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 املاائل التربظيمية -أوال  
للمجلسس التربنيس ي ل  سا   األ سم املتحس ا       2015ُعق ت ال ورا الاادية األوىل لاسام   - 1

اائسسائي، وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك، و وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع  قسسر  
  ور سس  2015كسسا وك الثاين/يربسساير   30حىل  26األ سسم املتحسس ا يف  يويسسورك يف النتسسرا  سسن    

رئيس اجمللس جبميسع الوفسود وأعسرن عسن شسور  للسرئيس و سوان السرئيس املربت يسة  س  م علس             
   وزربَّأ أعضاء املوت  اجل د عل  ا تخاهبم 2014قياد م والتزا  م بالامل يف عام 

 سسن الربظسسام السس اخلي للمجلسسس التربنيسس ي، ا تخسس  اجمللسسس أعضسساء       7ووفقسسًا للمسسادا   - 2
 :2015اؤزم لاام املوت  التالية أمس

 )غواتيماال(   ساادا الاي  فر ا  و كاريرا  الرئيس: 
 )أر يربيا(   الاي  سازساك سارغاياك  ائ  الرئيس: 
 )الياباك(   ساادا الاي  زريوشي  يربا ي  ائ  الرئيس: 
 )لياوتو(   ساادا الاي  كيليبوك  اون  ائ  الرئيس: 
 ) يبال( يهباتاراساادا الاي  دورغا براساد   ائ  الرئيس: 

وق  أقر اجمللسس التربنيس ي جس ول األعمسال وخطسة الامسل ل ورتسه الااديسة األوىل لاسام           - 3
2015 (DP/2015/L.1)      2014، ووافق عل  تقريسر الس ورا الااديسة الثا يسة لاسام (DP/2015/1)  

كمسسا وافسسق علسس  خطسسة   (DP/2015/CRP.1) 2015واختسس  اجمللسسس خطسسة الامسسل الاسسربوية لاسسام   
  2015الامل املؤقتة لل ورا الاربوية لاام 

، DP/2015/2يف الوثيقسة   2014وترد القسرارات السيت اختس زا اجمللسس التربنيس ي يف عسام        - 4
 وزي  تا ة عل  املوقع الشبوي للمجلس التربني ي 

علسس  اجلسس ول السسز   التسسات للسس ورات     2015/6ووافسسق اجمللسسس التربنيسس ي يف قسسرار     - 5
 :2015املقبلة للمجلس التربني ي يف عام 

 ) يويورك( 2015 زيراك/يو يه  12حىل  1  :2015ال ورا الاربوية لاام  
 2015أيلول/سبتم   4حىل  1  :2015ال ورا الاادية الثا ية لاام  

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/2
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 اجلزء املتالق ب  ا   األ م املتح ا اائائي  
 بياك   يرا ال  ا   والشؤوك املالية وشؤوك امليزا ية واادارا -ثا يا  

أ سام اجمللسس التربنيس ي ) تا سة علس       شورت   يرا ال  ا   يف  ال ظا سا االفتتا يسة    - 6
( السسرئيس و سسوان السسرئيس املربت يسسة  سس  م علسس  التسسزا  م     املوقسسع الشسسبوي للمجلسسس التربنيسس ي  

 سوَّان السرئيس املربتخسبني  س يثًا     ، كمسا زربَّسأت السرئيس و   2014ق  و   ن دعم طوال عام  و ا
  وق  ُبثَّت ال ورا  باشرا عل  الشبوة الااملية، وأبرزت   يرا ال  سا  ، يف فسيلم   2015لاام 

  وأشسارت  س يرا   2014قصري، األعمال السيت قسام هبسا بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي يف عسام         
التربنيسس ي الاسسابق واملمثسسل السس ائم  ال  سسا   بابسسارات  سسؤثرا حىل الر يسسل احملسسزك لسسرئيس اجمللسسس   

 للاوي ،  اات الاي   ارتن غوريرب تس ال ي كاك داعمًا قويًا ل  ا   األ م املتح ا اائائي 
 2014-2008وق  ت   يرا ال  ا  ، كجزء  ن بياهنا، تقرير الس عم املباشسر للميزا يسة،     - 7
(DP/2015/3         استربادًا حىل جتارن ال  ا   اائسائي يف بوركيربسا فاسسو و يبسال  وأكس  ال  سا ،)

اائائي أك تق مي ال عم املباشسر للميزا يسة كساك خيسارًا سياسسيًا زا سًا يرببيسي أك يظسل يف  ترباولسه          
اسسستجابة للطلسس  الُقطسسري، رزربسسًا بضسسما ات املخسساطر املتنسسق علي سسا  والسستمس ال  سسا    وافقسسة  

 جمللس عل   واقلة استخ ام ز   الاياسة ا
، ركزت   يرا ال  سا   علس  عمسل اا اساب املبوسر الس ي       2014وبااشارا حىل عام  - 8

قام به ال  ا   اائسائي اسستجابة ألز سات يف أ ساء الاساد  وبس ثت بشسول خسا  عسن عمسل           
تراتيجية، دعمسًا خاقسًا   ال  ا   يف سوريا،  يث ق م ال  ا   يف سيا  خطة االسستجابة االسس  

لُاُبل كاس  الاسييف يف  السة الطسوارس للاسواك املشسرودين، وخاقسة النئسات األكثسر تار سًا            
وأبرزت أ شطة ال  ا   يف مج ورية أفريقيا الوسط ، وجربسون الاسوداك، و سات، وأوكرا يسا،     

ل، والقسا وك  واليمن يف جماالت تراو ت  ا بني املااع ا اال تخابيسة، واحلسوار الاياسسي الشسا     
والربظسسام، والاسسالم واملصسساحلة، والا السسة واحلوكمسسة، والتربميسسة ال سسستورية، والا السسة اال تقاليسسة،   
واا ااب املبور، وتق مي ال عم للمشسرودين داخليسًا  وفيمسا يتالسق بأز سة اايبسوال، قسام ال  سا           

اسسيون ملربظو سسة األ سسم بسس ور  كسسا اًل يف اجل سسود املب ولسسة لوقسسف تنشكسسي املسسرض، وكسساك الرائسس  امل  
 املتح ا املا  ب عم اا ااب 

وبالتطلع حىل املاتقبل، ش دت   يرا ال  ا   عل  النرقسة الضسخمة السيت هثلس ا عسام       - 9
بالرباسسبة للربسس وض باخلطسسة الاامليسسة للتربميسسة املاسست ا ة،  شسسريا علسس  وجسسه اخلصسسو  حىل   2015

