصاافونة املتكاجلااة للنتااائ  واملااوارد، للفتاارإل       والنظاارإل
. وقام املنسق التنفيذي لربناج  جتطاوعي امجام املتحااإل عرضاا عاجاا للنتاائ        2014-2017

 والتوجه االبستراتيجي والشراكات. 2013-2012اليت  ققتوا املنظمة ي الفترإل 
وأباااى أعضاااء اجمللااس تأيياااا قويااا لاماال برناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل ي الفتاارإل     - 45

، واملصاافونة املتكاجلااة للنتااائ  2017-2014، وإطااار  االبسااتراتيجي للفتاارإل 2012-2013
اجمللاس أ ام يتوقااون     واملوارد، اا يونر للمنظمة ثقانة جتينة قائمة علا  النتاائ . وأنااد أعضااء    

جشاااركة برناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل علاا   ااو تااام ي وضااع خطااة التنميااة ملااا باااا             
، وأن يقوم بتنقيي وتازيز اخلطة االبستراتيجية واملصفونة أثنااء تالاور خطاة التنمياة     2015 عام

ساية، وقاالوا   . ور اوا بتامايم لغاة الامال التطاوعي ي الوثاائق الااملياة الرئي      2015ملا باا عام 
الاايت كلفاات اجلمايااة الااجااة بوضاااوا جاان أجاال    2015إ اام يتطلاااون إىل خطااة الاماال لاااام  

 .“إدراج الامل التطوعي ي جمال السالم والتنمية ي الاقا القادم وجا باا ”
وعموجا، أعربت الونود عن بسرورها بشأن نطاق النتائ  وامنشطة اليت  ققوا برنااج    - 46

تحاإل وتنوعوا. وقالت إن اخلطة واملصفونة اجلاياتني  ثالن صكني إرشااديني  جتطوعي امجم امل
ي الامل علا  حتقياق تسااوق أكارب باني الارباج  التطوعياة الاولياة وأولوياات التاااون ائياائي.            
و ثت الوناود برنااج  جتطاوعي امجام املتحااإل علا  إنشااء آلياة رقاباة قوياة للخطاة واملصافونة             

قا ملاادو االبساتاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات. وأثنات الوناود          لكفالة التنفيذ ون
عل  برناج  جتطوعي امجام املتحااإل لتشاجيع خمططاات الامال التطاوعي علا  املساتوى الاوط           
ووضااع تشاارياات وطنيااة بشااأن الاماال التطااوعي، وشااجاته علاا  جواصاالة تازيااز تاماايم الاماال   

امجاام املتحاااإل ائيائيااة، مبااا ي الاا  ي الاارباج         التطااوعي ي امطاار االبسااتراتيجية ملنظمااات    
إطاارا   20املشتركة. وأعربت الونود عن بسرورها بشكل خاا بإدجاج الامل التطوعي ي  و 

 جن أطر عمل امجم املتحاإل ائيائية، وهو اجتا  أعربت عن أجلوا ي أن يستمر ي املستقال.
جتطاوعي امجام املتحااإل ي تنااول القضاايا      وأشار أعضاء اجمللس إىل أن عمال برنااج     - 47

ائيائيااة جاان خااالل تشااجيع الاماال التطااوعي ُيااازز التااديااة الثقانيااة، وبناااء السااالم و فاا       
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السااالم، وياااعم الفواام امنضاال للشاااو  ي أ اااء الاااامل. وأعربااوا عاان بساارورهم ملشاااركة      
ئدجااااج االجتمااااعي برنااااج  جتطاااوعي امجااام املتحااااإل ي القضاااايا اات الصااالة باجلنساااني وا

للشاا ، وال ظوا أن تاري  وإعااد املتطوعني خيلاق صالة جااشارإل بااجملتمع املااين. واعترناوا       
بإبسوام برنااج  جتطاوعي امجام املتحااإل ي التاااون نيماا باني بلااان اجلناو ،إا تاأ  امغلاياة            

ي امجاام الكاااورإل جاان جتطااوعي امجاام املتحاااإل جاان اجلنااو  الااااملي. وشااجاوا برناااج  جتطااوع  
املتحاإل عل  جواصلة بناء قارإل املتطوعني اجلاد وابستكشاق تكنولوجيات جايااإل البساتخاام   

 املتطوعني وتارياوم.
وأثناات الونااود علاا  املنظمااة ملااا تقااوم بااه جاان أنشااطة التقياايم وأعرباات عاان تقااايرها     - 48

ي، وهاي جااادرإل   النضماجوا للشااكة الااملياة للتاااون نيماا باني بلااان اجلناو  والتاااون الثالثا         
. وشااجات برناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل علاا  جواصاالة    “EvalPartners”شااركاء التقياايم 

توبسيع نطاق شاكاته ائقليمية والوطنية للماارق وتوثيق قربه جن اجملتمااات احمللياة. وأكاات    
ن الونااود علاا  أإيااة جتميااع املاااارق واخلااربات املتالقااة مبتطااوعي امجاام املتحاااإل وتاواااها، وأ

يكااون برناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل أداإل ملنوجااة املماربسااات احلمياااإل ي جياااان الكفاااءإل      
 والفاالية باملنظمة.

وأعربت الونود عن تقايرها جلوود بناء الشراكات اليت ياذ ا برناج  جتطاوعي امجام    - 49
ا الوناود  املتحاإل وتوقيع جذكرات تفاهم جع جنظمات امجم املتحاإل واحلكوجات. غاور أن أ ا  

شاد عل  ضرورإل أن تكون هناك باراجترات واضحة لتوتااي هباا شاراكات برنااج  جتطاوعي      
امجم املتحاإل جع القطاع اخلاا جن أجل جنع املشروطيات وضامان ا تارام السايادإل الوطنياة.     
ور اا  أعضاااء اجمللااس بالزيااادإل ي جساااإات املااا ني املقاجااة لألنشااطة الربناجميااة املااشاارإل        

جتطوعي امجم املتحاإل، وال  بفضل نشر املزيا جن جتطوعي امجام املتحااإل املماولني     لربناج 
 ويال كااجال. وجاع الا ، نقاا ال ظاوا جاع القلاق أن املسااإات املقاجاة لصاناوق التربعاات            
اخلاا قا هاطت إىل جستويات أدىن جان جساتوياهتا ي نتارإل السانتني الساابقة. ودعاوا الالااان        

 كنوا جن زيادإل دعموا املات للصناوق إىل أن تفال ال .اليت هي ي وضع ر
وأكاات جفوضاية امجام املتحاااإل حلقاوق ائنساان، وجفوضااية امجام املتحااإل لشااؤون         - 50

الالجئني، وإدارإل امجم املتحاإل لاملياات  فا  الساالم، وإدارإل امجام املتحااإل للااعم املياااين        
تاادل الايت تربطواا بربنااج  جتطاوعي امجام املتحااإل،       عالقات الامل الوثيقة اليت تاود بالنفع امل

وال ظاات ائبسااوام اجلااوهري لربناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل ي جماااالت عماال كاال جنااوا،   
وال  غالاا جا يتم ي  روق صااة وُيجسِّا نيوا جتطوعو امجام املتحااإل قايم امجام املتحااإل.      
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م املتحااااإل وامدوار احلامساااة الااايت وأبااارزت تلااا  املنظماااات امعاااااد الكااااورإل ملتطاااوعي امجااا 
 يضطلاون هبا نيوا، وتاوات بابستمرار إبسواجوا ي برناج  جتطوعي امجم املتحاإل.

وردا عل  ال ، أكا املنسق التنفيذي لربناج  جتطوعي امجم املتحاإل معضاء اجمللاس   - 51
واملصاافونة  2017-2014أن ائطااار االبسااتراتيجي لربناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل للفتاارإل   

الكاجلة للنتاائ  واملاوارد يتفقاان  اجاا جاع اخلطاة االبساتراتيجية لربنااج  امجام املتحااإل ائياائي            
وجاع االبساتاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات. وقاال إنااه           2017-2014للفتارإل  

ين الاذي  نيما يتالق مبسأليت إدارإل املاارق والتقييم، يتمثل التحاي القاائم ي قيااع امثار املتااا    
ُيحاثااه جتطوعااو امجاام املتحاااإل )املتواجاااون ي بسااائر جنظمااات امجاام املتحاااإل( دعمااا لألجاام   
املتحاإل. وأضاق إن برناج  جتطوعي امجام املتحااإل جلتازم بتازياز كفااءإل قارتاه علا  الرصاا         
والتقيايم لتحقياق نتائجاه املنشاودإل بصاورإل أنضاال. وشاكر الوناود علا  تقاايرها للطريقاة الاايت           

هبا الشاا ، وجشاركة املتطوعني للمجتماات احمللية و كيناوا. ونيماا يتالاق بصاناوق      يتطوع
التربعات اخلاا، أشار إىل أإية توبسايع نطااق واليتاه مباا يتايي التوبساع ي املشااريع التجرياياة         

والاا  جااا يااتم بناااء علاا  طلاا  الشااركاء. واختااتم كالجااه باااالعتراق   -الناجحااة وتكريرهااا 
تطوعي امجم املتحاإل املتزايا جع االقتصادات الناشائة وتااوناه الوثياق املساتمر     بتااون برناج  ج

 جع بسائر جنظمات امجم املتحاإل.
بشاأن تقريار جاايرإل الربنااج  عان برنااج         2014/13 قارار واختذ اجمللاس التنفياذي ال   - 52

 جتطوعي امجم املتحاإل.
  

 التقييم -بساباا  
ل التابع لربناج  امجم املتحاإل ائيائي التقريار السانوي   قام جاير جكت  التقييم املستق - 53

(. وقاااجت املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل  DP/2014/14) 2013بشااأن التقياايم، لاااام 
 .2013ائيائي تاليقات ائدارإل عل  التقرير السنوي بشأن التقييم لاام 

والااعم املقاام    2013ور   أعضاء اجمللاس بامال جكتا  التقيايم املساتقل ي عاام        - 54
جن الربناج  ائيائي جنذ إنشائه. وأثىن أعضاء اجمللس عل  إدارإل الربناج  ائياائي لتازياز ثقاناة    
التقياايم باملنظمااة جاان أجاال حتسااني امداء الربناااجمي. ور ااات الونااود مباااادرإل جكتاا  التقياايم      

الراجية إىل إنشاء الفريق االبستشاري املساتقل املاا  باالتقييم وشاجات أعضااء الفرياق        املستقل
عل  التااون جع جكتا  التقيايم املساتقل وجاع اجمللاس التنفياذي. وأثنات الوناود علا  املكتا            

 اللتزاجه بكفالة حتقيق أعل  جاايور التقييم وعل  جاير املكت  لقيادته لذل  اجلوا.
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د دور التقرير السنوي بشأن التقيايم ي جسااعاإل اجمللاس التنفياذي علا       وأبرزت الونو - 55
التفكور ي التوصيات الواردإل نيه. وشجات الونود جكت  التقييم املستقل علا  إياراد نارع ي    
 ايااة التقااارير املقالااة بشااأن الاااروع والتحااايات. وأكااات الونااود علاا  أإيااة وجااود جومااة   

التمويااال الكاااي لضااامان ابسااتقالله، وأكاااات علاا  أإياااة    للتقياايم املسااتقل وضااارورإل تااونور    
التقييمات اخلارجية للمكت . وأثنات الوناود علا  املكتا  لنجا اه ي كفالاة االجتثاال مرناع         
جاايور التقييم الاولية، وشجاته عل  حتسني شفانيته ي االجتثال عن طريق حتساني نظاام التتااع    

 وحتسني نظام تصنيف التوصيات.  
الونااود عاان بساارورها الرتفاااع عاااد التقييمااات الالجركزيااة الاايت أجرهتااا          وأعرباات - 56

، و اصة ي أنريقيا. غاور أ اا أعربات عان قلقواا لنوعياة هاذ         2013املكات  القطرية ي عام 
التقييمات، نأكات عل  ضرورإل دعم املكات  القطرية جن أجل بنااء قاارات الرصاا والتقيايم     

ارت الونود إىل ضرورإل تناول قضايا  قوق ائنسان واملسااواإل  اخلاصة بالقائمني بالتقييم. وأش
بني اجلنسني ي التقييماات الالجركزياة املقالاة، ونقاا للمااادو التوجيوياة لفرياق امجام املتحااإل          
املاااا  باااالتقييم. وقالااات إ اااا تتطلاااع إىل إجاااراء تقيااايم جفصااال لتلااا  القضاااايا ي ابساااتاراض  

 امجم املتحاإل ائيائي. لسيابسة التقييم ي برناج  2014 عام
ونيما يتالق مبسألة التقييمات عل  املستوى القطري، طلات الونود آخار املساتجاات    - 57

بشااأن ابسااتاراض تقييمااات نتااائ  التنميااة، وشااجات جكتاا  التقياايم املسااتقل علاا  النااووض     
ت وعاان بأبسااالياه لتحلياال الكفاااءإل. وأعرباات الونااود عاان اتفاقوااا جااع النااو  املتاااع ي التقييمااا  

تطلاوا ئجراء جزيا جن التقييماات ي املر لاة الساابقة لالنتاواء جان الارباج  القطرياة. وأثنات         
علاا  جااا ُيقاجااه املكتاا  جاان دعاام ي جمااال بناااء قااارات التقياايم الوطنيااة وائقليميااة ور ااات    
بالتزاجااه  فاا  جاااال ابسااتجابات ائدارإل املتااأخرإل للتقييمااات الالجركزيااة. وشااجات الونااود  

ارإل الاليااا لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي علاا  الاماال جااع املكتاا  جاان أجاال بناااء قااارات ائد
التقييم القطرية للرباج ، و ثت املكت  والربناج  ائيائي عل  الامال جاع الشاركاء جان أجال      

 تاادل املماربسات ووضع ابستراتيجيات جشتركة.
ائي عل  التقرير السنوي، ولكناوم  ور   أعضاء اجمللس بتاليقات إدارإل الربناج  ائي - 58

رأوا أن ُتركااز التاليقااات ي املسااتقال علاا  جضاامون التقرياار. وأعربااوا عاان تقااايرهم جلوااود     
ائدارإل الراجية إىل تشجيع وضاع ابساتراتيجية أقاوى للنشار القاائم علا  الاتالم جان ابساتنتاجات          

إل لنشار تلا  االبساتراتيجية    وتوصيات التقييم. غور أ م طلاوا توضيحا بشأن جا تقاوم باه ائدار  
ورصاااها. وشااجاوا الربناااج  ائيااائي علاا  حتسااني نوعيااة ردود إدارتااه وإجياااد ثقانااة أقااوى      

 البستخالا الاروع جن التقييم.
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وأشااار جاااير جكتاا  التقياايم املسااتقل بربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي ي رد  إىل أن        - 59
يت تتخلل املؤ رات علا  بنااء القاارات الوطنياة.     املكت  يامل جن خالل املؤ رات والفااليات ال

وقال إن املكت  يتااون عل   و وثيق جاع املكاتا  القطرياة للربنااج  ائياائي جان أجال كفالاة         
تااو ا جع الالاان املستفياإل جن الربناج  ي بنااء قاارات التقيايم الوطنياة وداو امجياة التقييمياة.        

وجااع نريااق امجاام املتحاااإل  EvalPartnersشااركاء التقياايم وقااال إن املكتاا  يتشااارك جااع جاااادرإل  
املااا  بااالتقييم أيضااا. وأكااا للونااود أن التقااارير الساانوية املقالااة بستسااتفيا جاان حتسااني التحلياال    
التشخيصي. ونيما يتالق بقياع الكفااءإل وامثار، أكاا علا  أإياة حتساني القاارإل علا  الرصاا،          

. 2014اراض بسيابساات الربنااج  ائياائي لااام     وهي جساألة ركان أن ُيسااعا ي  ساموا ابسات     
وأشار إىل التاقاات اليت تكتنف إجاراء تقييماات لنتاائ  التنمياة، نأكاا علا  ضارورإل ابساتخاام         
 اا  جاسااة ياتمااا علاا  جصااادر جالوجااات جتاااادإل. وأشااار ي اخلتااام إىل أن ابسااتفادإل الربناااج   

 لاولية، وهو يامل عل  حتسني النوعية.ائيائي جن نتائ  التقييم عالية جاا ونقا للماايور ا
وأكاات املااايرإل املااونااة لربنااج  امجاام املتحاااإل ائياائي للونااود أن الربناااج  ائيااائي     - 60

ياااذل قصااارى جوااا  لتتاااع التقييمااات وأنااه بصاااد إطااالق قاعاااإل بيانااات تفاعليااة لنتااائ           
يم، قالاات إن الربناااج  . ونيمااا يتالااق بتموياال جومااة التقياا  2014التقييمااات ي خريااف عااام  

ائيااائي ينتظاار نتااائ  ابسااتاراض بسيابسااة التقياايم ي برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي ي  ايااة        
. وأن الربناج  قادر، اعتمادا عل  جناح التقييمات ي أنريقيا، عل  تازياز تقييماتاه   2014 عام

 يات، وتازياز القاارإل   الالجركزية جن خالل وضع قائمة أكرب للقائمني بالتقييم وحتسني الصال
 عل  الرصا والتقييم.

بشاااأن التقريااار السااانوي عااان التقيااايم،  2014/14 قااارارواختاااذ اجمللاااس التنفياااذي ال - 61
 .2013 لاام
  

 واملسائل املتصلة هبالربناج  امجم املتحاإل ائيائي الرباج  القطرية  -ثاجنا  
ياائي الاناا وعرضات  اياا الارباج       قاجت املاايرإل املااوناة لربنااج  امجام املتحااإل ائ      - 62

. وتنااااول املاااايرون (DP/2014/15)القطريااة لألرجناااتني، وأوغنااااا، واجلزائااار، ولانااان، ولياياااا   
ائقليميون منريقيا والاول الاربية وأجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري  بالتفصيل جشااريع  

 الرباج  القطرية و ايااهتا جن املنظور ائقليمي لكل جنوا.
وابستارض اجمللس التنفيذي جا جمموعه بساتة جشااريع باراج  قطرياة جان ثاالو جنااطق         - 63

تااونس   -أنغااوال، وجاازر القماار، وكينيااا؛ وجنطقااة الاااول الاربيااة        -هااي: جنطقااة أنريقيااا   
 مجوورية ن ويال الاوليفارية. - والكويت؛ وجنطقة أجريكا الالتينية والاحر الكاري 

http://undocs.org/ar/DP/2014/15
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وأ ااااط اجمللاااس التنفياااذي علماااا بالتماياااا امول لسااانة وا ااااإل للااارباج  القطرياااة       - 64
كاانون الثاين/ينااير إىل    1لألرجنتني، وأوغناا، واجلزائر، ولانان، وليايا لفترإل بسنة وا اإل، جان  

. وواناق اجمللاس علا  التماياا لفتارإل بسانتني       (DP/2014/15) 2015كانون امول/ديسامرب   31
كاانون امول/ديسامرب    31إىل  2015كاانون الثاين/ينااير    1للربناج  القطري لاوتسوانا، جن 

 . ووانق اجمللس التنفيذي، عل  أبساع ابستثنائي، عل  وثيقة الربناج  القطري لكينيا.2016
ذي علماااا مبشااااريع وثاااائق الااارباج  القطرياااة، والتاليقاااات      وأ ااااط اجمللاااس التنفيااا   - 65

، ودولااة (DP/DCP/COM/2)، وجاازر القماار (DP/DCP/AGO/3)عليوااا بالنساااة منغااوال   املاااااإل
، ومجوورياااة ن وياااال الاوليفارياااة  (DP/DCP/TUN/2)، وتاااونس (DP/DCP/KWT/2)الكويااات 

(DP/DCP/VEN/2). 
  

 للسكان اجلزء املتالق بصناوق امجم املتحاإل  
  

 التقرير السنوي للماير التنفيذيبيان املاير التنفيذي و -تابساا  
وجه املاير التنفيذي لصناوق امجام املتحااإل للساكان ي بياناه أجاام اجمللاس التنفياذي         - 66

)جتاااح علاا  املوقااع الشاااكي للمجلااس التنفيااذي لصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان( الشااكر      
وم املستمرين، اا اعترب  ضروريا جن أجل حتقيق النتاائ  وجاال   معضاء اجمللس لاعموم وآرائ

املنظمة صاحلة لتحقيق الغرض جنوا وجوياأإل ملواجواة حتاايات احلاضار واملساتقال. وي جاارض       
عاجااا، والااذي بساايتم  20ائشااارإل إىل ابسااتاراض املااؤ ر الاااوت للسااكان والتنميااة باااا جضااي   

، أكاا  2014ماية الااجاة الايت بساُتاقا ي أيلول/بسااتمرب     االنتواء جنه ي الاورإل االبستثنائية للج
عل  التقام الكاور الذي حتقق خالل الاقاين املاضيني، ودعا الااول امعضااء إىل أن تأخاذ ي    
االعتاااار التوصاايات املناثقااة عاان ابسااتاراض املااؤ ر الاااوت للسااكان والتنميااة، وهااي ُتشااارك ي 

 ي عام  ابسم. حتايا أهااق التنمية املستااجة املقالة
وشاد املاير التنفيذي عل  ضرورإل حتقيق دعم عااملي حلقاوق ائنساان واملسااواإل باني       - 67

اجلنسني والصحة اجلنساية وائجنابياة واحلقاوق ائجنابياة، وألقا  الضاوء علا  ابساتمرار التميياز          
أإياة  يوياة،   والانف والتقاليا الضارإل اليت تؤثر عل  النساء واملراهقات. وأشار إىل أن ااا لاه   

ي اال تفااال بالااذكرى الساانوية الاشاارين للمااؤ ر الاااوت للسااكان والتنميااة، جناصاارإل  قااوق  
ائنسان للنساء والفتيات ومجيع الشاا  مباا لفا  كراجتاوم ولقاق رنااهوم، وكاذل  حتقياق        
أهااق التنمية ي املستقال. وأكاا أيضاا علا  أن  قاوق ائنساان هاي صاميم امبسااع الاذي          

http://undocs.org/ar/DP/2014/15
http://undocs.org/ar/DP/DCP/AGO/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/COM/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/KWT/2
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ليااه التنميااة وأن لألجاام املتحاااإل دورا  امسااا عليوااا أن تقااوم بااه جاان أجاال حتقيااق نواام    تقااوم ع
 جشترك  ذا املااأ.

، نال اا  أن صااناوق امجاام  2013وتطاارق املاااير التنفيااذي للتقرياار الساانوي لاااام    - 68
املتحاااإل للسااكان أ اارز تقاااجا جلموبسااا ي حتسااني تركيااز  االبسااتراتيجي ونااليتااه الربناجميااة       

لية عل  السواء، كما هو وارد ي التقرير.   عرض با  النتاائ  الربناجمياة والتشاغيلية    والتشغي
نقااال إنااه: ي جمااال صااحة امم، قااام صااناوق امجاام املتحاااإل       2013الاايت حتققاات ي عااام   

بلااا لتازياز القاالاة، وونار التااري  مكثار        38للسكان الاعم إىل اجلوود املاذولة جن جانا   
جليااون والدإل بساانويا. وأضاااق إن ابسااتراتيجية  1.75ُتقااام املساااعاإل إىل قابلااة  10 000جاان 

والاايت باااأ تنفيااذها ي    “خيااارات ال جمازنااات ”الصااناوق اجلاياااإل لتنظاايم امبساارإل املانونااة    
بلاا جن حتسني بُسال حتقيق تنظيم امبسرإل الطاوعي، وعاززت جان     95، قا جكَّنت 2013 عام

 توانر وبسائل جنع احلمل واختيارها.
وأباارز املاااير التنفيااذي إبسااوام صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان ي تقااامي خاااجات        - 69

جتكاجلة جن خالل دور  القيادي وتوثياق املماربساات اجليااإل ي جماال تو ياا ائجاراءات الايت        
تؤثر بشكل جشترك عل  الصحة اجلنسية وائجنابياة، ونتاائ  الوقاياة جان ناوروع نقا  املناعاة        

د أيضا عل  أإية تركياز الصاناوق علا  الشااا ، ووضاع ابساتراتيجية       الاشرية وعالجه. وشا
 2013ي املائة جن الرباج  القطرية الايت ُأعاات ي عاام     71للمراهقني والشاا ، نال   أن 

تشمل نوات  جستقلة بشأن الشااا . ونيماا يتالاق باملسااواإل باني اجلنساني، قاال إن الصاناوق         
االتفاقااات الاوليااة اات الصاالة والقااوانني والسيابسااات   بلاااا ي اعتماااد  123قااام الاااعم إىل 

بلاااا جاان أجاال القضاااء علاا  الانااف القااائم علاا  نااوع     86الوطنيااة، وقااام باناااء القااارات ي  
 اجلنس، مبا ي ال  تشويه امعضاء التنابسلية ليناو.

وتطرق كذل  إىل إبسوام صناوق امجم املتحااإل للساكان ي االبساتجابة ائنساانية ي      - 70
باااراج  ئنقااااا احليااااإل ي   105ياق ثاااالو  ااااالت طاااوارو وابسااااة النطااااق، مباااا نيواااا    بسااا
بلااا ي  ااالت نازاع أو ُعرضاة      37، وتااري  جقااجي اخلااجات جان أكثار جان       2013 عام

للكوارو عل  جمموعاة اخلااجات امولياة الايت ُتمثال احلاا امدىن للصاحة ائجنابياة ي  ااالت          
م إدارإل املالوجات املتالقة بالانف القاائم علا  ناوع اجلانس ي     الطوارو، وتقامي الاعم إىل نظا

بلاااا. وأناااد أن الصااناوق بسيواصاال إدجاااج عمليااة التأهاا  للكااوارو واحلااا جاان خطاار      27
الكااوارو ي إطااار  لنتااائ  التنميااة جاان أجاال كفالااة ابسااتجابة أكثاار نااليااة وركاان التناااؤ هبااا      

 ي الالاان امُلارَّضة مخطار كاورإل. وقيابسوا بارجة أكرب وحتقيق املرونة املستااجة
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وأشاااار املااااير التنفياااذي إىل طلااا  اجمللاااس التنفياااذي، ي الااااورإل الاادياااة الثانياااة         - 71
، أن يضع صاناوق امجام املتحااإل للساكان إطاارا للتااخالت ائقليمياة والااملياة،         2013 لاام

يااا آليااة جااَّلااة واات تركيااز نأناااد أن هااذ  الوثيقااة وأطرهااا املسااتقلة للنتااائ  واملااوارد هااي  ال
 ابستراتيجي أوضي، وحتقق بسالبسل نتائ  أقوى وجساءلة أكرب.

وي جااارض إبالغااه عاان  الااة ائياارادات املتأتيااة جاان املساااإات ي املااوارد الااديااة        - 72
للصااناوق واملصاارونات جنااوا، وجااه الشااكر إىل الاااول امعضاااء لاااعموا املسااتمر، و اصااة     

بسااية، اااا ُياااا  امسااا ي تنفيااذ اخلطااة االبسااتراتيجية للصااناوق ويتاايي   بشااأن املساااإات امبسا
للالاان تنفيذ جاول أعمال املؤ ر الااوت للساكان والتنمياة. وأشاار إىل أن صاناوق الساكان       
قا شرع ي بسلسلة جن احلوارات جاع الااول امعضااء هبااق حتساني إجكانياة التنااؤ بالتمويال         

 وجرونته وتوبسيع قاعاإل املا ني.
ونيمااا يتالااق مبوضااوع املااوارد الاشاارية، وجااه املاااير التنفيااذي االنتاااا  إىل اجلوااود الاايت    - 73

يضطلع هبا صناوق امجم املتحاإل للسكان جن أجل وضاع ابساتراتيجية جايااإل للماوارد الاشارية      
تتفااق جااع اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل ويااواج الاماال، اااا يشاامل تنفيااذ إدارإل التغاايور وتنميااة     

 ات القيادإل، هباق احلفارب عل  جستويات جالئمة جن املو فني وتازيز ثقانة املساءلة.جوار
وشكرت الوناود املااير التنفياذي علا  بياناه وتقريار  الشااجل بشاأن التقاام احملارز ي            - 74

، 2013-2008السنة امخورإل للخطة االبستراتيجية لصاناوق امجام املتحااإل للساكان للفتارإل      
الفائق باعم صحة املرأإل و كني الشاا  واملساواإل بني اجلنساني. وباالنظر    وهنأته عل  اهتماجه

، اكارت عااإل وناود أ اا ُتااوِّل علا        2015إىل حتوَّل االهتمام إىل خطة التنمياة ملاا بااا عاام     
صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان جاان أجاال كفالااة أن تااناكس رؤيااة املااؤ ر الاااوت للسااكان     

ائنسااان، وكااذل  الاااروع املسااتفادإل جاان ابسااتاراض املااؤ ر   والتنميااة وتركيااز  علاا   قااوق  
 ، ي خطة التنمية اجلاياإل.2014الاوت للسكان والتنمية ي نترإل جا باا عام 

وأثىن أعضاء اجمللس عل  صناوق امجم املتحاإل للسكان ئبسواجه الفااال ي ائبساراع    - 75
أللفياة، وجلوانا  التقاام املتحققاة ي     جن امهااق ائيائية ل 5بإ راز تقام  و حتقيق ا اق 

إطار الربناج  الااملي لتازيز أجن بسلع الصحة ائجنابية؛ وأعرباوا عان التازاجوم املساتمر بتمويال      
الربناااج ، بااالنظر إىل أإيااة كفالااة ائتا ااة املسااتمرإل للساالع اجلياااإل ئنقاااا احلياااإل، مبااا ي الاا  

ىل ضارورإل تازياز الانظم الصاحية كوبسايلة      وبسائل جنع احلمل. ووجاه باا  الوناود االهتماام إ    
لزيااادإل إتا ااة بُسااال احلصااول علاا  خااااجات الصااحة اجلنسااية والصااحة ائجنابيااة، ودعااات          
الصاناوق إىل املشاااركة ي كفالااة النظاار ي جسااائل الصااحة اجلنسااية والصااحة ائجنابيااة ضاامن  

 السياق اممشل للسيابسات الصحية.
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مولوية ال تياجات و قاوق أكارب جيال شااا      وأثنت الونود عل  الصناوق ئيالء ا - 76
ي الاااامل، وأشااارت إىل أن تيسااور احلصااول علاا  التربيااة اجلنسااية وقاارارات الشاااا  ركاان أن  
ُيحااااثا الفااارق باااني الرخااااء والفقااار. وي جاااارض ائشاااارإل إىل نتاااائ  اخلطاااة االبساااتراتيجية     

ا ااق ونقاا للقاوانني     يتصال باملراهقاات،  اذَّر باا  الوناود الصاناوق جان تنفياذ هاذا          نيما
الوطنية، و ثتاه علا  حتقياق التاوازن باني التثقياف الشااجل املنابسا  لألعماار وباراج  التافاف            

 اجلنسي اليت ُتركَّز عل  خطر النشاط اجلنسي السابق للزواج.
وكررت عاإل ونود جن بلاان أجريكا الالتينياة وجنطقاة الاحار الكااري  ائعارا  عان        - 77

اجلايا لتخصي  املاوارد ونقاا للخطاة االبساتراتيجية، وجاا لاه جان آثاار علا            قلقوا إزاء النظام
تنفيذ جاول أعمال الصناوق، وناشاات املااير التنفياذي الساماح بقاار أكارب جان املروناة ي         

 االبستجابة ال تياجات الالاان وأولوياهتا.
، وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان تقااايرهم لاماال الصااناوق ي بسااياق  اااالت الطااوارو  - 78

ووانقااوا علاا  أن للصااناوق دورا  يويااا يااتاني أن يقااوم بااه ي السااياقات ائنسااانية، و اصااة   
بوصافه قائاااا جشاااركا جملااال الانااف القااائم علاا  نااوع اجلاانس جاان جماااالت املسااؤولية. و ثااوا  
الصااناوق علاا  الاماال ي تااااون وثيااق جااع الشااركاء علاا  الصاااياين املركاازي وائقليمااي         

بساتفادإل جان الااروع املكتسااة جان الفلااني وجناو  الساودان ومجوورياة          والصايا امليااين واال
أنريقيا الوبساط  ي جتاباتاه ملشااركته القوياة  شايا جاع التزاجاتاه. وأعرباوا أيضاا عان تقاايرهم            
للاور القيادي الذي قام به الصناوق ي تناول الانف القائم عل  نوع اجلانس ي جاؤ ر القماة    

اء عل  الاناف اجلنساي ي  ااالت الا اع وقاالوا إ ام يتطلااون إىل        الااملي امخور هباق القض
 جتاباة تنفيذ االلتزاجات املتاوا هبا.

  
 2017-2014اخلطة االبستراتيجية لصناوق امجم املتحاإل للسكان للفترإل  - عاشرا 

ونيما يتالق مبوضاوع ائطاار االبساتراتيجي للصاناوق للتااخالت الااملياة وائقليمياة،         - 79
 أعضاااء اجمللااس علاا  الصااناوق للمتاباااة املستفيضااة ملراجاااة  سااابات الربناااج  الااااملي     أثااىن

وائقليمي. ور اوا بتازيز الصناوق للشافانية واملسااءلة، وأكااوا للصاناوق أ ام بسيواصالون       
دعم جوود  ي هذا املسا . ونيما يتالق باملضاي قااجا، شاجاوا الصاناوق علا  تاونور حتليال        

حتقيق النتائ ، وتناول املخاطر، واالبساتفادإل جان الااروع املكتسااة كجازء       إضاي بشأن كيفية
جاان تقااارير  املنتظمااة. وأوصااوا بابسااتخاام أدوات تااونر تقرياارا خمتصاارا عاان النتااائ  الرئيسااية    
للمنظمة وُتايِّن التقام احملرز حتت كل نتيجة جان إطاار نتاائ  اخلطاة االبساتراتيجية، والا  جان        
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يمية والااملية املانية. ور اوا أيضا بإدجااج التااخالت الااملياة وائقليمياة     جنظور املاادرات ائقل
 كفرع هام ي التقارير السنوية املقالة.

وشكر املاير التنفيذي، ي رد ، الوناود علا  الاياناات الايت أدلات هباا واعترانواا بزياادإل          - 80
 ائدارية اليت ُشرع نيوا.كفاءإل الصناوق، وأكا جن جايا التزام الصناوق بإجراء ائصال ات 

وأعاار  عاان تقاااير  لثقااة أعضاااء اجمللااس ي جواصاالة الصااناوق تنفيااذ برناااج  عماال    - 81
املؤ ر الاوت للسكان والتنمياة، ودعاا الوناود إىل التقياا باالتزام جشاترك باملشااركة ي الااورإل         

. 2014ياة ملاا بااا عاام     االبستثنائية القادجة للجماية الااجة بشأن املؤ ر الاوت للساكان والتنم 
وال   أن إعادإل تأكيا اجملتمع الااملي علا  القضاايا املتالقاة بااملؤ ر الااوت للساكان والتنمياة        

، ُتجرب الصناوق عل  جواصلة الامل جع الااول امعضااء جان أجال كفالاة      2014باا عام  ملا
 .جال املساواإل بني اجلنسني و قوق ائنسان ي صميم خطة التنمية اجلاياإل

ونيما يتالق بنمواج عمل اخلطة االبستراتيجية اجلايااإل ونظاام ختصاي  املاوارد، أكاا       - 82
معضاااء اجمللااس أن يااواج الاماال دالت وأن لكاال بلااا بسااياقا نرياااا؛ وأن الصااناوق بساايتحل   
باملرونة لتفادي ائخالل جباول أعمال املاؤ ر الااوت للساكان والتنمياة. وكارر التزاجاه باحلاا        

ج املاكاار وزيااادإل بُسااال  صااول املااراهقني علاا  خاااجات الصااحة ائجنابيااة كوبساايلة   جاان الاازوا
لتحسني صحة امم. وشاد أيضا عل  أإية التربية اجلنسية وأثرها عل  خف  جااال ائصاابة   
بفااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية، والانااف القااائم علاا  نااوع اجلاانس والونيااات النفابسااية وأكااا   

امال جان أجال كفالاة إتا اة الفرصاة واملواارات للمراهقاات         تصميم الصناوق عل  جواصلة ال
جليون ي الاامل لفوم هويتون ومن ُيقررن جن يردن أن يكان ي املساتقال    600الاال  عادهن 

  يث أن لايون ائجكانات لتغيور الاامل.
فياذ  : تقرير املاير التنفيذي: التقام احملرز ي تن2014/9 قرارواختذ اجمللس التنفيذي ال - 83

 .2013-2008اخلطة االبستراتيجية، للفترإل 
: ائطااار االبسااتراتيجي للتاااخالت الاامليااة  2014/10 قااراراختااذ اجمللااس التنفيااذي ال  - 84

 .2017-2014وائقليمية لصناوق امجم املتحاإل للسكان، للفترإل 
  
 التقييم - ادي عشر 

 2013و  2012م لاااجي  قاجت جايرإل جكت  التقيايم التقريار السانوي بشاأن التقياي      - 85
(DP/FPA/2014/7)،     وعرضااات نائااااة املااااير التنفياااذي )الربنااااج ( لصاااناوق امجااام املتحااااإل

 للسكان رد ائدارإل.

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/7
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جاؤخرا  وأثنت نائاة املاير التنفيذي )الربناج ( ي بيا ا االنتتا ي، علا  املاايرإل امُلايَّناة     - 86
ملكت  التقييم اجلايا ملا  ا جن خربإل قيِّمة، وشكرت أعضاء اجمللس عل  جا قاجو  جان توجياه   

 للصناوق ي عمله بشأن تغيور ثقانة التقييم داخل املنظمة.
وأكااات نائاااة املاااير التنفيااذي )الربناااج (، ي ردهااا، علاا  أإيااة التخطااية السااليم       - 87

إل جثمرإل جن امداء احملسَّن وتنفيذ الرباج . وأشارت أيضاا  ووضع امهااق جن أجل حتقيق دائر
إىل ائطااار املتكاجاال للمااوارد والنتااائ  الااذي ُيتاايي الرصااا الوثيااق ونقااا للغايااات واملؤشاارات     
اجلاياإل، ويتايي للصاناوق أداإل قوياة لتتااع النتاائ  ي الوقات احلقيقاي علا  الصااياين الاااملي           

إىل أنه جن أجل حتسني التقييم، يلتزم الصاناوق بتاا    والقطري عل  السواء. وأشارت كذل  
الشاافانية واالنفتاااح إزاء الفحاا ، باعتاااار هااذين جاان القاايم امبسابسااية الاايت ُتاااخل التقياايم ي   

 الامل اليوجي للمنظمة.
وهنااأت الونااود صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان علاا  تقااامي التقرياار الساانوي بشااأن   - 88

يه جن أإية للنجااح ي تنفياذ بسيابساة التقيايم املنقحاة، جشاورإل إىل       التقييم، وشادت عل  جا تول
أ ا  ثل جناطفا ُيفضي إىل تازياز القاارإل علا  التقيايم ي مجياع املنظماة. وأعربات الوناود عان          
بساارورها ملارنااة أن جومااة التقياايم ي جسااارها الصااحيي، وقالاات إ ااا تتطلااع إىل حتقيااق تااااون  

وكاااررت ائعااارا  عااان تقاااايرها البساااتقالل هيكااال     وثياااق جاااع جكتااا  التقيااايم اجلاياااا.  
التقيااايم عااان ائدارإل، وأن خطاااة التقيااايم االنتقالياااة املارجاااة مبيزانياااة السااانتني للفتااارإل  جكتااا 
 تال عل  زيادإل االبستثمار ي هذ  املومة. 2014-2015
 ونيما يتالق مبسألة جودإل التقييم الايت أثاورت ي التقريار، أبااى أعضااء اجمللاس دعموام        - 89

الكاجل خلطة الصاناوق لتنااول جاودإل التقييماات الالجركزياة بوصافوا أولوياة، ور ااوا مبقتارح          
الصناوق الااعي إىل تنفيذ آليات لضمان اجلودإل عل  الصااياين ائقليماي والقطاري؛ وشاجاوا     
الصناوق عل  وضع جاايور إرشادية ملومة التقييم به ونقاا للمااايور اخلارجياة، والنظار ي إجاراء      

ياال ابستخالصااي للتقييمااات املواضااياية الاامليااة. وشااجات الونااود أيضااا علاا  إجااراء تقياايم       حتل
 خارجي للمكت  ملراعاإل جاايور اجلودإل الرنياة وتازيزها، عن طريق نريق ابستاراض خارجي.