السيت سسستوافق في سا الس ول األعضسساء     2015الس ورا الاسباني للجمايسة الاا سسة يف أيلول/سسبتم      
واألزس اق اجل يس ا للتربميسة املاست ا ة  وسسلطت الضسوء        2015عل  خطة التربمية ملا با  عام 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview/
http://undocs.org/ar/DP/2015/3
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عل  أمهية املرباسبات ال وليسة السثالا األخسرى: املسؤلر الاساملي الثالسث املاس  باحلس   سن أخطسار           
التربمية يف لوز/يوليه  والس ورا احلاديسة   الووارا يف آذار/ ارس  واملؤلر ال وت الثالث لتمويل 

والاشسسروك ملسسؤلر األطسسراق يف اتناقيسسة األ سسم املتحسس ا ااطاريسسة بشسسأك تيي سسر املربسسا  يف كسسا وك     
األول/ديام   وأ سافت أك  تسائ  كسل  سن زس   املرباسسبات سستووك أقسوى لسو كا ست زربساك            

الصسمود واحلس   سن ا بااثسات     عرباقر تآزر بيرب ا  ىت هون القضاء عل  النقسر حىل جا س  بربساء    
احلوو سة  ”الوربوك  و ع و ع ز ا يف االعتبار، فإهنسا بسث الس ول األعضساء علس  اختساذ هنس         

 جتا  املناو ات ذات الصلة “ اجلا اة
وأشسسارت حىل أ سسه  ظسسرًا ل رايسسة ال  سسا   وخ اتسسه، فإ سسه جم سسز بشسسول خسسا  ملاسساع ا   - 10

تربميسسة املاسست ا ة واملطلوبسسة لتحقيسسق أزسس اق التربميسسة     البلسس اك علسس  تقسس مي احللسسول املتوا لسسة لل    
، بس أت املربظمسة الاسام الثساين  سن خطتس ا االسستراتيجية        2015املات ا ة يف املاتقبل  ويف عام 

، با  أك  ن ت بالنال  اظم عمليات حعادا اهليولة التربظيمية السيت  س ق حىل   2014-2017
اراض يف طياتسه ثقافسة التيسيري السيت تاسترب       جت يززا بشول أفضل لتربني  اخلطة  وسسيحمل االسست  

داخليسسًا حىل حطسسار ج يسس  وشسسا ل للماسساءلة ال اخليسسة، والقائمسسة علسس  حطسسار املاسساءلة اخلسسا          
بال  ا   وال ي اعتم   اجمللس  وسيمضي ي ًا بي   ع تازيز عمليسات  سماك اجلسودا وأدوات    

“  اسارات  رجسة  ”يت اتباست  التخطيط ال اخلي األفضل  ثل خطة الامل الاربوية اجل ي ا الس 
 ساع ت عل  حدارا الامل يف حطار اخلطة االستراتيجية 

وتاترب  زس   التازيسزات حىل االسستراتيجية اجل يس ا لتابئسة املسوارد السيت تشسمل أزس اف ا           - 11
 سسن املسسوارد حلمايسسة الاائسس  األساسسسي وعوسسس اجتازسسه     “ كتلسسة  رجسسة ”الرئياسسية: )أ(  شسس   

املخصسسص حىل أدح  سس   )ن( واتبسساع هنسس  أكثسسر ترباسسيقًا حزاء تابئسسة  التربسسازت،  سسع زيسسادا  اسسبة 
املسسوارد غسسري األساسسسية أل شسسطة سياسسسية وبر اجميسسة  )ع( وتربويسسع قاعسس ا املسسوارد،  سسع سسسح       
األ سسوال لسسيس فقسسط  سسن طائنسسة واسسساة  سسن احلوو سسات، وحئسسا  سسن خسسارع احلوو سسات أيضسسًا     

 ول األعضساء بالرباسبة لالسستراتيجية اجل يس ا،     وأ افت أهنا تتطلع حىل استمرار املشاركة  ع ال
وعسسن طريسسق احلسسوار املسسربظم واملخطسسط  وباسس  أك أبسسرزت التسسزام ال  سسا   بالشسسنافية واملاسساءلة،   
ش دت عل  املوا ة األوىل اليت بتل ا املربظمة باعتبارزا  ربظمة املاو ة األكثر شسنافية يف الاساد   

  2014طبقًا ملؤشر شنافية املاو ة لاام 
وأكسس ت  سس يرا ال  سسا   التسسزام املربظمسسة بالتاسساوك فيمسسا بسسني بلسس اك اجلربسسون والتاسساوك       - 12

الثالثي باعتبار  أدوات زا ة لتقس م البشسر والربس وض بالتربميسة املاست ا ة  وأ سافت أك استضسافة        
ام  ال  ا   اائائي ملوت  األ م املتح ا للتااوك فيما بني بلس اك اجلربسون ياس  اسورًا هلس ا االلتسز      

وأبسسسرزت التسسسزام ال  سسسا   اائسسسائي  اسسسؤولياته ودور  القيسسسادي يف  ربظو سسسة األ سسسم املتحسسس ا،       
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وأو حت كيف تامل جمموعة األ م املتح ا اائائية  سن أجسل تقس مي املزيس   سن الس عم املتاسق        
والناسسال والوسسفء للبلسس اك السسيت يشسسمل ا ال  سسا   وزسسي تامسسل  سسن أجسسل بقيسسق أزسس اق التربميسسة  

 ة  ويتمثل األ ر احملوري بالربابة هل ا اجل   اجلماعي يف ت ابري باني الطريقة اليت يامسل  املات ا
هبا أعضاء زس   اجملموعسة  اسًا يف جمسال التخطسيط والتصسميم والرقس  والتربنيس ،  سا يف ذلس  عسن            
ا  طريق دعم تو ي  األداء، وجتارن الب اية ال اتية اليت أثرت حجراءات التشييل املو س ا اجل يس   

والابيل لربجاح ز   اجملموعة زو  ماك لويل آ ن وهون الترببؤ به لربظام املرباسق املقسيم، خاقسة    
    2014عن طريق ترتيبات تقاسم التواليف عل   طا  املربظو ة واليت اعُتم ت يف عام 

وشسسور أعضسساء اجمللسسس  سس يرا ال  سسا   علسس  بياهنسسا ور بسسوا بسسالرئيس و سسوان السسرئيس   - 13
يوتاس  أمهيسة  امسسة، ويف     2015  واتنقسوا علس  أك عسام    2015وا  س يثًا لاسام   ال ين ا ُتخب

حشاد م بامل بر ا   األ م املتح ا اائائي  ىت اآلك، وأبرزوا ال ور احملوري الس ي يستاني أك   
يواقل ال  ا   و ربظو ة األ م املتح ا القيام به يف تصسميم وتربنيس  خطسة التربميسة ملسا باس  عسام        

التربمية املات ا ة يف املاتقبل  وأ افوا أك بر ا   األ م املتح ا اائسائي ياس    وأز اق  2015
يف و سسع أفضسسل لسس عم الشسسركاء بييسسة ف سسم اجلوا سس  املتاسس دا األباسساد للنقسسر وعسس م املاسساواا       
و ااجلتسس ا، وتازيسسز اادارا ال هقراطيسسة، وبربسساء الصسسمود  سسن أجسسل  واقسسلة  واسسس  التربميسسة     

قربية احلالية للمربظمة و س خال ا يف طائنسة  سن املوا سيع لضسماك أك توسوك       والتماوا ال راية الت
األزسس اق الرب ائيسسة طمو سسة، وقابلسسة للتحقيسسق، وهوسسن قياسسس ا وتربنيسس زا  ورأوا أك ال  سسا         
اائائي يشارك بربشسا  يف املسؤلرات اهلا سة الثالثسة زس ا الاسام بشسأك لويسل التربميسة، واحلس   سن            

ر املربسسسا ، باا سسسافة حىل القمسسسة السسسيت تاقسسس زا اجلمايسسسة الاا سسسة يف       أخطسسسار الوسسسوارا، وتيي سسس  
    2015أيلول/سبتم  بشأك خطة التربمية ملا با  عام 

وأشادوا بال  ا   اائائي عل  عمله يف ظروق الزناعسات واألز سات السيت ُ وبست هبسا       - 14
ة الاسسورية،  ربسساطق لتلنسسة، وسسسلطوا الضسسوء بشسسول خسسا  علسس  األز سسة يف اجلم وريسسة الاربيسس  

وتنشسسي  سسرض اايبسسوال يف غسسرن أفريقيسسا  وأبسسرزوا عمسسل املربظمسسة احلاسسسم يف جمسسال اا اسساب      
املبوسسر، وأ شسسطت ا اخلاقسسة باالسسستجابة ليتز سسات السسيت ركسسزت علسس  التربميسسة الطويلسسة األجسسل       
بالتاسساوك  سسع اجل سسات الناعلسسة املاربيسسة بالشسسؤوك اا اسسا ية  والتماسسوا قيسسادا ال  سسا   اائسسائي     

ضسسماك اختسساذ هنسس   توا سسل علسس   طسسا   ربظو سسة األ سسم املتحسس ا جتسسا  بربسساء الاسسالم، وتامسسيم       ل
 احلااسية للزناعات يف جماالت عمل ا الاياسية وال  اجمية 

وفقسًا خلطتس ا    -وأك ت الوفود املمثلة يف اجمللس علس  أك الواليسة األساسسية للمربظمسة      - 15
جيسسسري كسسسل أربسسسع سسسسربوات ليت شسسسطة   ، واالسسسستاراض السسس ي2015-2014االسسسستراتيجية، 

جيس  أك تظسل  تمثلسة يف     -التربني ية اليت تضطلع هبا  ربظو سة األ سم املتحس ا  سن أجسل التربميسة       
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القضاء علس  النقسر وبقيسق الربمسو الشسا ل، باعتبارمهسا  سن الشسرو  األساسسية لتحقيسق التربميسة            
 سا مجيسع اجل سود املب ولسة  سن      املات ا ة، خاقة يف أقسل البلس اك ئسوًا، والسيت يستاني أك توجسه حلي      

أجل بقيق املزي   ن الونساءا والنااليسة املؤساسية  ويرببيسي لل  سا   اائسائي أك يواقسل حيسالء         
ازتمام خا  لبرباء الق رات وزو يااع  البلس اك علس  اال تقسال  سن األزس اق اائائيسة ليتلنيسة        

لبلس اك املتوسسطة الس خل والس ول     حىل أز اق التربمية املات ا ة  وابسرزوا اال تياجسات اخلاقسة ل   
اجلزرية الصيريا الربا ية،  شريين حىل أك الاسربة ال وليسة للس ول اجلزريسة الصسيريا الربا يسة يف عسام        

قسس  ا تسس ت باعتمسساد اتنسسا   اسسار سسسا وا  وشسسجاوا ال  سسا   اائسسائي علسس  أك يسس عم    2014
املسسوارد الااديسسة علسس  بربشسسا  جسس ول أعمسسال السس ول اجلزريسسة الصسسيريا الربا يسسة، ويضسسمن توزيسسع  

 املربطقة بطريقة  ربصنة ودقيقة وهون الترببؤ هبا   
وواقلت ال ول األعضاء التابري عسن دعم سا لامليسة ااقسالح اهليولسي، والسيت أقسب          - 16

ال  سسسا   اائسسسائي عسسسن طريق سسسا  ربظمسسسة  توافقسسسة  سسسع اليسسسرض لتربنيسسس  خطتسسس ا االسسسستراتيجية   
  2015، واملشاركة يف خطة التربميسة ملسا باس  عسام     واالستاراض ال ي جيري كل أربع سربوات

وش دوا عل  أمهية برباء ثقافة قوية ادارا األداء،  ا يف ذل  ق را  اززا عل  اابسال  املاسترب    
حىل أدلة، والرقابة املالية، وحدارا املوارد البشرية، وحقا ة الا ل الناال  غسري أك عس دًا كسبريًا  سن     

عسسن قلق سسم ألك عمليسسة ااقسسالح أثَّسسرت سسسلبًا علسس  التسسوازك بسسني    أعضسساء اجمللسسس أعربسسوا أيضسسًا
 وظني ال  سا   اائسائي  سن البلس اك املتق  سة والبلس اك الربا يسة، وشس دوا علس  أمهيسة أك يظسل            
ال  ا   اائائي عساداًل وشسنافًا طسوال زس   الامليسة، وأك يقسوم بتحس يث أعضساء اجمللسس علس            

 أساس  ربتظم 
 اسسألة السس عم املباشسسر للميزا يسسة، أعربسست الوفسسود عسسن سسسرورزا جل سسود     وفيمسسا يتالسسق  - 17

ال  سسا   اائسسائي  سسن أجسسل تو سسي  املوقسسف واعتمسساد هنسس  أكثسسر  سس رًا اسسستربادًا حىل جتاربسسه يف    
بوركيربسسا فاسسسو و يبسسال، والسسيت طسسالبوا بسسإجراء تقييمسسات هلسسا، وتوثيسسق السس روس املاسستنادا  سسىت    

يف  اتقبل أداا التمويل ز    وأشادوا عل  وجسه اخلصسو     يتمون اجمللس التربني ي  ن البت
باأل وام اليت و ا ا ال  ا   بأال ياتخ م ال عم املباشسر للميزا يسة حال عربس  ا يتأكس   سن أ سه       