ونيما يتالاق بانااء القاارات، ر اات الوناود بامولوياة املمنو اة لانااء القاارات علا             - 90
لنظر إىل جسااتوى االهتمااام هبااذ  املسااألة ي التقرياار. وعلاا  الاارغم جاان     الصااايا القطااري، بااا 

االعتراق بالتحايات اليت تكتنف التأهيل املو  الالزم خلاجة تقيايم ُجكرَّبساة، شاجات الوناود     
 عل  وضع  وانز وإدجاجوا ضمن إدارإل امداء.
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تاااه الصاناوق ي   ونيما يتالق باناء القاارات الوطنياة، رأت الوناود أن الناو  الاذي ي      - 91
إقاجة الشراكات هو    إجيايب للغاية؛ وي  ني اعترنات بُشاح ة املاوارد املتا اة، نقاا أوصات       
بزيااادإل التنساايق بشااأن هااذ  املسااألة جااع كيانااات امجاام املتحاااإل امخاارى؛ ور ااات مبواناهتااا     

لاا  مبالوجااات إضااانية عاان تقياايم الصااناوق لامليااة التقياايم املشااتركة. وأكااا بااا  الونااود ع   
ضارورإل جناقشااة ابساتجابات ائدارإل للتقييمااات املشاتركة ي مجيااع اجملاالس التنفيذيااة للصااناديق     

 والرباج  املانية.
ور اااات جاااايرإل جكتااا  التقيااايم بصاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان، ي ردهاااا،         - 92

بالتوجيوات املقاجة للصاناوق وأناادت أن الصاناوق علا  ابساتاااد لتقاامي تقريار عان التقاام          
. ونيماا يتالاق   2015رز عل  ضوء السيابسة وخطة عمل التقيايم املارجاة بامليزانياة ي عاام     احمل

بتحسااني القااارات والنوعيااة، مبااا ي الاا  بناااء القااارإل الوطنيااة، أشااارت إىل أن هااذ  املسااألة    
جسااألة ُجاقاااإل تتطلاا  تااأهيال جونيااا عاارب املنظمااة، وبستسااتفيا جاان االجتااا   ااو حتسااني ائدارإل  

  النتااائ . وقالات إ ااا تتفااق جاع أعضاااء اجمللااس ي تقيايموم للتقييمااات املشااتركة،    القائماة علاا 
وتتفق جع القول بأن اخلربإل املكتساة ي هذا الصاد بسُتازز ابستخالا الااروع عارب املنظماات    

 املانية، وأكات معضاء اجمللس أن الصناوق بسيتحني الفرا ملتاباة هذ  املماربسة.
: التقرياااار الساااانوي بشااااأن التقياااايم،  2014/11 قاااارارذي الواختااااذ اجمللااااس التنفياااا - 93
 .2013 لاام
  
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل -ثاين عشر 

قاجت جايرإل ُشااة خاجات الرقابة بصناوق امجام املتحااإل للساكان خارطاة الطرياق       - 94
 (DP/FPA/2014/CRP.2)جاان أجاال تنقاايي بسيابسااة الرقابااة ي صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان    

 وقاجت رد ائدارإل.
وأعربت الوناود عان تقاايرها ملقتارح الصاناوق الاااعي إىل تنقايي بسيابساة الرقاباة ي           - 95

 الصناوق وابستفسرت عما إاا كانت بسائر جنظمات امجم املتحاإل تتاع  جا ااثال.
ُشااة خاجات الرقابة، ي ردها، أن الصناوق ال علم له مباا إاا كانات   وأنادت جايرإل  - 96

بسااائر جنظمااات امجاام املتحاااإل تسااتارض بسيابسااتوا املتالقااة بالرقابااة، وأشااارت إىل أن  اجااة    
الصاناوق إىل التغاايور أكاارب. ووجواات الشااكر إىل أعضااء اجمللااس لاااعموم ودعاات الونااود إىل   

 الرقابة. دعم النو  املتخذ جن أجل حتايث بسيابسة
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وقااام جاااير ُشااااة اخلاااجات ائداريااة ي صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان النظااام           - 97
وقاام رد   (DP/FPA/2014/9)والقواعاا املالياة املانقحني لصاناوق امجام املتحااإل للساكان         املات

 ائدارإل بشأ ما.
عل  الصناوق ئجناز تنقيي نظاجه املات وقواعاا  املالياة، وملاا بذلاه جان       وأثنت الونود - 98

جوود لتاميم التوصايات املناثقاة عان االبساتاراض الشااجل للسيابساات الاذي جياري كال أرباع           
بساانوات، وأشااارت إىل أثاار الاا  االبسااتاراض علاا  عمليااات الصااناوق ي جواناا  كااثورإل؛      

دارية تاذل قصاراها مخذ التوصيات املقاجاة جان   وال ظت الونود أيضا أن ُشااة اخلاجات ائ
 اللجنة االبستشارية لشؤون ائدارإل وامليزانية ي االعتاار.

وي هذا الصاد، أوضحت الونود أن الصاناوق اختاذ خطاوإل هاجاة  او زياادإل حتساني         - 99
إطار  التنظيمي. وأعربت عان تقاايرها جلواود الصاناوق الراجياة إىل حتساني كفااءإل الاملياات         
وشفانيتوا، وأنادت أن جراعاإل املاايور ائدارية الرنياة شارط جسااق للحصاول علا  جسااإات      

 ُياوَّل عليوا جن مجيع املصادر.
وأشااار أعضاااء اجمللااس إىل الشااواغل الاايت أثارهتااا اللجنااة االبستشااارية لشااؤون ائدارإل    - 100

ة، نأكااوا علا  ضارورإل    وامليزانية بشأن إلغاء جطل  ائباالو الشاوري عان املصارونات النثريا     
وضااع أ كااام جالئمااة لتفااادي إبساااءإل ابسااتخاام امجااوال. وبائشااارإل إىل توصاايات اللجنااة          
االبستشارية لشؤون ائدارإل وامليزانية، أعربوا عن دعموم ئضفاء جرونة جايااإل تقضاي بوضاع    

اج املاال  ي صكوك ابستثمار أطاول أجاال، ي الظاروق االبساتثنائية، جاا دام الصاناوق لان لتا        
، وأكااوا  “احلساابات اخلاصاة  ”إىل ابستخاام جوارد جن جيزانيته الاادية. وأثااروا أيضاا جساألة    

عل  ضرورإل إدجاج هذ  اخليارات اجلاياإل ضمن املاادو التوجيوية احملابسااية بوصافوا أبسابساية    
 للوناء مباايور الشفانية.

جاا يارا  أعضااء اجمللاس      وأعر  جاير ُشااة اخلاجات ائدارية، ي رد ، عن اتفاقه جع - 101
بشااأن ضاارورإل وضااع أ كااام جالئمااة لتفااادي أي إخااالل بالضااوابة الااخليااة. وأكااا كااذل   

، عقاا  إجااراء ابسااتاراض داخلااي  2014للونااود أن السيابسااة الاايت اعتمااات ي شااااط/نرباير  
شااجل، تقضااي بفارض ضااوابة أكثار صااراجة علاا  عملياات املصاارونات النثرياة. وشاااد علاا       

الااخليااة للصااناوق، جشااورا إىل أ ااا ختضااع لرصااا دقيااق جاان جاناا  جملااس      أإيااة الضااوابة  
جراجاي احلسابات. ونيما يتالق مبسألة االبستفادإل جن ابساتثمار امجاوال، أكاا معضااء اجمللاس      
أن الصناوق قا وضع الضوابة واملوازين الالزجة، وأنه ال يوجا ابساتخاام للماوارد امبسابساية    

  هبذ  املوارد ي  ساا  جساتقل، ااا يساتااا أي إجكانياة      مغراض غور أبسابسية،  يث ُيحتف
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للتااخل. وأشار إىل أن الصناوق بستتوانر لاياه املااادو التوجيوياة احملابسااية الالزجاة مباا يكفال        
 وجود شفانية كاجلة نيما يتصل باحلسابات اخلاصة.

إل وامليزانيااة وأ اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا بتقرياار اللجنااة االبستشااارية لشااؤون ائدار  - 102
 بشأن تنقيي النظام املات والقواعا املالية لصناوق امجم املتحاإل للسكان.

: )أ( حتايث بسيابساة الرقاباة ي صاناوق امجام     2014/12 قرارواختذ اجمللس التنفيذي ال - 103
 املتحاإل للسكان؛ ) ( النظام املات والقواعا املالية املنقحان لصناوق امجم املتحاإل للسكان.

  
 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا -ثالث عشر  

قاااجت نائاااة املاااير )الربناااج ( لصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان، عرضااا ابسااتوالليا     - 104
ليشاايت،  -ملشاااريع وثااائق الاارباج  القطريااة اجلاياااإل منغانسااتان، وأنغااوال، وتااونس، وتيمااور   

الاوليفاريااة(، وكينيااا؛ و اياااات الاارباج     -وجاازر القماار، وبسااوراليون، ون ويااال )مجووريااة   
بيسااو، ولاناان. وأبلغات اجمللاس التنفياذي أن مجياع        -موغناا، وبوروناي، واجلزائر، وغينياا  

الرباج  توضع حتات قياادإل وطنياة جان خاالل جشااورات جستفيضاة داخال الالاا جاع أصاحا             
اراض الارباج  بصاناوق   املصلحة، وتستفيا جان آلياة جااززإل لضامان اجلاودإل، بقياادإل جلناة ابسات        

امجم املتحاإل للسكان. وألقات الضاوء علا  اخلطاوات املتخاذإل جان جانا  الصاناوق ملواءجاة          
الاارباج  القطريااة جااع اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل، وكااررت تأكيااا التاازام الصااناوق القااوي    

 بتحقيق تنفيذ الرباج  عل  أبساع امدلة.
قليماي لشارق أنريقياا واجلناو  امنريقاي؛      وعق  ال  قام كل جن جاير املكت  ائ - 105

وجاير املكت  ائقليمي لغر  ووبسة أنريقيا؛ وجاير املكت  ائقليمي للااول الاربياة؛ وجااير    
املكتاا  ائقليمااي آلبساايا واحملااية ا ااادو؛ وجاااير املكتاا  ائقليمااي مجريكااا الالتينيااة وجنطقااة  

 الاحر الكاري  الربناج  القطري ملنطقته.
ت عاااإل وناود علاا  الصاناوق لوضااع جشاااريع الارباج  القطريااة بتاااون وثيااق جااع     وأثنا  - 106

السلطات الوطنية، وأعربت عن تقايرها لالبستفادإل ي وضع وثائق الرباج  جن الاروع املكتساة 
جن الاورات السابقة وأ ا  ت جواءجتوا جع اخلطة واالبستراتيجيات ائيائية الوطنياة. وأعربات   

للاااعم الااتق  القاايِّم للغايااة املقااام جاان جاناا  الصااناوق، وتركيااز  علاا      الونااود عاان تقااايرها 
الشاا ، وجا يقوم باه جان دور  ابسام ي تازياز تنظايم امبسارإل القاائم علا  احلقاوق، واهتماجاه           
الاال  امإية بنابسور الوالدإل، وإبسواجه ي حتليل ونشر بيانات عالية اجلودإل، وجوود  الراجياة إىل  

قائم عل  نوع اجلنس. وكان جن بني توصيات الونود بشأن خمتلف الرباج  أن احلا جن الانف ال
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شجات الصناوق عل  زيادإل إشراك جنظمات اجملتمع املاين ي بناء القارات احمللية، وابستوااق 
الشاان والشابات ي براجموا؛ ونقل املسؤولية عن شراء السلع إىل احلكوجات تارجييا، وائبسوام 

قطاع الصحي نيماا يتالاق بااالج نابساور الاوالدإل؛ وجواصالة تازياز نطااق الااعم          ي بناء قارإل ال
 ااتف  املقام إىل رعاية التوليا ي  االت الطوارو، وتازياز القاارإل علا  ابساتخاام تكنولوجياا ا     

 لكترونية ي التاخالت املتالقة هبا.احملمول وتطايقات الصحة ائ
لتنفيذي للنظر ي براجموا وشاكرت الصاناوق   ووجوت الونود التالية الشكر للمجلس ا - 107

 -زويال اليشاايت، وجاازر القماار، ومجووريااة نناا    -علاا  جااا قاجااه جاان دعاام: أنغااوال، وتيمااور      
 الاوليفارية، وبسوراليون، وكينيا.

وأ اط اجمللاس التنفياذي علماا مبشااريع وثاائق الارباج  القطرياة منغانساتان، وأنغاوال،           - 108
زر القمار، ومجوورياة ن وياال الاوليفارياة، وبساوراليون، وكينياا؛       ليشايت، وجا   -وتونس، وتيمور 

 بيساو، ولانان. -ووانق عل   اياات الرباج  القطرية موغناا، وبوروناي، واجلزائر، وغينيا 
  

 اجلزء املتالق مبكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع  
 

 ر التنفيذيبيان املاير التنفيذي والتقرير السنوي للماي -رابع عشر  
قام املاير التنفياذي املؤقات ملكتا  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع التقريار السانوي           - 109

( وجرنقاتاااه. وألقااا  املااااير التنفياااذي الضاااوء     Corr.1و  DP/OPS/2014/2)للمااااير التنفياااذي  
ووضااع خطتااه االبسااتراتيجية، للفتاارإل   2013ائه ي عااام علاا  عماال املكتاا  جااع شاارك  بيانااه ي

، وركااز علاا  االبسااتااجة ودااور التركيااز، واالجتياااز، وبناااء القااارات الوطنيااة.   2014-2017
وأشار إىل التغيور الذي أدخل جؤخرا عل  إدارإل املكتا ، نقاال إن املااير التنفياذي الساابق تارك       

و را عل  تا  ائصالح والتغايور. وبساتتوىل   املنظمة وهي جستقرإل جاليا، واات والية واضحة 
 .2014املايرإل التنفيذية اجلاياإل، السياإل غريت ناررو، جوام جنصاوا ي آ /أغسطس 

وعل  ضوء امداء القوي املستمر للمكت ، أكاا املااير التنفياذي املؤقات أن املكتا        - 110
ن املنظماة بساتظل جواكاااة   لاياه القاارإل واملساؤولية لالبسااتثمار ي حتساني اخلااجات. وأضاااق إ     

للااتغورات  يااث تكيااف نفسااوا جااع الايئااات املااتغورإل، وُتحسِّاان جاان  جوااا إزاء نقاال املاااارق   
والقارات مبساعاإل الالاان الناجية عل  ترتيا  أناواع جايااإل جان الشاراكات وإتا اة جصاادر        

ملكتا    ويل جاتكرإل، مبا ي الا  عان طرياق التاااون نيماا باني بلااان اجلناو . وأضااق أن ا         
ي جمااالت جان    2013جلتزم بأرنع جاايور امداء وقا ُجني عاإل شوادات اجتيااز رنيااة ي عاام    

قايل إدارإل املشاريع والشراء. وأضااق أن املكتا  ُياوت أولوياة عالياة لاتالم املاو فني، وُيركاز         
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فاأ.  عل  تاظيم جوارد  الاشرية واملالية جن أجال كفالاة ابساتخاام املاوارد علا   او أرشاا وأك       
وقال إن ابستااجة التغيور أجر أبسابسي، إىل جان  قارإل املنظمة عل  قياع جاا حتققاه جان نتاائ ،     
 ال بسيما ي جمال بناء القارات الوطنية جن خالل جنظور املساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل.

وأثاااىن أعضااااء اجمللاااس علااا  جكتااا  امجااام املتحااااإل خلااااجات املشااااريع مدائاااه           - 111
سااتمر. واعترنااوا بالزيااادإل املسااتمرإل ي أداء املكتاا  خااالل نتاارإل اخلطااة االبسااتراتيجية  امل القااوي
، ال بسيما ي أقل الالاان يوا والالاان اليت  ار بأزجاات. وأثناوا علا  املنظماة      2013 -2010

لفااليتوا وجنا وا التشغيليني ي بنااء القاارات الوطنياة ي  اروق صاااة. وال ظاوا أن عمال        
ملشاريع يقوم باور أبسابسي ي إكماال عمال بساائر جنظماات امجام املتحااإل.       جكت  خاجات ا

وأشاروا إىل أن املكت  شاوا جنا اا جلحو اا ي حتقياق ثالثاة جان امهاااق الرئيساية امربااة          
، وشاااجاوا املنظماااة علااا  أن تستكشاااف جاااع  2013-2010للخطاااة االبساااتراتيجية للفتااارإل 

 ية.شركائوا بُسال حتسني جواجوة التحايات املتاق
وأبرزت جمموعة جن الوناود جاا  ثلاه ائدارإل الفاالاة للمخااطر جان أإياة ملاا يقاوم باه            - 112

املكتاا  جاان تنفيااذ علاا  الصااايا القطااري، وقالاات إ ااا تتطلااع إىل الاماال جااع املكتاا  وبسااائر   
جنظمااات امجاام املتحاااإل ي وضااع  اا  جشااترك وجاااادو توجيويااة جشااتركة ئجااراء تقييمااات  

وئدارإل املخاطر ورصاا املخااطر. وقالات هاذ  الوناود إن االلتازام باإجراء         جشتركة للمخاطر،
تقييمااات جشااتركة للمخاااطر املقتضاا  ي اخلطااة اجلاياااإل لالخنااراط ي جساااعاإل الاااول ا شااة  

 يناغي أن يكون نقطة انطالق لوضع إطار جشترك.
اجات ور ااات الونااود بالاااور القيااادي الااذي يقااوم بااه جكتاا  امجاام املتحاااإل خلاا        - 113

املشاريع ي توجيه الشراء املشاترك وشاجات جنظماات امجام املتحااإل علا  تازياز تااو اا جاع          
املكت  وجواصلة االبستفادإل جن خاجات الشاراء الايت ُيقااجوا املكتا . واعترنات هاذ  الوناود        
بسااجل املكتاا  القااوي نيمااا يتالااق بالكفاااءإل والفااليااة والشاافانية وجنا اتااه ي إقاجااة هياكاال    

جستااجة، وي إدارإل الشراء واملشاريع، نضال عن جوود  الراجية إىل الامال جان خاالل     أبسابسية
الُنظم الوطنية جن أجل بنااء القاارات. وأثنات هاذ  الوناود علا  املكتا  ملاا  صال علياه جان            

وال تفا ه بساالجته املالياة، ووضاوح واليتاه وخطاوط جسااءلته.        2013جوائز اجتياز ي عام 
رورها لوضااع املكتاا  جؤشاارا لالبسااتااجة واقترا ااه أن ُتنشاا  املنظمااة  وأعرباات الونااود عاان بساا

جومة تقييم جؤبسسية صغورإل جسؤولة جااشرإل أجام املااير التنفياذي. نمان شاأن هاذ  املوماة أن       
ُتحسِّن إدارإل املاارق وُتازز ائدارإل القائمة عل  النتائ . وشجات تلا  الوناود املكتا  علا      

 ئبالو والتقييم.تازيز جوود  ي جمال الرصا وا
وشاااكر املااااير التنفياااذي املؤقااات، ي رد ، الوناااود علااا  التزاجواااا ودعمواااا املاااات      - 114

املساتمرين، وأكااا  اا أن املكتاا  بسيواصال التركيااز علاا  جمااالت جنا ااه جاع الاماال ي نفااس      
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الوقت علا  حتساني أنشاطته لانااء القاارات الوطنياة. وأكاا معضااء اجمللاس أن املكتا  ُياوت            
ياااة كااااورإل ملوماااة التقيااايم باملنظماااة، ووضاااع أدوات لتتااااع أنشاااطة التنفياااذ الااايت يقاااوم هباااا  أإ

وابسااتخالا الاااروع جنااوا، وأنااه ُيركااز جوااود  علاا  ضاامان اجلااودإل واالبسااتااجة تقلاايال           
للمخاطرإل إىل أدىن  ا. ونيماا يتالاق بالشاراء املشاترك، قاال إن املكتا  يتمتاع بوضاع جالئام          

ه يتصااار اجلوااود الاايت ُتاااذل علاا  جسااتوى السيابسااات واملاااادو     من يقااوم باااور أكاارب، وأناا  
ملسااعاإل جنظمااات امجام املتحاااإل علا  أن يكااون أداؤهاا أنضاال بكاثور. بيااا أن النسااة املئويااة       
للاعم املقام جن املكت  إىل جنظمات امجم املتحاإل ي جمال الشاراء ال تازال جنخفضاة نساايا،     

جه إىل احلكوجات وأصحا  املصالحة اآلخارين. ولكان    نماظم دعمه املقام ي جمال الشراء يت
 املكت  عل  ابستاااد لزيادإل ال  احلجم بالتااون جع شركاء امجم املتحاإل.

بشاأن التقرياار الساانوي للماااير التنفيااذي   2014/20 قاارارواختاذ اجمللااس التنفيااذي ال  - 115
 ملكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع.

  
 اجلزء املشترك  

 
 جراجاة احلسابات والرقابة الااخليتان -شر خاجس ع

قام جاير جكت  جراجااة احلساابات والتحقيقاات، بربنااج  امجام املتحااإل ائياائي،         - 116
ملكتا    2013تقرير الربناج  ائيائي بشأن املراجااة الااخلياة للحساابات والتحقيقاات لااام      

 ،DP/2014/16)حااااإل ائياااائي  جراجااااة احلساااابات والتحقيقاااات التاااابع لربنااااج  امجااام املت     
واملرنقااات(. وقااام جاااير ُشااااة خاااجات الرقابااة، بصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان، تقرياار      

الايت اضاطلات    2013الصناوق عن أنشطة املراجااة الااخلياة للحساابات والتحقيقاات لااام      
واملرنقااات(. وقااام   ،DP/FPA/2014/6/Add.1و  DP/FPA/2014/6)هبااا ُشااااة خاااجات الرقابااة   

جاير نريق املراجاة الااخلية للحسابات والتحقيقاات، التقريار السانوي ملكتا  امجام املتحااإل       
بشااأن أنشااطة املراجاااة الااخليااة للحسااابات والتحقيقااات       2013شاااريع لاااام  خلاااجات امل

(DP/OPS/2014/3)    وأدلاات املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل، ونائاا  املاااير التنفيااذي .
م بأعماال املااير التنفياذي ملكتا      )الشؤون ائدارية( لصناوق امجم املتحااإل للساكان، والقاائ   

 امجم املتحاإل خلاجات املشاريع، عل  التوات، بايانات وتااتوا ردود جن ائدارإل.
وأثاىن أعضااء اجمللاس علا  برنااج  امجام املتحااإل ائياائي، وصاناوق امجام املتحاااإل            - 117

وا بالتقاام الاذي   للسكان، وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع لتقاريرهاا السانوية، ور اا   
أ رزتااه مجيااع املنظمااات الااثالو ي جااجلااة القضااايا ائداريااة املتصاالة مبراجاااة احلسااابات وي   
اخلطااوات املتخااذإل ملااجلااة جواناا  الضاااف ي اجملاااالت اات امولويااة الااليااة. وأعربااوا عاان    

http://undocs.org/ar/DP/2014/16
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/6/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/3
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املنظماات   تقايرهم ئدراج املالوجات اات الصلة باخلسائر املالية النامجة عن الغاش، وشاجاوا  
 الثالو مجياوا بقوإل عل  أن تونر أيضا جالوجات عن املاال  املستردإل.

وقالااات الوناااود إ اااا ُتر ااا  باعتمااااد جاااوارد بشااارية إضاااانية ملراجااااة احلساااابات      - 118
والتحقيقات للمنظمات الثالو، وابستفسرت عما إاا كانت املنظماات تاتارب أن لاايوا جاوارد     

ذا اجملاال. وشاادت علا  ضارورإل وجاود ضاوابة رقابياة ناالاة ي         كانية للونااء بوالياهتاا ي ها   
املكات  ائقليمية والقطرية، مبا ي ال  اختااا تااابور لكفالاة االجتثاال للسيابساات وائجاراءات       
املتالقااة بتفااوي  الساالطة. ونيمااا يتالااق بالتحقيقااات، طلااات الونااود توضاايحا بشااأن أبساااا   

 ت.إقفال قضايا جاينة باا إجراء تقييم أو
وأكات الونود عل  أإية إدارإل املخاطر وأعربت عان تطلاواا إىل زياادإل تازياز ثقاناة       - 119

 إدارإل املخاطر وااربستوا.
 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
أعاار  أعضاااء اجمللااس عاان تقااايرهم ليجااراءات الاايت اختااذها برناااج  امجاام املتحاااإل   - 120

مبراجاة احلسابات، وقاالوا إ ام ير ااون مبوانااهتم مبالوجاات      ائيائي لتناول التوصيات املتالقة 
إضانية عن آليات املسااءلة والرقاباة ي ا يكال اجلاياا لربنااج  امجام املتحااإل ائياائي. وعلا           
الارغم جاان أن عاااد قضااايا الغااش املتصاالة بالشاراء ال ياازال رثاال جماااال للقلااق، شااجات الاااول   

اصالة جواا  ي نحا  أيااط إدعااء الغاش علا  الصااياين         امعضاء الربناج  ائيائي علا  جو 
القطااري وائقليمااي والنظاار ي ختصااي  املااوارد ملراجاااة احلسااابات والتحقيقااات ابسااتنادا إىل    

 تقييمه للمخاطر إاا اقتضت احلاجة.
 

 صندو  األمم املتحدة للسكان  
ي إنشاااء  اعترناات الونااود بالتقااام الااذي أ اارز  صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان       - 121

املكت  اجلايا خلاجات جراجاة احلسابات والتحقيقاات، واعتربتاه عنصارا اا أإياة ي ا يكال      
الشاجل للرقابة الااخلياة واخلارجياة. وأعربات تلا  الوناود عان اهتماجواا مبارناة الكيفياة الايت           
بسااُياير هبااا صااناوق السااكان عمليااات املنظمااة الاايت ُتقااار بأ ااا تنطااوي علاا  خماااطر عاليااة         

يتالق مبراجااة احلساابات ويتاوىل تنفياذ بسيابساة إدارإل اجلارد، وكاذل  باالنظر إىل أإيتاوا           نيما
 للربناج  الااملي لتازيز أجن بسلع الصحة ائجنابية.

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

ر اات الوناود باااجلوود الايت ياااذ ا جكتا  امجاام املتحااإل خلاااجات املشااريع ي جمااال        - 122
جاة احلسابات والتحقيقات، ور ات بالتحسن املطرد ي عاد جراجاات  سابات املشااريع  جرا
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غور املشفوعة بتحفظات، وكذل  نساة جراجاات  سابات املشاريع الايت  صالت علا  تقااير     
جرٍض. وأشارت الونود إىل التاابور ائضانية اليت اختذهتا ائدارإل جان أجال تازياز نظاام الضاوابة      

 .2013ات أيضا باام وجود جراجاات  سابات غور ُجرضية ي عام الااخلية، نر 
وردا علاا  الاا ، أشااارت املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي إىل أن          - 123

توصااية إىل مثااان توصاايات وبساايتم إقفااال  22توصاايات جراجاااة احلسااابات قااا اخنفضاات جاان  
البستاراض ا يكلي للربناج  ائيائي يتايي أداإل  . وأنادت أن ا2014القضايا املتاقية بنواية عام 

ُجحسَّاانة ئدارإل املشاااريع جاان املراكااز ائقليميااة، وبالتااات يزيااا جاان املواءجااة الفنيااة واملساااءلة       
عموجا. ونيما يتالق بائدارإل املالية، قالت إن قيام الربنااج  ائياائي بتجمياع اخلااجات وزياادإل      

 املاليني ُيتوقع أن لقق  وضا هبذ  املومة عموجاا. وقالات إن   االهتمام املوجه العتماد املو فني
الربناج  ائيائي ينو  أيضا إىل توانر جوارد كانية ملومته املتالقة بالتحقيقات، شاريطة أن يظال   

 االجتا  ي عاد القضايا كما هو.
لساكان،  وأكات نائاة املاير التنفياذي )الشاؤون ائدارياة( لصاناوق امجام املتحااإل ل       - 124

للاول امعضاء أن كثورا جن عمليات إدارإل التغيور الواردإل ي التقرير السنوي للماير التنفياذي  
تتناول الامليات اليت تاترب عالية املخاطر نيما يتالق مبراجاة احلسابات. ونيما يتالاق بابساترداد   

ونيماا يتالاق بااملوارد    اخلسائر املالية، مت بالفال االبسترداد الكاجل ي قضيتني جن ثالو قضاايا؛  
املخصصة ي امليزانية للرقابة وإدارإل املخاطر، أنادت أن صناوق امجم املتحااإل للساكان يامال    
ي  اااود امليزانيااة املاتماااإل، ودعاات اجمللااس إىل النظاار ي تقييمااه ي مجيااع أنشااطة الرقابااة،         

 واملراجاة الااخلية للحسابات، والتقييم، وامنشطة ائدارية.
ناااد املاااير التنفيااذي بالنيابااة ملكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات املشاااريع، ي رد ، أن وأ - 125

جلنة ابستاراض الاائاني تامل عل  جاا يارام وأ اا مسحات للوكااالت بتقابسام املالوجاات بشاأن         
الاائاني الذين هم جوضاع شا  واختااا ائجاراءات الالزجاة تاااا لاذل . وأنااد أناه نيماا يتالاق            

ات اات الصاالة باااملو فني، أناااد أن جكتاا  الشااؤون القانونيااة بااامجم املتحاااإل  مبتاباااة التحقيقاا
يقااوم بااالنظر ي القضااايا احلسابسااة، ويتخااذ القاارارات النوائيااة بشااأن القضااايا التأديايااة قاااض     
جسااتقل؛ وأضاااق أن جكتاا  خاااجات املشاااريع جلتاازم بتقابساام املالوجااات بشااأن الاقاااات        

الوجات جع الوكاالت الشريكة، وجلتزم باختاا مجيع اخلطاوات  القانونية املصادنة لاى تاادل امل
 اليت ي جتناوله ملتاباة القضايا.

بشأن تقارير املراجاة الااخلياة للحساابات    2014/15 قرارواختذ اجمللس التنفيذي ال - 126
والتحقيقاات ي برناااج  امجام املتحاااإل ائيااائي، وصاناوق امجاام املتحااإل للسااكان، وجكتاا      

 املتحاإل خلاجات املشاريع.امجم 
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 تقارير جكات  امخالقيات ي برناج  امجم املتحاإل ائيائي، وصناوق -بسادع عشر 
 امجم املتحاإل للسكان، وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع

عرض جااير جكتا  امخالقياات بربنااج  امجام املتحااإل ائياائي أنشاطة املكتا  ي           - 127
، وعرضاات املااايرإل املااونااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي رد       (DP/2014/17) 2013عااام 

ائدارإل. وقام املو ف املسؤول ملكت  امخالقيات ي صناوق امجام املتحااإل للساكان تقريار     
وعرض جاير جكتا  املاوارد الاشارية لصاناوق امجام       (DP/FPA/2014/4) 2013املكت  لاام 

املتحااإل للسااكان رد ائدارإل. وعاارض جاااير نرياق املراجاااة الااخليااة للحسااابات والتحقيقااات   
مبكت  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع، بالنياباة عان املو اف املساؤول ملكتا  امخالقياات           

 2013ملشاااااريع، أنشااااطة جكتاااا  امخالقيااااات لاااااام مبكتاااا  امجاااام املتحاااااإل خلاااااجات ا
(DP/OPS/2014/4).وقام املاير التنفيذي املؤقت رد ائدارإل ، 

ور ااات جمموعااة جاان الونااود بتقااارير جكاتاا  امخالقيااات بربناااج  امجاام املتحاااإل     - 128
للسااكان، وجكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات املشاااريع،       ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل   

ووانقت عل  أن االضطالع مبومة قوية لألخالقيات ُيااا أبسابسايا للقياام برقاباة ناالاة. وأثنات       
هذ  الونود عل  الاعم القوي امُلقاَّم جن ائدارات ملكات  امخالقياات التابااة  اا، وشاجاتوا     

  عن طريق ختصي  جوارد كانية ملوماة امخالقياات.   عل  جواصلة التقيا بالتزاجوا، مبا ي ال
وشادت تل  الونود عل  الااور ا اام الاذي تضاطلع باه جكاتا  امخالقياات ي إجيااد ثقاناة          
النااازاهة واملساااءلة ي مجيااع جنظوجااة امجاام املتحاااإل، و اصااة بااالنظر إىل أإيااة بسيابسااة عااام       

لياة املنظماات. وشاادت تلا  الوناود      التساجي جطلقا جع الفساد، وضرورإل إثااات كفااءإل وناا  
خالفااات وتشااجياوم، وطلااات جاان املنظمااات وضااع      علاا  ضاارورإل اايااة اُلماااللغني عاان امل    

تنقيي( السيابسات اليت  نع االنتقام جان امُلااللغني عان املخالفاات، والان  علا  نتارإل تقاادم          )أو
تقل عن بستة أشور يتم خال اا ائباالو عان االنتقاام. و ثات تلا  الوناود املنظماات علا            ال

املقر واملستوى املياااين علا  الساواء،     تونور التاري  عل  امخالقيات للمو فني عل  جستوى
واختاا التاابور الالزجة لتتاع ناالية هذ  الرباج . وشجات الونود كذل  برناج  امجم املتحااإل  
ائياائي، وصاناوق امجاام املتحااإل للسااكان، وجكتا  امجاام املتحااإل خلاااجات املشااريع علاا        

بينااوا وبينااوا وبااني بسااائر أعضاااء نريااق   جواءجااة بسيابساااهتا املتالقااة باحلمايااة جاان االنتقااام نيمااا   
 امخالقيات بامجم املتحاإل.

وأثىن أ ا الونود عل  إدارإل برناج  امجام املتحااإل ائياائي لنتاائ  االبستقصااء الاذي        - 129
قام به جكت  أخالقيات الربناج  ائيائي والايت ُتشاور إىل أن املاو فني ال رتنااون عان ائباالو       

خاوق جان االنتقاام. غاور أن الوناا أثاار القلاق إزاء الااليل الاذي           عن بسوء السلوك بسا  أي

http://undocs.org/ar/DP/2014/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/4
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/4
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ُيروى والذي جفاد  أن املو فني غالااا جاا ال يتقااجون ليباالو عان املخالفاات بساا  شااور         
بسائا بأنه لن يتم نال شايء لتصاحيي امجار، وهاو شااور عازز  جاا ُيازعم جان عاام اختااا أي            

املاو فني املتاورطني ي املخالفاات. وي  اني أثاىن      تاابور جشوودإل ي  يناوا و/أو عقابياة ضاا    
الونا عل  برناج  امجم املتحاإل ائيائي جلوود  اجلارية لتصحيي الا  الشااور، اقتارح الوناا     
أن تضطلع كل جنظمة جبوا ااثال لكفالاة جااجلاة أي خمااوق قاا ُتاث  املاو فني عان ائباالو          

 عن بسوء السلوك جااجلة جالئمة.
ايرإل املااونة لربناج  امجم املتحاإل ائيائي معضاء الصاناوق أن الربنااج    وأكات امل - 130

ائيائي يأخذ تقرير جكت  امخالقيات وتوصياته جأخاذ اجلاا. أجاا نيماا يتالاق مبساألة شااور        
املااو فني الااواردإل ي تقرياار جكتاا  امخالقيااات، أبلغاات اجمللااس أن مثااة نريقااا عاااجال بقيااادإل      

يااة، يتااألف جاان اااثلني رئيساايني جاان جكتاا  الاااعم القااانوين، وجكتاا   جكتاا  الشااؤون ائدار
املوارد الاشرية، وجكت  جراجاة احلسابات والتحقيقات، وجكت  امخالقياات عقاا اجتماعاا    
أوليااا ملناقشااة أبساااا  املسااائل الكاجنااة وراء هااذا الشاااور، واختاااا اخلطااوات املمكنااة املختلفااة   

كثر ناالية وابساتااقية. وتنااول املو اف املساؤول مبكتا       لتناول قضايا شاور املو فني بشكل أ
أخالقيات صناوق امجم املتحاإل للساكان باملثال جساألة الشااور، وأكاا للوناود أن الصاناوق        
يتاااع إجااراءات قانونيااة صااارجة وُيصااار تاميمااات جنتظمااة للمااو فني ُتااايِّن ائجااراءات الاايت      

ختااا ائجاراءات القانونياة الواجااة إزاء     يتخذها الصناوق بشأن جزاعم بسوء السلوك، ويكفل ا
مجيع امشخاا املانيني. وأناد املاير التنفيذي املؤقت ملكت  امجم املتحاإل خلاجات املشااريع  
أيضا أن املكت  يتناول كل شكوى جباية، وُيصاار تقاارير جنتظماة بشاأن  الاة التحقيقاات،       

بامخالقيااات. وأشااار برناااج  ويضااطلع نملااة توعيااة للمااو فني بشااأن الشااواغل اات الصاالة 
امجام املتحاااإل ائياائي، وصااناوق امجاام املتحااإل للسااكان، وجكتاا  امجام املتحاااإل خلاااجات     

 املشاريع مجياا إىل أ ا بستنظر ي جقتر ات الونود الااعية إىل إجراء حتسينات.
بشااااأن تقااااارير جكاتاااا  امخالقيااااات  2014/22 قاااارارواختااااذ اجمللااااس التنفيااااذي ال - 131
امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان، وجكتاا  امجاام املتحاااإل          ناااج برب

 املشاريع. خلاجات
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 اجلزء الثالث 
   2014الاورإل الاادية الثانية لاام 

 املاقودإل ي جقر امجم املتحاإل، نيويورك
 2014أيلول/بساتمرب  5إىل  2خالل الفترإل جن 
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 املسائل التنظيمية -أوال  
للمجلاس التنفياذي لربنااج  امجام املتحااإل       2014لاام  ثانيةقات الاورإل السنوية الع - 1

ائيائي وصاناوق امجام املتحااإل للساكان وجكتا  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع ي جقار           
 .2014أيلول/بساتمرب  5إىل  2 امجم املتحاإل ي نيويورك ي الفترإل جن

 2014لاماال لاورتااه الااديااة الثانيااة لاااام     وخطااة اجاااول امعمااال  وأقاار اجمللااس   - 2
(DP/2014/L.3)    2014لاااام   الساانوية ، كمااا اعتمااا تقرياار الاااورإل (DP/2014/18)  واعتمااا .