و يثمسسا توسسوك زربسساك رؤيسسة  شسستركة  سسع احلوو سسة   -الطريقسسة األكثسسر فااليسسة لتحقيسسق الربتسسائ   
م للملويسة الوطربيسة، وتقيسيم للمخساطر بطريقسة  تأ يسة        املتلقية بشأك الاياسات والقسيم، وا تسرا  

ل  سسا   أك ياسستخ م السس عم املباشسسر للميزا يسسة فقسسط بالرباسسبة ملوا سسيع  يرببيسسي ل حىل أ سسه وأشسساروا
خاقسسة بالقطاعسسات و اسسترب ا حىل تربميسسة القسس رات، وأك يقسسوم باسسستومال حجراءاتسسه املؤساسسية     

دارا املخسساطر يالئسسم عمليسسات السس عم املباشسسر  ازالسسة االخترباقسسات البريوقراطيسسة، وو سسع حطسسار ا 
 للميزا ية بشول أفضل   
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واسسستمرارًا للتاسسبري عسسن القلسسق حزاء عسس م التسسوازك بسسني املسسوارد الااديسسة األساسسسية وغسسري     - 18
األساسية، طالبت الوفود الس ول األعضساء القسادرا بسأك تامسل علس  زيسادا  اسامها ا األساسسية          

ساسسسية  واعترفسسوا  اسسألة الوتلسسة احلرجسسة  سسن  ربظسسور  ؤساسسي وباسسني  وعيسسة املسسوارد غسسري األ
وبر سساجمي علسس   سس  سسسواء، ولوربسس م أكسس وا أ سسه يرببيسسي أال تسسؤثر بصسسورا سسسلبية علسس  األ شسسطة  
ال  اجمية يف البل اك الربا ية  ن خالل حعادا توجيه املوارد لتيطية التواليف التشسييلية لل  سا      

 سسن ذلسس  علسس   واء سسة ال  سسا   اائسسائي  سسع ا تياجسسات  ويرببيسسي أك تركسسز زسس   الامليسسة بسس اًل
البل اك اليت يشمل ا ال  ا    ع تابئة  وارد  الية للميزا ية ال  اجمية  وش دوا علس  أ سه يرببيسي    
أال تسسسرتبط األ شسسسطة اائائيسسسة  شسسسروطيات أو جمسسساالت تركيسسسز  ايربسسسة، وحئسسسا ختصسسسص وفقسسسًا    

 ليتولويات الوطربية   
اجمللسسس ال  سسا   اائسسائي علسس   واقسسلة التمسساس شسسراكات ج يسس ا        وشسسجع أعضسساء  - 19

والامل  ا ا، وجتاوز التااوك اائائي التقلي ي للتابري عن احلقائق اجليرافيسة اجل يس ا، لتشسمل    
والقطساع اخلسا ، وكس ل      ،التااوك فيما بني بل اك اجلربون والتااوك الثالثي، واجملتمسع املس ين  

اكات الاابرا للح ود  ويف زس ا الصس د، أعربسوا عسن دعم سم القسوي       احلوو ات احمللية، والشر
لامل ال  ا   اائائي فيما يتالسق بالتاساوك فيمسا بسني بلس اك اجلربسون والتاساوك الثالثسي، و قسل          
التوربولوجيسسا عسسن طريسسق هنسس   بتوسسرا، و سسث باسس  السس ول األعضسساء ال  سسا   علسس  أك يسسوفر   

  بل اك اجلربون املزي   ن املوارد البشرية واملالية   ملوت  األ م املتح ا للتااوك فيما بني
و ظسسيَّ السس ور اهلسسام السس ي يقسسوم بسسه ال  سسا   اائسسائي داخسسل  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا     - 20

بتق ير قوي ودعم  ن جا   ال ول األعضاء  وتوقاست أك يصسب  زس ا الس ور أكثسر و سو ًا       
ادا ال  ا   اائائي جملموعة األ سم املتحس ا   ، وتطلاوا حىل قي2015يف خطة التربمية ملا با  عام 

اائائيسسة يف عملسس ا جلاسسل  ؤساسسات  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا  توافقسسة  سسع اليسسرض  سسن أجسسل       
    2015التص ي لتح يات التربمية فيما با  عام 

و اقشت جمموعة الوفود  زايا وعيون املمارسة املاتقرا اخلاقة بتبسادل االجتماعسات    - 21
لس التربني ي بني  يويورك وجربيف  وطلبوا ك ل   زي ًا  ن املالو ات املنصسلة  الاربوية للمج

عن الب يلني املختلنني، برباًء عل  بليل  و سوعي و استرب  حىل أدلسة، وياوسس لسيس فقسط آراء       
السس ول األعضسساء، وحئسسا أيضسسًا آراء  ربظمسسات األ سسم املتحسس ا املوجسسودا يف  يويسسورك وجربيسسف       

ب األوسع ادارا األ م املتح ا، طالبوا اجمللسس بسأال يتخس  أي قسرار     ولو ع املاألة  من الربقا
 قبل أك تتووك ل يه قورا  وتملة عن  زايا وعيون تبادل ال ورات الاربوية 

وردًا عل  ذل ، شورت   يرا ال  ا   أعضاء اجمللسس علس  دعم سم والتسزا  م جتسا        - 22
  وأكس ت  2015لس عم عمليسة  سا باس  عسام      بر ا   األ م املتح ا اائائي،  سا يف ذلس  دور    
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للمجلسسسس أك القضسسساء علسسس  النقسسسر هثسسسل األولويسسسة الاليسسسا بالرباسسسبة للمربظمسسسة واسسسور خطتسسس ا     
االستراتيجية  وق  قام ال  ا   اائائي بس ور  كسا اًل يف تربنيس  االسستاراض الس ي جيسري كسل        

ع حدارا الشسسسؤوك أربسسسع سسسسربوات، والامسسسل  سسسع أعضسسساء جمموعسسسة األ سسسم املتحسسس ا اائائيسسسة و سسس 
االقتصسسسادية واالجتماعيسسسة، وسسسسازم يف تقريسسسر األ سسسني الاسسسام السسس ي سسسسيق م يف اجلسسسزء اخلسسسا  

    2015باأل شطة التربني ية للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف عام 
ور بت   يرا ال  ا   بالتأكي  القوي  ن جا   كثري  ن أعضاء اجمللسس علس  دور    - 23

اائسسائي يف احلسس   سسن أخطسسار الوسسوارا والتصسس ي آلثسسار تيي سسر املربسسا     بر سسا   األ سسم املتحسس ا 
وأك ت أمهية حجياد عرباقر تآزر فيما بني مجيع األطسر ال وليسة الرئياسية القاد سة: خطسة التربميسة       