وخطااة الاماال املؤقتااة للاااورإل  (DP/2014/CRP.2) 2015جشااروع خطااة الاماال الساانوية لاااام 
 .2015الاادية اموىل لاام 

ات الاااايت اختااااذها اجمللااااس التنفيااااذي ي دورتااااه الااديااااة الثانيااااة لاااااام قااااراروتاااارد ال - 3
  املوقع الشاكي للمجلس التنفياذي اليت ركن االطالع عليوا ي DP/2015/2الوثيقة  ي 2014

Executive Board website. 
 :2015ملقالة ي عام ووانق اجمللس التنفيذي عل  اجلاول الزج  التات لاوراته ا - 4

 كانون الثاين/يناير 30إىل  26جن   الاورإل الاادية اموىل: 
 )نيويورك( زيران/يونيه  12إىل  1جن    الاورإل السنوية: 
 أيلول/بساتمرب   4إىل  1جن   الاورإل الاادية الثانية: 

  
 ربناج  امجم املتحاإل ائيائياجلزء املتالق ب  

  
 ناج  والشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإلبيان جايرإل الرب -ثانيا  

 يجااايرإل الربناااج  ي جال ظاهتااا االنتتا يااة أجااام اجمللااس التنفيااذي )جتا ااة     تناولاات - 5
أربااة جواضايع رئيساية وهاي:     ( Executive Board website املوقاع الشااكي للمجلاس التنفياذي    

ي الاا  انتشااار وباااء  لألزجااات الاوليااة املتزاجنااة، مبااا برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي  تصاااي 
ائياوال ي غر  أنريقيا؛ وجا يقاجه جن دعم لامليات التنمية الااملية الرئيساية؛ والتقاام احملارز    

، وا يكلااة التنظيميااة؛ واملااوارد املاليااة    2017-2014تراتيجية للفتاارإل ي تنفيااذ اخلطااة االبساا  
برنااج  امجام   للمنظمة وأإية الشفانية واملساءلة. وابستولت بيا ا بشرية نيايو يوضي أعمال 

لاعم صاناعة صايا أمسااك التوناة ي جناو  احملاية ا اادو، جاع التركياز علا            املتحاإل ائيائي 
 بستااجة، وبُسُال الايش.التحايات اليت تواجه اال

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2014/18
http://undocs.org/ar/DP/2014/CRP.2
http://undocs.org/ar/DP/2015/2
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
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وشااادت املااايرإل علاا  أن امثاار املاااجر لألزجااات وال اعااات علاا  جكابساا  التنميااة      - 6
يشاارك  ربنااج  ائياائي   يقتضي اهتماجا شاياا جن جان  اجملتمع الاوت. وأضاانت قائلاة إن ال  

عام االنتاااش   جشاركة كاجلة ي التصاي لألزجات املتزاجنة مبا يتماش  جع واليته، املتمثلة ي د
ي برنااج  امجام املتحااإل ائياائي     املاكلر وبناء القارإل علا  التكيُفاف. وتكلمات عان جشااركة      

الاااراق ي جساااعاإل اجملتماااات احملليااة املسااتوانة والضااايفة. وتناولاات امعمااال الاايت يقااوم هبااا   
اجلموورياة  ازاع ي الربناج  ي جا يتالق بُسُال الايش وبناء القارإل عل  التكيُّف ي جواجوة النا 

، وقيااام الربنااااج  بتقياايم الاااجار وبااالتخطية جااان أجاال ائنااااش ي غااازإل،       الاربيااة السااورية  
وجراقاااة االنتخابااات ي أنغانسااتان. وبساالطت الضااوء علاا  الاارباج  الاايت يضااطلع هبااا        ودعاام

، نضاال عان   مجوورياة أنريقياا الوبساط    الربناج  ائياائي ئضافاء االبساتقرار علا  احلوكماة ي      
الامال علا  انتااشاوا املاكلار؛ وبنااء الساالم وأعماال املصااحلة ي جناو  الساودان. وأضاانت            
قائلة إنه ي جا يتالق بتفشاي وبااء ائيااوال ي غار  أنريقياا، يشاارك الربنااج  بنشااط الالااان          

الاعم وتونور  توطئة لالبساتجابة علا     أوبسع لتنسيق عل  نطاقامجم املتحاإل املتأثرإل وجنظوجة 
 لصاياين الوط  وائقليمي.ا
وشادت عل  أن جن الضروري لنجاح التصاي لتل  امزجاات والتحاايات اموبساع     - 7

نطاقاا، والايت تتمثال ي الفقاار، وتغيُّار املنااخ، والتااهور الايئااي أن يواناق، اجملتماع الااوت علاا           
ليااات خطااة خطااة تنميااة عامليااة طمو ااة. وأردناات قائلااة إن الاااعم الااذي يقاجااه الربناااج  لام 

، نضاال عان التاجيال بامهاااق ائيائياة لأللفياة، يشامل جسااعاإل         2015باا عاام   التنمية ملا
الالاااان علاا  إعااااد خطااة عماال للتاجياال بامهااااق ائيائيااة لأللفيااة، تيسِّاار االنتقااال جاان       
ي امهااااق ائيائيااة لأللفيااة إىل أهااااق إيائيااة جسااتااجة ي املسااتقال. وأباارزت الاااور القياااد 

، والتزاجاه بالامال   امجم املتحاإلي عملية التنسيق ي برناج  امجم املتحاإل ائيائي الذي يؤديه 
القطرياة  امجم املتحااإل  ائيائي لتمكني نظام املنسق املقيم وجال أنرقة امجم املتحاإل جع جواز 

ل الايت يقاوم   . ولفتات االنتااا  إىل امعماا   2015واملنظوجة جنابساني مغراض عامل جا بااا عاام   
هبا الربناج  بشأن التغيُّر املناخي، وأبارزت دور  النشاة ي تنظايم املاؤ ر الااوت الثالاث املاا         
بالاول اجلزرية الصغورإل الناجية، وجشاركته ي هذا املؤ ر. كما يشارك الربنااج  بنشااط أيضاا    

 .جني الاامام، الذي دعا إىل عقا  2014عام  ؤ ر القمة املا  باملناخي دعم ج
 2017-2014بساااتراتيجية للفتااارإل  وأردنااات قائلاااة إن الربنااااج  صااامم خطتاااه اال     - 8
ا وي يكفل  كنه جان جواجواة تلا  التحاايات بنجااح وبرجماة اال تياجاات القطرياة  اليا          مبا
. وتتماشا  اخلطاة جاع أولوياات الالااان املساتفياإل جان الارباج  واملنظماات          2015 باا عام جا

جواضااياوا الرئيسااية جااع خطااة التنميااة الاامليااة الناشاائة. وتاتمااا املكاتاا        ائقليميااة، وتتسااق 
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القطرية، واملكات  ائقليمية وجكت  السيابساات ودعام الارباج  بالكاجال التركياز علا  جاودإل        
مجيااع  الاارباج  والنتااائ . وجتااري جواءجااة الربناااج  بساارعة، وي املواعيااا املقااررإل،  يااث أ اات 

جكتااا قطرياا املر لاة اموىل، وجان املتوقاع اكتماال الا          60 يقار  جان   املناطق اخلماس وجاا  
 .2015 اجا نلول الربع امول جن عام 

قاا  ربنااج  ائياائي   وأطلات املايرإل اجمللس عل  التغيور التنظيمي. وأضانت قائلاة إن ال  - 9
فة، باااأ ي إعااادإل جواءجااة املااو فني جااع ا ياكاال اجلاياااإل، ويركااز علاا  تازيااز اجملاااالت الضاااي  

يااازز ي الوقاات ااتااه ائدارإل القائمااة علاا  النتااائ ، وإدارإل املاااارق، وضاامان جااودإل         كمااا
الرباج . وابستكمل الربناج  اجلولة اموىل ملارض نرا الامل وأبل  نساة كااورإل جان املاو فني    

تشااارين باااأدوارهم اجلايااااإل. وجااان املتوقاااع أن تكاااون ا ياكااال اجلايااااإل جااااهزإل ي جطلاااع      
. ويلتااازم 2015وأن يامااال املو فاااون بصاااورإل كاجلاااة ي  اياااة عاااام   2014امول/أكتاااوبر 

الربناااج  بتنفيااذ الامليااة علاا  وجااه الساارعة، دون إخااالل بال اهااة. وعناااجا تكتماال الامليااة،   
بستكون كل اخلاجات ي جمال السيابسات جتوائمة بصورإل عملية ي جكتا  السيابساات ودعام    

رية جتوائمة بشاكل أنضال جاع ا تياجاات الالااان      الرباج  اجلايا، وبستكون اخلاجات االبستشا
للمجلاس، ي جاارض إقرارهاا     املستفياإل جن الرباج ، وبسايكون  جام املقاار أصاغر. وأكاات     

اجلاياإل، بستؤدي إىل زياادإل   بالصاوبات اليت يواجووا املو فون، أن التغيورات وأبسالي  الامل
 الامليات املاسطة وتازيز الكفاءإل.

 DP/2014/20) 2013يضاااا االبساااتاراض السااانوي للحالاااة املالياااة،  وقااااجت املاااايرإل أ - 10
 2013وجرنقاته( نضال عن جالوجات تفصيلية تتصل باالبستاراض السنوي للحالة املالياة لااام   

(DP/2014/20/Add.1 وي عام .)علا  رأي غاور   برنااج  امجام املتحااإل ائياائي      صل  2013
جشفوع بتحف ، رثل  صيلة عقا تقرياا جن آراء جراجاي احلسابات غاور املشافوعة باتحف .    
وبسيستفيا الربناج  جن ال  ائجناز بزيادإل حتسني إطار التنفيذ الوط  عن طرياق إدارإل التنفياذ   

، تلقا  الربنااج  ائياائي جسااإات     2013ن ائ كاام. وي عاام   القائم عل  املخاطر مبزياا جا  
باليااني دوالر. وبلغاات املااوارد   5.25بليااون دوالر، وبلاا  إمجااات النفقااات    4.83جمموعوااا 
، واتساات قاعااإل   2012ي املائة عن عاام   5.9جليون دوالر أي بزيادإل تال   895.7الاادية 

عضاوا. وبلغات املسااإات     56ن ليصل الااد إىل أعضاء آخري 6املنظمة جن املا ني بانضمام 
ي املائاة جاان   30، بزياادإل تالا    2013بلياون دوالر ي عاام    3.93امخارى )غاور امبسابساية(    

 4.37جاان املااوارد غااور املنفقااة  2013الالاااان املسااتفياإل جاان الاارباج . وبلاا  الرصاايا ي عااام  
جزئيااا إىل تسااويات الفتاارإل  ، ويرجااع الاا 2012باليااني دوالر، أي بزيااادإل طفيفااة عاان عااام 

السابقة اليت أجريت اجتثاال للماايور احملابساية الاولية للقطاع الاام. ويوت الربناج  أإية كااورإل  

http://undocs.org/ar/DP/2014/20
http://undocs.org/ar/DP/2014/20/Add.1
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يتااني جان قياجاه بنشار جالوجاات جستفيضاة علا  جوقااه علا  شااكة            للشفانية واملساءلة، كما
ابستضااانة املاااادرإل ؛ وجاان خااالل عملااه كاضااو جؤبسااس وشااري  ي  open.undp.orgائنترناات 

 الاولية لشفانية املاونة؛ وبكشفه الال  لتقارير املراجاة الااخلية للحسابات.
وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان تر ياااوم بتفاعاال املااايرإل جااع الاااول امعضاااء وبقيااادإل       - 11

لتواجاا  علا  الساا ة    ربنااج  ائياائي   . وأشاد أعضاء اجمللاس بال برناج  امجم املتحاإل ائيائي
لاامليااة ي وقاات يتساام بشاااإل التقلاااات. وأشااار بااا  الونااود ي جااارض توجيااه االهتمااام إىل ا

امثاار املاااجر لل اعااات وامزجااات الناشاائة علاا  التنميااة الاشاارية، إىل الاااور القيااادي احليااوي     
ي دعاام االنتقااال جاان ائغاثااة إىل التنميااة ودور  التنساايقي ي  ربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي ل

ائيائي. ويؤدي التركيز عل  املؤبسسات الشاجلة للجمياع، والقاارإل علا     امجم املتحاإل  جواز
بسايما ي الايئاات املتاأثرإل     التكيُّف إىل وضع املنظمة ي جركز قوي لتقامي إبسوام لاه قيمتاه، وال  

بامزجات واملتسمة با شاشة. وشجات الونود الربناج  عل  جواصلة جال املشااركة الشااجلة   
 رإل عل  التكيُّف أولوية ابستراتيجية عليا، وبناء قاراته ي هذين اجملالني.والقا
ي جاا يتالاق باحلاا جان     ربنااج  امجام املتحااإل ائياائي     وأكات الونود الاور الفرياا ل  - 12

الفقر، واملساعاإل عل  التاجيل بالتقام صو  امهااق ائيائية لأللفياة، والاانع  طاة التنمياة     
إىل امجام. وأعر  أعضاء اجمللس عن تقاايرهم الكااور ملااخالت الربنااج       2015باا عام  ملا

وجشورته أثناء جناقشات الفريق الااجل املفتوح با  الاضوية املا  بأهااق التنمية املساتااجة.  
وتاوت الونااود أإيااة كاااورإل لألعماال املسااتمرإل الاايت تقااوم هباا املنظمااة لاااعم جشاااورات الاااول    

وأعرباات الونااود عاان تطلاوااا إىل الاااعم    2015ة التنميااة ملااا باااا عااام  امعضاااء بشااأن خطاا 
املسااتمر والقااوي جاان جاناا  املنظمااة طااوال الساانة املقالااة ي الوقاات الااذي تاماال نيااه الاااول    
امعضاء جن أجال التوصال إىل اتفااق بشاأن خطاة حتقياق التحاول للقضااء علا  الفقار وجلاال            

 التنمية املستااجة جسااها املشترك.
وشااادت جمموعااة جاان الونااود علاا  أن االبسااتاراض الااذي جيااري كاال أربااع بساانوات    - 13

، يأاناان للمنظماة باإيالء    2017-2014، ربناج  امجم املتحاإل ائيائيواخلطة االبستراتيجية ل
أولوية عليا للقضاء عل  الفقر كواق أمسا . وعاالوإل علا  الا ، تشاجع هاذ  اجملموعاة جان         

يااالء أولويااة عليااا لتنفيااذ املشاااريع املتصاالة بالتااااون ي جااا بااني الونااود الربناااج  ائيااائي علاا  إ
بلاان اجلنو ، وتيسور نقل التكنولوجيا إىل الالااان الناجياة. وأشاارت تلا  اجملموعاة إىل قارار       

، ودعاااات 18/1اللجنااااة الرنياااااة املسااااتوى املانيااااة بالتااااااون ي جااااا بااااني بلاااااان اجلنااااو  
للتااااون ي جااا بااني امجاام املتحاااإل اشااري واملااات ملكتاا  ائيااائي إىل زيااادإل دعمااه ال الربناااج 
 اجلنو . بلاان
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، أكا عاد جان الوناود أن علا     2017-2014وي جا يتالق بالربناج  الااملي للفترإل  - 14
أن يركز علا  االنتقاال جان امهاااق ائيائياة لأللفياة إىل خطاة        برناج  امجم املتحاإل ائيائي 

ا ابسااتنادا إىل امهااااق ائيائيااة املسااتااجة وخطااة التنميااة ملااا باااا  وحتوليااة أكثاار طمو اا عامليااة
يؤدي إىل جواءجة أنشطة الربنااج  جاع ائطاار اجلاياا. وتارى تلا  الوناود ي         ، مبا2015 عام

للخطاة االبساتراتيجية وإطاار النتاائ  نرصاة جثالياة لصاقل         2015ابستاراض جنتصف املاإل عاام  
ربناااج  لاا  أن امنشااطة الربناجميااة الاايت يضااطلع هبااا ال  تلاا  املواءجااة. وشااادت تلاا  الونااود ع 

، مبا نيوا الربناج  الااملي، جي  أن تكون بناء عل  الطل ، وأن تضع ي االعتااار  اجاا   ائيائي
ا تياجااات الالاااان املسااتفياإل جاان الاارباج  وأهاااانوا، وأن تااتمكن جاان التكيااف جااع الظااروق  

ربناااج  امجاام املتحاااإل لاا  أإيااة التواجااا الااااملي لائقليميااة واحملليااة. وشااادت تلاا  الونااود ع 
 ي الالاان املستفياإل جن الرباج ، مبا نيوا الالاان املتوبسطة الاخل.ائيائي 

وي جااا يتالااق باالبسااتاراض ا يكلااي، أعرباات الونااود عاان تقااايرها ملشاااركة جااايرإل      - 15
جارناة الطريقاة الايت بساتؤثر هباا      الربناج  جع اجمللس ولزيادإل الشفانية. وأعربوا عن احلرا عل  

علا  نشار الااعم املنابسا  للغارض      ربناج  ائيائي التغيورات ي التنفيذ، وكيف بستازز قارإل ال
ي الايئات املتأثرإل بامزجات والايئات ا شة. وأقرت الوناود باأن عملياة الاتغور ا يكلاي ليسات       

 يسورإل، وشجات املنظمة عل  إبقاء اجمللس عل  علم.
ربت جمموعة جن الونود عان القلاق بشاأن أثار االبساتاراض ا يكلاي علا  جاو في         وأع - 16

الالا الناجي. وأشارت تل  الونود إىل أناه عنااجا تفضال املنظماة ائيائياة أن تتجاهال بصاورإل        
ربنااج   ال يربسال هاذا ائشاارإل الصاحيحة للالااان الناجياة الايت تارى أن ال         ناام  انتقائية  ثيل بلاا 

قوم عل  املساواإل، وشفانة. وي هذا الصااد، أعربات الوناود عان تطلاواا إىل      جنظمة تائيائي 
. وشاادت ي جاارض   امجام املتحااإل  زيادإل تازيز الشفانية، واملساءلة وائدارإل الرشياإل ملنظوجة 

املتالق باالبستاراض الذي جياري كال أرباع بسانوات، علا  أإياة        67/226ائشارإل إىل القرار 
ائيااائي، وأشااارت الونااود إىل أ ااا يناغااي أن امجاام املتحاااإل ي جواااز هياكاال ائدارإل الشاااجلة 

 تاكس التمثيل ائقليمي املنصف.
. وشااجاوا ائطااار املتكاجاال للنتااائ  واملااوارد  ور اا  أعضاااء اجمللااس بالتقااام بشااأن   - 17

الربناااج  علاا  التاجياال بتنفيااذ ائطااار وأعربااوا عاان تطلاواام إىل زيااادإل التحلياال علاا  القااارإل    
داء ي املياااان ونتااائ  الربناااج . ودعااا بااا  الونااود إىل تضاامني التقااارير املقالااة املااوارد      وام

برنااج  امجام   املوجوة إىل التااون ي جاا باني بلااان اجلناو  ي بساياق االتفاقاات الثالثياة جاع         
أن عل  التقريار السانوي املمتااز بشا    ربناج  ائيائي . وأشادت الونود عموجا بالاملتحاإل ائيائي

احلالة املالية، والذي أوضي كيف بسلطت الايانات، واملالوجات والتحليال، الضاوء علا  عمال     
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علا   برنااج  امجام املتحااإل ائياائي     املنظمة. وشادت تل  الونود عل  أإياة التقيايم و ثات    
تازيز ثقانة التقييم ي بسائر املنظمة. وأعربت عن تطلاوا إىل عملية ابستاراض لسيابسة التقيايم،  

علا  وضاع جناوجيات لتتااع النتاائ  وجسااإته نيواا.        برناج  امجم املتحااإل ائياائي   شجات و
 اجاال اللااواء لنصاارإل  برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي  وشااادت تلاا  الونااود علاا  أن يكااون   

امإيااة الرئيسااية    امعمااال القائمااة علاا  امدلااة. وي جااارض تشااايا أعضاااء اجمللااس علاا         
حتقيق النتائ  والكفاءإل، ر اوا باجلوود اليت ياذ ا الربناج  ئعاااد جنارب   للشفانية، والتوجه إىل 

عل  شاكة ائنترنت لتيسور وصول اجلموور إليه، لتتاع النتائ  واملوارد، وأكات تلا  الوناود   
 جن جايا احلاجة إىل إدارإل املخاطر بصورإل أنضل.

لااعموم لتنفياذ اخلطاة     وردا عل  ال ، أعربات جاايرإل الربنااج  عان شاكرها للوناود       - 18
، وليطاااار املتكاجااال. وقالااات إن الربنااااج   2017-2014االبساااتراتيجية للربنااااج ، للفتااارإل  

ائيائي بسيستخام ابستاراض جنتصف املاإل لصاقل اخلطاة وائطاار، ونقاا لألولوياات الوطنياة،       
ياة  بغرض القضاء عل  الفقار واحلاا جان أوجاه عاام املسااواإل. ويشاجع الربنااج  جكاتااه القطر         

عل  تازيز ابستخاام امدلة، والتماع الفارا للمشااركة ي اجملااالت الناشائة، وتازياز التاااون       
ي جا بني بلاان اجلنو . وأضانت قائلة إن الربناج  بسا  لاى إعااد اخلطاة االبساتراتيجية إىل   

بااا   جال املنظمة تفي بالغرض، لتنفيذ التاجيال بامهاااق ائيائياة لأللفياة وخطاة التنمياة ملاا       
عل   ا بسواء. وباملثل، نيدراج الربنااج  الاااملي ي اخلطاة االبساتراتيجية، بساا        2015عام 

، جاع التركياز بشاكل قاوي     2015الربناج  ائيائي إىل جواءجته جع خطاة التنمياة ملاا بااا عاام      
علاا  التااااون ي جااا بااني بلاااان اجلنااو ، وإىل جساااعاإل الالاااان املسااتفياإل جاان الاارباج ، علاا    

ءجة ابستراتيجيات براجموا الوطنية جاع امهاااق ائيائياة املساتااجة. ويارتاة عمال الربنااج         جوا
ائيائي ي الالاان اليت توجا هبا أزجات ونزاعات ارتااطا وثيقاا مبفواوم الكتلاة احلرجاة، الاذي      
ة ركن أن ياطي للربنااج  ائياائي القاارإل علا  االبساتجابة عناا احلاجاة. وياوت الربنااج  أإيا          

كااورإل أيضااا لوجااود  املااادي علا  الصااايا الااااملي ي الالاااان املساتفياإل جاان الاارباج ، مبااا نيوااا    
 الالاان املتوبسة الاخل.

وشادت جايرإل الربناج  عل  أنه بالرغم جان صااوبة التغايورات التنظيمياة، بسايتاني أن       - 19
اجلغراي للمو فني أثنااء عملياة    ا قيمتوا عنا اكتما ا. وتراعي إدارإل الربناج  ائيائي التمثيل 
يتالاق مبساألة هيكال إدارإل     جاا  االختيار، وبسُتطلع اجمللاس بانتظاام علا  آخار املساتجاات. وي     

ائيااائي علاا  جاااى أطااول، تاااي الصااناديق والاارباج   اجااا جسااألة تلايااة  امجاام املتحاااإل جواااز 
ا يكفال االتسااق التاام جاع     ائيائياة مبا  امجم املتحااإل  الغرض وتشارك ي املناقشات جع جمموعة 
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، وبسيسترشااا بااه تقرياار  اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي احلااوار التفاااعلي الااذي بساايجري ي  
 .االبستاراض الذي جيري كل أربع بسنواتبشأن  2016لسنة امجني الاام 

خطااة تنفيااذ لتوضاايي التقااام الااذي لققااه  برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي  ويسااتخام  - 20
بساانوات،  أربااعائي بصااورإل جنتظمااة، ي ضااوء االبسااتاراض الااذي جيااري كاال     الربناااج  ائياا 

. وبائضااانة إىل الاا ، ينظاار امجاام املتحاااإلبالتاااون جااع املؤبسسااات امخاارى التاباااة ملنظوجااة  
الربنااج  ائياائي إىل التااااون ي جاا بااني بلااان اجلناو  نظاارإل جاياة وبسيواصاال تازياز الاااعم        

للتااااون ي جااا بااني بلاااان اجلنااو ، نضااال عاان  جااه  تحاااإل امجاام املالااذي يقاجااه إىل جكتاا  
باني بلااان اجلناو . ويامال الربنااج  ائياائي بشاكل دؤو          الربناجمي املتالق بالتاااون ي جاا  

الصادر عن اللجناة الرنيااة املساتوى نضاال عان       18/1 قرارعل  تنفيذ التوصيات الواردإل ي ال
 .امجني الاامتوصيات 

إل عل  أن الربناج  ائيائي جلتزم بإجراء عمليات تقييم دقيقاة لألعماال   وشادت املاير - 21
اليت يضطلع هبا بالتااون جع نظرائه الوطنيني. وبسيستارض الربناج  ائياائي بسيابسااته التقييمياة    
بغرض تازيزهاا، بالتشااور جاع اجمللاس وجاع جكتا  التقيايم املساتقل، وبسيشامل الا  تربساي             

تقييمات الجركزية. وبسينشر الربناج  ائياائي تقييماتاه، بالصايغة     إربساء ضمان اجلودإل ئجراء
 اليت تقام هبا، عق  إجراء جناقشات بني جوات التقييم وائدارإل.

بشااأن االلتزاجااات بتموياال برناااج  امجاام  2014/24 قاارارواختااذ اجمللااس التنفيااذي ال - 22
بع بسانوات لسيابساات امنشاطة    املتحاإل ائيائي وتنفيذ االبستاراض الشاجل الذي جيرى كل أر

 .التنفيذية جن أجل التنمية
  

 برناج  امجم املتحاإل ائيائيااللتزاجات بتمويل  -ثالثا  
عرضاات املااايرإل  الااة  وياال املااوارد الااديااة للربناااج  ائيااائي، وصااناديقه وبراجمااه         - 23
كجزء جن بيا ا االنتتا ي. وأشارت إىل أن جان املتوقاع    (DP/2014/21)وجا باا   2014 لاام

جليااون دوالر،  850جااا جقاااار   2014أن تالاا  املساااإات ي املااوارد الااديااة للربناااج  عااام  
، لكناوا  2013رهنا بتقلاات بسار الصرق، ويشامل هاذا جاانوعات جارجاة ي جيزانياة عاام       

ي املائاة جان امليزانياة املتكاجلاة املساتوانة للفتارإل        49 نساة ال  رثل. و2014وردت ي عام 
. وشااجات أعضاااء اجمللااس الااذين مل يسااادوا  بليااون دوالر 1.75تالاا  الاايت  2014-2015

 اشتراكاهتم باا عل  القيام بذل  ي أقر  وقت اكن.

http://undocs.org/ar/DP/2014/21
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وشااادت املااايرإل علاا  أن املااوارد الااديااة )امبسابسااية( تاااا جاان صااميم قااارإل املنظمااة    - 24
حتقيااق النتااائ  وبسااتظل كااذل . وأضااانت قائلااة إن املااوارد الااديااة ت مااول خااربإل املنظمااة    علاا

وإدارهتا املؤبسساية ونظام الرقاباة. وهاي تسااعا علا  بنااء شااكات املكاتا  القطرياة وتوجياه            
ن عناصار الفاالياة   الاعم إىل الفئات امكثر نقرا وامشا ضافا، كما أ ا عنصر باال  امإياة جا   

برناااج  امجاام املتحاااإل    ائيااائي، الااذي يقااود  وينسااقه   امجاام املتحاااإل  جواااز  واالتساااق ي
يتالااق باااملوارد امخاارى )غااور امبسابسااية(، واملخصصااة بشااكل أكثاار جرونااة،  جااا . ويائيااائي

 كن الربناج  ائيائي جن جواءجتوا جع أولوياات الالااان املساتفياإل جان الارباج  ونتاائ  اخلطاة        
. ويتناول اجلزء الرابع عشر جان االبساتاراض الاذي جياري     2017-2014رإل االبستراتيجية للفت

 كل أربع بسنوات جسألة املاال  امبسابسية وغور امبسابسية بالنساة ملفووم الكتلة احلرجة.
وتوجَّااه أعضاااء اجمللااس بالشااكر إىل املااايرإل جاان أجاال النااو  التشاااوري الااذي يتااااه      - 25

املتالااق  67/226جوام بصافة خاصاة ي ضاوء القارار       وهاو  -برنااج  امجام املتحااإل ائياائي     
باالبستاراض الذي جيري كل أربع بسنوات  والاذي جاال  ويال اخلطاة االبساتراتيجية وائطاار       
املتكاجاال ي صااميم جاااول أعمااال اجمللااس. ووانقااوا علاا  ضاارورإل أن تظاال املااوارد امبسابسااية  

كشاارط أبسابسااي لقارتااه علاا  أن  ، برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي لتموياال  الركياازإل الرئيسااية
يكااون جنظمااة ابسااتراتيجية، وجسااتجياة، وقابلااة للتناااؤ ي جااا يتالااق بتحقيااق النتااائ . ووانقااوا   
بالكاجل عل  تركياز املنظماة علا  تاائاة املزياا جان املاوارد، مباا ي الا  علا  الصاايا احمللاي،             

قاعااااإل وشاااجاوها علااا  جاااذ  املزياااا جااان املاااوارد جااان القطااااع اخلااااا جااان أجااال تنوياااع 
 الااجة. املوارد
وأعربااوا عاان االرتياااح ملال ظااة تزايااا عاااد الالاااان، مبااا نيوااا الالاااان املسااتفياإل جاان     - 26

الاارباج ، الاايت تقااام جساااإات إىل امليزانيااة الااديااة، لكنااوم أعربااوا عاان قلقواام املسااتمر جاان       
بسابساي(. وشاجع   ابستمرار االختالل بني التمويل الاادي )امبسابسي( والتمويال اآلخار )غاور ام   

أعضاء اجمللس الربناج  ائيائي عل  ابستكشاق بُسُال جلال املاوارد غاور امبسابساية أكثار جروناة      
وأكثر قابلية للتناؤ، جع ضمان جواءجتوا جع اخلطة االبستراتيجية وامولوياات الوطنياة. وأعرباوا    

قاايب بشاأن  ويال    عن تطلاوم لتكرار احلوار املنظم، بسنويا، للتأكا جن ونااء اجمللاس بااور  الر   
أولويات الربنااج  ائياائي. وطلا  عااد جان الوناود إىل الربنااج  ائياائي وضاع خطاة لتاائاة            
املوارد جن أجل  ويل ائطار املتكاجل للنتائ  واملوارد. ويناغي للربناج  ائياائي أن ياارض ي   

احلاوانز، واآللياات،   اخلطة إجراءات دادإل لزيادإل املوارد امبسابسية واقترا ات جلموبساة بشاأن   
وطرائق التمويل، لزيادإل امجوال غور امبسابسية امقل تقيياا/ختصيصا واملتسقة جاع نتاائ  اخلطاة    

 .2017-2014االبستراتيجية للفترإل 
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وردا عل  ال  أعربت املاايرإل عان تر يااوا بتأكياا أعضااء اجمللاس علا  ضارورإل أن          - 27
ي الوقات ااتاه عان     ية لتمويال الربنااج ، وأعربات   تظل املوارد امبسابسية مبثاباة الركيازإل الرئيسا   

جوانقتوا عل  ضرورإل املشااركة ي احلاوار املانظم املتكارر بشاأن التمويال غاور امبسابساي وغاور          
املخص . وأضانت قائلة إن جزءا جن احلوار املنظم بسايتمثل ي التركياز علا  اختااا إجاراءات      

الربنااج  ائياائي جساتاا ملناقشاة  اوانز       دادإل لزياادإل املاوارد امبسابساية للمنظماة. وقالات إن     
 جلذ  جزيا جن املوارد امبسابسية نضال عن املوارد غور امبسابسية وغور املخصصة.

برناااج  امجاام بشااأن االلتزاجااات بتموياال  2014/24 قاارارواختااذ اجمللااس التنفيااذي ال - 28
سيابساة امنشاطة   وتنفيذ االبستاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات ل      املتحاإل ائيائي 

 جن أجل التنمية.امجم املتحاإل التنفيذية اليت تضطلع هبا جنظوجة 
  

 هبا ةالرباج  القطرية واملسائل املتصل -راباا  
عرض املمثل الاائم منغانستان بالتفصيل وثيقة الربناج  القطري منغانستان. وعارض   - 29

احملاية ا اادو، وأوروباا ورابطاة الااول       املايرون ائقليميون للمكات  ائقليمية آلبسيا وجنطقاة 
جاان جنظااوراهتم ائقليميااة، مبزيااا جاان      املسااتقلة، وأجريكااا الالتينيااة وجنطقااة الاحاار الكاااري      

ليشايت، والاوبسانة وا ربسا ،     -التفصيل، وثائق الرباج  القطرياة املتالقاة بأنغانساتان، وتيماور     
ملكت  ائقليمي منريقياا، بقاار جان    وإكوادور، وباراغواي، عل  التوات. وعرض نائ  جاير ا

التفصيل وثيقة الربناج  القطري املتالقة بسوراليون، نضال عن التماياا االبساتثنائي الثالاث ملااإل     
 بيساو. -بسنة وا اإل للربناج  القطري لغينيا 

وثااائق الاارباج  القطريااة   2014/7  قااراروابسااتارض اجمللااس التنفيااذي وأقاار، ونقااا ل   - 30
، إكااااوادور (DP/DCP/BIH/3)، الاوبساااانة وا ربساااا   (DP/DCP/AFG/3)ان التاليااااة: أنغانساااات 
(DP/DCP/ECU/2) باااااااراغواي ،(DP/DCP/PRY/2) ليشاااااايت  -، تيمااااااور(DP/DCP/TLS/2) ،

 .(DP/DCP/SLE/3)وبسوراليون 
الوثائق النوائية للارباج  القطرياة    وانق، عل  2006/36اجمللس التنفيذي  قراروونقا ل - 31

وهاي: أنغاوال، وجازر القمار،      2014التالية، اليت جرى ابستاراضوا أثناء الاورإل السانوية لااام   
 والكويت، وتونس، ومجوورية ن ويال الاوليفارية.

 -غينياا  القطاري ل لتمايا الثالث ملاإل عام وا ا للربناج  ووانق اجمللس التنفيذي عل  ا - 32
 .(DP/2014/22)بيساو 

http://undocs.org/ar/DP/DCP/AFG/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/BIH/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ECU/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/PRY/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TLS/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SLE/3
http://undocs.org/ar/DP/2014/22
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لتمايااا الرابااع ملاااإل عااام وا ااا للربناااج  القطااري       ووانااق اجمللااس التنفيااذي علاا  ا    - 33
 .(DP/2014/22/Add.1) للجموورية الاربية السورية عل  أبساع ابستثنائي

التمايااا امول للربناااج  القطااري للاااراق ملاااإل بساانة   وأ اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا ب  - 34
 .(DP/2014/22/Add.1) وا اإل

  
 تنفيذ االبستاراض الشاجل للسيابسات الذي جيري كل أربع بسنوات -خاجسا  

الكتلاة احلرجاة   ء جن بيا ا االنتتاا ي، ورقاة بشاأن بلاوو     قاجت جايرإل الربناج  كجز - 35
، علا  النحاو املااني ي    الكتلوة احلرةوة  لنجاح التنمية، اليت تتناول عل  وجه اخلصاوا جفواوم   

بشااأن االبسااتاراض الااذي جيااري كاال أربااع بساانوات. ويقتاارح   67/226اجلمايااة الااجااة قاارار 
لكتلة احلرجاة، أن يقار اجمللاس رمسياا ناجاة      الربناج  ائيائي ي الورقة اليت تستكشف جفووم ا

تقاام جان جاوارد غاور خمصصاة، وجان        -كتلاة  رجاة    -املنظمة إىل جستوى جاني جن املاوارد  
جان حتقياق   ربنااج  ائياائي   خالل قنوات غور خمصصاة نساايا. وتلازم الكتلاة احلرجاة لاتمكني ال      

 اطاااة باخلطاااة االبساااتراتيجية للفتااارإل النتاااائ  املايناااة ي إطاااار النتاااائ  واملاااوارد املتكاجلاااة واملرت  
2014-2017. 
وأشااارت املااايرإل إىل أن جسااتوى الكتلااة احلرجااة الالزجااة لتنفيااذ اخلطااة االبسااتراتيجية    - 36

بلياااون دوالر. وجاااع  13.1بالياااني دوالر إىل  11.9، يتاااراوح باااني 2017-2014للفتااارإل 
وارد الااديااة )امبسابسااية  التسااليم بااأن تقاااير الكتلااة احلرجااة يتجاااوز املسااتوى احلااات جاان املاا     

جلتاازم بتحسااني إدارتااه وائبااالو بشااأن التموياال ئقناااع    ربناااج  ائيااائي  للمنظمااة(، يلتاازم ال 
جوانقة اجمللس عل  املفووم الااام للكتلاة احلرجاة    ربناج  ائيائي الشركاء بضرورته. ويلتمس ال

وارهاا املاانظم جااع  ويقتارح أن تواصاال املنظماة وضااع طرائاق جاياااإل للتموياال، بينماا يسااتمر      
 بلوو املستوى املقترح لتمويل الكتلة احلرجة. ، اية املطاقالاول امعضاء، ليتسىن  ا ي 

ووانقاات الونااود بصااورإل شاااجلة ي اجمللااس علاا  أن جسااتوسات التموياال امبسابسااي       - 37
. اإلامجام املتحا  الكانية بالغة امإياة جان أجال االبساتااجة املالياة الطويلاة امجال ي جؤبسساات         

ور ااات تلاا  الونااود باملناقشااة املتالقااة بالكتلااة احلرجااة، وأعرباات عاان تقااايرها للجوااود         
املشتركة اليت تضطلع هبا املؤبسسات لتحايا عاد جان املااادو امبسابساية لتوجياه ابساتراتيجيات      

ربنااج  ائياائي    ويل وتنفيذ الكتلة احلرجة. كماا أعربات عان تقاايرها للجواود الايت يااذ ا ال       
دعوإل االبستاراض الذي جيري كل أربع بسنوات لتازياز التمويال الااام وحتساني القابلياة       لترمجة

للتناؤ وجودإل املوارد إىل إجراءات دادإل. وأشارت جمموعة جن الونود، بالرغم جان الا ، إىل   

http://undocs.org/ar/DP/2014/22/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/22/Add.1
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تؤدي التغيورات املؤبسسية والربناجمية النامجة عن القرارات املتالقة بالكتلة احلرجاة   يناغي أال أنه
 .الالاان الناجيةىل ائضرار بأنشطة الربجمة ي إ

، إيضااا ا بشااأن  الكتلووة احلرةووة والااتمس الاايااا جاان الونااود، املتااااطفني جااع نكاارإل     - 38
بالياني دوالر إىل   11.9االنتراضات امبسابسية حلسا  تقايرات امليزانية املستوانة الاالغة جان  

. وأعرباوا عان رغاتاوم ي أن    2017-2014بليون دوالر للخطة االبستراتيجية للفترإل  13.1
امجام  يارنوا الطريقة اليت ركان هباا ابساتياا  جسااإاهتم ي صاناديق جااادرإل و ااإل الامال ي         

ضمن جفووم الكتلة احلرجة املاززإل. وقالوا إ م يفومون أن ا تياجات الكتلاة احلرجاة   املتحاإل 
هاذا التطاور كجازء جان احلاوار       املاززإل ركن أن تتطور عل  جاى الزجن ويتطلاون إىل جناقشة

املنظم املتكرر، ونضالوا أن يكاون الا  أثنااء االبستاراضاات السانوية للحالاة املالياة. ولتحفياز          
الضاوء علا  النتاائ     ربنااج  ائياائي   املساإات امبسابسية، أوصت باا  الوناود باأن يسالة ال    

املوارد. وشاجات تلا    اليت حتققت بوابسطة املوارد امبسابسية واالعتراق باملساإات جن تل  
عل  جواصلة التشاور جع الاول امعضاء ئعااد آليات و اوانز لاُنُو    ربناج  ائيائي الونود ال

 وياال جرنااة، وقابلااة للتناااؤ، وأقاال ختصيصااا. وشااادت جمموعااة جاان الونااود علاا  أن تقابساام      
ازات احلكوجااات للتكاااليف، وإن يكاان خمصصااا، نإنااه يااازز امللكيااة الوطنيااة وُيسااوم ي إجناا      

الالاان املستفياإل جن الرباج ، ويناغي أخذ  ي االعتااار عناا النظار ي آلياات لتحفياز التمويال       
علا  جشااركة جؤبسساات    ربنااج  ائياائي   غور امبسابسي امقل ختصيصا. و ثَّت تل  الونود ال

 امخرى ي تقابسم أنضل ااربسات التمويل.امجم املتحاإل 
بالااعم الاذي قاجاه أعضااء اجمللاس لكال جان جفواوم          وردا عل  ال ، ر ات املاايرإل  - 39

الكتلة احلرجة واالقتراح باملشاركة ي احلوار املنظم املتكرر بشأن جسألة التمويل إمجااال. وي  
إىل القايم الاوالرياة املنساوبة    برنااج  امجام املتحااإل ائياائي     جا يتالق بالطريقة اليت توصل هبا 
اكرت جايرإل الربناج  أن املنظمة وضات تقاايرها ابساتنادا    ،إىل جفووم الكتلة احلرجة املاززإل

إىل أدلة بسابقة تشور إىل أن التمويل امكثر جروناة ياؤدي إىل نتاائ  أنضال، وهاو باال  امإياة        
، ‘رقام بساحري  ’ي املرا ل املاكرإل جن إعااد الربناج . وبالرغم جن ال ، ننظرا لاام وجاود  

 أن يقام طائفة جن التقايرات بشأن الكتلة احلرجة.برناج  امجم املتحاإل ائيائي آثر 
برناااج  امجاام  بشااأن االلتزاجااات بتموياال   2014/24 قااراراختااذ اجمللااس التنفيااذي ال  - 40

وتنفيذ االبستاراض الشاجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات لسيابساة امنشاطة        املتحاإل ائيائي 
 التنفيذية جن أجل التنمية.
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 مجم املتحاإل للسكانصناوق ااجلزء املتالق ب  
  

 صناوق امجم املتحاإل للسكانبيان املايرإل التنفيذية وااللتزاجات بتمويل  -بسادبسا  
 

 بيان املديرة التنفيذية  
صااناوق امجاام املتحاااإل   ي املال ظااات االبسااتواللية الاايت أدىل هبااا املاااير التنفيااذي ل      - 41

ية الاشاارين للمااؤ ر الاااوت يواكاا  الااذكرى الساانو 2014، وأوضااي نيوااا أن عااام للسااكان
للسكان والتنمية، لفت االنتاا  إىل با  إجنازات الصناوق املوماة جثال امعاااد غاور املسااوقة      
للفتيااات ي املاااارع إىل االخنفاااض الكاااور ي عاااد ائناااو الااال  رااو أثناااء الااوالدإل، وجاان       

ة إىل اخنفاااض جااااالت  امعااااد املتزاياااإل للسااكان الااذين ركنااوم ااربسااة  قااوقوم ائجنابياا      
الااملي. وأكا أن املؤ ر الاوت للسكان والتنمية وضاع أبساس امهاااق     اخلصوبة عل  الصايا

تاازال أوجااه عااام  ائيائيااة لأللفيااة وجااال السااكان ي صااميم التنميااة. وبااالرغم جاان الاا ، ال 
ويالت الايت  يزال التمييز جستمرا كأ ا الا  املساواإل تترك كثورين جاا جتخلفني عن الرك  وال

تااين جنوا  قوق ائنسان واحلقوق ائجنابية. وقا أدت الارابساات املااصارإل الايت أ وارت أن     
التنمية ال ركنوا أن تنجي إال إاا ابستنات إىل  قوق ائنسان، إىل تازياز ُأبساس برنااج  عمال     
املااؤ ر الاااوت للسااكان والتنميااة، وهااو أبساااع أعمااال الصااناوق، وأربساات  قااوق ائنسااان     

جر زاوية ضروري مهاااق التنمياة املساتااجة. وأضااق قاائال إناه يتطلاع إىل قياام الااول          كح
امعضاء بتازيز تل  الربسالة أثناء الاورإل االبستثنائية للجماية الااجة بشأن برناج  عمال املاؤ ر   

 .2014أيلول/بساتمرب  22الاوت للسكان والتنمية ي 
جمللس لاعمه الثابت ئعادإل تاييناه، وأشاار إىل أن   وتوجه املاير التنفيذي بالشكر إىل ا - 42

، بينماا يامال ي إطاار اخلطاة االبساتراتيجية الايت  اادها قاال         صناوق امجام املتحااإل للساكان   
يلاازم  أربااع بساانوات، أصاااي أكثاار كفاااءإل ونااليااة وقابليااة للمساااءلة وأنضاال تركياازا بشااأن جااا  

أ ارز تقااجا   امجام املتحااإل للساكان    صاناوق  . وأردق قائال إن ا اق احملادحتقيقه جن  يث 
كاورا بابستثمار  ي حتقيق الرباج  وقارات املو فني عل   ا بسواء. وقا بساعات ابساتراتيجية  
املوارد الاشرية اجلاياإل عل  بناء قوإل عمل عل  جساتوى عااملي وتاونور الرعاياة لقياادإل جلوماة.       

، كمااا تالئاام 2017-2014تاارإل وتتااواءم الاارباج  القطريااة  اجااا جااع اخلطااة االبسااتراتيجية للف  
ختطااية ورصااا جاااززين للاارباج  والنتااائ . وعلاا  نفااس      أولويااات التنميااة احملليااة، وياااعموا  

املناوال، عازز الصاناوق جومتاه التقييمياة بفضال اعتمااد بسيابساة تقيايم جنقحاة وإنشااء جكتاا             
 املستقل. التقييم



E/2014/35 

 

93/164 14-66726 

 

قاا  اوق امجم املتحاإل للساكان  صنوانتقل املاير التنفيذي إىل إجناز الرباج ، نأكا أن  - 43
امجاام املتحاااإل  انضاام إىل شااركائه ي احلكوجااات واجملتمااع املاااين والقطاااع اخلاااا وجواااز      

 5يتالاق با ااق    ي جاا  2015ائيائي لوضع خارطة طريق ليبسراع بالتقام  س  اياة عاام   
ومشلات هاذ  امنشاطة    جن امهااق ائيائية لأللفية بشأن الونيات النفابسية والصحة ائجنابية. 

زيادإل إجكانية الوصول إىل خاجات الصحة ائجنابية وخاجات تنظيم امبسرإل، بغرض الوصاول  
إىل الشاا ، واملراهقات، والفئات املومشة واحملروجة والناقصاة اخلااجات، مباا ي الا  النسااء      

ويه والفتيااات ي بيئااات امزجااات والااال  تتارضاان للانااف القااائم علاا  نااوع اجلاانس ولتشاا        
 امعضاء التنابسلية لألنث .

بقاوإل ي اجملاال ائنسااين،  ياث ياونر بسالاا       صناوق امجم املتحاإل للساكان  ويشارك  - 44
باني   تكاون خطارإل للغاياة. وي جاا     وخاجات جنقذإل للحياإل للنساء والفتيات ي بيئات كثورا جاا 

ي املائاة،   50سااة  ، زاد الصناوق جن تنفيذ  للرباج  املنقذإل للحياإل بن2013و  2012عاجي 
مجووريااة أنريقيااا  وابسااتجا  لااااد غااور جساااوق جاان امزجااات املتزاجنااة الوابساااة النطاااق ي      

، وجناو  الساودان. وهااو يقاوم بالاماال ي    اجلمووريااة الاربياة السااورية ، والااراق، و الوبساط  
ة بلاان تكاني ملواجوة تفشي وباء ائياوال ي غار  أنريقياا لضامان تيساور الوصاول إىل رعايا      

صاناوق امجام   الصحة اجلنسية ورعاية الصاحة ائجنابياة، وملناع زياادإل انتشاار املارض. ويامال        
لضمان جراعاإل ا تياجات الصحة اخلاصة بااملرأإل والصاحة ائجنابياة للمارأإل ي     املتحاإل للسكان 

التخطية ائنساين. ونظرا من الصناوق جلتازم بتحساني آلياات ابساتجابته ائنساانية وقاراتاه،       
 ا املاير التنفيذي اجلوات املا ة النظر ي تقامي تربعات جتاادإل السنوات.يناش
وياتماااا جنااااح الصاااناوق اعتماااادا كااااورا علااا  قارتاااه علااا  ابساااتخالا الاياناااات      - 45

تتمكن الالاان املستفياإل جن الرباج  جان   وابستخااجوا لفوم ديناجيات السكان، واليت باو ا ال
جساعاإل الالاان علا  بنااء   صناوق امجم املتحاإل للسكان صل تلاية ا تياجات شاوهبا. وبسيوا

قاااراهتا وعلاا  توليااا وابسااتخاام بيانااات بسااكانية لتوجيااه صاانَّاع السيابسااات االبسااتراتيجيات      
. وأضااق قاائال   امجم املتحااإل ائيائية الوطنية، جع تازيز شراكاته للنووض بإجراءات جنظوجة 

ل جان التنفياذ الاذي يقاوم باه املاؤ ر الااوت للساكان         إن الشراكات بالغاة امإياة، بالنسااة لكا    
لألهااق ائيائية لأللفية، نضال عن ياواج امعماال التجارياة     غور املنجزإلوالتنمية، وامعمال 
مبشاركة طائفة وابسااة جان اجلواات الفاعلاة     صناوق امجم املتحاإل للسكان للصناوق. ويلتزم 

ية، مبا ي ال  عن طريق تاائة املوارد احمللياة. كماا يلتازم    عل  الُصُاا الااملية وائقليمية والقطر
. وي الوقات  امجام املتحااإل  ومبواءجة ُنُظماه لزياادإل التنسايق جاع     ‘ تو يا امداء’الصناوق مبااأ 
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الذي يامل نيه الصناوق بصاورإل وثيقاة جاع اجمللاس، بسيواصال املضاي ُقاُاجا بالامال اجلمااعي          
 حتت جظلة املؤ ر الاوت للسكان والتنمية. جتا  امهااق ائيائية املستااجة

وأشااار املاااير التنفيااذي ي ختااام كلمتااه إىل أن الااذكرى الساانوية الاشاارين للمااؤ ر       - 46
الاوت للسكان والتنمية تواك  حلظة نرياإل ينطلاق جناوا إىل امجاام تنفياذ برنااج  الامال بااا        

الشاركاء الااوليون ي جماال التنمياة      كما تتقام خطة التنمية املستااجة. ولئن كان 2014عام 
، إال أن أهام  1994قا تالموا الكثور جنذ أن اعتما املؤ ر الاوت للسكان والتنمية اخلطة عاام  

الاروع املستفادإل هي أن التقام الذي ُيقصي نصف بسكان الاامل ليس بتقاام؛ وأن النماو غاور    
حيلة. وتوجه بالشاكر إىل اجمللاس   املنصف غور جستاام؛ وأن التنمية باون  قوق ائنسان جست

عل  دعمه القوي املستمر وأكا جمادا التزام الصناوق بتمكني السكان جن بنااء عاامل جساتاام    
 للسالم والااالة واملساواإل.

وهنأ أعضاء اجمللس املاير التنفيذي عل  إعادإل تايينه وأشاادوا بقيادتاه. وشاادوا علا       - 47
ركاان أن تاانجي إال جاان خااالل   كابساا  التنميااة والأن أعمااال الصااناوق جوهريااة لتحقيااق ج 

 كااني املاارأإل والفتاااإل والنااووض باملساااواإل بااني اجلنسااني. وقااالوا إن اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل  
ُتسلم هباذا امجار الضاروري، وهاو التركياز علا  تيساور الوصاول إىل الصاحة           2014-2017

والشاااا ، علاا  الصااايا الااااملي.  اجلنسااية والصااحة واحلقااوق ائجنابيااة، وا تياجااات النساااء   
وأشااادوا بأعمااال الصااناوق جاان أجاال وضااع  ااا لتشااويه امعضاااء التنابساالية لألنثاا  والاازواج  

بسيما لألطفال. وأشاروا إىل ضرورإل التاجيل بالتقام ي جاا يتالاق جبااول     القسري املاكر، وال
ية طمو ة وحتويلياة  أعمال املؤ ر الاوت للسكان والتنمية وابستخااجه لضمان وجود خطة تنم

علا   صناوق امجم املتحااإل للساكان   مبا ياكس قضايا السكان. وأشادوا ب 2015باا عام  ملا
دور  ي قيادإل عملية االبستاراض التابااة للماؤ ر الااوت للساكان والتنمياة، نضاال عان أعمالاه         

لاااول بشااأن التقرياار املفواارع لألجااني الاااام، الااذي أكااا الاااعم الوابسااع النطاااق جاان جاناا  ا   
شاري  باال    صناوق امجم املتحااإل للساكان   امعضاء لربناج  عمل القاهرإل. وشادوا عل  أن 

امإيااة ي الاااورإل االبسااتثنائية للجمايااة الااجااة بشااأن املااؤ ر الاااوت للسااكان والتنميااة باااا         
، و ثااوا الاااول امعضاااء علاا  جتايااا التزاجوااا جباااول أعمااال املااؤ ر الاااوت          2014 عااام

 تنمية.وال للسكان
صااناوق امجاام املتحاااإل   وأّيااات الونااود بقااوإل امعمااال ائنسااانية الاايت يضااطلع هبااا       - 48

، مجوورياة أنريقياا الوبسااط   بساايما ي  وأشاادوا باه جلوااود  علا  الصاايا الاااملي، وال     للساكان  
، وغر  أنريقيا، جن أجل إيصال بسلع الصحة ائجنابياة،  اجلموورية الاربية السوريةوالاراق، و

رإل النفسية االجتماعية وغور الا  جان اخلااجات احليوياة لااا  أكثار النسااء والفتياات         واملشو
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ضافا ي الاامل. وأعربوا عن اهتماجوم بأعمال الصناوق ملنع الانف القاائم علا  ناوع اجلانس     
ي  االت الطوارو ائنسانية. وأّيا الاايا جن الوناود بقاوإل زياادإل  ويال الصاناوق مغاراض       

ي الالااان املارضاة للخطار الشاايا، نضاال عان إدراج الربجماة ائنساانية ي          التأه  للكاوارو 
 مجياااع املساااتويات، وشاااجاوا الصاااناوق علااا  تاااايني املاااو فني الالزجاااني لتازياااز ابساااتجابة     

 ائنسانية. الصناوق
وبسلطت الونود الضوء عل   االت النجاح ي السنوات الاشارين الساابقة، وأكاات     - 49
لقيام بالكثور جن الامل لتحقيق التنمية املستااجة للجميع جان خاالل القضااء    يزال يتاني ا أنه ال

علاا  أوجااه عااام املساااواإل واملظااامل االجتماعيااة. وأشااادت الونااود بااإدراج قضااايا السااكان ي   
الوثيقاة اخلتاجيااة للفرياق الااجاال املفتاوح بااا  الاضاوية املااا  بأهاااق التنميااة املسااتااجة، وإن      

زيز االلتزاجات الاولية كان أكثر وضو ا، وشادت علا  أإياة جراعااإل    كانت تفضل لو أن تا
صاناوق امجام املتحااإل    آراء مجيع الاول امعضاء ي تل  املناقشة. كما أكاات أإياة وجاود    

بسيما الالاان املتوبسطة الاخل، مغاراض امللكياة    ي الالاان املستفياإل جن الرباج ، والللسكان 
ت عن قلقوا من تغيورات الربجمة علا  الصاايا القطاري قاا تاؤدي      وامولويات الوطنية، وأعرب

 إىل خف  أنشطة الرباج  ي جناطق جاينة.
وأشادت الونود بالصناوق اللتزاجاه باملسااءلة، والشافانية، وحتقياق النتاائ ، ور اات        - 50

جبوود  ئنشاء جنتاى عل  شاكة ائنترنات لتتااع النتاائ ، وشاجات الصاناوق علا  جواصالة        
تركيز عل  حتساني إدارإل املخااطر. وأعربات عان امجال ي أن ياؤدي إطاار املااادرات الااملياة          ال

وائقليمية اجلاياا والتغايورات ي عملياات إعاااد تقاارير الصاناوق إىل جالاه ي جركاز أنضال          
لتحقيق نتائ  نوعية. وشجات الونود الصناوق عل  ابستخاام التقريار السانوي املانقي لتاونور     

بشأن حتقيق النتائ ، وجااجلة املخاطر، والتحايات اليت  ت جواجوتاوا والااروع    حتليل أنضل
املستفادإل. وأعربت الونود عن ارتيا وا للحوار املنتظم جان جانا  اجمللاس جاع جكتا  التقيايم       
املستقل اجلايا، اا ُيااا مبثاباة إشاارإل واضاحة علا  التازام الصاناوق بتازياز جومتاه التقييمياة.           

أعضاء اجمللس بقوإل علا  أن التمويال املساتقر ي املساتقال ياتماا علا  شاراكات        وإمجاال شاد 
علااا  جواصااالة التحااااور جاااع صاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان باااني الوكااااالت، وشاااجات 

 .امجم املتحاإلجؤبسسات جنظوجة 
وردا عل  ال ، أشار املاير التنفيذي إىل أن املاؤ ر الااوت للساكان والتنمياة ملاا بااا        - 51
جان  ياث طاياتاوما بزياادإل الصااغة       يتصافان  2015، وخطة التنمية ملاا بااا عاام    2014م عا

صااناوق الاامليااة عاان خطااة التنميااة الاامليااة السااابقة. وباعتمادإااا، يطلاا  اجملتمااع الاااوت إىل  
بااذل املزيااا، جاان أجاال الوصااول إىل املاارأإل والفتاااإل أينمااا وجاااتا،         امجاام املتحاااإل للسااكان   
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صاناوق امجام املتحااإل للساكان     جية  ويال طمو اة بانفس القاار. ويلتازم      يتطلا  ابساتراتي   اا
يتفاق جاع امولوياات     بالساي والاخول ي شراكات جايااإل لضامان قارتاه علا  ائجنااز، مباا      

احملاادإل علاا  الصاايا الااوط . ونظارا منااه ال توجااا للصاناوق بسيابسااة تاارج، بساايظل لااتف       
أناه   لرباج ، مبا ي ال  الالاان املتوبسطة الاخل، ولاو بوجود  الفالي ي الالاان املستفياإل جن ا

بسيغور  جه ملااجلة ا تياجات الالااان املساتفياإل جان الارباج  بصاورإل أنضال والتركياز بصاورإل         
، يااالء امولويااة للشاااا   أكاارب علاا  الشااراكات اجلاياااإل ي الالاااان. وبسيواصاال الصااناوق إ    

شاااا  ي كاال جكااان. وأشااار املاااير   والساااي جاان أجاال التااااون جااع اجمللااس للوصااول إىل ال   
التنفيذي إىل أن برنااج  عمال املاؤ ر الااوت للساكان والتنمياة رثال جاياارا صاو  التقاام إىل           
امجام، وأعر  عن الشكر للمجلس لاعماه ئعاادإل تنشاية جناقشاات الفرياق الااجال املفتاوح        

 ااا ي الاااورإل  بااا  الاضااوية. وناشااا الاااول امعضاااء أن تكفاال أعلاا  جسااتوى جاان التمثياال  
، ئعااادإل 2014االبسااتثنائية للجمايااة الااجااة بشااأن املااؤ ر الاااوت للسااكان والتنميااة باااا عااام  

 تأكيا التزاجوا السيابسي واملات بالتنفيذ، والتربع مبوارد إضانية إن أجكن.
 

 صندو  األمم املتحدة للسكانااللتزامات بتمويل 
)ائدارإل(، التقرياار جاام املتحاااإل للسااكان   صااناوق امعاارض نائاا  املاااير التنفيااذي ل   - 52

وتوقاااات صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان   املتالااق مبساااإات الاااول امعضاااء وغورهاام ي    
 .(DP/FPA/2014/15)والسنوات املقالة  2014ائيرادات لاام 

امبسابساية ال تازال تشاكل الركيازإل الرئيساية لتمويلاه،       وأكا أعضاء اجمللاس أن املاوارد    - 53
جنظماة ابساتراتيجية وجساتجياة    امجام املتحااإل للساكان     صناوقوهي شرط أبسابسي لكي يظل 

أعربوا عن القلق لتناق  عااد املسااإني    وقابلة للتناؤ ي جا يتالق بتحقيقه للنتائ . وجع ال ،
عمال الايت يقاوم هباا الصاناوق لتوبسايع قاعااإل       أعربوا عن ارتيا وم لأل باملوارد امبسابسية، كما

جوارد  مبا ي ال  جن خالل التربعات املقاجاة جان الااالد املتوبساطة الااخل، وشاجاوا الااول        
امعضاء امخرى اليت تكون ي جركز يتيي  ا زيادإل تربعاهتا جن املوارد امبسابسية، مبا ي الا   

وأكا عاد جن الاول امعضااء للصاناوق أ اا    التربعات املتاادإل السنوات، عل  القيام بذل . 
 .2015بستواصل أو تزيا جن تربعاهتا إىل املوارد امبسابسية للصناوق ي عام 

ووانق أعضاء اجمللاس علا  ضارورإل جراجااة قاعااإل املاوارد امخارى )غاور امبسابساية(           - 54
وار جانظم بسانويا جاع    جلالوا أكثر جرونة وقابلية للتناؤ، وقالوا إ م يتطلاون إىل املشاركة ي  

بشاأن الطريقاة الايت ركان هباا  ويال امولوياات الايت  اادها          امجام املتحااإل للساكان     صناوق
اجمللس وتيساور دور  الرقاايب. وشاجاوا الصاناوق علا  إعاااد  اوانز الجتاذا  التمويال جان           

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/15
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ادإل املا ني إىل املسااإات امبسابساية، والايت ركان أن تشامل زياادإل الوضاوح، واالعتاراق وزيا         
الشاااراكات االبساااتراتيجية جاااع جقااااجي التمويااال امبسابساااي علااا  الُصاااُاا الااملياااة وائقليمياااة  
والقطريااة. ودعااوا الصااناوق إىل وضااع  ااوانز، وآليااات، ونوانااذ  وياال لتيسااور التحااول جاان    
التمويل املقيَّا إىل  ويل أكثر جرونة وأقل ختصيصا، ويتساق  اجاا جاع التمويال غاور امبسابساي.       

 الصناوق أن يضع خطة لتاائة املوارد تشور إىل الكيفية اليت ركان هباا  ويال دصالة     وطلاوا إىل
خطة النتائ  واملوارد املتكاجلة، مبا ي ال  اقتراح بشاأن كيفياة توبسايع نطااق قاعااإل اجلواات       

 املا ة للموارد امبسابسية. وبسيونر احلوار املنظم السنوي جنتاى ملناقشة تل  املسائل.
جاان  يااث امجاام املتحاااإل للسااكان  صااناوقيتالااق مبسااألة املساااإات املقاجااة لونيمااا  - 55

التأهاا  حلاااالت الطااوارو واالبساااتجابة  ااا، الااتمس أ ااا الوناااود توضاايحا بشااأن املااااايور         
 املساااتخاجة الختياااار الالااااان الااايت تتاااارض ملخااااطر عالياااة أثنااااء نتااارإل اخلطاااة االبساااتراتيجية    

التفرقاااة باااني الكاااوارو املترتااااة علااا  ال اعاااات  ، وأشاااار إىل أن جااان املوااام 2014-2017
 والكوارو الطاياية.

وردا عل  السؤال بشأن جاايور التمويل املتالقة بالتأه  حلاالت الطوارو  ااد جااير    - 56
جساااتويات االبساااتجابة ائنساااانية الثالثاااة امجااام املتحااااإل للساااكان  صاااناوقشااااة الااارباج ، ب 

باااءا جاان املسااتوى امول وهااو تازيااز ’ اطر الااليااةاملخاا‘للصااناوق والاايت تقاااع علاا  أبسابسااوا 
قاااارات االبساااتجابة للالااااان ي  ااااالت الطاااوارو إىل املساااتوى الثالاااث وهاااو املشااااركة ي   

 االبستجابة ائنسانية الكاجلة.
امجام   صاناوق بشاأن االلتزاجاات بتمويال ل    2014/25 قارار واختذ اجمللس التنفيذي ال - 57

راض الشاااجل للسيابسااات الااذي جيااري كاال أربااع بساانوات      وتنفيااذ االبسااتا املتحاااإل للسااكان  
 لألنشطة التنفيذية جن أجل التنمية.

  
 صناوق امجم املتحاإل للسكانحتايث بسيابسة الرقابة ي  -بساباا  

صااناوق امجاام عرضاات املااايرإل، جكتاا  خاااجات جراجاااة احلسااابات والتحقيااق ي    - 58
 .صناوق امجم املتحاإل للسكان ، املشروع املنقي لسيابسة الرقابة ياملتحاإل للسكان

وأعاار  أعضاااء اجمللااس عاان التقاااير للجوااود الاايت ياااذ ا الصااناوق مبااا يكفاال تغطيااة   - 59
بسيابسااااة الرقابااااة املنقحااااة للمراجاااااة الااخليااااة للحسااااابات، والتحقيقااااات، والتقييمااااات،     

إجاراء   وامخالقيات، واجملاالت امخرى اات الصلة بالرقابة، تغطياة كاجلاة. وشاجع امعضااء    
حتايث جنتظم لسيابسة الرقابة، عل  أن تؤخذ ي االعتاار الايئاة الاائماة التغيُّار الايت يامال نيواا       
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. وأعرباوا  ةالصناوق ومبا ياكس أرناع جساتويات الشافانية وامداء ي ااربساات الرقاباة الاوليا      
ي جمااال  عاان ارتيااا وم للامليااة التشاااورية املفتو ااة املتااااة، نضااال عاان التاااايالت املمتااازإل     

السيابساااات الااايت اُتخاااذت، وقاااالوا إ ااام يتطلااااون ُقاااُاجا إىل وضاااع اللمساااات النوائياااة علااا   
 .2015السيابسات واعتمادها ي جطلع عام 

وردا علاا  الاا ، دعاات املااايرإل، جكتاا  خاااجات جراجاااة احلسااابات والتحقيااق ي     - 60
ياااة ي غضاااون الوناااود امخااارى إىل تقاااامي تاليقاااات خط صاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان  

امبساوعني التاليني لاورإل اجمللس مبا يسمي باالنتاواء جان جشاروع الوثيقاة وترمجتاوا ي الوقات       
 املنابس . واكرت أن الصناوق بسُيارج مجيع تاليقات الونود ي املشروع النوائي للسيابسة.

صااناوق امجاام  وأ اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا باملشااروع املاانقي لسيابسااة الرقابااة ل       - 61
 .للسكان تحاإلامل
  

 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا -ثاجنا  
 )الربناج ( ال  الانا.نائ  املاير التنفيذي لصناوق امجم املتحاإل للسكان عرض  - 62
وعاارض املمثاال الاااائم للاوبساانة وا ربساا  واملمثاال الاااائم ئكااوادور وثيقااة الربناااج      - 63

صااناوق امجاام املتحاااإل   املااايرون ائقليميااون ل القطااري لكاال جاان بلااايوما، قااال أن يااارض    
مجريكا الالتينية وجنطقاة الاحار الكااري ، والااول الاربياة، وشارق وجناو  أنريقياا         للسكان 

عل  التوات، وثائق الرباج  القطرية ئكاوادور وغواتيمااال وبااراغواي ودولاة نلساطني، نضاال       
 عن  ايا برناج  بوتسوانا ملاإل بسنتني مول جرإل.

، علااا  وثاااائق الااارباج  القطرياااة  2014/7وواناااق اجمللاااس التنفياااذي، ونقاااا لقااارار    - 64
، (DP/FPA/CPD/ECU/6)، وإكاااوادور (DP/FPA/CPD/BIH/2)الاوبسااانة وا ربسااا   جااان لكااال
، ودولاااة نلساااطني (DP/FPA/CPD/PRY/7)، وبااااراغواي (DP/FPA/CPD/GTM/7)واتيمااااال وغ

(DP/FPA/CPD/PSE/5). 
، علا   2006/36  قارار ووانق اجمللس التنفيذي عل  أبسااع عاام االعتاراض، ونقاا ل     - 65
براج  قطرية  ائية، جرت جناقشتوا ي الاورإل السانوية وهاي تتالاق بكال جان: أنغانساتان،        7

 ليشيت، وتونس، ومجوورية ن ويال الاوليفارية. -وأنغوال، وجزر القمر، وبسوراليون، وتيمور 
 (DP/FPA/2014/13)لااااس التنفيااااذي علاااا   ايااااا الربناااااج  لاوتوبسااااوانا   ووانااااق اجمل - 66

 .بسنتني ملاإل
  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BIH/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ECU/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GTM/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PRY/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PSE/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/13


E/2014/35 

 

99/164 14-66726 

 

 املسائل املالية واملسائل املتالقة بامليزانية وائدارإل -تابساا  
خطاة املاوارد    صناوق امجم املتحااإل للساكان  عرض جاير شااة اخلاجات ائدارية ي  - 67

 .(DP/FPA/2014/CRP.4) 2017-2014املتكاجلة احملاثة للفترإل 
ي املائااة جاان جممااوع املااوارد    85وأشااادت الونااود  طااة الصااناوق لتوجيااه  ااوات     - 68

ف ائدارإل( طااوال نتاارإل جيزانيااة  ي املائااة تقرياااا لتكااالي  15املتا ااة إىل الاارباج  )جااع ختصااي   
، والايت كشافت عان جواا اتااز لتحاياا أولوياات        2017-2014النتائ  واملاوارد املتكاجلاة   

الامال الرباجمااي ي امليزانياة. وأعرباات الوناود عاان ارتيا وااا لألعماال الاايت يقاوم هبااا الصااناوق      
الااخل. وأشاادت   لتوبسيع نطاق قاعاإل جوارد ، واليت مشلات جسااإات جان الالااان املتوبساطة      

إلياه علا  شااكة ائنترنات،      الونود بالصناوق لقياجاه بإنشااء جنتااى يساول وصاول اجلمواور      
لتتاااع النتااائ ، وطلااات الونااود املزيااا جاان املالوجااات بشااأن كيفيااة أداء هااذا املنتاااى لاملااه.      
وأعرباات الونااود عاان شااكرها للصااناوق لتحايثااه للحالااة املاليااة، وللنااو  التشاااوري املتاااع،      

بالتفصايل    ظت تل  الونود أن التمويل بسيظل يشكل التحااي الرئيساي جساتقاال. ويارد    وال
جوضوع التزاجات التمويل وجفووم الكتلة احلرجاة، الاذي أثاور ي بياناات الوناود، ي الفارعني       

 السادع والتابسع عل  التوات جن هذا التقرير.
، ي جاارض  ملتحااإل للساكان  صاناوق امجام ا  وأشار جاير شااة اخلاجات ائدارياة ي   - 69

رد ، إىل أن الصناوق أ رز تقاجا جوماا ي جاا يتالاق مبااادو جااادرإل شافانية املاوناة الاولياة،         
بياناات جساتكملة بشاأن الطريقاة الايت ابساتخام هباا         2013نونر علناا، للجولاة اموىل ي عاام    

ل إن الصاناوق  الصناوق جاوارد  امبسابساية وغاور امبسابساية ي جشااريع وأجااكن خمتلفاة. وقاا        
يلتاازم بالشاافانية واملساااءلة، ياماال جاان خااالل جاااادرإل شاافانية املاونااة الاوليااة ليتسااىن لااه ي   إا
 أن يونر علنا ابستكماالت نصلية جنتظمة بشأن أدائه، وإجناز ، و ويله. 2015 عام
 2017-2014وأ اط اجمللس التنفيذي علما  طة املاوارد املساتكملة احملاثاة للفتارإل      - 70

(DP/FPA/2014/CRP.4). 
  

 تنفيذ االبستاراض الشاجل للسيابسات الذي جيري كل أربع بسنوات -عاشرا  
، صاناوق امجام املتحااإل للساكان    عرض جاير ُشااة الاالقات الااخلية واخلارجياة ي   - 71

 .(DP/FPA/2014/CRP.5) 2017-2014ية للصناوق التقرير بشأن  ويل اخلطة االبستراتيج
وأعاار  أعضاااء اجمللااس جمااادا عاان أإيااة التموياال الكاااي واجليااا النوعيااة، كشاارط        - 72

ت أبسابسي لالبستااجة املالية للجوود ائيائية الطويلة امجل الايت يضاطلع هباا الصاناوق. ور اا     

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.5
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تلاا  الونااود بالامليااة التشاااورية واملناقشااات املتالقااة بالتموياال، ومبفوااوم الكتلااة احلرجااة.          
وأعرباات عاان التقاااير للجوااود املشااتركة الاايت يقااوم هبااا الصااناوق لتحايااا عاااد جاان املاااادو    
امبسابسااية لتاريااف جفوااوم الكتلااة احلرجااة للمااوارد وئعااااد ابسااتراتيجيات التموياال املسااتاام.  

لونااود جباااوى املاااادو وأعرباات عاان تقااايرها حملاولااة صااقل جفوااوم الكتلااة      وبساالمت تلاا  ا 
، جاع جراعااإل الوالياة الفريااإل لكال جناوا، وضارورإل        امجم املتحااإل احلرجة، ي بسائر جؤبسسات 

 توضيي النتائ  كجزء جن جوودها الفردية لتاائة املوارد.
 ورقاااة غرناااة  ور اااات الوناااود باالقترا اااات املقاجاااة جااان الصاااناوق والاااواردإل ي     - 73

االجتماع، واليت تاكس جواا لترمجة الاعوإل املنطلقة جن االبساتاراض الاذي جياري كال أرباع      
بسنوات، لتازيز التمويل الاام لتحسني القابلية للتناؤ وجودإل املوارد إىل إجراءات داادإل. وجان   

عان   نا ية ثانية نقا أشارت تلا  الوناود إىل أن صاياغة الصاناوق للمااادو املشاتركة ختتلاف       
، وطلااات الونااود بائبقاااء علاا    2013كااانون امول/ديساامرب  تلاا  املقاجااة جاان اجمللااس ي   

، وعاالوإل علا  الا ، ناإىل     امجام املتحااإل  جساتوى جان االتسااق ي بساائر جؤبسساات جنظوجاة       
جان  تقاير الونود للجوود اليت ياذ ا الصناوق لوضع جفووم الكتلة احلرجة جوضع التنفياذ،  

، وجواءجتااه  اجااا جااع ائطااار املتكاجاال صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكانل ضاامن السااياق احملاااد
للنتااائ  واملااوارد، نااإ م يال ظااون أن بااه أوجااه قصااور جاان  يااث إجكانياتااه الفاليااة لتحسااني   
هيكاال وطرائااق  وياال الصااناوق. وشااجات الونااود الصااناوق علاا  جواصاالة صااقل جفووجااه    

 زجن، إىل جان  اجتاهات التمويل.املتالق بالكتلة احلرجة، والذي بسيتطور جع ال
وقااال أعضاااء اجمللااس إ اام يتطلاااون إىل احلااوار املاانظم املتكاارر، الااذي بسيساااعا علاا    - 74

تناول تطاور املفااهيم والتقاايرات أثنااء تنفياذ اخلطاة االبساتراتيجية. وأعرباوا عان تاوقاوم باأن            
 جانا  إجاراء ابسااتاراض   ُياقاا احلاوار املانظَّم بساانويا كاناا دائام ي جااول أعمااال اجمللاس إىل       

بساانوي للحالااة املاليااة. وبساايتيي احلااوار املاانظَّم للمجلااس أن يسااتاا البسااتاراض جنتصااف املاااإل  
ليطار املتكاجل للنتائ  واملوارد، مبا ي الا  تنفياذ جنوجياة ابساترداد التكااليف. وأوصاوا باأن        

 اة، جاع جراعااإل    يواصل الصناوق التشاور جع أعضاء اجمللس لتوبسيع نطااق قاعااإل اجلواات املا   
ُنو  التمويل املرنة ويااج اختاا القرارات، وشجاوا الصناوق علا  تقابسام أنضال املماربساات     

امجاام بشااأن  وياال املااوارد امبسابسااية وغااور امبسابسااية احملساانة امكثاار جااودإل، جااع جؤبسسااات    
ل امخاارى، وزيااادإل تطااوير احلااوانز الجتااذا  التموياال املاارن والقاباال للتناااؤ وامقاا       املتحاااإل 

يتالق بالصناديق االبساتئمانية املواضاياية، طلا  أ اا الوناود توضايحا بشاأن         ختصيصا. وي جا
 املاايور املستخاجة الختيار الالاان اليت بستستفيا جن تل  الصناديق.
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صاناوق امجام   وردا عل  ال ، قالت جايرإل ُشااة الاالقات الااخلياة واخلارجياة، ي    - 75
ىل املشاركة النشطة املستمرإل جن جان  اجمللاس ي املناقشاات غاور    إ ا تتطلع إاملتحاإل للسكان 

الرمسية بشأن خطة تاائة املاوارد املنقحاة. وي جاا يتالاق مبساألة الصاناديق املواضاياية، أشاارت         
ُتختار كمستفياإل ابستنادا إىل أقص  اال تياجات وامعااء، بساواء كاان    إىل أن الالاان كثورا جا

الصااحة اجلنسااية والصااحة    يااا بصااحة امم والونيااات النفابسااية، أو   الصااناوق االبسااتئماين جان 
 السلع املتالقة بصحة امم. ائجنابية أو

صااناوق امجاام بشااأن االلتزاجااات بتموياال  2014/25 قااراراختااذ اجمللااس التنفيااذي ال - 76
وتنفيذ االبستاراض الشاجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات لسيابساة امنشاطة        املتحاإل للسكان 

 جن أجل التنمية. امجم املتحاإلية اليت تضطلع هبا جنظوجة التنفيذ
 

 خلاجات املشاريعامجم املتحاإل اجلزء املتالق مبكت    
  
الايان الذي أدىل به املاير التنفيذي والتقرير ائ صائي السانوي عان    - ادي عشر 

 امجم املتحاإلأنشطة الشراء اليت اضطلات هبا جؤبسسات جنظوجة 
امجاام املتحاااإل   ظااات االنتتا يااة الاايت أدلاات هبااا املااايرإل التنفيذيااة، ملكتاا        ي املال - 77

خلاجات املشاريع ي أول دورإل حتضرها للمجلس، توجوت بالشكر إىل الونود علا  تر يااوم   
 احلااار واعترناات بالاماال الشاااق والتفاااين جاان جاناا  املاااير التنفيااذي ونائاا  املاااير التنفيااذي 

 ااا تساالمت قيااادإل املنظمااة وهااي جسااتقرإل جاليااا وناجحااة. وي       املنتويااة واليتااوما. وقالاات إ  
خلاااجات املشاااريع امجاام املتحاااإل ، بلاا  جممااوع االرتااطااات جااع شااركاء جكتاا   2013 عااام

بليااون دوالر، وهااو رقاام قيابسااي غااور جساااوق، وقااام املكتاا  الاااعم إىل جشاااريع قيااا   1.96
ياا الطارق، وشاراء اآلالت،    جشاروعا، ومشال الا   و    1 230جاع شاركاء، جمموعواا     التنفيذ

وبنااااء اجلساااور، وتشاااييا املستشااافيات والاياااادات، وتااااري  املاااو فني، وتاااونور اخلااااجات    
االبستشااارية. وقااا جاارى كااثور جاان تلاا  امنشااطة ي أجاااكن نزاعااات ودول هشَّااة و اااالت   

، اجلموورياااة الاربياااة الساااورية  شااااقة، جثلماااا هاااو احلاااال ي الااااراق، وأنغانساااتان، و     أجنياااة
 السودان واليمن. وجنو 

خلااجات املشااريع يواصاال   امجام املتحاااإل  وشاادت املاايرإل التنفيذياة علاا  أن جكتا       - 78
الساي بصاورإل أكارب مباا يكفال ابساتااجة عملاه بصاورإل  قيقياة ملاا نياه نائااإل امجياال املقالاة.              

 يزال الااعم الاذي يقاجاه اجمللاس أبسابسايا، وقاا شاجع املكتا  علا  الامال مباوارد دلياة،             وال
لتحقياق نتااائ  وبناااء قااارات وطنيااة، والاا  جمااال يتمتااع نيااه مبياازإل نساااية جساالَّم هبااا. ويتطلااع  
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املكتاا  إىل توبساايع شااراكاته وابستكشاااق جسااارات جومااة لتموياال التنميااة، ولزيااادإل كفاااءإل     
وابستااجة عوائا ابستثمارات الشركاء. وأكات أن بناء القارإل الوطنية ليس بال  امإية لنتاائ   

حسا ، باال هاو جاان ُ سان ائدراك لألعمااال التجارياة. واكاارت أن املكتا  يتطلااع      التنمياة ن 
دائما إىل بُسُال جايااإل لتقاامي جسااإات جلموبساة إىل شاركائه، وأشاارت إىل جاذكرإل التفااهم         

، 2019اجلاياإل للمكت  جع امجانة الااجة لألجم املتحاإل، واليت جادت شاراكتوما  اس عاام    
بشاأن امعماال املانياة،    برنااج  امجام املتحااإل ائياائي     يااإل جاع   نضال عن جذكرإل التفاهم اجلا

 واليت بسيتم وضاوا ي صورهتا النوائية قرياا.
وأضانت قائلة إن أإية اجملموعاة الوابسااة جان الشاركاء أبسابساية لنجااح خطاة التنمياة          - 79
لا   . وبالنساة للمكتا  ياتاني علا  تلا  الشاراكات ابساتخاام جواردهاا ع       2015باا عام  ملا

جثال إدارإل   -أنضل وجه للتوصل إىل  لول ناالة ي اجملاالت اليت تتمتاع نيواا بوالياة واضاحة     
املشاااريع املسااتااجة، وا يكاال امبسابسااي والشااراء. وجضاات قائلااة إنااه ولاائن كاناات املساااعاإل     

وط  ائيائية الاولية ي الاول ا شَّة بالغة امإية، نإن تاائة املاوارد والتمويال علا  الصاايا الا     
، جوَّلاات احلكوجااات 2013 مااا نفااس القااار جاان امإيااة الاالغااة وتاازداد أإيتااوما. وي عااام   

ي املائة جن أعمال املكت . ويتطل  التااون ائيائي الفاال جشااركة احلكوجاات    29الوطنية 
والتنسايق جاوااا وتااونور الاااعم جاان قالااوا؛ وياتاني علاا  املكتاا  أن يتأهاا  ملسااتقال يقااوم نيااه   

رإل  جاام أصااغر جاان امجااوال جااع تقااامي املزيااا جاان اخلاااجات االبستشااارية ائداريااة، الاايت    بااإدا
بستساعا عل  زيادإل بناء قارات الشركاء. ويساا  املكتا  جان خاالل تكيفاه جاع التغايور، إىل        
أن يظل جواكاا للتغيور. وبسيواصل املكت  تيسور التاانق التقليااي لألجاوال، وبساياني قيمتاه ي      

اخلاصاة وبسيواصال القياام بااور الوبساية امجاني باني احلكوجاات،          -الااجة خمتلف الشراكات 
املسااتفياإل. ويستكشااف املكتاا    واااتواجل ،ن ي اجملاااالت اات امثاار االجتماااعي يواملسااتثمر

بُساُال النااووض بشااراكاته لتموياال املشاااريع اات امثاار االجتماااعي ي الانيااة امبسابسااية، وإجياااد  
قياجااه بتقااامي خاااجات  ساا  الطلاا  إىل اجلوااات املانيااة ي     الو ااائف، وتغيُّاار املناااخ، جااع   

اجملاالت اات امليازإل النسااية، جثال جشااركته كجازء جان شاراكة جكانحاة الُسال، والايت اخاتور            
 املكت  جن أجلوا بائمجاع لتقامي طائفة وابساة جن اخلاجات.