أخطسار   لحس   سن  ، و تيجسة  سؤلر لويسل التربميسة، وااطسار الاساملي اجل يس  ل       2015با  عسام   ملا
ي بشأك تيي سر املربسا   وأكس ت أك ال  سا   اائسائي يشسارك يف مجيسع        الووارا، واالتنا  الاامل

 ز   الامليات الااملية الرئياية 
كما أك ت   يرا ال  ا   أك ال  ا   اائائي يوافق بصورا كا لة علس  احلاجسة حىل    - 24

أك  هن   توا ل جتا  بربساء الاسالم، ي س ق حىل تازيسز أسسس التربميسة الطويلسة األجسل  وأ سافت         
اهليول التربظيمي اجل ي  ل  ا   األ م املتح ا اائسائي يتماشسي  سع زس ا الربس  ، وأك ال  سا         
اائائي  لتزم بالامل  ع شسركاء األ سم املتحس ا لتازيسز هنس   تاسقة علس   طسا  املربظو سة حزاء          

 ائي برباء الاالم وتازيز الصمود،  ا يف ذل  س  النجوا بني الامل اا ااين والامل اائ
وفيمسسا يتالسسق بإعسسادا زيولسسة بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي واملسسوارد البشسسرية، شسس دت   - 25

  يرا ال  ا   عل  أك عملية التييري اهليولي ال اخلي كا ت شنافة و زي سة، بيربمسا أو سحت يف    
بسسوَّل  2014سسسيا  ردزسسا علسس   سسا ُأبسس ي  سسن شسسواغل أ سسه اعتبسسارًا  سسن كسسا وك األول/دياسسم   

وازك الاام للمسوظنني  سن البلس اك املتق  سة واملسوظنني  سن البلس اك الربا يسة يف الوظسائف السيت             الت
شسسيل ا لصسساو املسسوظنني القسساد ني  سسن اجلربسسون  وأ سسافت أك املسسوظنني ياتسس وك أكسس  أرقسس ا     
املربظمسسسسة، وأك ال  سسسسا   اائسسسسائي ياسسسسا  لتحاسسسسني عمليسسسسات التاسسسسيني، والتطسسسسوير السسسسوظيني،  

 ء األدا وحدارا
وفيما يتالق بال ول اجلزرية الصيريا الربا ية، أو حت أك ال  سا   اائسائي يضساعف  سن      - 26

عمله، ويامل  ع الشسركاء اجيساد  لسول  بتوسرا لتلبيسة ا تياجا سا اخلاقسة  وأو سحت أيضسًا أك          
 كافسة  ال  ا   اائائي يامل بربشا  لتشجيع التااوك فيما بني بلس اك اجلربسون والتاساوك الثالثسي يف    

 أعماله، وأ ه  لتزم التزا ًا كا اًل باستضافته ملوت  األ م املتح ا للتااوك فيما بني بل اك اجلربون 
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وبالربابة لقضايا التمويل، أو حت   يرا ال  ا   أك بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي     - 27
ريسق اسستراتيجية   ياا  ملااجلسة االخستالل بسني املسوارد األساسسية واملسوارد غسري األساسسية عسن ط         

ج ي ا لتابئة املوارد  وأ سافت أك وجسود قاعس ا  سوارد أساسسية أكس  وأكثسر اسستقرارًا هو سن          
ال  سسا   اائسسائي  سسن تربنيسس  خطتسسه االسسستراتيجية بصسسورا أكثسسر فااليسسة، يف  سسني أك املزيسس   سسن  
ا املسسوارد غسسري األساسسسية املخصصسسة علسس  أدح  اسستوى تاسساع  ال  سسا   علسس  الامسسل بصسسور       

اسسستراتيجية، واالسسستجابة باسسرعة ليتز سسات  وشسسجات السس ول األعضسساء القسسادرا علسس  زيسسادا     
 اسامها ا يف املسوارد األساسسية، واسستخ ام  وافس  التمويسل اجل يس ا السيت تشسول وسسيلة جيس ا            
للموارد املخصصة عل  أدح  اتوى  وفيما يتالق بال عم املباشر للميزا ية، قالت حك ال  سا    

يركسسز علسس  أ شسسطة امليزا يسسة اخلاقسسة بالقطاعسسات  سسع تقسس مي السس عم ملؤساسسات وطربيسسة    اائسسائي
 ايربسسة، ولصصسسة لقطاعسسات لتسسارا،  سسع تربميسسة القسس رات، وتاسسترب  حىل الضسسما ات الالز سسة        

 وطلبت  ن اجمللس أك يام  باستمرار النترا التجريبية 
اائسائي  لتسزم بالامسل  سع الس ول      وفيما يتالق بالتقييم، قالت حك بر ا   األ م املتحس ا   - 28

األعضاء لو ع وتازيز سياسة قوية للتقييم ووظينة  ؤساية،  ع  وتس  تقيسيم  استقل بصسورا     
 قيقيسسة، ويقسسوم علسس  أعلسس  املاسسايري ال وليسسة وأفضسسل املمارسسسات، ت عمسسه ثقافسسة  ؤساسسية قويسسة    

يقوم ال  ا   اائسائي بنصسل    لإلدارا القائمة عل  الربتائ   ولضماك استقالل املقيومني املاتقلني،
  فوعات االستشساريني عسن حدارا التقييمسات الال ركزيسة، وحجيساد خسط زساتني سساخن لإلبسال           
عسسن  اا لسسة املقسسيومني السسيت بسسيط هبسسا الشسسووك، وحقا سسة  اسستودع للتقييمسسات املوتملسسة  سسن أجسسل    

والتقيسيم تاتس   سن األ سور       قار ت ا  ع التقارير الرب ائية املق  ة  وأ افت أك الق را عل  الرق 
األساسسسية  وقسس  عسسيَّن ال  سسا   اائسسائي خسس اء للرقسس  والتقيسسيم يف املواتسس  الُقطريسسة، وتتنسساوت  
أعسس اد املسسوظنني  اسس   جسسم السس ا    وأشسسارت حىل أك اسسستاراض و سس ا التنتسسييف ااداريسسة     

لسس  رأس املربظمسسات و سسع بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي ع  2014التاباسسة ليت سسم املتحسس ا عسسام 
املؤدية للتقييم يف  ربظو ة األ سم املتحس ا، وأكس ت أك ال  سا   اائسائي ير س  باالستارا سات        
اخلارجية املاتقلة اليت تقيس أداء   وجممل القسول أك ال  سا   اائسائي  لتسزم ببربساء ثقافسة ال جمسة        

 الااملية وااقليمية والُقطرية  اجلي ا، والرق  القائم عل  أدلة، وحبال  الربتائ  عل  املاتويات
وفيمسسا يتالسسق  وسساك تبسسادل دورات اجمللسسس بسسني  يويسسورك وجربيسسف، أشسسارت  سس يرا        - 29