ايور لاملااه وأكااات املااايرإل التنفيذيااة معضاااء اجمللااس أن املكتاا  بسيواصاال حتايااا جااا  - 80
ابستنادا إىل املاايور الاولية؛ وبسيواصل ويازز بسيابساة عاام التسااجي جتاا  الغاش، واالنتاواكات       
امخالقية؛ وبسايزيا جان أعمالاه املتالقاة بالتااري ؛ وبسايازز ثقاناة املسااءلة؛ وبسايجاد التزاجاه           

جاثلاة ي   تازال التحاايات   الرابس  بالشفانية. وأردنت قائلة إنه بالرغم جن  االت النجااح، ال 
امنق بشكل كاور، ويتاني عل  املكت  بشراكة جع اآلخرين، أن يتأه  للتصاي لطائفاة جان   
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املخاطر املرتاطة باذل ، وأن يااعم أرناع جااايور ال اهاة، وعلياه أن يساتثمر ي تنمياة الساكان          
خارين  نياه نائااإل اآل   ودعم الزجالء والشركاء الذين اختاروا الامال ي أكثار الايئاات حتاايا، ملاا     

 وصو  تغيور جستاام  قيقي.
وعرضت املايرإل التنفيذية، كجزء جن بيا ا االنتتا ي التقرير ائ صائي السانوي عان    - 81

. (DP/OPS/2014/5) 2013ي عاام  امجام املتحااإل   أنشطة الشاراء الايت اضاطلات هباا جنظوجاة      
بلياون دوالر ي   16.1، والايت بلغات   امجم املتحااإل ر الزيادإل املطردإل ي جشتريات وأبرز التقري

. وقاا ُأنفاق جاظام الا  املالا  علا        2012ي املائة عن بسنة  4.6بزيادإل تال  أي 2013عام 
الطاياة، والنقال، والتشاييا وامغذياة.      تاملواد الصاياالنية وخااجات الرعاياة الصاحية، واملاااا     

الالاااان ر السااابقة كاناات هناااك زيااادإل إجيابيااة جسااتمرإل ي املشااتريات جاان  وي الساانوات الاشاا
ي  60يزياا علا     والالاان اات االقتصاديات الايت  ار مبر لاة انتقاال، و ثال  الياا جاا       الناجية 

، زادت 2013و  2009. وي جااا بااني عاااجي   امجاام املتحاااإل املائااة جاان جممااوع جشااتريات    
موعه بليوين دوالر، وكاان جان باني الالااان الاشارإل الرئيساية       املشتريات جن تل  الالاان مبا جم

، أرباااة بلاااان ناجيااة واات 2013ي عااام  باملشااتريات امجاام املتحاااإلالاايت زودت جؤبسسااات 
، امجام املتحااإل  اقتصادات  ار مبر لاة انتقاال. وكانات أكارب املشاتريات جان ُشاااة جشاتريات          

برنااج   ، وبرنااج  امجام املتحااإل ائياائي    (، و)اليونيسايف  جنظمة امجم املتحااإل للطفولاة  وجن 
، وجكتا   جنظماة الصاحة الااملياة   لشؤون الالجائني، و امجم املتحاإل ، وجفوضية امغذية الااملي
ي املائاة جان نفقاات     80و ثل أكثر جان   -خلاجات املشاريع، بالترتي  التنازت امجم املتحاإل 
 .امجم املتحاإلجشتريات 

تاااي اهتماجاا أكارب ودعماا     امجم املتحاإل التنفيذية إىل أن جؤبسسات  وأشارت املايرإل - 82
أكثر للمشاتريات املساتااجة. وقاا ازداد  جام جشاترياهتا جان أعضااء االتفااق الاااملي بصاورإل           

للساانة السادبسااة علاا  التااوات، جلحقااا    جطااردإل ي الساانوات اخلمااس السااابقة. ونشاار املكتاا   
علا  االبتكاار ي جماال املشاتريات      2014ركاز ي عاام   جواضيايا لتقرير املشتريات السنوي، ي

وي جاناا  الااارض، وعلاا  الكيفيااة الاايت ركاان هبااا للمشااتريات أن تااانع باالبتكااار مغااراض   
امجاام املتحاااإل التنمياة. ويواصاال املكتاا  تازيااز جشااترياته االبتكارياة املسااتااجة دعمااا ملنظوجااة   

 وجملموعة جن الشركاء.
املااايرإل التنفيذيااة اجلاياااإل وأعربااوا عاان ثقتااوم ي جسااتقال    ور اا  أعضاااء اجمللااس ب  - 83

املكت  حتت قيادهتا. وأشاادوا بنائا  املاايرإل التنفيذياة لقيادتاه للمكتا  بصاورإل ناجحاة أثنااء          
أكساااوا  نتارإل االنتقااال. وبساالَّموا بنجا اات املنظمااة، وبواليتااوا الفرياااإل وهيكلاوا الفريااا، اااا   

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/5
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تسام بالكفااءإل والفاالياة، وأنارد  اا جكاناا كحاجلاة لاواء         مساة جياإل ئجناز امعماال بصاورإل ت  
 . وأشادوا أيضا بسجل جتاباة املكت  والتزاجه بالشفانية واملساءلة.امجم املتحاإلملنظوجة 

وال ظت جمموعة جن الونود، جوود املكتا  لتحساني الكفااءإل والفاالياة التشاغيليتني       - 84
شااروا إىل جمااالت ياتاني نيواا أن يواصال املكتا        وتازيز قارتاه ي جماات الرصاا والتقيايم، وأ    

السكان، وال بسيما النسااء، والا  بتحساني  اروق الامال،       يقوم بتازيز  وهي: )أ( عمله أو
تنميااة القااارإل  وضاامان وجااود عقااود أكثاار قابليااة للتناااؤ، وإدارإل أداء أقااوى للمااو فني؛ ) (  

اياااااإل، واالبسااااتااجة الايئيااااة؛ الوطنيااااة، واملساااااواإل اجلنسااااانية، واالبتكااااار، والشااااراكات اجل 
املساواإل بني اجلنسني و كني املرأإل. وقالوا إ م يرغااون ي جارناة املزياا عان اجلواود الايت        )ج(

ياذ ا املكت  البستكشاق الشراكات االبتكارياة جاع القطااع اخلااا، نضاال عان الشاراكات        
ل ابسااتااجة بيئيااة أيضااا علاا  الساااي جاان أجاا  بااني القطاااعني الاااام واخلاااا. وشااجاوا املنظمااة 

 ملشارياوا. أكرب
ونظرت الونود ي التقرير ائ صاائي السانوي عان أنشاطة الشاراء الايت اضاطلات هباا          - 85

، وأعربوا عان إعجااهبم جباودإل الاياناات واتسااع نطاقواا، وشاادوا علا          امجم املتحاإلجنظوجة 
ل التنميااة. وأكاااوا أن أإيااة مجااع الايانااات، وحتليلااوا، وتصاانيفوا، لقياااع وتتاااع التقااام ي جمااا

كشف عنه التقرير يشور بوضوح إىل احلاجة املتزاياإل أكثر جان أي وقات جضا  إىل تو ياا      جا
والوناورات، جان خاالل احللاول       بسايا جان أجال املكابسا    -ائيائي امجم املتحاإل أداء جواز 

خضار،  الذكية للمشتريات املشتركة. وشادوا عل  أإياة التمااع الفارا لاملياات الشاراء ام     
خلاجات املشاريع، وأعرباوا عان دعموام    امجم املتحاإل وأبرزوا الاور القيادي الرئيسي ملكت  

، و ثااوا امجاام املتحاااإلالقااوي للمكتاا  جاان أجاال التواصاال وحتقيااق التاارزر ي بسااائر جنظوجااة  
امجاام املتحاااإل  علاا  االبسااتفادإل جاان خاااجات جشااتريات جكتاا      امجاام املتحاااإل  جؤبسسااات 
 املشاريع. خلاجات

وشاااد أعضاااء اجمللااس علاا  ضاارورإل إدارإل املخاااطر بصااورإل أنضاال، وشااجاوا جكتاا   - 86
خلاااجات املشاااريع علاا  الاماال جااع الشااركاء اآلخاارين لضاامان إدارإل املخاااطر    امجاام املتحاااإل 

خلااجات املشااريع   امجام املتحااإل   بكفاءإل وبصورإل شاجلة. وشادوا عل  أن إجكانياات جكتا    
تزال غور جستغلة بالكاجل، ي ضاوء جارناة    الامجم املتحاإل ة لتحسني كفاءإل وإجنازات جنظوج

بااا   املكت  بقارته ي إدارإل املشااريع، وخااجات الانياة امبسابساية واملشاتريات ي  ااالت جاا       
باا الكوارو واحلاالت ائنسانية. وأشادوا باملكت  جن أجل جذكرإل التفااهم جاع    ال اع، وجا

كروا أنه يتطلاون ُقُاجا إىل قياجه باور الااجل احلفَّاز ملااادرات  امجانة الااجة لألجم املتحاإل، وا
امخاارى. وشااجَّع عاااد جاان الونااود املكتاا  علاا  القيااام  امجاام املتحاااإل ااثلااة جااع جؤبسسااات 
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والاقااااات  علااا  التغلااا  علااا  التحااااياتالالااااان الناجياااة أكثااار نشااااطا ي جسااااعاإل  بااااور
 باملشتريات. املتالقة
توجَّوات املاايرإل التنفيذياة بالشاكر إىل أعضااء اجمللاس علا  تأييااهم          وردا عل  ال ، - 87

القوي وتاوجيووم. وأشاارت إىل أن  ااجلي راياات أنضال املماربساات الاولياة اعترناوا جبواا          
املكتاا  جاان أجاال التفااوق، وأكااات للونااود أن املكتاا  بسيسااتمر ي هااذا االجتااا . وقالاات إن  

اياااإل قويااة، جسااتفياا جاان النجا ااات ي جمااال   املكتاا  يتطلااع ُقااُاجا إىل تكااوين شااراكات ج  
الكفاااءإل والفااليااة ئ وااار قيمتااه املضااانة. وبساايأخذ املكتاا  ي االعتاااار اجملاااالت الاايت أشااار     

يتالااق بااالتقييم، وبساايقام تقرياارا إىل   أعضاااء اجمللااس إىل ضاارورإل حتسااينوا، ويشاامل الاا  جااا   
 اجمللس بشأن التمثيل ي الاورات املقالة.

ربناااج  النفقااات ائيائيااة ل أكثاار جاان نصااف ئاا  املااايرإل التنفيذيااة إىل إنفاااقوأشااار نا - 88
خلاااجات امجاام املتحاااإل وجكتاا  املتحاااإل للسااكان  صااناوق امجااموامجاام املتحاااإل ائيااائي  

املشاريع عل  املشتريات، وشاد عل  ضرورإل جااجلة املشاكل ي ضوء خمتلف. نأكا جاثال أناه   
تااا    نيوا املؤبسسات الثالو ُتااا تقاارير بشاأن املشاتريات، مل     خالل الثالثني عاجا اليت  لت

امرقاام جنشاأ املشاتريات نقاة. وأشاار       باا جوضوع ائبالو عن جنشأ السالع،  ياث تاكاس   
إىل أن  ل املشكلة، يناغي أن يااأ بتحسني مجع الايانات ي النظام املركزي لتخطية املاوارد،  

 صحيحة عن جنشأ السلع.  التوصل إىل بُسُال ليبالو بصورإل 
بشأن التقرير ائ صائي السنوي عن أنشاطة   2014/26 قراراختذ اجمللس التنفيذي ال - 89

 .امجم املتحاإلالشراء اليت اضطلات هبا جنظوجة 
  

 اجلزء املشترك  
  
 املسائل املالية واملسائل املتالقة بامليزانية وائدارإل -ثاين عشر 

برنااج  امجام املتحااإل    ، تقرير برناج  امجم املتحاإل ائيائيإل، قام جاير جكت  ائدار - 90
خلاااجات املشاااريع عاان  امجاام املتحاااإل وجكتاا  صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان  ، وائيااائي

جاااير جكتاا  دعاام املشااتريات ي  . وعاارض (DP-FPA-OPS/2014/1)أنشااطة الشااراء املشااتركة 
ت الااااثالو، جماااااالت تركيااااز التقرياااار   ، بابساااام املنظمااااا برناااااج  امجاااام املتحاااااإل ائيااااائي  

 الرئيسية. وابستنتاجاته
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بالشاااراء التاااااوين، الاااذي أدى إىل وناااورات     املنظماااات ور َّاااات الوناااود باااالتزام    - 91
بفوائااا املشااتريات املشاااتركة   امجاام املتحااااإل  وحتسااينات كاااورإل. وقااالوا إن تساااليم جنظوجااة     

يرغااون ي االبساتماع إىل املزياا بشاأن     واعتزاجوا زيادإل ال ، كان جشجاا  م. وأضانوا أ ام  
الونورات الفالياة لكال جنظماة وبشاأن احلاوانز ملواصالة الشاراء املشاترك. وأعرباوا عان الااعم            
ئيااالء امولويااة لالتفاقااات الطويلااة امجاال، باعتاارهااا الطريقااة املفضاالة للاقااود، وللجوااود        

 الشريكة لتل  االتفاقات.قار ائجكان جن املنظمات  املاذولة لضمان ابستخاام أكرب عاد
و ثَّت الونود املنظمات عل  التمااع الفارا بساويا جلاال الطلا  إمجالياا، ولتحاياا         - 92

الكيفية اليت ركن هبا أن تاؤثر زياادإل تو ياا عملياة الشاراء ي امبساواق وتتايي أبسااارا أنضال،          
ربااة جمااالت جان    كما تتيي امجن ليجاادات. وقالوا إ م جوتمون بتحليل ائنفاق املشاترك م 

خاجات السلع امبسابسية ويرغاون ي االطالع عل  التقاام؛ وأبااوا اهتمااجوم مبارناة الطريقاة      
اليت ركن هبا للاول امعضاء تيسور تل  املاادرات. ودعوا إىل جضي التااون املشاترك ي جماال   

ركة، نياث  املشتريات عل  الصايا القطري إىل جاا هاو أبااا جان اخلااجات واملشاتريات املشات       
ي الا  أثنااء جرا ال التخطاية      يشمل الا  املشاتريات جان السالع واخلااجات والارباج ، مباا       

 والتناؤ ووضع املاايور.
تفالاه   وطلات الونود جالوجات بشأن التحايات اليت تواجه املشاتريات املشاتركة وجاا    - 93

ملياة وائقليمياة والقطرياة،    املنظمات للتغل  عليوا ولتازيز املشتريات املشتركة عل  الُصُاا الاا
مبا ي ال  ي جمال جشتريات الرباج . وأشااروا إىل أن هنااك اهتماجاا مبارناة املزياا عان امثار        
ائقليمااي للمشااتريات املشااتركة. وقااالوا إ اام يتطلاااون ُقااُاجا إىل تقااارير إ صااائية بساانوية ي      

مصااناق، وأ جاجوااا، ، مبااا ي الاا  تفاصاايل عاان اامجاام املتحاااإلاملسااتقال بشااأن جشااتريات 
بسيساعا عل  جراعاإل ااربسات الشراء املشتركة وائشارإل إىل أنواع الاُنُو  التااونياة    وِقي موا اا

 اليت ركن لألجم املتحاإل داكاهتا ي بسائر املنظوجة.
، برنااج  امجام املتحااإل ائياائي    وردا عل  ال ، أبرز جاير جكتا  دعام املشاتريات،     - 94

قااال كاال شاايء جومااة شااراكة ي امعمااال التجاريااة؛  يااث لكاال جنظمااة    أن املشااتريات هااي
شواغلوا املتالقة بامعمال التجارية. ويتمثل التحاي ي حتايا املاايور املشتركة بشاأن جمااالت   
دادإل. ويتمثل حتٍا آخر ي الطابع الطوعي ملاادرات املشتريات املشتركة. ورثل الساوق حتاايا   

. وينشاأ حتاٍا آخار جان     امجام املتحااإل  اع اخلااا إىل احلاانز ملشااركة    آخر، نظارا النتقاار القطا   
امثر غور املقصود للشراء املشترك، ملوارد نامجة عان جشاتريات ُيحتمال تناقصاوا، والايت بااأت       

يازال الاثاور علا  بياناات جتا اة رثال  جار         با  املنظمات تاتما عليوا. وبصورإل ااثلة، ال
املضاي قااجا. وي جاا يتالاق بااحلوانز، هنااك أناواع داخلياة          عثرإل لتحاياا الفارا ونوام بُساُال    
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أن احلاانز الرئيساي هاو املنطاق      وخارجية علا   اا بساواء دناات املنظماات إىل التضاانر، ولاو       
الاايوي. وبسيساعا جزيا جن التااون بشاأن حتليال الاياناات علا  توضايي بساال املضاي ُقاُاجا.         

وإن كاناات تتااجاال بصااورإل رئيسااية الصااايا  ماااتاملنظيتالااق باملسااألة ائقليميااة، نااإن  وي جااا
الااااملي، نإ ااا تستكشااف امبااااد ائقليميااة بشااكل أوثااق، ي ضااوء اال تياجااات ائقليميااة         

 والتركيز عل  الشركات املوتمة بالامل ائقليمي.
)ائدارإل( أن عاااام صاااناوق امجاام املتحااااإل للسااكان   وأباارز نائاا  املااااير التنفيااذي ل    - 95

امجاام املتحاااإل حتااول ي التقااام ي املشااتريات املشااتركة عناااجا وضااات  بسااجل نقطااة  2012
أدوات وإجااراءات للتنساايق، مبااا ي الاا  جاان أجاال املشااتريات املشااتركة، والاايت شااوات جنااذ  
ال  الوقت يوا جتزايااا. واآلن وقاا أدرج الااياا جان املنظماات تلا  امدوات وائجاراءات        

شتريات املشتركة، بينما بستقوم إجراءات تفايال جاااأ   اجلاياإل، بسيستمر االجتا  التصاعاي للم
 بتيسور تطايقه عل  الصايا القطري.’ تو يا امداء‘

، علا  تاونر جواود جنساقة     برناج  امجم املتحاإل ائياائي وشاد جاير جكت  ائدارإل،  - 96
لصااعا  للانع باملشتريات املشتركة صو  الربجمة وباياا عن التكاليف ائدارياة. وجاع االجتاا  ا   

صو  الربجمة املشتركة، تاخل الربجمة املشتركة جاادلة الربجماة ي جر لاة جاكارإل جان الاملياة.      
يناغاي أن تتخاذ خطاوات لتنسايق      املتضاانرإل بشاكل أكارب    امجم املتحااإل وأشار إىل أن جنظوجة 
 نظم جواردها املؤبسسية.

ملشااريع، أن الصااوبات   خلااجات ا امجام املتحااإل   وأبرز نائ  املاير التنفيذي، ملكت   - 97
اليت تواجه تقاير التقام كّميا ناشئة جزئيا جن عام اتفاق املؤبسسات عل  تاااريف املشاتريات   
املشتركة، والتاوير املستمر للقضايا اليت مل تاتم تساويتوا. وتفتقار املؤبسساات أيضاا إىل  اوانز       

الرؤياة بساا     ويلاي: )أ( نقاا ائيارادات أ    لالشتراك ي جشاتريات جشاتركة عناا  ااوو جاا     
)ج( الساااي إىل اايااة  املشااتريات املشااتركة؛ ) ( إدارإل جيزانيااات غااور قابلااة لالبسااتااال؛ أو  

جصاحل جكتساة. وأشار إىل  انزين داتملني ملواصالة املشاتريات املشاتركة وإاا: ضامان عاام        
ايوي املنظمة التااع  ا  املشاتريات املشاتركة عنااجا يكاون الا  خالناا للمنطاق الاا         ’ جااقاة‘

للمشاتريات، نظارا من جاظام الوناورات     ’ للمركزية الذكية‘لألعمال التجارية، وإنساح جمال 
حتاو عل  جستوى املقر. وشاد عل  أإية تل  احلوانز وعلا  دعام اجمللاس، وخاصاة عنااجا      

 تكون املثاطات قوية إىل  ا كاور.
، امجام املتحااإل ائياائي   برنااج   بشأن تقريار   2014/27 قراراختذ اجمللس التنفيذي ال - 98
خلاااجات املشاااريع عاان أنشااطة    امجاام املتحاااإل  وجكتاا  صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان   و

 املشتريات املشتركة.
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شاترك املااا   برنااج  امجام املتحاااإل امل  جتاباااة اجتمااع جملاس تنساايق     -ثالاث عشار   
 بفوروع نق  املناعة الاشرية/ائياز

)الربناااج (، التقرياار صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان  عاارض نائاا  املاااير التنفيااذي ل  - 99
املشاترك املاا  بفاوروع    برنااج  امجام املتحااإل    املتالق بتنفيذ جقررات وتوصيات جملس تنسيق 

وقاام   .(DP/2014/24-DP/FPA/2014/16 and Corr.1) (UNAIDS)نقا  املناعاة الاشارية/ائياز    
، عرضااا برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي  املاااير، املؤقاات ملكتاا  دعاام السيابسااات والاارباج ،    

 التقرير. بشأن
صناوق امجم املتحااإل للساكان   وربناج  امجم املتحاإل ائيائي وأشاد أعضاء اجمللس ب - 100

بسايما   إل، والعل  جساإاهتما ي الربناج  املشترك. وأشاروا إىل زيادإل  ااالت الاااوى اجلاياا   
بني النسااء، وعاام إجكانياة الوصاول إىل خااجات الصاحة اجلنساية وائجنابياة، وقاالوا إن  ا            

القائم عل  احلقوق، أكثر أإية جان اي قاال. وأعار  الوناود     صناوق امجم املتحاإل للسكان 
وع عن دعموم القوي لتازيز الصالت بني الصحة اجلنسية وائجنابية واحلقاوق ائجنابياة، وناور   

شاترك  برناج  امجم املتحااإل امل نق  املناعة الاشرية. وأعربوا عن تر ياوم بالتااون الوثيق بني 
جنظماة امجام املتحااإل للتربياة والالام والثقاناة       املا  بفوروع نق  املناعة الاشرية/ائياز وباني  

اصااة ي ، واليونيساايف، بشااأن التثقيااف اجلنسااي واخلاااجات املواتيااة للشاااا ، و  )اليونسااكو(
املشاترك املاا  بفاوروع نقا  املناعاة الاشارية/ائياز عان        برناج  امجام املتحااإل   بسياق جاادو 

 تقسيم الامل، وطلاوا تفاصيل عن ال .
علا  رباة   برناج  امجم املتحاإل ائياائي  وأعر  أعضاء اجمللس عن ارتيا وم لتركيز  - 101

تصااادي لفااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية/  التنميااة املسااتااجة بالصااحة، وامثاار االجتماااعي واالق 
برناااج  ائيااز، وأشاادوا بنوجاه املتاااد القطاعاات والسااعي إىل حتقياق الااالاة. وأضاانوا أن          

لاه دور جوام يقاوم باه ي دعام تنفياذ ياواج التمويال اجلاياا للصاناوق           امجم املتحاإل ائيائي 
إل املخاطر. وأشااروا إىل أناه أثنااء اجللساة     الااملي ملكانحة ائياز، والُسل، واملالريا ولتازيز إدار

برنااج  امجام   شاترك طلا  اجمللاس جان     برنااج  امجام املتحااإل امل   الثالثة والثالثني جمللس تنسيق 
شااترك اختاااا خطااوات لتازيااز التاارابة والتنسايق بااني وكاااالت الاااعم الااتق  الثنائيااة  املتحااإل امل 

يتالااق  بساايما جااا  بشااأن التقااام، وال  واملتاااادإل امطااراق، وطلااات الونااود آخاار املسااتجاات   
برنااج   بنمواج التمويل اجلايا للصناوق الااملي عل  الصايا القطري، جع التركيز علا  دور  

برنااج  امجام املتحااإل    . وأبارزوا دور  جنظمة الصحة الاامليةوالتااون جع امجم املتحاإل ائيائي 
واا كمساتفيا رئيساي جؤقات، وشاجاوا      ي تنفيذ جني الصناوق الااملي، واليت عمل نيائيائي 

http://undocs.org/ar/DP/2014/24
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علا  االضاطالع بانااء القاارإل الوطنياة بشاكل جكثاف، وجناتظم         برناج  امجم املتحاإل ائيائي 
 أكثر وتازيز إعااد ابستراتيجيات اخلروج.

وناشاا باا  الونااود املنظماات علا  تااوخي احلاذر بشاأن التقااام ي جكانحاة الوباااء         - 102
الالاان اليت مل تستقر نيوا احلالة باا. ور اات الوناود بااور    وائبقاء عل  وجودهم املادي ي 
ي دعاام الالاااان جاان أجاال اجتااذا  التموياال املسااتقر املاارتاة   برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي  

يناغاي أن تقاوم نياه     بائياز، وشادوا علا  أإياة تااابور الوقاياة للشااا  واملاراهقني، وهاو جاا        
 امبسر باور أكرب.

يا جن الونود إىل ناالياة إطاار النتاائ  واملسااءلة للميزانياة املو ااإل لربنااج         وأشار عا - 103
املشاترك املاا  بفاوروع نقا  املناعاة الاشارية/ائياز ي إباالو التقاام املشاترك          امجام املتحااإل   

وائجنااازات املشااتركة. وجااع تسااليموم جبااودإل التقرياار، طلاااوا تفاصاايل عاان امنشااطة الفاليااة.   
إىل الغايااات الثالثااة املرتاطااة بفااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية/ائياز ملااا باااا         ولفتااوا االنتاااا  

برنااج  امجام املتحااإل    ، واليت أياهتا الاول امعضااء ي االجتمااع الثالاث لتنسايق     2015 عام
بشااأن املساااإات املتوقاااة  -يشاامل جااا كااان يلاازم إجناااز   -شااترك، والتمسااوا تقييمااا أوليااا امل

برنااج  امجام   ل  الونود آخر املساتجاات ي جاا يتالاق باملناقشاات جاع      للمنظمات. وطلات ت
شترك املاا  بفاوروع نقا  املناعاة الاشارية/ائياز بشاأن تلا  املساألة، كجازء جان           املتحاإل امل

امجام  . وجان املوام بالنسااة لربنااج      2015املفاوضات الرمسية بشأن خطة التنمية ملا باا عاام  
هااو جطلااو  وجااوجااة  ي رعايتااه الااتمكن جاان حتايااا  جاام جااا واجلوااات املشاااركة املتحاااإل 

االطااالع بانتظااام علاا  بسااور امجااور. وأكااا أعضاااء اجمللااس التاازاجوم بتااونور الاااعم لالبسااتجابة 
القويااة اجلياااإل التنساايق مبشاااركة أطااراق جتاااادين لفااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية وائياااز،      

املشااترك املااا  بفااوروع جاام املتحاااإل اموبااعم جاان برناااج  جشااترك قااوي جاان جانا  برناااج    
 نق  املناعة الاشرية/ائياز يكون عنصرا  الرئيسيان إا الشمول وعام التمييز.

صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان    وردا علاا  الاا ، أشااار نائاا  املاااير التنفيااذي ل      - 104
. وي جااا يتالااق ياازال هناااك الكاثور اااا يااتاني القيااام بااه  )الربنااج ( أنااه ي جااا يتالااق بالوقايااة ال 
يركااز صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان ، بساايظل 2015بالتحضاور خلطااة التنميااة ملااا باااا عااام  

أن يتاوىل زجاام   صناوق امجم املتحاإل للسكان االهتمام عل  التكاجل واالناجاج. ويتاني عل  
القيااادإل ي جااا يتالااق باالناااجاج، وأن يكفاال إجااراء حتلياال أقااوى كااثورا للتخطااية، والرصااا       

إعااد تقارير بشأن الُسُال اليت يتم هبا جراعاإل نوروع نق  املناعاة الاشارية وائيااز ي تنظايم     و
امبسرإل، والتثقيف اجلنسي الشاجل مبا ي ال  جاع امبسار، والاناف اجلنسااين، مباا ي الا  جاع        

أن يفوام  صاناوق امجام املتحااإل للساكان     يتالق باجملال ائنساين، يتاني علا    جا الرجال. وي
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أثر عام االبستقرار وا شاشة علا  نقال الاااوى، وعلا  الساكان املصاابني باالفوروع. ويتخاذ         
بااا   الصناوق  جا كليا جتكاجال، يركز عل  شخ  الفرد جع إيالء االعتاار خلطة التنمياة ملاا  

 .2015عام 
 ااط  أربناج  ائيائي املؤقت ملكت  دعم السيابسات والرباج ، إىل أن ال وأشار املاير - 105

علما بطل  جالوجات إضانية بشأن جتطلاات التنفيذ. وقال إن تنمية القاارإل وبنااء ابساتراتيجية    
اخلااروج جتأصااالن ي جااا يقااوم بااه الربناااج  اآلن بشااراكة جااع الصااناوق الااااملي؛ نقااا انتقاال     

بلا كمستفيا رئيساي. وي احلااالت الايت تاارض نيواا       22بالفال إىل خارج ربناج  ائيائي ال
يسلم برناجما جان باراج  الصاناوق الاااملي بصافته       لضغة كي يغادر الالا، أوناج  ائيائي ربال

ُدعااي  جسااتفياا رئيساايا جاان املااني الاايت يقاااجوا، دون أن ُيكماال دور تنميااة القااارإل، كااثورا جااا   
دائماا  ربنااج  ائياائي   الربناج  ائيائي جرإل أخرى نتيجة ليلغاء ي وقات جاكار. وقاا بساا  ال    

علا  ائبقااء علا  وجاود جاادي لاه       ربنااج  ائياائي   روج ي اللحظة املنابساة. و را الإىل اخل
ي بلاااان لاايس نيوااا بااراج  جسااتقرإل بشااأن نااوروع نقاا  املناعااة الاشاارية وائياااز، وبسااُيونر     
جالوجااات بشااأن أنضاال املماربسااات عاان جشاااركة امبساارإل. وي ختااام كلمتااه شاااد علاا  أن     

الاثالو املتالقاة بفاوروع نقا  املناعاة الاشارية/ائياز كجازء         اعتماد الاول امعضاء للغاياات 
برنااج  امجام املتحااإل ائياائي     بسايكون أبسابسايا حلصاول     2015جن خطة التنمية ملا باا عاام  

 عل  الوالية جن أجل ائجناز بنجاح.صناوق امجم املتحاإل للسكان و
قااررات وتوصاايات جملااس   أ اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا بااالتقرير املتالااق بتنفيااذ ج      - 106

املشااااترك املااااا  بفااااوروع نقاااا  املناعااااة الاشاااارية/ائياز امجاااام املتحاااااإل برناااااج   تنساااايق
(DP/2014/24-DP/FPA/2014/16 and Corr.1). 

  
 الزيارات املياانية -رابع عشر 

ر كااال جناااوم بشاااأن الزياااارإل املياانياااة املشاااتركة للمكاتااا       قاااام املقاااررون تقااااري   - 107
صااناوق امجاام املتحاااإل   ، وبرناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي   الاايت قااام هبااا كاال جاان     التنفيذيااة
للمسااواإل  امجم املتحااإل  خلاجات املشاريع، واليونيسيف، وهيئة امجم املتحاإل /جكت  للسكان

إىل بنمااا  برناااج  امغذيااة الاااامليللماارأإل(، وتحاااإل امجاام املبااني اجلنسااني و كااني املاارأإل )هيئااة 
نضااااال عاااان الزيااااارإل املياانيااااة   (DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2014/CRP.8)والساااالفادور 

 .(DP/FPA/2014/CRP.2)املشتركة إىل نيجي وبساجوا 
وشاد أعضاء اجمللس ي تاليقاهتم الااجة عل  جاوى الزياارات املياانياة الايت تاطايوم      - 108

خربإل جااشرإل عن امعمال اليت تضطلع هبا املنظمات ائيائية التابااة لألجام املتحااإل ي امليااان،     

http://undocs.org/ar/DP/2014/24–DP/FPA/2014/16
http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.2
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لشاركاء. وأبارز   وجساعاهتا عل  نوم جركزها عل  الصاايا القطاري بالتاااون جاع احلكوجاة وا     
ي تنفيااذ الاارباج  علاا  الصااايا القطااري،   امجاام املتحاااإل الونااود أيضااا أإيااة تاارابة جنظوجااة   

 واالبستفادإل جن جزاياها النساية املختلفة.
أ اااااط اجمللااااس التنفيااااذي علمااااا بتقرياااار الزيااااارإل املياانيااااة إىل بنمااااا والساااالفادور    - 109

(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2014/CRP.8). 
أ اااط اجمللااس التنفيااذي علمااا بتقرياار الزيااارإل املياانيااة للمجلااس التنفيااذي إىل نيجااي   - 110

 .(DP-FPA/2014/CRP.2)وبساجوا 
  
 جسائل أخرى -خاجس عشر 

نوامج  برموذكرة موم مودير     -مرفق البيئة العامليوة: تعوديالت علوى صوف مرفوق البيئوة العامليوة          
 األمم املتحدة اإلمنائي

برناااج  امجاام املتحاااإل  عاارض املاااير املؤقاات ملكتاا  دعاام السيابسااات والاارباج ، ي    - 111
املذكرإل املقاجة جن املاير بشأن جرنق الايئة الااملية: التاايالت عل  صا  جرناق الايئاة    ائيائي 
 .(DP/2014/23)الااملية 
وأعر  ونا عن القلاق من القارار الاذي اختاذ  جملاس جرناق الايئاة الااملياة ي مجايتاه           - 112

، قا تترت  عليه آثاار بالنسااة لتمويال املاوارد الاادياة املقاجاة       2014اخلاجسة املاقودإل ي عام 
لتحايااا  . والتمساات الونااود إيضااا ا بشااأن جااا إاا كااان قااا ُأجااري تقياايم  الالاااان الناجيااةإىل 
 بسيترت  عل  ال  جن آثار. جا

برناااج  املؤقاات ملكتاا  دعاام السيابسااات والاارباج ، ي  وردا علاا  الاا ، أكااا املاااير - 113
معضاء اجمللس أن قرار جملس جرنق الايئة الااملياة لان يكاون لاه أثار الاتاة       امجم املتحاإل ائيائي 

اجيااة املؤهلااة. وأضاااق قااائال إن    جاام املااوارد الااديااة املخصصااة للالاااان الن   علاا  جقاااار أو 
 اا جاوارد بالفاال.     الالاان غور املؤهلة نقة هي املشمولة بذل ؛ وليست تل  الايت ُخصصات  

 يؤثر ي املقادير الااملية أو الفردية املخصصة للالاان. والواقع أن القرار ال
ايالت علا   بشاأن جرناق الايئاة الااملياة: تاا      2014/28 قارار اختذ اجمللس التنفياذي ال  - 114

 ص  جرنق الايئة الااملية.
 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
http://undocs.org/ar/DP/2014/23
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/ صندو  األموم املتحودة للسوكان   ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيكلمة رئيس جملس موظفي   
 للمرأةاألمم املتحدة خلدمات املشاريع وهيئة األمم املتحدة مكتب 
املتحااإل  برناج  امجام  ي الايان الذي أدىل به أجام اجمللس، نائ  رئيس جملس جو في  - 115
امجام  خلااجات املشااريع/هيئة   امجام املتحااإل   /جكت  صناوق امجام املتحااإل للساكان   /ائيائي
للماارأإل، ركَّااز علاا  ثااالو قضااايا رئيسااية وهااي: التغاايورات التنظيميااة اجلاريااة، طرائااق املتحاااإل 

أهااة  الاقود، التوازن والتنوع ي ائدارإل وي جا بني املاو فني. وقاال إن جملاس املاو فني علا       
 االبستاااد ملناقشة تل  القضايا واحللول املمكنة جع املنظمات املانية.

برنااج  امجام املتحااإل    أ اط اجمللس التنفيذي علما بايان نائ  رئيس جملاس جاو في    - 116
امجام  خلااجات املشااريع/هيئة   امجام املتحااإل   /جكت  صناوق امجام املتحااإل للساكان   /ائيائي
 للمرأإل.املتحاإل 
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 ق امولاملرن
 2014ات اليت اختذها اجمللس التنفيذي ي عام قرارال  

 احملتويات
 2014الاورإل الاادية اموىل لاام   

 ، نيويورك(2014كانون الثاين/يناير  31إىل  27)جن   
 الصفحة  قراررقم ال
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 118 2017-2014جنطقة الاحر الكاري ، للفترإل الاربية، وأوروبا ورابطة الاول املستقلة، وأجريكا الالتينية و
 119 ل )برناج  امجم املتحاإل ائيائي(ام املستقااتغيور ابسم جكت  التقييم ليصاي جكت  التقيي -ألف  2014/4 

. خطة التقييم املتوبسطة امجل )برناج  امجم املتحاإل ائيائي( -باااء    . . . . . . . . . . . . .  119 
 120 )صناوق امجم املتحاإل للسكان( 2015-2014ارجة ي امليزانية لفترإل السنتني خطة التقييم االنتقالية امل 2014/5 
ائعرا  عن التقاير للسيا يان جاتسون، املاير التنفيذي لربناج  امجم املتحااإل خلااجات املشااريع،     2014/6 

. 2014-2006ي الفترإل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  121 
اج  القطرية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي وصاناوق  تاايل ائجراءات املتالقة بالنظر ي وثيقيت الرب 2014/7 
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تقااارير برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان وجكتاا  امجاام املتحاااإل     2014/8 
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 2014لاام  سنويةالاورإل ال  

 (جنيف،  زيران/يونيه 27إىل  23)جن   
. 2013تقرير جايرإل الربناج  بشأن اخلطة االبستراتيجية: امداء والنتائ  لاام  2014/10  . . . . . . . . . . .  130 
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2014-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .   131 
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. جتطوعو امجم املتحاإل: تقرير جايرإل الربناج  2014/13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 
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  2014/1 

 2017-2014تيجية برناج  امجم املتحاإل ائيائي للمساواإل بني اجلنسني للفترإل ابسترا  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بالتقرير بشأن تنفياذ ابساتراتيجية برنااج  امجام املتحااإل ائياائي للمسااواإل         حييط علما - 1
رنااج  امجام   ، وهو التقرير الشفوي امخور عن تنفيذ ابساتراتيجية ب 2013بني اجلنسني ي عام 

 ؛2013-2008املتحاإل ائيائي، للمساواإل بني اجلنسني، للفترإل 

باجلوود اليت ياذ ا الربنااج  ائياائي لتنفياذ ابساتراتيجية املسااواإل باني اجلنساني         يرحب - 2
 ، ولتحقيق نتائ  إيائية وجؤبّسسية جلموبسة عل  صايا املساواإل بني اجلنسني؛  2008جنذ عام 

بستراتيجية الربناج  ائيائي اجلاياإل بشأن املسااواإل باني اجلنساني، للفتارإل     با حييط علما - 3
، اليت حتاد برناجما طمو اا للناووض باملسااواإل باني اجلنساني و كاني املارأإل ي        2014-2017

مجيااع جماااالت عماال الربناااج  ائيااائي، وي الوقاات ااتااه، ا تاارام الواليااات املسااناإل مبوجاا     
تاااا  جسااائل املساااواإل بااني اجلنسااني، علاا  النحااو الااذي اعتماتااه   القاارارات اات الصاالة الاايت 

 ا يئات الرئيسية ي جنظوجة امجم املتحاإل، مبا ي ال  قرارات اجلماية الااجة؛  

علاا  برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي الضااطالعه بامليااة تشاااورية وتشاااركية ي  يوو ي - 4
 ؛  2017-2014للفترإل  إعااد ابستراتيجية حتقيق املساواإل بني اجلنسني

اجلواود الايت يااذ ا الربنااج  ائياائي ملواءجاة ابساتراتيجيته املتالقاة          يالحظ مع التقودير  - 5
، جع الواليات املتالقاة بناوع اجلانس الاواردإل ي     2017-2014باملساواإل بني اجلنسني، للفترإل 

ع بساانوات بشااأن االبسااتاراض الشاااجل الااذي جيااري كاال أرباا    67/226قاارار اجلمايااة الااجااة  
 لسيابسة امنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا جنظوجة امجم املتحاإل جن أجل التنمية؛  

، 2017-2014هبيكاال وإطااار ابسااتراتيجية املساااواإل بااني اجلنسااني، للفتاارإل      يرحووب - 6
ي ال  جا تقتر ه جن نقاط دخول وشروح لكيفية إدجاج املسااواإل باني اجلنساني ي نتاائ       مبا

، وير اا  أيضااا باااخلطوط   2017-2014جية للربناااج  ائيااائي، للفتاارإل   اخلطااة االبسااتراتي 
الاريضة للترتياات املؤبسسية الااعمة ئدجاج اعتاارات املساواإل باني اجلنساني ي أنشاطة امجام     

 املتحاإل ائيائي؛  

، تقاام التوجياه   2017-2014باأن ابساتراتيجية املسااواإل باني اجلنساني للفتارإل        يسلم - 7
 اااات عماال الربناااج  ائيااائي ي جااا يتالااق بتاماايم جراعاااإل املنظااور اجلنساااين االبسااتراتيجي لو

 ؛  2017-2014لاى تنفيذها خطة الربناج  ائيائي االبستراتيجية للفترإل 
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إىل الربناج  ائيائي أن يأخذ ي االعتاار احلوار اجلاري علا  الصاايا القطاري     يطلب - 8
لا  النحااو املااني ي صااكوك الربجماة علاا  الصااايا    بشاأن امولويااات واال تياجاات الوطنيااة، ع  

، ي 2017-2014القطااري، لاااى تنفيااذ ابسااتراتيجية حتقيااق املساااواإل بااني اجلنسااني للفتاارإل     
 الالاان املستفياإل جن الرباج ؛  

بااإدراج جصاافونة رصااا الفااليااة املؤبسسااية املتالقااة برصااا تنفيااذ النتااائ     حيوويط علمووا - 9
 أ ا؛  املؤبسسية وتقامي التقارير بش

الربناج  ائيائي عل  تنفياذ ا يكال اجلنسااين، علا  النحاو املااني ي ابساتراتيجية         حيث - 10
 ؛  2017-2014حتقيق املساواإل بني اجلنسني للفترإل 

البستناد ابستراتيجية الربناج  ائيائي اجلايااإل لتحقياق املسااواإل باني      يعرب عم تقديره - 11
جناازات الايت  ققتاوا االبساتراتيجية الساابقة، وبوجاه       ، إىل ائ2017-2014اجلنسني، للفترإل 

 خاا، ابستنادها إىل جمموعة جن اآلليات املؤبسسية للمساءلة وائبالو؛  

لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي اللتزاجااه مبااجلااة املساااواإل بااني       يعوورب عووم تقووديره   - 12
جية املساااواإل بااني  اجلنسااني للمااو فني علاا  مجيااع املسااتويات ي املنظمااة جاان خااالل ابسااتراتي     

، ويطلاا  إىل الربناااج  ائيااائي أن   2017-2014اجلنسااني الاايت وضااات جااؤخرا، للفتاارإل     
يواصل حتسني التوازن باني اجلنساني علا  جساتوى الو اائف املتوبساطة والالياا، نضاال عان أن          
يتخذ اخلطاوات الالزجاة لضامان  ثيال النسااء جان الالااان املساتفياإل جان الارباج ، علا  مجياع             

تويات، وي املقااار، وعلااا  الصااااياين ائقليماااي والقطاااري، جاااع جراعااااإل جاااااأ التمثيااال    املسااا
 الاادل؛   اجلغراي

الربناج  ائيائي عل  توبسيع نطاق اآلليات املانياة بالتوجياه والتنفياذ ي اجملاال      يشجع - 13
نساني،  اجلنساين عل  الصايا ائقليمي جن أجل رصا تنفيذ ابستراتيجية حتقياق املسااواإل باني اجل   

 ؛  2017-2014للفترإل 

جن ابستراتيجية املساواإل باني اجلنساني بسيساتااض عناوا باالفقرإل       48أن الفقرإل  يالحظ - 14
وبسااتقام مجيااع املكاتاا  القطريااة خطااة تكفاال اجتالكوااا للخااربات الالزجااة ي جمااال   ”التاليااة، 

، جاع ائشاارإل إىل   الشؤون اجلنسانية لرباجموا احملادإل، ومبا يتنابس  والسياق القطري لكال جناوا  
جليااون دوالر، )مبسااتويات التموياال احلاليااة( يتوقااع أن    25أن املكاتاا  الاايت تفااوق جيزانيتااوا   

يكون لايوا جستشار جتفرو للشاؤون اجلنساانية أو جاا يااادل الا  جان القاارات املخصصاة،         
جراعاإل أن جتارى عملياة ختصاي  املاوارد علا  أبسااع إطاار عمال امجام املتحااإل للمسااعاإل            جع 

ائيائيااة، بالتشاااور جااع الالاااان املسااتفياإل جاان الاارباج . وبستشااجَّع املكاتاا  القطريااة علاا  أن       
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ملتحاااإل للماارأإل، بسااال االبسااتفادإل    تستكشااف جااع الوكاااالت الشااريكة، و اصااة هيئااة امجاام ا     
 ؛“خرباهتا جن

 الربنااااج  ائياااائي علااا  تنفياااذ ابساااتراتيجية املسااااواإل باااني اجلنساااني، للفتااارإل      حيوووث - 15
، عل   و يكفل التكاجل ويتجنا  االزدواجياة، بالتاااون والتكااتف وتااادل      2014-2017

املالوجاات بفاالياة لتحقياق أقصا  قاار اكاان جان التارزر جاع املؤبسساات امخارى ي جنظوجااة           
 امجم املتحاإل، و اصة هيئة امجم املتحاإل للمرأإل وغورها جن اجلوات املانية صا اة املصلحة؛  

ائيائي عل  أن يقوم، لاى تنفيذ  ابساتراتيجية املسااواإل باني اجلنساني      الربناج  يشجع - 16
، بتقييم    جاتكرإل، مبا ي ال  احلصول علا  تكنولوجياات  كينياة،    2017-2014للفترإل 

 باعتاار ال  وبسيلة لتمكني املرأإل؛  

جاام إىل الربناااج  ائيااائي جواءجااة عمليااة ائبااالو عاان ابسااتراتيجية برناااج  ام    يطلووب - 17
، جااع عمليااة تقااامي التقااارير 2017-2014املتحاااإل ائيااائي للمساااواإل بااني اجلنسااني، للفتاارإل  

، وإبااالو اجمللااس 2017-2014الساانوية عاان اخلطااة االبسااتراتيجية للربناااج  ائيااائي للفتاارإل   
، وأدائواااا 2017-2014التنفيااذي عااان تنفياااذ ابسااتراتيجية املسااااواإل باااني اجلنسااني، للفتااارإل    

 .2015جن دورته السنوية لاام  ونتائجوا، باءًا

 2014كانون الثاين/يناير  31

  2014/2 

 2017-2014الربناج  الااملي لربناج  امجم املتحاإل ائيائي للفترإل   
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 2017-2014علاا  الربناااج  الااااملي لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي للفتاارإل  يوافووق - 1
(DP/GP/3 و DP/GP/3/Corr.1؛) 

أن يركاز الربنااج  الاااملي للربنااج  ائياائي علا  امولوياة الالياا          يشدد على ضرورة - 2
اااد، وأن وا اااق الشاااجل، وإااا القضاااء علاا  الفقاار واحلااا جاان أوجااه عااام املساااواإل واالبساات 

 :2017-2014يسوم ي نتائ  اخلطة االبستراتيجية للربناج  ائيائي، للفترإل 

أن يكااون النمااو والتنميااة شاااجلني للجميااع وجسااتااجني، جتضاامنني قااارات       )أ( 
 إنتاجية تونر نرا الامل وبسال الايش للفقراء واملستاااين؛

رائوام وي التنمياة وبسايادإل    أن حتقق توقاات املواطنني املتصلة باحلق ي إبااء آ ) ( 
 القانون واملساءلة، جن خالل تازيز نظم احلكم الارقراطي؛  

http://undocs.org/ar/DP/GP/3
http://undocs.org/ar/DP/GP/3/Corr.1
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أن تكون لاى الالاان جؤبسسات جاززإل قادرإل عل  تونور اخلاجات امبسابساية   )ج( 
 للجميع تارجييًا؛  

أن لاارز تقااام أبساارع ي احلااا جاان عااام املساااواإل بااني اجلنسااني، وي تازيااز      )د( 
  كني املرأإل؛  

أن تكون الالاان قادرإل عل  تقليال ا تمااالت نشاو  ال اعاات، واحلاا جان        )ها( 
 خماطر الكوارو الطاياية، مبا نيوا الكوارو النامجة عن تغور املناخ؛  

أن يتم حتقياق ائناااش املاكار والااودإل السارياة إىل جساارات التنمياة الاشارية          )و( 
 كوارو؛  املستااجة ي  االت جا باا النازاع وجا باا ال

أن توت املناقشات وائجراءات اجلارية عل  مجيع املستويات امولوية ملساائل   )ز( 
 الفقر وعام املساواإل واالبستاااد، انسجاجا جع جاادئنا ي الامل؛

إىل برناج  امجم املتحاإل ائيائي أن يامل، بالتشاور جع الاول امعضااء، جان    يطلب - 3
واملاوارد للربنااج  الاااملي، جان أجال االبساتفادإل جان جسااإات          أجل حتسني نوعية إطار النتائ 

الربناج  الااملي، عل  وجه التحايا، ي الرؤية الشاجلة للخطاة االبساتراتيجية للربنااج  ائياائي     
 ؛  2017-2014للفترإل 

أن يأخذ الربناج  ائيائي ي االعتااار جمااالت بنااء القاارات وتاائاة املاوارد جان         يقرر - 4
تنمية، جن بني أجور أخرى، اليت هتاق إىل حتقيق القضااء علا  الفقار ونقاا لالبساتاراض      أجل ال

الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات للسيابسات املتالقاة بامنشاطة التنفيذياة الايت تضاطلع هباا       
 جنظوجة امجم املتحاإل؛  

 ي آثار تشغيلية.أ DP/GP/3/Corr.1باام لزوم أن تترت  عل  الوثيقة  يسّلم - 5

 2014كانون الثاين/يناير  31

  2014/3 

 بشاااأن أنريقياااا، وآبسااايا   وثاااائق الااارباج  ائقليمياااة لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي،      
واحملااية ا ااادو، والاااول الاربيااة، وأوروبااا ورابطااة الاااول املسااتقلة، وأجريكااا الالتينيااة  

 2017-2014الاحر الكاري ، للفترإل وجنطقة 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بالرباج  ائقليمياة اجلايااإل، باعتااار الا  خطاوإل هاجاة لتحساني تنفياذ اخلطاة           يرحب - 1
 االبستراتيجية اجلاياإل؛

http://undocs.org/ar/DP/GP/3/Corr.1
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التنسيق القاوي نيماا باني الارباج  ائقليمياة، جان أجال زياادإل حتساني االتسااق            يشجع - 2
فيذ براج  واضحة وعملية جن أجل ضمان تقسايم الامال علا  الصاايا     وقابلية املقارنة، وي تن

 الااملي وعل  كل جن الصاياين ائقليمي والقطري.

 2014كانون الثاين/يناير  30

  2014/4 

 تغيور ابسم جكت  التقييم ليصاي جكت  التقييم املستقل )برناج  امجم املتحاإل ائيائي( -ألف  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

( تاااازز DP/2011/3باااأن بسيابساااة التقيااايم لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي )     ّلميسووو - 1
 االبستقاللية ا يكلية لو يفة التقييم؛  

إىل احلفاارب علا  ابساتقاللية جكتا  التقيايم التاابع لربنااج  امجام          يشّدد علوى احلاةوة   - 2
 ل  توضيي هذا الوضع لاى أصحا  املصلحة؛  املتحاإل ائيائي، وع

عل  أن يتم نورا تغيور ابسم جكتا  التقيايم التاابع للربنااج  ائياائي إىل جكتا         يوافق - 3
 التقييم املستقل التابع للربناج  ائيائي.

 
 خطة التقييم املتوبسطة امجل )برناج  امجم املتحاإل ائيائي( -باء  

 ،  إن اجمللس التنفيذي 

الاذي يطلا  نياه جان جكتا  التقيايم وضاع خطاة عمال           2013/15  قارار إىل  يشري - 1
جفصاالة جاياااإل تاااج  علاا   ااو كاجاال اخلطااة االبسااتراتيجية اجلاياااإل لربناااج  امجاام املتحاااإل    

 ؛  2017-2014ائيائي للفترإل 

، جكتا  التقيايم التاابع للربنااج  ائياائي:      DP/2014/5جع التقاير بالوثيقاة   حييط علما - 2
، اليت تقام نظرإل شااجلة للتقييماات وغورهاا جان     2017-2014اخلطة املتوبسطة امجل للفترإل 

 امنشطة املتصلة بالتقييم املقررإل لفترإل اخلطة االبستراتيجية للربناج  ائيائي؛  

أن ترصااا جااا يكفااي جاان التموياال،   إىل إدارإل برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي   يطلووب - 3
 الوقااات املنابسااا ، جااان أجااال التنفياااذ الكاجااال خلطاااة التقيااايم املتوبساااطة امجااال للفتااارإل     وي

 ، عل  الصايا الااملي وائقليمي والقطري؛  2014-2017

http://undocs.org/ar/DP/2011/3
http://undocs.org/ar/DP/2014/5
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إىل ائدارإل علا  مجياع املساتويات أن تاازز اجلواود الراجياة إىل ابساتخاام         يطلب أيضوا  - 4
نتاائ  الارباج  وأدائواا، وجلاال الارباج  أكثار تركيازا علا  النتاائ            التقييمات جن أجل حتساني 

 وأكثر كفاءإل؛  

إىل التقرياار الساانوي املتالااق بااالتقييم الااذي بساايقام ي دورإل اجمللااس التنفيااذي    يتطلووع - 5
 ، ورد ائدارإل عليه؛  2014السنوية لاام 

القطرياة ي إجاراء   الااعم الاذي يقاجاه جكتا  التقيايم إىل املكاتا         يشدد على أمهية - 6
 2014تقييمات الجركزية جن أجل جواصلة حتسني نوعيتوا، ويتطلع إىل نتائ  ابستاراض عاام  

 املستقل لسيابسة الربناج  ائيائي التقييمية.
 2014كانون الثاين/يناير  30

  2014/5 

جم ام )صناوق 2015-2014خطة التقييم االنتقالية املارجة ي امليزانية لفترإل السنتني   
 املتحاإل للسكان(

 ،  إن اجمللس التنفيذي 

 طة التقييم االنتقالياة لصاناوق امجام املتحااإل للساكان، املارجاة ي امليزانياة         يرحب - 1
   (؛DP/FPA/2014/2) 2015-2014لفترإل السنتني 

ة الشفانة والقائمة عل  املشاركة اليت يضاطلع هباا   الاملية التشاوري يالحظ مع التقدير - 2
صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان ي وضااع خطااة التقياايم االنتقاليااة املارجااة ي امليزانيااة لفتاارإل   

 ؛  2015-2014السنتني 

علااا  خطاااة التقيااايم االنتقالياااة لصاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان، املارجاااة   يوافوووق - 3
، DP/FPA/2014/2، بالصااايغة الاااواردإل ي الوثيقاااة 2015-2014امليزانياااة لفتااارإل السااانتني  ي
؛ والتقييماات  1ي ال  النو ؛ والتقييمات املؤبسسية املقتر ة، عل  النحو املااني ي املرناق    مبا

 ؛  2املقتر ة عل  صايا الرباج ، عل  النحو املاني ي املرنق 

صناوق امجم املتحاإل للسكان إىل إجراء جناقشات جع اجمللاس التنفياذي بشاأن     ياعو - 4
، جااع امخااذ ي االعتاااار املواضاايع    2017- 2016اجملاااالت الاايت يااتاني تقييموااا ي الفتاارإل     

 .DP/FPA/2014/2الواردإل ي املرنق الثالث جن الوثيقة 
 2014كانون الثاين/يناير  30

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/2
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  2014/6 

ائعاارا  عاان التقاااير للساايا يااان جاتسااون، املاااير التنفيااذي لربناااج  امجاام املتحاااإل          
 2014-2006خلاجات املشاريع، ي الفترإل 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

أن السيا ياان جاتساون بساوق يتقاعاا جان جنصااه بوصافه جاايرا          يالحظ مع األسف - 1
 ؛  2014آاار/جارع  31جم املتحاإل خلاجات املشاريع، اعتاارا جن تنفيذيا ملكت  ام

بأن السيا جاتسون قا  كن، هو ونريقه، بفضل جا يتمتع به جان قياادإل ورؤياة،     يسلم - 2
جن إ ااو حتول ي برناج  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع، بأن أعادوا بناء املنظماة وأعاادوا   

 إليوا جصااقيتوا املالية؛  

بأن املكت  أصاي، بفضل بساي السيا جاتسون جن أجل حتقيق الكفاءإل واملسااءلة   قري - 3
والشاافانية، يقااوم باااور ريااادي ي عمليااة إصااالح امجاام املتحاااإل، وأصاااي جاترنااا بااه بصاافة     

 جستقلة بأنه يل  جاايور اات جستوى عاملي ي اجملاالت امبسابسية؛  

يااز اجلوااود علاا  ابسااتااجة إدارإل   بااأن جكتاا  خاااجات املشاااريع، بفضاال ترك    يسوولم - 4
املشاريع، وا ياكل امبسابسية، واملشتريات، أثات أنه جورد دوري لألجم املتحااإل واحلكوجاات   

 والشركاء اآلخرين؛  

كذل  بالتزام السيا جاتسون بتحقيق االبستااجة االقتصاادية واالجتماعياة والايئياة     ُيقر - 5
اريع، وبتركياز  الشاايا علا  امللكياة الوطنياة      ي عمليات جكت  امجم املتحااإل خلااجات املشا   

 وتنمية القارات؛  

أن السيا جاتسون قا حتلا ، خاالل نتارإل تولياه جنصا  املااير        يدرك مع بالغ التقدير - 6
التنفيذي للمكت ، بروح تنم عن التواضع والتاااطف واملونياة، وهاو باذل ، قاا جساا أمسا         

 قيم امجم املتحاإل؛  

ا  جن قيادإل ناالة وابتكارية ملكت  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع،     عليه ملا أبا ي ي - 7
، وهاو ااا جاال جان هاذ  املنظماة جواازا باارزا ي         2014إىل عاام   2006ي الفترإل جن عاام  

 الاناع عن إصالح امجم املتحاإل؛  

لااه لقيادتااه القويااة املركاازإل علاا  النتااائ  وعلاا  جااا قاجااه    يعوورب عووم امتنانووي العميووق  - 8
 خاجاااة اتاااازإل ملكتااا  امجااام املتحااااإل خلااااجات املشااااريع وامجااام املتحااااإل علااا  جااااى جااان
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عاجااا، ي أدوار جتاااادإل، جنااوا جناصاا  علاا  أعلاا  املسااتويات بصاافة أجااني عااام جساااعا    30
 ووكيل أجني عام؛  

عن أ ر التمنيات للسيا يان جاتسون بالصحة اجلياإل عل  الاوام وباالتونيق ي   يعرب - 9
 املقالة.مجيع جساعيه 

 2014كانون الثاين/يناير  28

  2014/7 

تاااايل ائجااراءات املتالقااة بااالنظر ي وثاايقيت الاارباج  القطريااة لربناااج  امجاام املتحاااإل       
 ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسكان، واعتمادإا

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ثاايقيت الاارباج  القطريااة  التاااايل املقتاارح علاا  ائجااراءات املتالقااة بااالنظر ي و    يؤيوود - 1
(DP/2014/8 و DP/FPA/2014/3  واعتمادإا، رهنا بأ كام هذا القرار؛ ) 

يائياة جان أجال    باجلوود املتواصلة اليت ياذ ا أعضاء جمموعاة امجام املتحااإل ائ    يرحب - 2
زيادإل جواءجة وتاسية أدوات الربجمة وعملياهتا دعمًا لرباج  التااون القطرية، والا   شايًا جاع    
التوصيات الصادرإل عن االبستاراض الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات لسيابساات امنشاطة   

 التنفيذية اليت تضطلع هبا جنظوجة امجم املتحاإل جن أجل التنمية؛  

أن تواصاال عمليااة برجمااة التااااون بااني برناااج  امجاام املتحاااإل      ضوورورةيشوودد علووى   - 3
 ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسكان التأكيا عل  امللكية الوطنية؛  

عل  أإية الاور الذي يضطلع به اجمللس التنفياذي ي ابساتاراض وثاائق     يشدد كذلف - 4
 الرباج  القطرية واعتمادها؛  

ياااائي وصاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان أن يكفاااال القياااام    إىل الربنااااج  ائ يطلوووب - 5
تشااااور تتسااام بالشااافانية و سااان التوقيااات جاااع اجمللاااس التنفياااذي، ئتا اااة وقااات         باملياااة
للمناقشة، وأن يكفال إتا ة مجيع التاليقات والتوصيات اليت تقااجوا الااول امعضااء، ي     كاق

جمللاس التنفياذي قاال النظار رمسياا ي وثاائق       جا يتالق مبشاريع وثاائق الارباج  القطرياة، معضااء ا    
 الرباج  القطرية؛

أن يساااااتمر إعاااااااد وثاااااائق الااااارباج  القطرياااااة علااااا  أبسااااااع اخلطاااااة      يطلوووووب - 6
الوطنيااة، بالتشاااور جااع احلكوجااات الوطنيااة، واملنسااق املقاايم وغااور  جاان أعضاااء      وامولويااات

صااالحة املانااايني  القطاااري التاااابع لألجااام املتحااااإل، وكاااذل  جاااع بساااائر أصاااحا  امل     الفرياااق

http://undocs.org/ar/DP/2014/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/3
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الصايا القطري، بالتوانق التام جع إطار امجم املتحااإل للمسااعاإل ائيائياة،  يثماا ينطااق       عل 
الاا ، وجااع اخلطااة االبسااتراتيجية لكاال جاان برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام   

 املتحاإل للسكان؛  

تحااإل للساكان أن لااا    إىل برنااج  امجام املتحااإل ائياائي وصاناوق امجام امل       يطلب - 7
جاان عاااد الصااكوك والامليااات اخلاصااة بكاال وكالااة،  يثمااا أجكاان الاا ، وبوجااه خاااا ي  

والالاااان الاايت تقاارر تطايااق إجااراءات التشااغيل املو اااإل، باتااااع مجلااة  “ تو يااا امداء”بلاااان 
طرق جنوا االبستااضة عن خطاة عمال الارباج  القطرياة وخطاة الامال السانوية بإطاار عمال          

املتحاإل للمساعاإل ائيائية، وخطة الامل املشتركة لألنرقة املانية بتحقيق النتائ  ضامن  امجم 
 إطار عمل امجم املتحاإل للمساعاإل ائيائية؛  

الربناج  ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسكان علا  أن يواصاال الامال جاع      يشجع - 8
ئق براجموا القطرياة، والوثاائق واملرنقاات    جنظمة امجم املتحاإل للطفولة لزيادإل جوائمة يااج وثا

 املتصلة هبا؛  

إىل برناج  امجم املتحاإل ائيائي وصناوق امجام املتحااإل للساكان أن ياارجا      يطلب - 9
 الاناصر التالية ي وثيقة الربناج  القطري وجرنقاهتا:  

جيزانياااااة إرشاااااادية تااااااني أوجاااااه االبساااااتخاام املتوقااااااة للماااااوارد الاادياااااة  )أ( 
 امخرى؛ واردوامل

 إطار للنتائ  واملوارد؛ ) ( 

جالوجااات عاان كيفيااة اتصااال النتااائ ، كمااا تظواار ي إطااار النتااائ  واملااوارد،  )ج(   
باخلطااة االبسااتراتيجية وإطااار النتااائ  علاا  نطاااق املنظمااة، وبامولويااات الوطنيااة، و ساا         

 االقتضاء، بإطار عمل امجم املتحاإل للمساعاإل ائيائية؛

 قييم دادإل التكاليف؛خطة ت )د( 

 بيان للمساءلة عن النتائ  الربناجمية؛ )ها( 

إىل برنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي وصاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان         يطلوووب - 10
تكااون النتااائ  وأطاار املااوارد جاازءا ال يتجاازأ جاان وثااائق الاارباج  القطريااة وترمجتااوا    أن كفالااة
 لذل ؛   ونقا
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عااااإل الاقيقاااة للقااارارات والقواعاااا، جااان قايااال قااارار اجلماياااة      إىل أإياااة املرا يشوووري - 11
، الااذي لاااد الترتياااات املتالقااة باللغااات بالنساااة ملختلااف هيئااات امجاام        67/292 الااجااة
 وأجوزهتا. املتحاإل

 2014كانون الثاين/يناير  30

  2014/8 

كتا  امجام   تقارير برناج  امجم املتحااإل ائياائي، وصاناوق امجام املتحااإل للساكان، وج        
 2012املتحاإل خلاجات املشاريع عن  الة تنفيذ توصيات جملس جراجاي احلسابات لاام 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

وصااناوق امجاام   (،DP/2014/7بتقااارير برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي )    حيوويط علمووا  - 1
وجكتاااااا  امجاااااام املتحاااااااإل خلاااااااجات املشاااااااريع  (،DP/FPA/2014/1املتحاااااااإل للسااااااكان )

(DP/OPS/2014/1،)      عااان  الاااة تنفياااذ توصااايات جملاااس جراجااااي  ساااابات امجااام املتحااااإل
 ؛2012 لاام

 :م املتحدة اإلمنائي وصندو  األمم املتحدة للسكانيف ما يتعلق بربنامج األم 

باآلراء غور املشفوعة بتحفظاات الصاادرإل عان جملاس جراجااي  ساابات امجام         يرحب - 2
 ، املوجوة لربناج  امجم املتحاإل ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسكان؛2012املتحاإل لاام 

ملتحااااإل ائياااائي وصاااناوق  بالتقاااام الاااذي أ ااارز  برنااااج  امجااام ا   يرحوووب أيضوووا - 3
املتحاااإل للسااكان ي جااجلااة امولويااات الاليااا املتصاالة مبراجاااة احلسااابات ي الفتاارإل         امجاام
 ؛  2012-2013

اجلوااود املتواصاالة الاايت تاااذ ا إدار  برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق     يؤيوود - 4
امجاام املتحاااإل للساانة  امجاام املتحاااإل للسااكان ي تنفيااذ توصاايات جملااس جراجاااي  سااابات    

 ؛  2012كانون امول/ديسمرب  31املنتوية ي 

إىل برناج  امجم املتحاإل ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للساكان أن يواصاال    يطلب - 5
تازيااز الضااوابة الااخليااة وحتسااني جراقاااة املكاتاا  القطريااة ورصاااها، مبااا ي الاا  تنفيااذ          

ت امجم املتحاإل ي الوقت املنابس ، وأن يواصال كفالة التوصيات املتاقية جمللس جراجاي  سابا
 االجتثال للسيابسات وائجراءات املتالقة باملشتريات، وتتاع املخزون، والتسويات املصري؛

http://undocs.org/ar/DP/2014/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/1
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ائجااراءات الاايت يتخااذها برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام        يالحووظ - 6
املمولة باا انتاواء اخلاجاة، ويشاجع علا       املتحاإل للسكان ملااجلة ارتفاع جستوى اخلصوم غور

 جواصلة الامل للتأكا جن توانر خطة  ويل  ائية للخصوم املتالقة بابستحقاقات املو فني؛  

الربناااج  ائيااائي وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان علاا  إعطاااء امولويااة        يشووجع - 7
، بالتنساايق جااع امعضاااء لالنتااواء جاان وضااع ائطااار املاانقي للنااو  املنسااق للتحااويالت النقايااة 

 اآلخرين ي جمموعة امجم املتحاإل ائيائية، وكفالة حتسني الرقابة عنا تنفيذ ائطار املنقي؛  

 :يف ما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

بالرأي غور املاال وغور املشفوع بتحفظات بشاأن جراجااة  ساابات جكتا       يرحب - 8
ملشااااريع الصاااادر عااان جملاااس جراجااااي  ساااابات امجااام املتحااااإل امجااام املتحااااإل خلااااجات ا

 ؛  2012 لاام

بالتقام الذي أ رز  جكتا  خااجات املشااريع ي جااجلاة امولوياات املتصالة        يرحب - 9
 مبراجاة احلسابات اليت أبرزها جملس جراجاي  سابات امجم املتحاإل؛  

ات املشااريع للتأكاا جان تنفياذ     اجلواود املتواصالة الايت تااذ ا إدارإل جكتا  خااج       يؤيد - 10
 التوصيات املتاقية؛  

باجلوود اليت تاذ ا إدارإل جكت  خااجات املشااريع جان أجال حتقياق النجااح ي        يشيد - 11
التصاي للتحايات الايت يواجوواا جكتا  خااجات املشااريع ي االنتقاال جان املااايور احملابسااية          

 لاولية للقطاع الاام.  ملنظوجة امجم املتحاإل إىل املاايور احملابساية ا

 2014كانون الثاين/يناير  30

  2014/9 

 2014ات اليت اختذها اجمللس التنفيذي ي دورته الاادية اموىل لاام قرارعرض عام لل  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 :2014إىل أنه قام مبا يلي، ي دورته الاادية اموىل لاام  يشري 
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 1الانا   

  املسائل التنظيمية  
 :2014نتخ  أعضاء املكت  التالية أمساؤهم لاام ا 

 بساادإل السيا بيتر ثوجسن )نيجي(  الرئيس: 

 بساادإل السيا توناكو ناثانيال جانونغي )مجوورية ت انيا املتحاإل( نائ  الرئيس: 

 السيا بويان بيليف )بلغاريا( نائ  الرئيس: 

 السيا نينسنت هورليوي )أيرلناا( نائ  الرئيس: 

 السيا جوناثان نيورا )إكوادور( رئيس:نائ  ال 

 2014أقااااار جااااااول امعماااااال وخطاااااة الامااااال لاورتاااااه الاادياااااة اموىل لااااااام     
(DP/2014/L.1)http://undocs.org/ar/DP/2014/L.1 

( وتصاااوياه DP/2014/1) 2013يااار عااان دورتاااه الاادياااة الثانياااة لااااام     اعتمااااا التقر 
(DP/2014/1/Corr.1). 

 .(DP/2014/CRP.1) 2014أقاار خطة الامل السنوية لاام  

 .2014واناق عل  خطة الامل املؤقتة لاورته السنوية لاام  

وانااااق علااا  اجلااااول الزجنااااي التاااات للااااورتني املتاقياااتني للمجلاااس التنفياااذي ي         
 :2014 عام

 )جنيف( 2014 زيران/يونيه  27إىل  23: جن 2014الاورإل السنوية لاام  

 .2014أيلول/بساتمرب  5إىل  2: جن 2014اام الاورإل الاادية الثانية ل 
 

 اجلزء املتالق بربناج  امجم املتحاإل ائيائي  
 

 2الانا   

 الشؤون اجلنسانية ي برناج  امجم املتحاإل ائيائي  

بشأن ابستراتيجية برناج  امجم املتحااإل ائياائي للمسااواإل باني      2014/1 قراراختاذ ال 
 .2017-2014اجلنسني، للفترإل 

 

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/1
http://undocs.org/ar/DP/2014/1/Corr.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/CRP.1
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 3الانا   

 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا )الربناج  ائيائي(  

بشاأن الربنااج  الاااملي لربنااج  امجام املتحااإل ائياائي، للفتارإل          2014/2 قراراختذ ال 
2014-2017. 

املتالاق بوثاائق الارباج  ائقليمياة التابااة لربنااج  امجام املتحااإل          2014/3 قراراختذ ال 
بشااأن أنريقيااا، وآبساايا واحملااية ا ااادو، والاااول الاربيااة، وأوروبااا ورابطااة الاااول        ائيااائي،

 .2017-2014املستقلة، وأجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري ، للفترإل 

بشأن إدخال تاايالت عل  إجاراءات النظار ي وثاائق الارباج       2014/7 قراراختذ ال 
 وصناوق امجم املتحاإل للسكان واملوانقة عليوا.القطرية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي 

وانق عل  وثائق الرباج  القطرية النوائية التالية عل  أبساع عاام االعتاراض، جان دون     
 :2006/36و  2001/11ين قرارعرض أو نقاش، ونقا لل

 جنطقة أنريقيا: ناجيايا؛ 

 : املكسي .أجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري  
 

   4الانا   

 التااون نيما بني بلاان اجلنو    

أ اااط علمااا بائطااار االبسااتراتيجي ملكتاا  امجاام املتحاااإل للتااااون نيمااا بااني بلاااان       
 ، ووانق عليه.  2017-2014اجلنو ، للفترإل 

 
   5الانا   

 التقييم )برناج  امجم املتحاإل ائيائي(   

يصاااي جكتاا  التقياايم بشااأن: )أ( تغاايور ابساام جكتاا  التقياايم ل 2014/4 قااراراختااذ ال 
 املستقل؛ و ) ( خطة التقييم املتوبسطة امجل.  

 
   9الانا   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل  

بشاأن تاونور    2013/28 قرارأ اط علما بالرد عل  اجمللس التنفيذي ي جاا يتالاق باال    
 جوارد إضانية للتاابور امجنية.  
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   10الانا   

 اإل للمشاريع ائنتاجية  صناوق امجم املتح  

أ اط علما بائطار االبستراتيجي لصناوق امجم املتحاإل للمشااريع ائنتاجياة، للفتارإل     
 .2013، والنتائ  امولية لاام 2014-2017

 
 اجلزء املتالق بصناوق امجم املتحاإل للسكان  

 
   6الانا   

 التقييم )صناوق امجم املتحاإل للسكان(   

بشأن خطة التقييم االنتقالية، املارجة ي امليزانية لفتارإل السانتني    2014/5 قراراختذ ال 
2014-2015   

أ ااااط علماااا بتقريااار التقيااايم املشاااترك املتالاااق بالربنااااج  املشاااترك لصاااناوق امجااام    
للسكان وجنظمة امجم املتحاإل للطفولاة بشاأن تشاويه/بتر امعضااء التنابسالية لينااو:        املتحاإل

 ائبسراع بالتغيور.
 

   7الانا   

 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا   

بشأن إجراء تااايالت علا  إجاراءات النظار ي وثاائق الارباج         2014/7 قراراختذ ال 
 القطرية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسكان واملوانقة عليوا.  

 ني التاليني:  وانق عل  الوثيقتني النوائيتني للربناجمني القطري 

 ؛(DP/FPA/CPD/NAM/5: ناجيايا )جنطقة شرق أنريقيا واجلنو  امنريقي 
 .(DP/FPA/CPD/MEX/6: املكسي  )أجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري  

 
 اجلزء املتالق مبكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع   

بشاأن ائعارا  عان التقااير للسايا جاتساون، املااير التنفياذي          2014/6 قارار اختذ ال 
 .2014-2006ملكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع 

 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NAM/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MEX/6
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 اجلزء املشترك  

   8الانااا   

 توصيات جملس جراجاي احلسابات  

بشاأن تقاارير برنااج  امجام املتحااإل ائياائي وصاناوق امجام          2014/8 قارار اختذ ال 
املتحاإل للساكان وجكتا  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع عان  الاة تنفياذ توصايات جملاس            

 .2012جراجاي احلسابات لاام 
 

   11الانا   
 الزيارات املياانية   

جمللااس التنفياذي للربناااج   أ ااط علمااا باالتقرير املتالااق بالزياارإل املياانيااة الايت قااام هباا ا      
ائياائي وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان وجكتاا  خاااجات املشاااريع، إىل طاجيكسااتان، ي  

 .(DP-FPA/2014/CRP.1) 2013 زيران/يونيه  30إىل  24الفترإل جن 
 

 اجتماع جشترك    

لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيائي/صااناوق عقااا اجتماعااا جشااتركا للمجااالس التنفيذيااة  
امجاام املتحاااإل للسااكان/جكت  امجاام املتحاااإل خلاااجات املشاااريع، وجنظمااة امجاام املتحاااإل        

، 2014شااااط/نرباير  3للطفولااة، وهيئااة امجاام املتحاااإل للماارأإل، وبرناااج  امغذيااة الااااملي ي 
يم جراعاإل املنظور اجلنساين ي اخلطاة  تناول بالنظر املواضيع التالية: )أ( جاايور امداء بشأن تام

، لكاال جاان برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام   2017-2014االبسااتراتيجية، 
املتحاإل للسكان وجكت  امجم املتحااإل خلااجات املشااريع، وجنظماة امجام املتحااإل للطفولاة،        

ق االتسااق ي عمال امجام    وهيئة امجم املتحاإل للمارأإل وبرنااج  امغذياة الاااملي؛ و ) ( حتقيا     
 املتحاإل ي جمال جكانحة الفقر والضاف وجن أجل حتقيق القارإل عل  التكيف.  

 عقا أيضا جلسات ائ اطة واملشاورات غور الرمسية التالية:   

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

كاتا   جشاورات غور رمسية بشأن  الة أطر النتائ  للربناج  ائياائي وجااادرإل دعام امل    
 القطرية للربناج  ائيائي؛

جشاااورات غااور رمسيااة بشااأن ائطااار االبسااتراتيجي ملتطااوعي امجاام املتحاااإل، للفتاارإل       
2014-2017  . 

http://undocs.org/ar/DP
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 صندو  األمم املتحدة للسكان  

جشااورات غاور رمسياة بشاأن ائطاار االبساتراتيجي لتااخالت صاناوق امجام املتحااإل            
 ؛2017-2014للفترإل  للسكان عل  الصاياين الااملي وائقليمي،

 جلسة إ اطة غور رمسية بشأن الربناج  الااملي مجن بسلع الصحة ائجنابية؛ 

جلسااة إ اطااة غااور رمسيااة بشااأن أعمااال صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان ي جمااال        
 الشاا  واملراهقني.  

 اريع  الربنامج اإلمنائي وصندو  األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املش  

جلسة إ اطة بشأن جتاباة تنفيذ االبستاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات        
 لسيابسات امنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا جنظوجة امجم املتحاإل.  

 2014كانون الثاين/يناير  31

  2014/10 

  2013تقرير جايرإل الربناج  بشأن اخلطة االبستراتيجية: امداء والنتائ  لاام   

 ،اجمللس التنفيذي إن 

بالتقريااار السانوي ملاياااارإل الربناجااا  بشاأن اخلطااااة االبسااتراتيجية: امداء        حيويط علموا   - 1
 ( وجرنقاته؛  DP/2014/11) 2013والنتائ  لاام 

املتحاااإل ائيااائي لتازيااز  باااجلوود الاايت ياااذ ا برناااج  امجاام  حيوويط علمووا  مووع التقوودير  - 2
، ويشاجع  “بساجل لاألداء  ”ائبالو عان التقاام الاذي أ ارز  وعان أدائاه جان خاالل إ اااو          

 ائدارإل عل  جواصلة تازيز ائبالو ي جمال تقييم امداء؛  

 ؛2013بائجنازات اليت  ققوا الربناج  ائيائي ي عام  حييط علما أيضا مع التقدير - 3

جم املتحاإل ائيائي عل  جواصلة حتسني نوعياة التقريار السانوي عان     برناج  ام يشجع - 4
امداء والنتااائ ، والاا  بااإبراز التقااام احملاارز بصااورإل شاااجلة  ااو االلتاازام باملرا اال وحتقيااق         
امهااق ي ائطار املتكاجل للموارد والنتائ  وإدراج بسرد أكثار حتلاياًل للتحاايات والااروع     

 ؤثر هبا ال  عل  الربجمة املستقالية؛  املستفادإل والكيفية اليت بسي

برناج  امجام املتحااإل ائياائي علا  ياونر بالفاال جاوارد للقاارات ي          يشجع كذلف - 5
 جمال رصا النتائ  عل  املستويني القطري وائقليمي؛  

http://undocs.org/ar/DP/2014/11
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إىل برناج  امجم املتحاإل ائيائي أن يقام إىل اجمللس التنفيذي ي جلساة إ اطاة    يطلب - 6
اخلطوط الاريضة للشكل الذي بساتتخذ  التقاارير    2014ية ي دورته الاادية الثانية لاام غور رمس

السنوية عن النتاائ  واملالوجاات الايت بستتضامنوا ابساتنادًا إىل ائطاار املتكاجال للماوارد والنتاائ ،          
 .واليت بسوق تسمي بالتتاع املالئم للنتائ  احملققة نيما يتالق بالنفقات الفالية واملتوّقاة

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/11 

ائطار املتكاجل للنتائ  واملوارد املشمول باخلطاة االبساتراتيجية للربنااج  ائياائي للفتارإل        
2014-2017 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بشاااأن خطاااة الربنااااج  ائياااائي االبساااتراتيجية للفتااارإل    2103/27  قااارارإىل  يشوووري - 1
 ؛2014-2017

التقاام الاذي أ ارز  الربنااج  ائياائي ي وضاع الصايغة النوائياة          ريالحظ موع التقودي   - 2
ليطااار املتكاجاال للنتااائ  واملااوارد املشاامول باخلطااة االبسااتراتيجية للربناااج  ائيااائي للفتاارإل         

 ؛  2014-2017

بأن ائطار املتكاجل للنتائ  واملوارد يناغاي أن يااّين الاروابة باني النتاائ  واملاوارد        يسلم - 3
ناال، ويشجع ي هذا الصاد علا  ائباالو عان املاوارد املخصصاة ملختلاف النتاائ  ي         عل   و

ائطار املتكاجل للنتائ  واملوارد، نضال عان ائباالو عان املاوارد املساتخاجة علا  ضاوء الناوات          
 اات الصلة عنا االنتواء جن دورإل ائبالو، ونقًا مولويات اخلطة االبستراتيجية وجماالت عملوا؛

إىل برناج  امجام املتحااإل ائياائي إجاراء أي تااايالت ضارورية علا  ائطاار          طلبي - 4
، تتضاامن وجوااات نظاار الاااول امعضاااء،   2014املتكاجاال للنتااائ  واملااوارد قااال  ايااة عااام    

  س  االقتضاء؛  

إىل برناج  امجم املتحاإل ائيائي وضع الصايغة النوائياة للحاا امقصا       يطلب كذلف - 5
لغارض تقاامي أ ااو     2017ور املرجاياة احملاادإل للسانتني اموىل والثانياة وأهاااق      لااد املاااي 

املالوجات عن الصيغة النوائية ليطار املتكاجل للنتاائ  واملاوارد إىل اجمللاس التنفياذي ي جلساة      
للمسااعاإل ي إعاااد التقريار السانوي ملااير       2015غور رمسية ي دورته الاادية اموىل ي عاام  

 ؛  2015ي عام الربناج  
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أن ائطااار املتكاجاال للنتااائ  واملااوارد املشاامول باخلطااة االبسااتراتيجية للربناااج     يؤكوود - 6
قاا ُصاّمم ونقاًا ملااادو ائدارإل القائماة علا  النتاائ ، علماًا أن          2017-2014ائيائي للفترإل 

حاااإل كال جسااتوى جان النتااائ  جاارتاة بشاكل جااشاار أو غاور جااشاار باارباج  برنااج  امجاام املت     
ائياااائي وأن النتاااائ  وامهاااااق املتوقااااة داااادإل علااا  أبسااااع الااارباج  القطرياااة أو املااااايور    

 وااللتزاجات املتفق عليوا دوليا؛  

أن النتائ  الواردإل ي ائطار املتكاجل للنتاائ  واملاوارد املشامول باخلطاة      يؤكد كذلف - 7
تم حتقيقوااا مبساااعاإل الاارباج  بسااوق ياا 2017-2014االبسااتراتيجية للربناااج  ائيااائي للفتاارإل 

الاااايت ينفااااذها برناااااج  امجاااام املتحاااااإل ائيااااائي ي الالاااااان املانيااااة، نضااااال عاااان براجمااااه      
 والااملية؛   ائقليمية

باااأن مجياااع املؤشااارات الاولياااة املضااامنة ي ائطاااار املتكاجااال للنتاااائ  واملاااوارد    يقووور - 8
 وا ونقًا للماايور الاولية املتا ة؛  يقابلوا جن جاايور جرجاية خاصة بامهااق قا مت وضا وجا