ال  ا   حىل أ ه بيربمسا يقس كر بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي النرقسة السيت تتيح سا االجتماعسات           
املاقودا يف جربيف ملشاركة  ربظمات أخرى تاباة ليت م املتح ا، وبيربما تق كر شواغل التولنسة  

 حيسل تلس  املاسألة     االجتماعات يف جربيف، حال أ سه  سا زال يستاني علس  اجمللسس أك      املتالقة باق
 عن طريق  ظا ه ال اخلي 

: تقرير عن الس عم املباشسر للميزا يسة يف النتسرا     2015/1واخت  اجمللس التربني ي القرار  - 30
2008-2014  
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 ال ا   الُقطرية واملاائل املتصلة هبا -ثالثا  
املااو سسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي زسس ا البربسس  وعر سست  شسساريع  قسس  ت املسس يرا - 31

(، DP/DCP/GTM/3(، وغواتيمساال ) DP/DCP/CHL/3وثائق الس ا   الُقطريسة لوسل  سن شسيلي )     
(، وكسسس ل  التم يسسس  الثسسساين ملسسس ا   DP/DCP/MLI/3(، و سسسات )DP/DCP/MDG/3و  غشسسسقر )

تااة أش ر لل  ا   الُقطري لوولو بيا، والتم ي  األول مل ا سربتني لل ا   الُقطرية لوسل  سن   
  Corr.1)و  DP/2015/4ابوا غيربيا اجل ي ا ) يائار وب

وتربسساول املمثسسل السس ائم لشسسيلي، واملمثسسل السس ائم ليواتيمسساال، واملمثسسل السس ائم مل غشسسقر،     - 32
علس   واملمثل ال ائم ملات  شاريع وثائق الس ا   الُقطريسة لشسيلي وغواتيمساال و  غشسقر و سات       

الترتيسس   وتربسساول املمثسسل السس ائم لوولو بيسسا التم يسس  الثسساين ملسس ا تاسساة أشسس ر بالرباسسبة لل  سسا    
 الُقطري لوولو بيا 

وق م   ير املوت  ااقليمي أل ريوا الالتيربيسة و ربطقسة البحسر الوساريت التسابع ل  سا          - 33
شسيلي وغواتيمساال، وكس ل     األ م املتح ا اائسائي  شساريع وثسائق الس ا   الُقطريسة لوسل  سن        

التم ي  الثاين مل ا تااة أش ر لل  ا   الُقطري لوولو بيا، وتربساول زس   الس ا   الُقطريسة  سن      
 ربظسسور حقليمسسي  وقسس م  ائسس   سس ير املوتسس  ااقليمسسي ألفريقيسسا التسسابع ل  سسا   األ سسم املتحسس ا     

تربساول زس   الس ا    سن     اائائي  شاريع وثسائق الس ا   الُقطريسة لوسل  سن   غشسقر و سات، و       
  ربظور حقليمي 

واسسستارض اجمللسسس التربنيسس ي وثسسائق السس ا   الُقطريسسة لوسسل  سسن شسسيلي وغواتيمسساال           - 34
  2014/7و  غشقر و ات ووافق علي ا  وج  قرار  

ووافق اجمللس التربني ي عل  التم ي  الثاين مل ا تااة أش ر بالرباسبة لل  سا   الُقطسري     - 35
تم يسس  األول ملسس ا سسسربتني بالرباسسبة للسس ا   الُقطريسسة لوسسل  سسن  يائسسار وبسسابوا        لوولو بيسسا، وال

 اجل ي ا  غيربيا
  

 التقييم -راباا  
قسس م رئسسيس اجمللسسس زسس ا البربسس  واسسستاراض سياسسسة التقيسسيم اخلاقسسة بال  سسا   اائسسائي    - 36
(DP/2015/5 شسسريًا حىل  ،)     أ سسه  ظسسرًا أل سسه قسس  وزع  لخسسص لالسسستاراض  قسس  ًا علسس  السس ول

 األعضاء، فلن يووك زرباك عرض رمسي لالستاراض  ن جا   ال  ا   اائائي 
وقسس  ت املسس يرا املااو سسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي ردو اادارا علسس  اسسستاراض     - 37

 (، كما أو حت ز ا الرد DP/2015/6سياسة التقييم يف ال  ا   )

http://undocs.org/ar/DP/DCP/CHL/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/GTM/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/MDG/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/MLI/3
http://undocs.org/ar/DP/2015/4
http://undocs.org/ar/DP/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/2015/6
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وقسس م  سس ير  وتسس  التقيسسيم املاسستقل لل  سسا   اائسسائي سياسسسة التقيسسيم يف ال  سسا           - 38
(DP/2015/7 وأو   ز ا الرد ،) 

لسسس لوجسسود وظينسسة قويسسة للتقيسسيم، أعسسرن وباسس  تأكيسس  األمهيسسة السسيت يولي سسا أعضسساء اجمل - 39
األعضاء عن تق يرزم لقيام بر ا   األ م املتح ا اائسائي بسإجراء اسستاراض لاياسسته اخلاقسة      
بسسالتقييم، والسس ي  سس د طائنسسة واسسساة  سسن التحسس يات، ور بسسوا بسسالردود املربنصسسلة  سسن جا سس    

حىل وظينسة التقيسيم علس  أهنسا أداا     ال  ا   و وت  التقييم املاتقل  وأك وا أ ه يرببيسي أك ُيربظسر   
  ني ا و طلوبة للتالُّم واملااءلة التربظيمية والنردية 

وتتطلع ال ول األعضاء حىل رد ا د بصورا جي ا عل  ز   التح يات،  سا يف ذلس :    - 40
)أ( دفاة شا لة و اتمرا عل   طا  املربظمة لرعايسة ثقافسة ختطسيط ورقس  وحبسال  تركسز علس         

 ، و ن شسأهنا أك باسن اسستجابة املسوظنني للتقييمسات  سع احلنساس علس  اسستقالل          بقيق الربتائ
التقييمسسات، وجود سسا، وفائسس  ا  )ن( خارطسسة طريسسق اسس دا بو سسوح اعسس اد سياسسسة تقيسسيم     
 ربقحة  )ع( سلالة  شاورات غري رمسية للمجلس بشأك قياغة الاياسة املربقحة قبل الس ورا  

 الاربوية 
لسسس حىل أك أقسسا  جمموعسسة بسس يات يسستاني علسسي الاياسسسة اجل يسس ا   وأشسسار أعضسساء اجمل - 41

 واج ت ا تتمثل يف جودا التقييمات الال ركزية و يادزا واستقالهلا، واليت أشارت  تائج سا حىل  
وجود  قص  اتمر يف البيا سات السيت ياسوول علي سا عسن أداء الس ا    وزس   احلالسة بسرم بر سا             