ي هذا الصاد بأنه عنا عام تونر امهااق واملؤشرات الاولية الثابتاة، وال بسايما    يقر - 9
عل  جستوى النوات ، بسوق يتم باذل كال اجلواود لوضااوا بابساتخاام امهاااق واملؤشارات        

 ان الربناج  املانية؛  القطرية اات الصلة واليت ركن التحقق جنوا، جتضمنة وجوات نظر بلا

إىل الربناااج  ائيااائي كفالااة أن تكااون أي جؤشاارات وأهااااق اات صاالة ي    يطلووب - 10
ائطار املتكاجل للنتائ  واملوارد جتسقة جع امهااق املتصلة بالتنمية املساتااجة ي بساياق خطاة    

 ، عنا االقتضاء؛  2015التنمية ملا باا عام 

ائيااائي إىل تطايااق ائطاار املتكاجاال للنتااائ  واملااوارد ي   برناااج  امجاام املتحااإل  يودعو  - 11
أقاار  وقاات اكاان وإطااالع اجمللااس التنفيااذي علاا  التقااام احملاارز والتحااايات الاايت ُتواجااه ي   

 الاملية. هذ 
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  2014/12 

 2013م التقرير عن النتائ  اليت  ققوا صناوق امجم املتحاإل للمشاريع ائنتاجية ي عا  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بااالتقرير عاان النتااائ  الاايت  ققوااا صااناوق امجاام املتحاااإل للمشاااريع         حيوويط علمووا   - 1
( وبااامداء القااوي املتواصاال للصااناوق علاا  أبساااع     DP/2014/12) 2013ي عااام  ائنتاجيااة

 امهااق املربسوجة؛
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 ؛  2017-2014مبصفونة النتائ  واملوارد املتكاجلة للفترإل  لما حييط ع - 2

باالبستفادإل االبستراتيجية جن والية الصناوق املرنة ي جمال االبساتثمار ي تطاوير    يسّلم - 3
شراكات جاتكرإل جع الشركاء ي التنمية جان القطااعني الااام واخلااا، ال بسايما تلا  املتصالة        

خربإل الصناوق، ويال   أن هذ  اخلربإل ركن أن تكون جفيااإل   نشا املوارد احمللية ي جماالت
 ؛  2015للمناقشات بشأن خطة التنمية ملا باا عام 

( 2013ي املائاااة ي عاااام  18باااالنمو املساااتمر ي جاااوارد الصاااناوق )  حيووويط علموووا  - 4
ونفقاته، والذي يااو أنه جؤشر يال عل  امإية الكاورإل للطل  علا  خااجات الصاناوق جان     

 قل الالاان يوًا وغورها جن الشركاء ي التنمية عل   ا بسواء؛  أ

كاناات قااا شااوات زيااادإل طفيفااة ي   جاان أن املااوارد الااديااة، وإن   يعوورب عووم قلقووي  - 5
بااة البسااتمرار بااراج  الصااناوق ي   جليااون دوالر املطلو 25، ال تاازال دون عتاااة  2013 عااام
أنه، نتيجة لذل ، اخنف  عاد الالااان امقال   بلاًا جن أقل الالاان يوًا؛ ويال   جع القلق  40

 ؛  2013بلاًا ي عام  33إىل  2012بلاًا ي عام  37يوًا اليت ياعموا الصناوق جن 

بأنه يلزم تونور  ا أدىن جن املوارد الاادية البستمرار والية الصاناوق جان أجال     يسّلم - 6
لصاحل أقال الالااان ياوًا؛ ويويا ،     جواصلة االبستفادإل جن املوارد امخرى وجتاباة االبستثمارات 

عل  ضوء ال ، بالااول امعضااء القاادرإل أن تسااهم ي املاوارد الاادياة للصاناوق مباا يكفال          
جليون دوالر بسنويًا جن املوارد الاادياة السانوية    25املتمثل ي “ الكتلة احلرجة”حتقيقه هاق 

 وًا؛  بلاًا عل  امقل جن أقل الالاان ي 40لضمان تقامي الاعم لا 

اجلوااود الاايت ياااذ ا الصااناوق لزيااادإل تاسااية عملياتااه التجاريااة،  يالحووظ مووع التقوودير - 7
والاخول ي شراكات وجنتجات ابتكارية تكّمل جوارد  الاادية، مبا ي ال  عن طريق  شاا  

 جوارد أخرى أكثر جرونة،  س  االقتضاء، ونقًا للظروق احمللية؛  

يل ملماربسااته ي جماال ابساترداد التكااليف هبااق حتقياق       إىل الصناوق تقامي حتل يطلب - 8
 قار أكرب جن الكفاءإل والنتائ .  
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  2014/13 

 جتطوعو امجم املتحاإل: تقرير جايرإل الربناج    

 ؛(DP/2014/13بتقرير جايرإل الربناج  ) حييط علما  - 1
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علااا  برنااااج  جتطاااوعي امجااام املتحااااإل لنجا اااه ي وضاااع وابساااتوالل إطاااار    يووو ي - 2
وملا ياذله جان جواود    2017-2014االبستراتيجي وجصفونته املتكاجلة للنتائ  واملوارد للفترإل 

 لتحسني الفاالية والكفاءإل التشغيليتني؛  

 اد إىل إطار النتائ  اجلايا؛اعتزام جايرإل الربناج  هيكلة التقارير املقالة باالبستن يالحظ - 3

للمسااإة املتميازإل الايت قااجوا جتطوعاو امجام املتحااإل، مبان نايوم           يعرب عم التقدير - 4
املتطوعون عرب ائنترنت الذين  شاهم برناج  جتطاوعي امجام املتحااإل، إىل الارباج  القطرياة      

   وشركاء امجم املتحاإل ي جماالت السالم وحتقيق املنجزات ائيائية؛

الامل  برناج  جتطوعي امجم املتحاإل عل  صياغة ُنُو  ابستشرانية وابتكارية ُتاج  حيث - 5
 اجلنو ؛ التطوعي ي الرباج  واملاادرات، مبا نيوا تل  اليت تتضمن التااون نيما بني بلاان

إىل الاااول امعضاااء وكيانااات امجاام املتحاااإل صااياغة شااراكات قويااة جااع          يطلووب - 6
ملتحاإل للتأكا جن إدجاج الامل التطوعي بشكل أوثق ي الربجماة ائيائياة  اذ     جتطوعي امجم ا

 الاول والكيانات؛  

بالامل اجلاري، الذي يضطلع به جتطوعو امجم املتحاإل ي إطاار الربنااج  الاااملي     يقر - 7
للشاااا ، وياعمااه، وياااعو الاااول امعضاااء وكيانااات امجاام املتحاااإل إىل إتا ااة ائجكانيااات   

 نور ا ياكل امبسابسية اات الصلة ي جمال السيابسات لصاحل عمل املتطوعني الشاا ؛  وتو

 علاا  برناااج  جتطااوعي امجاام املتحاااإل ملشاااركته النشااطة والناجحااة ي عمليااة       يوو ي - 8
، ويشااجع جتطااوعي امجاام املتحاااإل علاا  جواصاالة إبسااواجوم ي تطااوير وتنفيااذ خطااة 20ريااو 

 ؛  2015التنمية ملا باا عام 

، الااذي عرضااه برناااج   2013-2009بتقرياار صااناوق التربعااات اخلاااا،   يرحووب - 9
جتطوعي امجم املتحاإل ويوانق عل  توبسيع والية الصاناوق مباا يتايي زياادإل املشااريع الناجحاة       
وتكرارها عل  النحو الذي لاد  التقرير، ويناشا الاول امعضاء زيادإل التمويل الاذي تقاجاه   

 إىل الصناوق؛  

برناج  امجم املتحاإل ائيائي إىل جواصلة تزويا برناج  جتطوعي امجم املتحااإل   يدعو - 10
 بكانة أشكال الاعم الربناجمي وائداري واملات والقانوين الضرورية لتنفيذ واليته.  
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  2014/14 

  )برناج  امجم املتحاإل ائيائي( 2013التقرير السنوي عن التقييم لاام   

 ،إن اجمللس التنفيذي 

( وير اااا  بطاباااااه  DP/2014/14بااااالتقرير الساااانوي عاااان التقياااايم )   حيوووويط علمووووا   - 1
 مشوال؛   امكثر

برناج  امجم املتحاإل ائيائي عل  جااجلة النتائ  والتوصيات الاواردإل ي التقريار    حيث - 2
 يم ي الوقت املنابس ، وال  هباق حتسني أداء الربناج  ونااليته وكفاءته؛  السنوي عن التقي

بالتقييمات املشتركة ولث برنااج  امجام املتحااإل ائياائي علا  أن يقاام إىل        يرحب - 3
 اجمللس التنفيذي ردود ائدارإل عل  التقييمات املشتركة؛  

لنظر ي نتائ  التقييم وابساتخااجوا  إىل برناج  امجم املتحاإل ائيائي أن يكفل ا يطلب - 4
 عل   و كاجل ي إعااد السيابسات واالبستراتيجيات والرباج  الرئيسية؛  

الااذي  2015وبرناااج  الاماال لاااام  2014علاا  برناااج  الاماال املاانّقي لاااام   يوافووق - 5
احلفاارب  اقتر ه جكت  التقييم املستقل التابع لربناج  امجم املتحاإل ائيائي، ويشاد عل  أإياة  

 عل  جستوى  ويل جنابس   ذا املكت  باعتاار  وبسيلة للحفارب عل  نااليته وابستقالليته؛  

إىل جكتاا  التقياايم املسااتقل لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي أن يقااام برناااج    يطلووب - 6
وأن ينااقش بشاكل    2015عمل دسو  التكاليف لينظر نياه اجمللاس ي دورتاه السانوية لااام      

جاع اجمللاس قاال اناقااد      2015-2014برنااج  الامال احملساو  التكااليف للفتارإل      غور رمساي  
 ؛  2014الاورإل الاادية الثانية لاام 

جكتااا  التقيااايم املساااتقل التاااابع للربنااااج  ائياااائي علااا  جواصااالة تطاااوير       يشوووجع - 7
كتا  ي  حتليل الكفاءإل، ي الوقت املنابس  لتقييمات نتائ  التنمية اليت بسيضطلع هبا امل جنوجية
 ؛  2015عام 

إىل إجااراء ابسااتاراض جسااتقل لسيابسااة التقياايم ي الربناااج  ائيااائي ولتقياايم        يتطلووع - 8
 الربناج  للتقام الذي أ رز  ي النمو بوصفه جنظمة للتالم؛  

بالتحساان ي نوعيااة التقييمااات الالجركزيااة وباااجلوود املاذولااة لتحسااني قااارإل       ينوووه - 9
الرصااا والتقياايم علاا  املسااتويني القطااري وائقليمااي، ويطلاا  إىل   الربناااج  ائيااائي ي جمااال  

الربنااااج  ائياااائي اختااااا التااااابور املنابسااااة لكفالاااة االجتثاااال خلطاااة التقيااايم، وحتساااني جاااودإل 
 وابستخاام التقييمات الالجركزية واحلا جن جاال ردود ائدارإل املتأخرإل؛  
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ي إعااااد ردود ائدارإل املتالقااة جبميااع  بالتقااام الااذي أ اارز  الربناااج  ائيااائي يسووّلم - 10
عمليااات التقياايم الاايت جيريوااا جكتاا  التقياايم املسااتقل التااابع للربناااج  ائيااائي، ويطلاا  إىل       
الربناج  ائيائي شرح جستوى ائجراءات املنجزإل ي تاليقاات ائدارإل املساتقالية علا  التقريار     

 السنوي عن التقييم.  
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  2014/15 

 التقرير السنوي للماير التنفيذي لصناوق امجم املتحاإل للسكان  

: التقاام احملارز ي تنفياذ اخلطاة االبساتراتيجية للفتارإل       2013تقرير املاير التنفياذي لااام    )أ( 
2008-2013 

   2013االبستاراض ائ صائي واملات لاام  ) ( 

   2013م التقرير عن توصيات و اإل التفتيش املشتركة ي عا )ج( 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 2013بالوثائق اليت يتكاون جناوا تقريار املااير التنفياذي لااام        حييط علما  مع التقدير - 1
 ؛DP/FPA/2014/5 (Part I, Part I/Add.1 and Part II) وهي:

التقام احملرز ي تنفيذ أطر نتائ  اخلطة االبساتراتيجية لصاناوق امجام املتحااإل     ب يرحب - 2
 ؛2013-2008للسكان للفترإل 

، وحتاياااًا اجلواناا  2013بتوصاايات و اااإل التفتاايش املشااتركة ي عااام  حيوويط علمووا  - 3
 اليت تكتسي أإية خاصة بالنساة لامل الصناوق؛  

ا صاناوق امجام املتحااإل للساكان لتنفياذ      للجواود الايت يضاطلع هبا     يعرب عم تقوديره  - 4
التوجيه االبساتراتيجي املانقي وتوصايات ابساتاراض جنتصاف املااإل للخطاة االبساتراتيجية للفتارإل          

 ، جن خالل خطة الامل؛  2008-2013

بأإيااة زيااادإل املساااإات ي املااوارد الااديااة لصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان،   يسووّلم - 5
املتينااة لامليااات الصااناوق، وكفالااة ابسااتقرار هااذ  املساااإات  الاايت تشااكل امبساااع والقاعاااإل 

 وإجكانية التناؤ هبا؛  

مبا لانع التربعات ي أوقاهتا القاررإل جان أإياة أبسابساية ي احلفاارب علا  السايولة         يسّلم - 6
 وتسويل ابستمرار تنفيذ الرباج ، ي إطار اال ترام الكاجل للِملكية الوطنية للتنمية؛  
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بااأن الصااناوق يسااوم ي الامليااات اات الصاالة وامنشااطة   ع التقووديرحيوويط علمووا موو - 7
 ؛  2015املتالقة باملناقشات بشأن خطة التنمية ملا باا عام 

إىل الصااناوق أن يقااام إىل اجمللااس التنفيااذي ي جلسااة إ اطااة غااور رمسيااة ي    يطلووب - 8
لتقريار السانوي   اخلطاوط الاريضاة للشاكل الاذي بسايتخذ  ا      2014دورته الاادياة الثانياة لااام    

وللمالوجات اليت بسيتضمنوا، ابستنادًا إىل ائطاار املتكاجال للنتاائ  واملاوارد ضامن       2015لاام 
اخلطة االبستراتيجية، مبا ي ال  تل  املستقاإل جن التااخالت الااملياة وائقليمياة، والايت بساوق      

 تسمي بالتتاع املنابس  للنتائ  اليت حتققت جقارنة بالنفقات.  
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  2014/16 

ائطااار االبسااتراتيجي للتاااخالت الاامليااة وائقليميااة لصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان       
   2017-2014للفترإل 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بائطاااار االبساااتراتيجي املقتااارح للتااااخالت الااملياااة وائقليمياااة لصاااناوق       يرحوووب - 1
الاااا  إطااااار النتااااائ  واملااااوارد  ، مبااااا ي 2017-2014املتحاااااإل للسااااكان للفتاااارإل  امجاااام

 DP/FPA/2014/8ائقليمياااااة للصاااااناوق، علااااا  النحاااااو املااااااني ي الاااااوثيقتني     للتااااااخالت
 ؛DP/FPA/2014/8/Add.1 و

تراتيجي للتاااااخالت الاامليااااة وائقليميااااة للصااااناوق    علاااا  ائطااااار االبساااا   يوانااااق - 2
؛ ويقااار إطاااار النتاااائ  واملاااوارد  DP/FPA/2014/8، الاااوارد ي الوثيقاااة 2017-2014 للفتااارإل

، الااااوارد ي الوثيقااااة  2017-2014للتاااااخالت الاامليااااة وائقليميااااة للصااااناوق للفتاااارإل     
DP/FPA/2014/8/Add.1؛ 

اقتاااراح الصاااناوق إجاااراء تقيااايم جساااتقل للتااااخالت ائقليمياااة والااملياااة ي      يؤيووود - 3
، بتكليف جن جكتا  التقيايم املساتقل التاابع للصاناوق؛ ويشاجع الصاناوق علا          2016 عام

اجات الرقاباة لتوصايات جراجااة  ساابات الربنااج       تنسيق التقيايم جاع جتابااة تنفياذ شاااة خا      
الااملي وائقليماي،  رصاًا علا  حتقياق التكاجال؛ ويطلا  أن يكفال الصاناوق جتابااة جالئماة           

 للنتائ  اات الصلة ي الوقت املنابس ، عنا الضرورإل و س  االقتضاء؛  

قليمياة كجازء   إىل الصناوق أن يقام تقريرًا بسانويًا عان التااخالت الااملياة وائ     يطلب - 4
جن التقرير السنوي للمااير التنفياذي، يلّخا  إبساواجات نتاائ  التااخالت الااملياة وائقليمياة         

 ؛  2017-2014وجواردها ي ائجنازات اليت حتققت ي إطار اخلطة االبستراتيجية للفترإل 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8/Add.1
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الصاااناوق إىل إدراج جرناااق ي التقريااار السااانوي للمااااير التنفياااذي يتضااامن     يووودعو - 5
عن تنفياذ التااخالت الااملياة وائقليمياة، علا  املساتوى ائمجاات، ويلخا  النتاائ           جالوجات 

 اليت حتققت، ويرصا امنشطة، مبا ي ال  ابستاراض أداء الربناج ، نضال عن أنشطة الرقابة؛  

الصااناوق علاا  تنفيااذ التاااخالت علاا  املسااتوى الُقطااري بتنساايق وثيااق جااع    يشووجع - 6
 ق ائقليمية والظروق اخلاصة بكل بلا.  احلكوجات، جع جراعاإل الظرو

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/17 

  (صناوق امجم املتحاإل للسكان) 2013التقرير السنوي عن التقييم لاام   

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 2013باااااالتقرير السااااانوي عااااان التقيااااايم، لااااااام     حيووووويط علموووووا  موووووع التقووووودير   - 1
(DP/FPA/2014/7)؛ 

 عن دعمه املتواصل لتازيز و يفة التقييم بالصناوق؛   يعرب - 2

إىل جكتاا  التقياايم ي صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان أن يااارج ي التقرياار    يطلووب - 3
السنوي عن التقييم جالوجاات بشاأن تنفياذ بسيابساة التقيايم وخطاة التقيايم املارجاة ي امليزانياة          

 ؛  2015-2014إل السنتني لفتر

إىل الصاااناوق أن يالااا  عااان التقاااام احملااارز ي جااجلاااة القضاااايا والتحاااايات   يطلوووب - 4
امبسابسية ي جمال التقييم ي التقرير السنوي عان التقيايم، وأن يكفال أن تتضامن ردود ائدارإل     

 جقتر ات بإجراءات جلموبسة للتصاي  ذ  التحايات؛  

م تقرياارًا إىل اجمللااس التنفيااذي، ضاامن التقرياار الساانوي   إىل الصااناوق أن يقااا يطلووب - 5
 للماير التنفيذي، عن جتاباة ردود ائدارإل عل  التقييمات املؤبسسية والربناجمية؛  

الصناوق عل  كفالاة أن تااا  ردود ائدارإل نتاائ  التقيايم وتوصاياته ي الوقات        حيث - 6
 كفاءته؛  املنابس ، وال  هباق حتسني أداء الربناج  ونااليته و

أن جوااام الرصااا والتقياايم تاارتاة ارتااطااًا جوهريااًا، ويشااجع الصااناوق علاا       يؤكوود - 7
جواصلة تازيز بناء القارات والتأهيل املو  ملوام الرصا والتقييم ي الصناوق، وال بسايما علا    

 الصاياين ائقليمي والُقطري؛  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/7
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إىل اجمللاس التنفياذي   بالتقييمات املشتركة، ويشاجع الصاناوق علا  أن يقاام      يرحب - 8
 ردود ائدارإل عل  التقييمات املشتركة.  

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/18 

 ابستكمال السيابسة الرقابية لصناوق امجم املتحاإل للسكان  

 املضي قاجًا ي ابستكمال السيابسة الرقابية لصناوق امجم املتحاإل للسكان  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ير عاان بسااال املضاي قاااجًا ي ابسااتكمال السيابساة الرقابيااة لصااناوق   باالتقر  حيويط علمووا   - 1
 ؛(DP/FPA/2014/CRP.2امجم املتحاإل للسكان )

دجا  مجياع    ‘1’ إىل الصناوق ابستاراض وابستكمال بسيابسته الرقابية جن أجال:  يطلب - 2
ة اليت اختذها اجمللاس التنفياذي جناذ املوانقاة علا  هاذ  السيابساة ي        القرارات اات الصلة بالرقاب

ائشارإل إىل التغيورات ي هيكل وأدوار وجساؤوليات الو ااات التنظيمياة     ‘2’ ؛ و2008عام 
 املشاركة ي جوام الرقابة، نضال عن التحسن ي اللغة واملارنة واملماربسات ي جمال الرقابة؛  

التنفيااذي للصااناوق إطااالع اجمللااس دوجااا علاا  التقاااام       إىل املاااير   يطلووب كووذلف   - 3
وير اا  باااعتزام الصااناوق عقااا جشاااورات غااور رمسيااة جااع اجمللااس التنفيااذي بشااأن      احملاارز؛

 ابستكمال السيابسة؛  

إىل عرض بسيابسة الرقابة املنقحة عل  اجمللس التنفياذي ي دورتاه الاادياة اموىل     يتطلع - 4
 ليوا.  لكي ينظر نيوا ويوانق ع 2015لاام 

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/19 

 النظام املات والقواعا املالية املنّقحان لصناوق امجم املتحاإل للسكان  

 النظام املات والقواعا املالية املنّقحان لصناوق امجم املتحاإل للسكان )أ( 

ات والقواعااا تقرياار اللجنااة االبستشااارية لشااؤون ائدارإل وامليزانيااة عاان تنقاايي النظااام املاا  ) ( 
 املالية لصناوق امجم املتحاإل للسكان

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.2
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 ،إن اجمللس التنفيذي 

بااالتقرير املتالاااق بالنظااام املاااات والقواعااا املاليااة املااانقحني لصااناوق امجااام       يرحووب  - 1
 للسكان؛   املتحاإل

التوصاايات الااواردإل ي تقرياار اللجنااة االبستشااارية لشااؤون ائدارإل وامليزانيااة عاان   يؤيوود - 2
 لنظام املات والقواعا املالية للصناوق؛  تنقيي ا

 عل  تاايل النظام املات رهنًا بام كام التالية: يوافق - 3
“ الاول غور امعضااء الايت تشاارك ي اجلماياة الااجاة بصافة جراقا        ”إدراج  ‘1’ 

)ي(، نياث يصااي نا  اجلملاة اموىل جان       1-2ي اجلملة اموىل جن الاناا  
تا   كوجة دولة عضاو ي امجام املتحااإل،    ‘ حلكوجةا”’هذا الانا كما يلي: 

أو دولة غور عضو تشارك ي اجلماية الااجة بصفة جراق ، أو دولاة عضاو ي   
 ؛“وكالة جتخصصة، أو ي الوكالة الاولية للطاقة الذرية

 5-13جان اجلملاة اموىل جان الاناا     “ وي  ااالت ابساتثنائية  ” ذق عااارإل   ‘2’ 
باااا انتااواء اخلاجااة وغااور  “اض التااأجني الصااحيمغاار”وتاويضااوا مبااا يلااي: 

الاا  جاان االلتزاجااات علاا  املاااى امطااول املتالقااة بابسااتحقاقات املااو فني      
يتالااااق بائجااااازإل الساااانوية والاااااودإل إىل الااااوطن وكااااذل  صااااناوق  نيمااااا
، نيث يصااي نا  اجلملاة اموىل جان هاذا الاناا كماا يلاي: جياوز          “جارع”

جع املاير التنفيذي، النقود غور الالزجاة ناورًا   لألجني الاام أن يودع، بالتشاور 
ي صااكوك بسااائلة دااادإل امجاال وي صااكوك ابسااتثمارية أخاارى مغااراض       
التااأجني الصااحي باااا انتااواء اخلاجااة وغااور الاا  جاان االلتزاجااات علاا  املاااى  
امطول املتالقة بابستحقاقات املو فني نيما يتالاق بائجاازإل السانوية والااودإل     

، جاااع جراعااااإل أهاااااق الصاااناوق “جاااارع”ناوق إىل الاااوطن وكاااذل  صااا
 ؛“وبسيابساته واملتطلاات اخلاصة لاملياته، مبا ي ال  السيولة

، نياث يصااي نا     2-15جان الاناا   “ جثل االبستااجة الايئية” ذق عاارإل  ‘3’ 
أ( أنضل قيمة جقابل النقود جاع  ”)الفقرإل الفرعية )أ( جن هذا الانا كما يلي: 

ت الصالة، مباا ي الا  التكااليف والفوائاا الايت تااود        جراعاإل مجيع الاواجل اا
 ؛“عل  الصناوق

 قيا االبستاراض؛ 4-111يقر بالتزام الصناوق بائبقاء عل  القاعاإل  ‘4’ 



E/2014/35 

 

141/164 14-66726 

 

لية علمًا بأن الصناوق قا تناول جتطلاات ائبالو عان املصارونات النثرياة     ‘5’ 
بستشاارية  عل  جساتوى السيابساات، علا  النحاو الاذي أوصات باه اللجناة اال        

 )ج(؛   7-114لشؤون ائدارإل وامليزانية نيما يتالق بالقاعاإل 

بااالتغيورات ي القواعاا املاليااة وبااأن النظااام املاات والقواعااا املاليااة املنقحااة    حيويط علمووا   - 4
 .2014 وز/يوليه  1بستاخل  يز النفاا اعتاارًا جن 

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/20 

 التنفيذي ملكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع التقرير السنوي للماير  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 بتايني املاير التنفيذي اجلايا؛   يرحب - 1

باملساإات الكاورإل الايت قااجوا جكتا  امجام املتحااإل خلااجات املشااريع،         حييط علما  - 2
النتااائ  والاايت  اات ي غالاا  ام يااان ي  اال  ااروق غايااة ي الصاااوبة، جاان أجاال حتقيااق       

 ؛  2013التشغيلية لألجم املتحاإل وشركائوا ي عام 

بالتحول الشاجل الذي شوا  جكت  امجم املتحااإل خلااجات املشااريع خاالل      يرحب - 3
 ؛  2013-2010جاإل اخلطة االبستراتيجية 

 باملنااااواج الرابساااا  الااااذي وضااااع لغاااارض تنفيااااذ اخلطااااة االبسااااتراتيجية        يرحووووب - 4
 تنمية املستااجة؛  كز عل  الر، والذي ي2014-2017

 بالزيادإل املستمرإل ي امعمال اليت ينفذها املكت ؛   يرحب - 5

 ي املائة؛   93بارتفاع نساة تنفيذ توصيات جراجاة احلسابات إىل  يرحب - 6

 اجلوود املتواصلة اليت ياذ ا املكت  لزيادإل نساة املو فات؛   يقدر - 7

ت  ي جماال املشاتريات وا ياكال امبسابساية     بالاور القيادي الذي يقوم به املك يرحب - 8
 وإدارإل املشاريع.  
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  2014/21 

تقارير برناج  امجم املتحاإل ائيائي، وصناوق امجم املتحااإل للساكان، وجكتا  امجام       
 2013املتحاإل خلاجات املشاريع عن املراجاة الااخلية للحسابات والتحقيقات لاام 

 رناج  امجم املتحاإل ائيائي بشأن املراجاة الااخلية للحسابات والتحقيقات تقرير ب )أ( 

تقرير جاير شااة خاجات الرقابة، عن أنشطة املراجاة الااخلية للحساابات ي صاناوق    ) ( 
   2013امجم املتحاإل للسكان عام 

ملكتا  امجام    التقرير عن نشاط لفريق املراجاة الااخلية للحسابات والتحقيقات التاابع  )ج( 
   2013املتحاإل خلاجات املشاريع عن عام 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنوائي وصوندو  األموم املتحودة للسوكان ومكتوب        
 :األمم املتحدة خلدمات املشاريع

إل بالتقام الذي أ رز  برنااج  امجام املتحااإل ائياائي وصاناوق امجام املتحاا        يرحب - 1
للساكان وجكتا  امجام املتحااإل خلاااجات املشااريع ي جااجلاة قضاايا ائدارإل املتصالة مبراجاااة         

 ؛  2013احلسابات ي عام 

بااجلوود املاذولاة لتنفياذ التوصايات املتالقاة مبراجااة حلساابات الايت          ينوه موع التقودير   - 2
 يات نيوا جن تقارير بسابقة؛   مل

تكاااررإل ي جمااااالت إدارإل املشااااريع، وإدارإل  عااااد التوصااايات امل يالحوووظ موووع القلوووق  - 3
الشؤون املالية، والرصاا، واملشاتريات، ويطلا  إىل برنااج  امجام املتحااإل ائياائي وصاناوق         
امجم املتحاإل للسكان وجكت  امجم املتحااإل خلااجات املشااريع تكثياف جوودهاا لكاي تنفاذ        

الاايت مل ياااات نيواااا   ي  ينااه، وعلااا  أمت وأكماال وجاااه، وبصاااورإل جطااردإل مجياااع التوصااايات   
والتوصيات اجلاياإل املتالقة مبراجاة احلساابات، مباا ي الا  عان طرياق تازياز القاارات علا          

 جستوى املكات  ائقليمية والُقطرية؛  

برناج  امجم املتحاإل ائيائي وصاناوق امجام املتحااإل للساكان وجكتا  امجام        حيث - 4
واام جراجااة احلساابات والتحقيقاات، وكفالاة      املتحاإل خلاجات املشاريع عل  جواصلة تازياز ج 

تزويا هذ  املكات  مبا يكفي جن املوارد لالضطالع بوالياهتا عل   و نااال، مباا ي الا  جان     
 خالل حتليل تغطية وجوارد جراجاة احلسابات ي التقارير السنوية املقالة؛  
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قطرية واختااا تااابور   وضع ضوابة رقابية ناالة ي املكات  ائقليمية وال يؤكد ضرورة - 5
 لضمان االجتثال للسيابسات وائجراءات املتالقة بتفوي  السلطة وإدارإل املخاطر؛  

بالتقااام احملاارز ي تنقاايي النااو  املنسااق للتحااويالت النقايااة ويشااجع إدارإل        يرحووب - 6
برنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي وصاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان علااا  ضااامان التنفياااذ     

 لفاالني؛  ا والرقابة

بإدراج املالوجات املتالقة باخلسائر املالية اليت  اادهتا التحقيقاات ويطلا  إىل     يرحب - 7
برناج  امجم املتحاإل ائيائي وصناوق امجم املتحاإل للسكان إدراج املزياا جان املالوجاات ي    

 التقارير املقالة عن طريقة ابسترداد املاال  وقيمتوا؛  

 :مم املتحدة اإلمنائيفيما يتعلق بربنامج األ 

( DP/2014/16بااالتقرير عاان املراجاااة الااخليااة للحسااابات والتحقيقااات )  حيوويط علمووا  - 8
 وجرنقاته ورد ائدارإل؛  

عن دعمه املتواصل لتازيز جوام املراجااة الااخلياة للحساابات والتحقيقاات ي      يعرب - 9
امجم املتحاإل ائيائي، ويشجع إدارإل برناج  امجم املتحااإل ائياائي علا  ضامان جالء       برناج 

 و ائف احملققني الثابتة دون إبطاء؛  

 ؛  2013بالتقرير السنوي للجنة االبستشارية ملراجاة احلسابات لاام  حييط علما  - 10

ساابات والتحقيقاات   اجلوود املاذولة لزيادإل جا جكت  جراجاة احل يالحظ مع التقدير - 11
باملوارد ويشجع إدارإل برناج  امجم املتحاإل ائيائي عل  إعطاء امولوية للات ي القضاايا الايت   

 مت تر يلوا؛  

إىل إدارإل برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي تقااامي جالوجااات عاان طريقااة تشااغيل  يطلووب - 12
ئي، مباا يكفال بلاوو املساتوى املنابسا       آليات املساءلة والرقابة ي ا يكل اجلايا للربناج  ائيا

 جن الرقابة الااخلية الفاالة؛  

بأن ائدارإل الفاالة للمخاطر أجار ضاروري لتنفياذ اخلطاة االبساتراتيجية ويشاجع        يسلم - 13
 ائدارإل عل  تكثيف اجلوود لتاميم إدارإل املخاطر ي مجيع الامليات؛  

 :فيما يتعلق بصندو  األمم املتحدة للسكان 

بتقرير جاير ُشااة خاجات الرقابة بشأن املراجاة الااخلية وأنشاطة الرقاباة    يط علما حي - 14
 وجرنقاته ورد ائدارإل؛ ،(DP/FPA/2014/6) 2013ي صناوق امجم املتحاإل للسكان ي عام 

 اة احلسابات والتحقيقات ي الصناوق؛  عن دعمه املتواصل لتازيز جوام جراج يعرب - 15

http://undocs.org/ar/DP/2014/16
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/6
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جشاااركة جكتاا  خاااجات جراجاااة احلسااابات والتحقيااق ي أنشااطة     يووتف م ويوودعم  - 16
 الرقابة املشتركة؛  

بالتقرير السنوي للجنة االبستشارية ملراجاة احلسابات ورد ائدارإل ي هاذا   حييط علما  - 17
 ؛  DP/FPA/2014/6 (Add.1الصاد الواردإل ي الوثيقة )

الصناوق علا  وضاع وتنفياذ بسيابساات ناالاة ئدارإل املخااطر لضامان التنفياذ          يشجع - 18
 الفاال للخطة االبستراتيجية؛  

 :يف ما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

جاااة الااخلياة للحسااابات والتحقيقاات عاان   باالتقرير الساانوي لفرياق املرا   حيويط علمووا   - 19
 ؛(DP/OPS/2014/3) 2013 عام

التقام احملرز ي تنفياذ توصايات جراجااة احلساابات الايت اُتخاذت        يالحظ مع التقدير - 20
 شورًا؛   18جنذ جا يزيا عن 

بسااتراتيجية وجراجاااة احلسااابات ة االبستشااارية لالبااالتقرير الساانوي للجناا حيوويط علمووا  - 21
 (.2008/37اجمللس التنفيذي  قرار)مبا يتفق جع  2013 لاام

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/22 

تقااارير جكاتاا  امخالقيااات التاباااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام       
 يع املتحاإل للسكان، وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشار

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بتقاااارير جكاتااا  امخالقياااات التابااااة لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي،       يرحوووب - 1
 DP/2014/17امجاام املتحاااإل للسااكان، وجكتاا  امجاام املتحاااإل خلاااجات املشاااريع )  وصااناوق

 ؛(DP/OPS/2014/4 و DP/FPA/2014/4 و

عل  قيادإل إدارإل برناج  امجم املتحاإل ائيائي وصاناوق امجام املتحااإل للساكان      ي ي - 2
القياااات وجكتااا  امجااام املتحااااإل خلااااجات املشااااريع لااااعموا املساااتمر لامااال جكاتااا  امخ 

هباا، ولاث ائدارإل علا  جواصالة جوودهاا الراجياة إىل ختصاي  جاوارد كانياة ملوماة            والتزاجوا
 إعمال امخالقيات؛  

ائبسااواجات ا اجااة الاايت قاجتااوا جكاتاا  امخالقيااات جاان أجاال   يالحووظ مووع التقوودير - 3

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/6(Add.1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/3
http://undocs.org/ar/DP/2014/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/4
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/4
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تازيااز ثقانااة قواجوااا امخالقيااات وال اهااة واملساااءلة، ولااث املكاتاا  علاا  جواصاالة        تازيااز
 الثقانة؛   تل 

إىل جكتاا  امخالقيااات، إن مل تكاان قااا نالاات الاا  باااا، أن ُتحّساان اايااة  يطلووب - 4
املالغني عن املخالفات عن طريق وضع وتنفياذ بسيابساة ناالاة بشاأن احلماياة جان االنتقاام حتااد         

 جاإل للتقادم املسقة  اها امدىن بستة أشور ليبالو عن االنتقام؛  

خالقيااات علاا  جواصاالة توبساايع نطاااق براجموااا للتاااري  ي جمااال  جكاتاا  ام يشووجع - 5
امخالقيات بغية: )أ( تضمني تفاصيل دادإل بشأن ااية املالغني عان املخالفاات؛ ) ( كفالاة    
 صول املو فني جان مجياع املساتويات علا  التااري ، مباا ي الا  ائدارإل وجو فاو املكاتا           

علاا  بااراج  التاااري  واالبساتاانة هبااا لكفالااة أن تظاال  )ج( مجااع التاليقاات   املياانياة النائيااة؛ و 
 أنشطة التاري  ناالة وجالئمة وأن  ثل ابستثمارًا جياًا للموارد؛  

جكات  امخالقيات عل  جواصالة جوودهاا لتحقياق االتسااق جاع بساائر        يشجع أيضا  - 6
يورهااا أعضاااء نريااق امخالقيااات ي امجاام املتحاااإل نيمااا يتالااق بسيابسااات امخالقيااات وجاا     

 وااربساهتا ي كل وكالة.  

 2014 ه زيران/يوني 27

  2014/23 

 2014ات اليت اختذها اجمللس التنفيذي ي دورته السنوية لاام قرارعرض عام لل  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 مبا يلي:   2014إىل أنه قام خالل دورته السنوية لاام  يشري 
 

 1الانا   

 املسائل التنظيمية  

 ؛(DP/2014/L.2) 2014امعمال وخطة الامل لاورته السنوية لاام  اعتما جاول 

 ؛(DP/2014/9) 2014اعتما تقرير الاورإل الاادية اموىل لاام  

 ؛  2014ثانية لاام أقر خطة الامل املؤقتة للاورإل الاادية ال 

 :2014وانق عل  اجلاول الزج  التات للاورإل املتاقية للمجلس التنفيذي ي عام  

 .2014أيلول/بساتمرب  5إىل  2: جن 2014الاورإل الاادية الثانية لاام  
 

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2014/9
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 اجلزء املتالق بربناج  امجم املتحاإل ائيائي  

 2الانا   

 ئيالتقرير السنوي ملايرإل الربناج  ائيا  

بشاااأن التقريااار السااانوي ملاااايرإل الربنااااج : امداء والنتاااائ    2014/10 قاااراراختاااذ ال 
 ؛  2013 لاام

أ اط علمًا بتقرير برناج  امجام املتحااإل ائياائي عان التوصايات الايت قاجتاوا و ااإل          
 ؛(DP/2014/11/Add.1) 2013التفتيش املشتركة ي عام 

 .(DP/2014/11/Add.2أ اط علمًا باملرنق ائ صائي )
 

   3الانا   

   2017-2014اخلطة االبستراتيجية لربناج  امجم املتحاإل ائيائي للفترإل   

 رد للفتااااارإلبشاااااأن ائطاااااار املتكاجااااال للنتاااااائ  واملاااااوا  2014/11 قاااااراراختاااااذ ال 
2014-2017. 

 
   4الانا   

 تقرير التنمية الاشرية   

أ اااط علمااًا بااالتقرير الشاافوي املتالااق باملشاااورات الاايت جاارت بشااأن تقرياار التنميااة     
 .57/264، وال  ونقًا لقرار اجلماية الااجة 2015الاشرية لاام 

 
 5الانا   

 جية  صناوق تنمية رأع املال امجم املتحاإل للمشاريع ائنتا  

بشأن التقرير عن النتائ  الايت  ققواا صاناوق امجام املتحااإل       2014/12 قراراختذ ال 
 .2013للمشاريع ائنتاجية ي عام 

 
   6الانا   

 جتطوعو امجم املتحاإل   

 بشأن تقرير جايرإل الربناج  عن برناج  جتطوعي امجم املتحاإل. 2014/13 قراراختذ ال 

http://undocs.org/ar/DP/2014/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/11/Add.2
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 7الانا   

 امجم املتحاإل ائيائي(التقييم )برناج    

 .2013بشأن التقرير السنوي عن التقييم لاام  2014/14 قراراختذ ال 
 

   8الانا   

 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا )برناج  امجم املتحاإل ائيائي(   

أ اط علمًا بالتمايا امول للرباج  القطرياة لألرجناتني، وأوغنااا، واجلزائار، ولاناان،       
 كااااانون امول/ 31كااااانون الثاين/يناااااير إىل  1يااااا لفتاااارإل بساااانة وا اااااإل اعتاااااارا جاااان   وليا

 ؛(DP/2014/15) 2015ديسمرب 

كاانون   1وانق علا  التماياا لفتارإل بسانتني للربنااج  القطاري لاوتساوانا، اعتااارًا جان           
 ؛  2016ول/ديسمرب كانون ام 31إىل  2015الثاين/يناير 

 وانق، بصفة ابستثنائية، عل  وثيقة الربناج  القطري لكينيا؛ 

 أ اط علمًا بوثائق جشاريع الرباج  القطرية التالية والتاليقات املاااإل عليوا:   

 أنريقيا  

 .(DP/DCP/AGO/3وثيقة جشروع الربناج  القطري منغوال ) 

 .(DP/DCP/COM/2وثيقة جشروع الربناج  القطري جلزر القمر ) 
 

 الاول الاربية  

 .(DP/DCP/KWT/2وثيقة جشروع الربناج  القطري لاولة الكويت )
 .(DP/DCP/TUN/2ربناج  القطري لتونس )وثيقة جشروع ال

 
 أجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري   

 .(DP/DCP/VEN/2وثيقة جشروع الربناج  القطري جلموورية ن ويال الاوليفارية )

http://undocs.org/ar/DP/2014/15
http://undocs.org/ar/DP/DCP/AGO/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/COM/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/KWT/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TUN/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/VEN/2
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 جلزء املتالق بصناوق امجم املتحاإل للسكانا  

   9الانا   

 التقييم )صناوق امجم املتحاإل للسكان(   

: التقاام احملاارز ي  2013بشاأن تقريار املااير التنفياذي لااام       2014/15 قارار اختاذ ال  
 ؛  2013-2008تنفيذ اخلطة االبستراتيجية لصناوق امجم املتحاإل للسكان للفترإل 

 (;DP/FPA/2014/5 Part I ،Add.1) 2013بستاراض ائ صائي واملات، أ اط علمًا باال 

 2013أ اااط علمااًا بااالتقرير املتالااق بتوصاايات و اااإل التفتاايش املشااتركة ي عااام         
(DP/FPA/2014/5 Part II  .) 