 ليل الس ي حيتساع حليسه الختساذ قسرارات سسليمة عسن ختصسيص املسوارد          األ م املتح ا اائائي  ن الس 
وال جمة، وبرم اجل ات املا ة  ن ال ليل ال ي بتاجه لت ير اسستثمارا ا، بيربمسا ال تسوفر للبلس اك     
اليت يشمل ا ال  ا   سوى  ارفة ا ودا عن املاامهات اليت يق   ا ال  ا   اائسائي لتربميتس ا    

 فر الاياسة اجل ي ا التوجيه املطلون بشول كينية باني التقييمات الال ركزية ويرببيي أك تو
واسسسترعت الوفسسود االزتمسسام حىل تقريسسر ال  سسا   اائسسائي عسسن تربنيسس  توقسسيات جملسسس     - 42

  املشسسجاة عسسن حدارا  (  و سسع تقسس يرزم للربتسسائ DP/2015/8) 2013 راجاسسي احلاسسابات لاسسام  
ال  ا   اائائي للموارد عل  املاتوى الُقطري، فق  أعربوا عن قلق م لا م وجسود  ؤشسرات   
ليتداء، وبيا ات  رجاية، وغايات اس دا، وزسو  سا يو س  الاالقسة بسني  وعيسة اادارا القائمسة         

يم الربتسائ  علس    عل  الربتائ  ووظينسة التقيسيم  وأ سافوا أهنسم يتطلاسوك حىل سياسسة وا سحة لتقيس        
املاتوى الُقطري حبيسث تضسع  اسايري لتقريسر  وعس  حجسراء )أو عس م حجسراء( تقيسيم ال ركسزي            
ويرببيسسي هلسس   الاياسسسة أك بسس د ب قسسة كسساًل  سسن الرقابسسة، واألدوار، واملاسسؤوليات  وأك بسس د      

ات التسس ابري الالز سسة لضسسماك اسسستقالل التقيسسيم عسسن وظينسسة اادارا  وأك تضسسع آليسسات لالسسستجاب
الناالة للتقييمات علس  مجيسع املاستويات، ورقس  حجسراءات اادارا  وأك تس عم ا خطسة عمسل         

http://undocs.org/ar/DP/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/2015/8
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تشييلية  ويرببيي للاياسة اجل ي ا و ع آلية اس دا ز ربيسًا، وب يس   اسؤوليات وا سحة لتتبسع       
  الة تربني  حجراءات اادارا عل  مجيع املاتويات املؤساية واملي ا ية 

ملاسستقل دور  اسسسم يقسسوم بسسه يف تسسوفري التوجيسسه، والقواعسس ،     ولسس ى  وتسس  التقيسسيم ا  - 43
واملاسسايري الالز سسة للتقييمسسات الال ركزيسسة، ولسس عم حدارا ال  سسا   اائسسائي يف ج سسود  لتشسسجيع   
حجياد ثقافة تقييمية وتاليمية فاالة، و سماك حجسراء تقييمسات جيس ا  ويرببيسي للاياسسة اجل يس ا        

ب يس  دور املوتس    ولتحاسني ح نساذ املبسادس التوجي يسة،      تو ي  املاؤوليات واآلليات الالز ة
 يف  ماك جودا التقييمات الال ركزية 

ووافقت الوفسود علس   قتر سات  وتس  التقيسيم املاستقل اخلاقسة ببربساء القس رات  سن            - 44
أجسسل التصسس ي ملاسسألة  يسساد التقييمسسات الال ركزيسسة،  سسع أهنسسا اقتر سست عمسسل املزيسس  ملااجلسسة        

الربظا يسسة األوسسسع  واتنقسست الوفسسود بصسسورا كا لسسة علسس  أك حجسسراء عسس د كسسبري  سسن  التحسس يات 
التقييمسسات الال ركزيسسة الاسسربوية عربسس  احلسس  األدح قسس  ال يوسسوك الربسس   األفضسسل، وشسسجات          
ال  سسسا   اائسسسائي علسسس  الربظسسسر يف االستاا سسسة عربسسس ا بتقسسسارير عسسسن اسسسستومال املشسسساريع، أو      

قتضس  احلسال، وباس زا هوسن ملوتس  التقيسيم املاستقل        استارا ات عرب  هناية املشاريع  ا   
 القيام   ام تقييم الربوعية فيما يتالق بربابة  ئيلة  ن البل اك اليت ُتجري ز   االستارا ات 

وأو   أعضاء اجمللس األمهية احلامسسة لوجسود لويسل  رباسس  لوظينسة تقيسيم  استقلة          - 45
 ة لتخصيص املوارد لوافة جوا   وظينسة التقيسيم   فيرببيي للاياسة اجل ي ا ب ي  اآلليات الالز

وملوت  التقييم املاتقل  وش دت الوفود عل   رورا أك تتشساور حدارا ال  سا   اائسائي  سع     
اجمللس وتسزود  باملزيس   سن التناقسيل عسن لويسل الرقابسة ) سا يف ذلس  بربسود  يزا يسة تنسرك  بسني              

(، وتضسمن  وافقسة اجمللسس سسربويًا     لال ركسزي وا  نقات الرق  والتقيسيم وبسني التقيسيم املؤساسي    
علسس  بر سسا   عمسسل اسس د التولنسسة ملوتسس  التقيسسيم املاسستقل وفقسسًا للاياسسسة القائمسسة  وبالتاسساوك   
الوثيق  ع اجمللس، يرببيسي لل  سا   اائسائي و وتس  التقيسيم املاستقل الربظسر باربايسة يف توساليف          

التقيسسيم، وتقاسسسم أول  شسسروع كا سسل  وفوائسس  التصسسورات املختلنسسة لتحاسسني سياسسسة ووظينسسة  
    2015للاياسة املربقحة  ع اجمللس التربني ي يف وقت  رباس  قبل ال ورا الاربوية لاام 

ويرببيي للاياسة اجل ي ا أيضًا ب يس  وظسائف حدارا اجمللسس  وبيربمسا اعترفست الوفسود،        - 46
و اسؤوليات الرقابسة   كما ُذكسر  سن قبسل، بأ سه يرببيسي لاياسسة التقيسيم أك بس د بو سوح أدوار          

وحجراء التقييمات واالستارا ات، وب د الت ابري الالز ة لضماك استقالل وظينسة التقيسيم عسن    
وظينة اادارا، فق  أكس ت علس  أ سه يلسزم أك ينوسر أعضساء اجمللسس باربايسة يف كينيسة  شساركة           