 
   10الانا   

 التقييم )صناوق امجم املتحاإل للسكان(    

بشااأن ائطااار االبسااتراتيجي للتاااخالت الاامليااة وائقليميااة     2014/16 قااراراختااذ ال 
 .2017-2014لصناوق امجم املتحاإل للسكان للفترإل 

 
   11الانا   

 التقييم )صناوق امجم املتحاإل للسكان(   

 بشأن التقرير السنوي عن التقييم.   2014/17 قراراختذ ال 
 

   12الانا   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل )صناوق امجم املتحاإل للسكان(  

 ابستكمال السيابسة الرقابية لصناوق امجم املتحاإل للسكان  )أ( 

بشااأن بسااال املضااي قاااجًا ي ابسااتكمال السيابسااة الرقابيااة        2014/18 قاارار اختااذ ال 
 امجم املتحاإل للسكان.  لصناوق 

 
 النظام املات والقواعا املالية املنّقحان لصناوق امجم املتحاإل للسكان  ) ( 

بشأن النظاام املاات والقواعاا املالياة املانّقحني لصاناوق امجام         2014/19 قراراختذ ال 
 املتحاإل للسكان.  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/5PartI
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/5
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ة عن تنقيي النظاام املاات   أ اط علمًا بتقرير اللجنة االبستشارية لشؤون ائدارإل وامليزاني 
 .(DP/FPA/2014/13والقواعا املالية لصناوق امجم املتحاإل للسكان )

   13الانا   

 الرباج  القطرية واملسائل اات الصلة )صناوق امجم املتحاإل للسكان(   

 ا اإل لربناج  غينيا بيساو؛وانق عل  التمايا الثاين لفترإل بسنة و 

 وانق عل  التمايا لفترإل بسنتني لربناج  بوروناي؛ 

 وانق، بصفة ابستثنائية، عل  وثيقة الربناج  القطري لكينيا؛ 

أ اط علما بأول  اياات ملاإل بسانة وا ااإل لارباج  كال جان أوغنااا واجلزائار ولاناان          
(DP/FPA/2014/10؛ DP/FPA/2014/11)؛ 

 أ اط علمًا بوثائق جشاريع الرباج  القطرية التالية والتاليقات املاااإل عليوا:   
 

 شرق أنريقيا واجلنو  امنريقي  

 .(DP/FPA/DCP/ANG/7وثيقة جشروع الربناج  القطري منغوال ) 

 .(DP/FPA/DCP/COM/6وثيقة جشروع الربناج  القطري جلزر القمر ) 
 

 غر  ووبسة أنريقيا  

 .(DP/FPA/DCP/SLE/8وثيقة جشروع الربناج  القطري لسوراليون ) 
 

 الاول الاربية  

 .(DP/FPA/DCP/TUN/9وثيقة جشروع الربناج  القطري لتونس ) 
 

 آبسيا واحملية ا ادو  

 .(DP/FPA/DCP/AFG/4وثيقة جشروع الربناج  القطري منغانستان ) 

 .(DP/FPA/DCP/TLS/3وثيقة جشروع الربناج  القطري لتيمور الشرقية ) 
 

 أجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكاري   

 .(DP/FPA/DCP/VEN/3 ويال الاوليفارية )وثيقة جشروع الربناج  القطري جلموورية ن 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/13
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/10
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/11
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/ANG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/COM/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/SLE/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TUN/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/AFG/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TLS/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/VEN/3
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 اجلزء املتالق مبكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع  

   14الانا   

 جكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع  

  امجام املتحااإل   بشأن التقرير السنوي للماير التنفيذي ملكتا  2014/20 قراراختذ ال 
 خلاجات املشاريع.  

 
 اجلزء املشترك  

   15الانا   

 جراجاة احلسابات والرقابة الااخليتان  

بشأن )أ( تقريار برنااج  امجام املتحااإل ائياائي عان املراجااة         2014/21 قراراختذ ال 
اجااة  الااخلية للحسابات والتحقيقات؛ ) ( تقريار املااير، شاااة خااجات الرقاباة، بشاأن املر      
؛ 2013الااخليااة للحسااابات وأنشااطة الرقابااة ي صااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان ي عااام      

)ج( التقرياار عاان النشاااط لفريااق املراجاااة الااخليااة للحسااابات والتحقيقااات ملكتاا  امجاام   و
 .2013املتحاإل خلاجات املشاريع عن عام 

 
   16الانا   

جاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام   تقااارير جكاتاا  امخالقيااات التاباااة لربناااج  ام    
 املتحاإل للسكان، وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع

بشااأن تقااارير جكاتاا  امخالقيااات التاباااة لربناااج  امجاام      2014/22 قااراراختااذ ال 
 املتحاإل ائيائي، وصناوق امجم املتحاإل السكان، وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع.  

 
   17الانا   

 جسائل أخرى    

 عقا جلسات ائ اطة واملشاورات التالية:   
 

 برناج  امجم املتحاإل ائيائي  

جشاورات غور رمسية لربناج  امجم املتحاإل ائياائي بشاأن جساائل  ويال االبساتاراض       
 الشاجل الذي جيري كل أربع بسنوات.  

 2014 ه زيران/يوني 27
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  2014/24 

مجاام املتحاااإل ائيااائي وتنفيااذ االبسااتاراض الشاااجل الااذي   االلتزاجااات بتموياال برناااج  ا  
 جيري كل أربع بسنوات لسيابسات امنشطة التنفيذية جن أجل التنمية  

 ،إن اجمللس التنفيذي 
( Add.1 و DP/2014/20) 2013باالبستاراض السنوي للحالاة املالياة لااام     حييط علما - 1

وبااالتقرير املتالااق نالااة االلتزاجااات بتموياال املااوارد الااديااة لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي         
 ؛(DP/2014/21وجا باا  ) 2014والصناديق والرباج  املرتاطة به ي عام 

كفاءهتاا، مباا ي الا  عان طريااق     إىل اليونيسايف أن تواصال حتساني نااليتااوا و    يطلوب  - 2
احلا جن تكاليف ائدارإل، وجواصلة تازيز شفانيتوا وجساءلتوا ي إطار اجلوا الراجي إىل تازياز  

 النتائ  ائيائية وزيادإل املساإات املقاجة جن الاول امعضاء؛  

حلرجاة  بالاملية التشاورية جاع الااول امعضااء بشاأن املقارباات املمكناة للكتلاة ا        ينوِّه - 3
جن املوارد، نضال عن املوارد امخرى اليت ركان التنااؤ هباا بقاار أكارب وامقال تقيياا/ختصيصاا        

، مبااا يتماشاا  وقاارار اجلمايااة 2017-2014واملواءجااة جااع نتااائ  اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل 
املتالااق باالبسااتاراض الشاااجل    2012كااانون امول/ديساامرب   21املااؤرخ  67/226الااجااة 

 الذي جيري كل أربع بسنوات لسيابسة امنشطة التنفيذية جن أجل التنمية؛   للسيابسات

باملاااادو املشااتركة املتالقااة مبفوااوم الكتلااة احلرجااة جاان املااوارد واملااوارد     حيوويط علمووا - 4
امبسابسااية علاا  النحااو الااذي وضاااته امجاام املتحاااإل والصااناديق والاارباج ، ويشااور كااذل  إىل   

أعاااااها برناااااج  امجاااام املتحاااااإل ائيااااائي، املؤرخااااة      ورقااااة املالوجااااات امبسابسااااية الاااايت   
، “الكتلااة احلرجااة جاان أجاال النجاااح ي حتقيااق التنميااة    ”، بشااأن 2014آ /أغسااطس  20

الفقر وضمان الطابع الطاوعي والاااملي واملتاااد امطاراق لارباج  برنااج        كالتزام بالقضاء عل  
 امجم املتحاإل ائيائي؛

الربنااج  ائياائي  اس اآلن جان أجال وضاع جناواج         بالامل الاذي اضاطلع باه    يرحب - 5
جتاااح للجموااور إلكترونيااا لتاقتاا  النتااائ  واملااوارد، مبااا ي الاا  زيااادإل التاريااف باجلوااات        

 املساإة ي التمويل امبسابسي؛  

باااعتزام الربنااج  ائيااائي حتساني إدارإل الاارباج  بزياادإل االعتماااد علا  بيانااات      يرحوب  - 6
تثمار ي تصميم دكم، و التالم املستمر والتسويات القائماة علا  الرصاا،    وأدلة أنضل، واالبس

والتقييمات املستقلة، وكذل  إدارإل املخاطر بصورإل نالياة، بوصافوا  اوانز للزياادإل ي املاوارد      
امبسابسااية والاايت ركاان التناااؤ هبااا علاا   ااو أنضاال، واملساااإات غااور امبسابسااية امقاال تقيياااا،    
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ئياااائي أن يالااا  اجمللاااس عااان التقاااام احملااارز، جااان خاااالل التقريااار        ويطلااا  إىل الربنااااج  ا 
 للمايرإل؛ السنوي

جاااا للماااوارد الاادياااة جااان أإياااة، نواااي تشاااكل القاعااااإل الصااالاة للمنظماااة    يالحوووظ - 7
الربناج  ائيائي جن التخطية املسااق وجان أن يكاون ابساتراتيجيًا وجساتجياًا وأن ياازز        و كن

واالتساق والتنسايق املسااق علا  جساتوى امجام املتحااإل وأن ياونر         املساءلة والشفانية والرقابة
خاجات جتمايزإل وركن للتناؤ هبا جلميع الرباج  القطرية، وعل  امخ  لصاحل الالااان امشاا   

 نقرًا وضافًا؛  

احلاجة املابسة إىل حتسني نوعية املساإات ي املاوارد امخارى وإجكانياة التنااؤ      يالحظ - 8
 جع اخلطة االبستراتيجية، ال  أ ا تشكل تكملة هاجة لقاعاإل املوارد الاادية؛  هبا واتساقوا 

بااأن تقابساام احلكوجااات للتكاااليف يشااكل آليااة  وياال خمصاا  الغاارض تااازز      يسوولم - 9
امللكية الوطنية نضال عن أ اا تساوم ي إجنااز الارباج  القطرياة، ويشااد ي هاذا الصااد، علا           

تقابساام احلكوجااات للتكاااليف ي االعتاااار عنااا النظاار ي   احلاجااة إىل أخااذ الساامات اخلاصااة ب 
اعتماد آليات حلفاز التمويال امقال تقيياا/املخصا  غاور امبسابساي، جاع احلارا علا  جواءجاة           

 هذ  املوارد جع اخلطة االبستراتيجية؛  

الاول امعضاء عل  إعطاء امولوياة للماوارد الاادياة وغورهاا جان املاوارد الايت         يشجع - 10
جاان املرونااة وإجكانيااة التناااؤ هبااا وبأ ااا أقاال ختصيصااًا وجتوائمااة جااع نتااائ  اخلطااة     تتساام مبزيااا

 ؛  2017-2014االبستراتيجية للفترإل 

الاول امعضاء عل  أن تلتزم ي وقت جاكر قاار ائجكاان بتقاامي جسااإات ي      حيث - 11
إل السانوات  وجاا بااا ، جان خاالل تقاامي تاوااات جتاااد        2014املوارد الاادية للربناج  لااام  

 أجكن ال ؛   جا

إىل أإيااة إجكانيااة التناااؤ بالتموياال وُ ساان توقياات املااانوعات حتاشاايًا لقيااود       يشووري - 12
 السيولة عل  املوارد الاادية؛  

جاان الربناااج  ائيااائي أن يواصاال، بالتااااون جااع اجمللااس التنفيااذي، ابستكشاااق    يطلووب - 13
قاعاإل اجلوات املا ة، وتشجيع اجلوات املا اة   احلوانز واآلليات ونوانذ التمويل جن أجل توبسيع

ختصيصاا،  /عل  زيادإل جساإاهتا امبسابسية، وعل  التحول إىل تقامي  ويل غور أبسابسي أقل تقيياا
ويطل ، ي هذا الصاد، جن الربناج  ائيائي أن يارض عل  اجمللس التنفيذي ابساتراتيجية لتاائاة   

 ؛ 2015 ا خالل دورته الاادية اموىل ي عاماملوارد حتقيقا  ذ  الغاية لينظر نيو
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، ويشااجع، ي هااذا الصاااد، الربناااج  ائيااائي، ي بسااياق   2013/9  قاارارإىل  يشووري - 14
االبسااتاراض املقاارر إجااراؤ  للمنوجيااة اجلاياااإل البسااترداد التكاااليف وجااا يتصاال بااذل  جاان         

ي ينظار نيواا   ، علا  اقتاراح إدخاال تااايالت،  سا  االقتضااء، لكا       2016جااالت ي عام 
اجمللس التنفيذي واليت ركن أن تازز احلاوانز لتاونور  ويال أبسابساي وغاور أبسابساي يكاون أكثار         

 قابلية للتناؤ به وأقل تقيياا/ختصيصا؛  

أن ينظم، باعم جن أجاناة الربنااج  ائياائي، علا  أبسااع بسانوي خاالل الااورإل          يقرر - 15
جاع الااول امعضااء يتضامن جالوجاات عان       الاادية الثانياة للمجلاس التنفياذي،  اوارا جنظماا      

الثغرات ي التمويل، وال  هباق رصا وجتاباة إجكانية التناؤ باملوارد املقاجة جان أجال تنفياذ    
، وجاااى جرونتااوا وجواءجتااوا، مبااا ي الاا  تااونور  2017-2014اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل 

 جالوجات عن الثغرات ي التمويل.  

 2014أيلول/بساتمرب  5

  2014/25 

االلتزاجااات بتموياال برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وتنفيااذ االبسااتاراض الشاااجل الااذي      
 جيري كل أربع بسنوات لسيابسات امنشطة التنفيذية جن أجل التنمية

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بالتقرير الصادر عن جساإات الاول امعضاء وغورهاا إىل صاناوق امجام     حييط علما  - 1
 ؛(DP/FPA/2014/15والسنوات املقالة ) 2014ان وإبسقاطات ائيرادات لاام املتحاإل للسك

إىل صناوق امجم املتحاإل للسكان أن يواصل حتساني نااليتاه وكفاءتاه، مباا ي      يطلب - 2
وجسااءلته ي إطاار اجلواا     ال  عن طريق احلا جن تكااليف ائدارإل، وجواصالة تازياز شافانيته    

 الراجي إىل تازيز النتائ  ائيائية وزيادإل املساإات املقاجة جن الاول امعضاء؛  

بالاملية التشاورية جاع الااول امعضااء بشاأن املقارباات املمكناة للكتلاة احلرجاة          ينوِّه - 3
قال تقيياا/ختصيصاا   جن املوارد، نضال عن املوارد امخرى اليت ركان التنااؤ هباا بقاار أكارب وام     

، مبااا يتماشاا  وقاارار اجلمايااة 2017-2014واملواءجااة جااع نتااائ  اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل 
املتالااق باالبسااتاراض الشاااجل    2012كااانون امول/ديساامرب   21املااؤرخ  67/226الااجااة 

 للسيابسات الذي جيري كل أربع بسنوات لسيابسة امنشطة التنفيذية جن أجل التنمية؛  

عل  اجلوود اليت ياذ ا صاناوق امجام املتحااإل للساكان لتوبسايع قاعااإل التمويال         ي ي - 4
 وتاائة املوارد ائضانية وغورها جن أشكال الاعم جن جصادر جتنوعة؛  
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بالامل الذي اضطلع به صناوق امجام املتحااإل للساكان  اس اآلن جان أجال        يرحب - 5
  واملاوارد، مباا ي الا  زياادإل التارياف      وضع جنواج جتااح للجمواور إلكترونياا لتاقتا  النتاائ     

 باجلوات املساإة ي التمويل امبسابسي؛  

إىل املاااادو املشااتركة ملفوااوم الكتلااة احلرجااة جاان املااوارد واملااوارد امبسابسااية         يشووري - 6
 ادتااه صاناديق امجاام املتحااإل وبراجموااا، ويشاور كااذل  إىل ورقاة املالوجااات امبسابسااية      كماا 

تاراض الشاااجل الااذي جياارى كاال أربااع بساانوات لسيابسااة امنشااطة      اات الصاالة بتنفيااذ االبساا 
 ويل اخلطة االبستراتيجية لصاناوق امجام املتحااإل للساكان،     ”التنفيذية جن أجل التنمية بشأن 

2014-2017( “DP/FPA/2014/CRP.5)؛ 

ني نوعية املساإات ي املاوارد امخارى وإجكانياة التنااؤ     احلاجة املابسة إىل حتس يالحظ - 7
 هبا واتساقوا جع اخلطة االبستراتيجية، ال  أ ا تشكل تكملة هاجة لقاعاإل املوارد الاادية؛  

علا  أن املاوارد الاادياة هاي الركيازإل الايت يساتنا إليواا صاناوق امجام املتحااإل             يؤكد - 8
ع املتااااد امطااراق واحملايااا والشاااجل معمالااه،  للسااكان، وأ ااا أبسابسااية للحفااارب علاا  الطاااب  

ويشجع الصناوق عل  جواصلة تاائة هذ  املوارد والامل ي الوقت نفسه عل  جواصلة  شاا  
جوارد تكميلياة لتمويال صاناديقه وبراجماه املواضاياية، والا  جان أجال تلاياة ا تياجاات مجياع            

 را وأضافوا؛  الالاان املستفياإل جن الرباج ، ال بسيما أشا الالاان نق

بضاارورإل جواصالة الاااعم السيابسااي القاوي وزيااادإل الاااعم املاات إضااانة إىل  وياال     ُيقورّ  - 9
أبسابسي ركن التناؤ به جان أجال جسااعاإل الالااان علا  حتقياق امهاااق ائيائياة املتفاق عليواا           

لوطنياة  دوليا، نضال عن دعم الالاان جن خالل تنفيذ الرباج  القطرية جن أجل حتقيق أهاانوا ا
 2014املتالقة بإطار الامل ملتاباة برناج  عمال املاؤ ر الااوت للساكان والتنمياة ملاا بااا عاام         

 ؛  2015وإطار التنمية املستااجة ملا باا عام 

مجيع الاول امعضاء عل  زيادإل جساإاهتا ي املوارد الاادياة، مباا ي الا  جان      يشجع - 10
جان الااام وإعاالن تربعاات لسانوات جتااادإل جان         خالل تقامي جساإات خالل النصف امول

 أجل كفالة ناالية الربجمة؛  

 2014الاااول امعضاااء الاايت مل تقااام باااا جساااإاهتا ي املااوارد الااديااة لاااام   يشووجع - 11
علاا  أن تفااال الاا  ي أقاار  وقاات اكاان؛ ويشااجع مجيااع  كوجااات الالاااان املسااتفياإل جاان 

ا ي الاارباج  ي بلاااا ا، مبااا ي الاا  الاارباج  املتالقااة الربناااج  علاا  النظاار ي توبساايع جساااإاهت
، جاان أجاال التاجياال بتحقيااق النتااائ ،   6و  5و  3بتقااامي الاااعم لألهااااق ائيائيااة لأللفيااة   

 ؛  2015وحتقيق امهااق نلول عام 
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إىل صاااناوق امجااام املتحااااإل للساااكان، أن يواصااال، بالتشااااور جاااع اجمللاااس    يطلوووب - 12
احلوانز، واآلليات ونوانذ التمويل جن أجل توبسيع قاعاإل اجلوات املا اة  التنفيذي، ابستكشاق 

وتشجيع اجلوات املا ة علا  زياادإل جسااإاهتا امبسابساية والتحاول إىل التمويال غاور امبسابساي         
امقل تقيياا/ختصيصا؛ ويطل ، ي هذا الصاد، إىل صاناوق امجام املتحااإل للساكان أن يقاام      

جن أجل حتقيق هذ  الغاية ي الاورإل الاادية الثانية للمجلس التنفياذي   ابستراتيجية لتاائة املوارد
 ؛  2015ي عام 

، ويشاااجع، ي هاااذا الصااااد، صاااناوق امجااام املتحااااإل    2013/9  قااارارإىل  يشوووري - 13
للساكان، علا  أن يقتارح، ي بساياق االبساتاراض املقارر إجاراؤ  للمنوجياة اجلايااإل البساترداد           

، إدخال تاايالت،  سا  االقتضااء،   2016جااالت ي عام التكاليف وجا يتصل بذل  جن 
لكي ينظر نيوا اجمللس التنفيذي واليت ركن أن تازز احلوانز لتونور  ويل أبسابسي وغور أبسابساي  

 يكون أكثر قابلية للتناؤ به وأقل تقيياا/ختصيصا؛  

نوي أن ينظم، باعم جن أجانة صناوق امجم املتحاإل للساكان، وعلا  أبسااع بسا     يقرر - 14
خااالل الاااورإل الااديااة الثانيااة للمجلااس التنفيااذي،  ااوارا جنظمااا جااع الاااول امعضاااء لرصااا   

-2014وجتاباااة إجكانيااة التناااؤ باااملوارد املقاجااة جاان أجاال تنفيااذ اخلطااة االبسااتراتيجية للفتاارإل  
 ، وجاى جرونتوا وجواءجتوا، مبا ي ال  تونور جالوجات عن الثغرات ي التمويل.  2017

 2014تمرب أيلول/بسا 5

  2014/26 

التقرير ائ صائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلات هباا جنظوجاة امجام املتحااإل       
 2013لاام 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بالتقرير ائ صائي السنوي عن أنشاطة جشاتريات جنظوجاة امجام املتحااإل       حييط علما  - 1
 ؛(DP/OPS/2014/5) 2013لاام 
للمساااإات الاايت قاجتااوا كيانااات امجاام املتحاااإل الاايت وناارت       يعوورب عووم تقووديره   - 2

املالوجات الالزجة لتجميع التقرير ائ صائي السنوي، ويشاجع مجياع الكياناات التابااة لألجام      
 ؛  املتحاإل عل  املشاركة ي املساإة ي هذا التقرير ا ام املتالق بالشراء

للطريقاة الشافانة الايت أتااح هباا جكتا  خااجات املشااريع التقريار           يعرب عم تقوديره  - 3
 للجموور جن خالل املاادرإل الاولية لشفانية املاونة املتالقة بشفانية الايانات؛  
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بقيمة التقارير التكميلية املواضياية السنوية وبأإيتوا ي املساإة ي تازيز الكفااءإل   ُيقّر - 4
 ة للااجلني ي جمال املشتريات؛  املوني

بوصاول املاايرإل التنفيذياة اجلايااإل ومباا أعربات عناه ي جال ظاهتاا إىل اجمللاس           يرحب - 5
 التنفيذي، ويتطلع إىل الامل جاوا.  

 2014أيلول/بساتمرب  5

  2014/27 

تقرير برناج  امجم املتحاإل ائيائي، وصناوق امجام املتحااإل للساكان، وجكتا  امجام        
 ملتحاإل خلاجات املشاريع بشأن أنشطة املشتريات املشتركة ا

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بتقرياااار برناااااج  امجاااام املتحاااااإل ائيااااائي، وصااااناوق امجاااام املتحاااااإل        يرحووووب - 1
 وجكتااا  امجااام املتحااااإل خلااااجات املشااااريع بشاااأن أنشاااطة املشاااتريات املشاااتركة للساااكان،

(DP-FPA-OPS/2014/1  ؛) 

 بالتقام احملرز ي جاادرات الشراء املشتركة، مبا ي ال  الونورات؛   يرحب أيضا - 2

جواصاالة تقااامي خاااجات أكثاار اتساااقا ونااليااة جاان  يااث التكلفااة   يشوودد علووى أمهيووة - 3
وكفاااءإل وجواءجااة ي جمااال املشااتريات، جاان أجاال حتسااني تقااامي املساااعاإل ائيائيااة، وحتقيااق       
ونورات إضانية جن املوارد هباق احلا جن الفقر ي الالاان املستفياإل جن الرباج ، علا  النحاو   

 ؛DP-FPA-OPS/2014/1جن الوثيقة  2الوارد ي الفقرإل 

الربناج  ائيائي، وصناوق امجم املتحاإل للسكان، وجكت  خاجات املشااريع،   حيث - 4
ياعو وكاالت امجم املتحاإل امخرى إىل عام االكتفاء بشراء اخلاجات املشتركة عنا النظار  و

ي نرا التااون جن أجل جااجلة السلع امبسابسية، ودعم خاجات الرباج ، ال بسيما تلا  الايت   
  ا قيمة كاورإل؛  

برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان،       يشووجع بقوووة  - 5
وجكت  خاجات املشاريع، وغورها جن وكاالت امجم املتحاإل عل  الامال بشاكل أوثاق، جاع     
اللجنة الرنياة املستوى ئدارإل شاكة املشتريات وجع بساائر الشاركاء ائياائيني، جركزياا وعلا       
الصايا القطري، جن أجل جواصلة حتاياا نارا الطلا  الكلاي وتو ياا عملياات الشاراء جان         

 ار أنضل؛  أجل احلصول عل  أبسا

http://undocs.org/ar/DP
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بإعطاء امولوية لاملية حتليل ائنفاق املشترك اجلارياة  الياا ي أربااة جمااالت      يرحب - 6
 رئيسية جن جماالت السلع امبسابسية واخلاجات، ويشجع ال ؛  

بربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان، وجكتاا   ي يووب - 7
جام املتحااإل امخارى، إىل القياام، مباا يتساق جاع والياة         خاجات املشاريع، ويااعو وكااالت ام  

كل جنوا، بإدجاج بناء قارات الالاان املستفياإل جن الربناج  ي جمال الشاراء ي عملاوا املتالاق    
بتنميااة القااارات بصاافة عاجااة، وإىل زيااادإل إتا ااة الفاارا أجااام املااوردين جاان الالاااان الناجيااة       

 انتقالية؛  والالاان اليت  ر اقتصاداهتا مبر لة 

إىل الربناااج  ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان، وجكتاا  خاااجات   يطلووب - 8
 املشاريع زيادإل حتسني رصا أنشطة الشراء املشتركة؛  

إىل برنااج  امجام املتحااإل ائياائي، وصاناوق امجام املتحااإل للساكان،          يطلب أيضوا  - 9
إطاار امجام املتحااإل النماواجي املتالاق      وجكت  خاجات املشاريع أن تقاام تقاارير عان تنفياذ     

 بفرض عقوبات عل  الاائاني، كجزء جن ائبالو املنتظم الذي تقوم به؛  

إىل التقرياار املقااال لربناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل     يتطلووع - 10
يل للسااكان، وجكتاا  خاااجات املشاااريع عاان أنشااطة الشااراء املشااتركة الااذي حتاااد نيااه تفاصاا 

أنشطة الشراء املشتركة الناجحة، مباا ي الا  املاواد والكمياات والقايم والفتارات الزجنياة الايت         
 حتققت نيوا؛  

إىل الربناااج  ائيااائي، وصااناوق امجاام املتحاااإل للسااكان، وجكتاا  خاااجات   يطلووب - 11
عاان  املشاااريع زيااادإل تازيااز التحلياال ي التقااارير املقالااة، مبااا ي الاا  تقااامي جالوجااات كميااة     

املكابس  املتحققة ي جمال الكفاءإل، والاروع املستفادإل، والصااوبات املواجواة ي السااي إىل    
 امخذ بنو  تااوين والكيفية اليت جتري هبا جااجلتوا.  

 2014أيلول/بساتمرب  5

  2014/28 

 جرنق الايئة الااملية: التاايالت عل  ص  جرنق الايئة الااملية   

 ،إن اجمللس التنفيذي 

مبذكرإل جايرإل الربناج  بشأن التاايالت املقتر ة علا  صا  إنشااء جرناق      حييط علما - 1
 ؛(DP/2014/23الايئة الااملية املااد تشكيله )

http://undocs.org/ar/DP/2014/23
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اعتماد التاايالت عل  صا  إنشااء جرناق الايئاة الااملياة املاااد تشاكيله بالصايغة          يقرر - 2
وانقت عليوا اجلماية اخلاجسة ملرنق الايئة الااملية ي اجتماعواا الاذي عقاتاه ي كاانكون،      اليت

 ؛  2014أيار/جايو  29 و 28املكسي ، ي 

إىل املساؤول التنفياذي امول ورئايس     قارار إىل جايرإل الربنااج  أن تنقال هاذا ال    يطلب - 3
 جرنق الايئة الااملية.  

 2014أيلول/بساتمرب  5

  2014/29 

 ات الاااايت اختااااذها اجمللااااس التنفيااااذي ي دورتااااه الااديااااة الثانيااااة   قاااارارعاااارض عااااام لل  
 ‘2014’لاام 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 مبا يلي:   2014بأنه قا قام أثناء دورته الاادية الثانية لاام  يذكِّر 
 

 1الانا   

 املسائل التنظيمية  

 .(DP/2014/L.3) 2014لاام أقر جاول امعمال وخطة الامل لاورته الاادية الثانية  

 .(DP/2014/18) 2014أقر تقرير الاورإل السنوية لاام  

وانق علا  اجلااول الازج  التاات للااورات التالياة الايت بساياقاها اجمللاس التنفياذي ي            
 :2015 عام

   2015كانون الثاين/يناير  30-26: 2015الاورإل الاادية اموىل لاام  

 )نيويورك(   2015 زيران/يونيه  12-1: 2015الاورإل السنوية لاام  

   2015أيلول/بساتمرب  4-1: 2015الاورإل الاادية الثانية لاام  

 2015وانااااق علاااا  جشااااروع خطااااة الاماااال الساااانوية للمجلااااس التنفيااااذي لاااااام   
(DP/2014/CRP.2 وأقر خطة الامل املؤقتة للاورإل الاادية اموىل لاام )2015. 
 

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2014/18
http://undocs.org/ar/DP/2014/CRP.2
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 اجلزء املتالق بربناج  امجم املتحاإل ائيائي  

   2الانا   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل  

بتموياال برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي     بشااأن االلتزاجااات  2014/24 قااراراختااذ ال 
وتنفيذ االبستاراض الشااجل الاذي جيارى كال أرباع بسانوات لسيابساات امنشاطة التنفيذياة جان           

 أجل التنمية.  
 

   3الانا   

 التزاجات التمويل  

بشااأن االلتزاجااات بتموياال برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي      2014/24 قااراراختااذ ال 
ل الاذي جيارى كال أرباع بسانوات لسيابساات امنشاطة التنفيذياة جان          وتنفيذ االبستاراض الشااج 

 أجل التنمية.  
 

   4الانا   

 الرباج  القطرية اليت ينفذها برناج  امجم املتحاإل ائيائي واملسائل اات الصلة هبا  

 :2014/7 قراراعتما وانق عل  الرباج  القطرية التالية ونقا لل 

 : بسوراليونأنريقيا 

 ليشيت -: تيمور احملية ا ادوجنطقة آبسيا و 

 : الاوبسنة وا ربس أوروبا وكوجنولث الاول املستقلة 

 .: إكوادور، وباراغواي يأجريكا الالتينية وجنطقة الاحر الكار 

وانق عل  وثائق الرباج  القطرية التالية عل  أبسااع عاام االعتاراض، جان دون عارض       
 :  2006/36و  2001/11ين قرارأو نقاش، ونقا لل

 : أنغوال، وجزر القمر؛  جنطقة أنريقيا 

 : تونس، والكويت؛  جنطقة الاول الاربية 

 .: مجوورية ن ويال الاوليفاريةأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

ساااو علاا  يب - وانااق علاا  التمايااا الثالااث ملاااإل عااام وا ااا للربناااج  القطااري لغينيااا   
 ابستثنائي؛   أبساع



E/2014/35 

 

14-66726 160/164 

 

ابااع ملاااإل عااام وا ااا للربناااج  القطااري للجمووريااة الاربيااة      وانااق علاا  التمايااا الر   
 السورية عل  أبساع ابستثنائي؛

 أ اط علما بالتمايا امول للربناج  القطري للاراق ملاإل بسنة وا اإل.   

   14الانا   

تنفيذ االبستاراض الشاجل الاذي جيارى كال أرباع بسانوات لسيابساات امنشاطة التنفيذياة           
 جن أجل التنمية

بشااأن االلتزاجااات بتموياال برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي      2014/24 رارقاااختااذ ال 
وتنفيذ االبستاراض الشااجل الاذي جيارى كال أرباع بسانوات لسيابساات امنشاطة التنفيذياة جان           

 أجل التنمية.  
 

   15الانا   

 جسائل أخرى  

بشااأن جرنااق الايئااة الاامليااة: تاااايالت علاا  صاا  جرنااق         2014/28 قااراراختااذ ال 
 الااملية. الايئة

 
 اجلزء املتالق بصناوق امجم املتحاإل للسكان  

 
   5الانا   

 ابستكمال السيابسة الرقابية لصناوق امجم املتحاإل للسكان  

 أ اط علما مبشروع صيغة السيابسة الرقابية املنقحة لصناوق امجم املتحاإل للسكان.   
 

   6الانا   

 للسكانااللتزاجات بالتمويل لصناوق امجم املتحاإل   

املتالق بااللتزاجاات بتمويال صاناوق امجام املتحااإل للساكان        2014/25 قراراختذ ال 
وتنفيذ االبستاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات لسيابساات امنشاطة التنفيذياة جان           

 أجل التنمية.  
 

   7الانا   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل واملسائل اات الصلة هبا  

 .2017-2014علما بتحايث خطة املوارد املتكاجلة للفترإل أ اط  
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   8الانااا   

 الرباج  القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 ؛(DP/FPA/2014/13وانق عل   ايا برناج  بوتسوانا ملاإل بسنتني ) 

، عل  الوثائق النوائية للربناج  القطرياة  2006/36اجمللس التنفيذي  قراروانق، ونقا ل 
 للالاان التالية:  

 ؛(DP/FPA/CPD/AFG/4أنغانستان ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/ANG/7أنغوال ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/COM/6جزر القمر ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/SLE/6بسوراليون ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/TLS/3ليشيت ) - تيمور 

 و   ؛(DP/FPA/CPD/TUN/9تونس ) 

 .(DP/FPA/CPD/VEN/3مجوورية ن ويال الاوليفارية ) 

، علا  وثاائق الارباج  القطرياة لكال جان       2014/7اجمللس التنفيذي  قراروانق، ونقا ل 
 ة:  الالاان التالي

 ؛(DP/FPA/CPD/BIH/2الاوبسنة وا ربس  ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/ECU/6إكوادور ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/GTM/7غواتيماال ) 
 و ؛(DP/FPA/CPD/PRY/7باراغواي ) 

 .(DP/FPA/CPD/PSE/5دولة نلسطني ) 

   9الانا   

نشاطة التنفيذياة   تنفيذ االبستاراض الشاجل الاذي جيارى كال أرباع بسانوات لسيابساات ام        
 جن أجل التنمية

املتالق بااللتزاجاات بتمويال صاناوق امجام املتحااإل للساكان        2014/25 قراراختذ ال 
وتنفيذ االبستاراض الشااجل الاذي جياري كال أرباع بسانوات لسيابساات امنشاطة التنفيذياة جان           

 أجل التنمية.  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/13
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/AFG/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ANG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/COM/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SLE/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TLS/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TUN/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/VEN/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BIH/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ECU/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GTM/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PRY/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PSE/5
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 اجلزء املتالق مبكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع  

   10الانا   

   2013التقرير ائ صائي السنوي املتالق بأنشطة جشتريات جنظوجة امجم املتحاإل،   

بشأن التقريار ائ صاائي السانوي املتالاق بأنشاطة جشاتريات        2014/26 قراراختذ ال 
 .2013جنظوجة امجم املتحاإل، 

 
 اجلزء املشترك  

   11الانا   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية وائدارإل  

عاان تقرياار برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي وصااناوق امجاام   2014/27 قاارارذ الاختاا 
 املتحاإل للسكان وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع بشأن أنشطة الشراء املشتركة.  

 
   12الانا   

جتاباة اجتماع جملس تنسيق برناج  امجم املتحاإل املشاترك املاا  بفاوروع نقا  املناعاة        
 زجة نق  املناعة املكتس  )ائياز( الاشرية/جتال

أ اط علمًا بالتقرير املتالق بتنفيذ جقررات وتوصيات جملس تنسيق برناج  امجم املتحااإل   
 (.Corr.1 و DP/2014/24-DP/FPA/2014/16املشترك املا  بفوروع نق  املناعة الاشرية وائياز )

 
   13الانا   

 الزيارات املياانية  

أ اااااط علمااااا بااااالتقرير عاااان الزيااااارإل املياانيااااة املشااااتركة إىل بنمااااا، والساااالفادور     
(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2014/CRP.8). 

فيااذي إىل بساااجوا أ اااط علمااا بااالتقرير عاان الزيااارإل املياانيااة الاايت قااام هبااا اجمللااس التن     
 .(DP-FPA/2014/CRP.2ونيجي )

 
   15الانا   

 جسائل أخرى  

أ اط علما بايان نائ  رئيس جملس جو في برناج  امجم املتحاإل ائياائي وصاناوق    
 تحاإل للمرأإل.  امجم املتحاإل للسكان وجكت  امجم املتحاإل خلاجات املشاريع وهيئة امجم امل

http://undocs.org/ar/DP/2014/24
http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
http://undocs.org/ar/DP
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 :عقا جلسات ائ اطة واملشاورات غور الرمسية التالية  

 الربنامج اإلمنائي  

 جشاورإل غور رمسية بشأن االبستاراض املستقل لسيابسة الربناج  ائيائي التقييمية؛ 

 عااارض إطاااار نتاااائ  وجاااوارد الربنااااج  الاااااملي لربنااااج  امجااام املتحااااإل ائياااائي،       
 ؛2014-2017

 .جية بشأن جممل تقارير النتائ  السنوية لربناج  امجم املتحاإل ائيائيإ اطة إعال 
 

 صندو  األمم املتحدة للسكان  

إ اطاااة إعالجياااة بشاااأن جممااال التقريااار السااانوي للمااااير التنفياااذي لصاااناوق امجااام   
 .للسكان املتحاإل

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 يذي اجلايا ملكت  خاجات املشاريع.  إ اطة إعالجية قاجوا املاير التنف 
 

 اجلزء املشترك  

جشاااورإل غااور رمسيااة جشااتركة بااني برناااج  امجاام املتحاااإل ائيااائي، وصااناوق امجاام     
املتحاااإل للسااكان، وجنظمااة امجاام املتحاااإل للطفولااة، وبرناااج  امغذيااة الااااملي بشااأن وثااائق      

 الرباج  القطرية املو اإل.  
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 رنق الثاينامل
   2014عضوية اجمللس التنفيذي ي عام   

 )تنتوي جاإل الاضوية ي اليوم امخور جن السنة املشار إليوا(
 ،(2016) املتحاااإل ت انيااا مجووريااة ،(2015) أنغااوال (،2015) إثيوبياااالاااول امنريقيااة:  

  ،(2014  )املغاااار ،(2015) ليسااااوتو ،(2014) ليربيااااا ،(2015الكونغااااو )مجووريااااة 
 .(2015) النيجر

 ،(2015ائبساااالجية ) إياااران مجوورياااة ،(2014إناونيسااايا ) :ودول آبسااايا واحملاااية ا ااااد  
 ،(2015) نيجااااي ،(2016الصااااني ) ،(2014) كوريااااا مجووريااااة ،(2015) باكسااااتان

 (.  2016) نياال
 ،(2014) الربازيااال ،(2016إكاااوادور ) دول أجريكاااا الالتينياااة وجنطقاااة الاحااار الكااااري :  

 .  (2014) نيكاراغوا ،(2016) كوبا ،(2015) غواتيماال
 ،(2015) بلغارياااا ،(2016) أرجينياااا ،(2014االحتااااد الروبساااي ) دول أوروباااا الشااارقية:  

 .  (2016) امبسود اجلال
 ننلنااا،  نرنساا،  بسويسرا، السويا، بلجيكا، أيرلناا، ،دول أوروبا الغربية ودول أخرى*: أملانيا

 الواليااات هولناااا، النااروي ، الشاامالية، وأيرلناااا الاظماا  لربيطانيااا املتحاااإل اململكااة كناااا،
 ية.  امجريك املتحاإل

 
 
 

 
 

 .جملموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى جاول تناو  خاا هبا خيتلف جن بسنة إىل أخرى * 
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