الطبياسسة  اجمللسس بصسسورا وثيقسة يف تربنيسس  وظينسسة التقيسيم  ورأى السسبا   سسرورا  واقسلة تازيسسز    
املاتقلة لوظينة   ير  وت  التقييم املاتقل، واالستقالل التربني ي للموت   واقتسرح آخسروك   
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أ ه يرببيي لل  ا   اائسائي أك يضسمن  شساركة اجمللسس بصسورا رمسيسة يف عمليسة تاسيني املس ير،          
  أك يف ذلسس  عمليسسة املوافقسسة عسسن طريسسق زيئسسة  اسستقلة يايربسس ا اجمللسسس أو يوافسسق علي سسا، علسس   سسا

 يتووك غالبية أعضاء اهليئة  ن خ اء تقييم خارجيني   
وأكسس ت املسس يرا املااو سسة ألعضسساء اجمللسسس أك بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي سيضسسع     - 47

خارطة طريق وجيري  شاورات  ربتظمة  ع اجمللس عرب  حعادا تصميم سياسة التقييم اجل يس ا   
بوظينة تقييم قويسة،  شس دا علس   سرورا اسستقالل      وأك ت  ن ج ي  التزام ال  ا   اائائي 

ز   الوظينسة يف ب يس  بر سا   عملس ا، و يزا يسة يف  س ود ح وا يسات املربظمسة، و ريسة تقريسر           
استربتاجات و تائ  بليل ا التقييمي  وأك ت أك جودا التقييمسات ال تقسل أمهيسة عسن اسستقالل      

جسسودا التقييمسسات  -أثارزسسا أعضسساء اجمللسسس  املقسسيومني  وبالرباسسبة للقضسسايا األربسسع الرئياسسية السسيت 
قالست حك ال  سا   اائسائي يركسز بازتمسام علس         -الال ركزية، واالستقالل، وامليزا ية، والتتبع 

تازيز التقييمات الال ركزيسة، باس  أك أعس  اسستراتيجية سسربوية للتقييمسات الال ركزيسة تتصس ى         
ألدلسة علس   طسا  املربظمسة  ويوجس  لس ى ال  سا          لقضايا الثقافة املايارية، وبرباء الق را وبرباء ا

، كمسا أك املواتس  الُقطريسة    “قاعس ا بيا سات  سوارد التقيسيم    ”اائائي  ظام لتتبع التقييم يام  
  طالبة بتو ي  استخ ا  ا لربتائ  التقييم يف ال ا   الُقطرية 

ئسسائي أك وأكسس   سس ير  وتسس  الاياسسسات ودعسسم السس ا   ب  سسا   األ سسم املتحسس ا اا      - 48
ال  ا    لتزم بوظينة وثقافة تقييم قوية، خاقة عن طريسق قس را حبسال  جيس ا علس  املاستوى       

، 2015الُقطري، وعن طريسق تقييمسات تثسري قسرارات اادارا االسستراتيجية  وبس ءًا  سن عسام         
  ليسسوك دوالر، سسسيووك 50ويف السس ا   التاباسسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي السسيت تتجسساوز  

ل ى كل  وت  ُقطسري خسبرياك للرقس  والتقيسيم  وبالرباسبة للس ا   السيت تبلس  قيمتس ا  سا بسني            
عشرا  اليني دوالر ومخاني  ليوك دوالر، سيووك ل ى املوات  الُقطرية خبري رق  وتقيسيم  
 تنر   وبالربابة لل ا   اليت تقسل قيمتس ا عسن عشسرا  اليسني دوالر، سسيقوم  ركسز اخلس  ات         

و الصسلة بتسوفري قس را الرقس  والتقيسيم  و ظسرًا حلس ود قس را ال  سا   اائسائي علس             ااقليمية ذ
التحقق  ن مجيع التقييمات بطريقة  اتقلة، اختارت املربظمسة بر اجمسًا للتقييمسات أكثسر تركيسزًا      
وعات اجلودا  ويرببيي أك تتضمن الاياسة اجل ي ا ت ابري لضماك آليسات تتاسم بالونساءا لاس م     

طالقًا  ع الضيو  عل  املقيومني  و ظا سًا   ربيسًا للتقيسيم الال ركسزي  وفصساًل كسا اًل       التاا   ح
توا سسل الربتسسائ  والتوقسسيات السس ي  سسماك لاسسلطة املسس فوعات للمقسسيومني عسسن حدارا ال  سسا    و

يتحقسسق عسسن طريسسق  اسستودع للوثسسائق السسيت قسس   ا املقيومسسوك لسسإلدارا  ويلتسسزم ال  سسا   اائسسائي   
قالل، وباسسني الربوعيسسة، واابقسساء علسس  أولويسسات االتاسسا  املسسات، وتبربكسسي أفضسسل    بتازيسسز االسسست

املمارسسات لسسإلدارا املتالقسسة بسسالتقييم، وتاسسيني املاسسؤولني  وياسسرو اادارا الاليسسا أك تاتسسرق بسسأك  
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التزام ال  ا   اائائي بثقافة تقييم قوية ق   ظيَّ بالتقس ير يف تقيسيم و س ا التنتسييف املشستركة      
لوظينة التقييم يف  ربظو ة األ سم املتحس ا  فطبقسًا للتقريسر، اعتس  ال  سا   اائسائي         2014 عام

علسس  رأس املربظمسسات  سسن  يسسث األداء حذ  صسسل علسس  أربسسع  قسسا   سسن جممسسوع مخسسس  قسسا      
 بالربابة الستقالل التقييمات، وقال يت ا، وبيئت ا التمويربية، وعوليت ا، و ص اقيت ا 

التقييم املاتقل ل  ا   األ م املتح ا اائائي ح سه يتطلسع حىل الامسل    وقال   ير  وت   - 49
 ع أعضاء اجمللس لصسياغة سياسسة ج يس ا للتقيسيم، والسيت سستثبت أهنسا جتربسة تاليميسة جيس ا يف           
مجيع األ وال  وأك  أك بس يات التقيسيم  اقس ا وسستتطل  و سع أولويسات ملااجلتس ا بشسول         

س سستووك  سرورية  وكساك يف اسستطاعة ال  سا   اائسائي       قحي   وهل ا فإك   خالت اجمللس 
و وت  التقييم املاتقل الب ء بالنال يف  واء ة مجيع وظائف الرقابة املؤساسية بشسول أفضسل     
وأ سساق أ سسه يتطلسسع حىل الامسسل أيضسسًا  سسع اادارا لتحاسسني املاسساءلة والسستالم علسس   سس  سسسواء      

 لضماك تق م ال  ا   اائائي كما يرببيي 
وأ سسا  اجمللسسس التربنيسس ي علمسسًا باسسستاراض سياسسسة التقيسسيم يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا    - 50

 اائائي 
  

 اجلزء املتالق بصرب و  األ م املتح ا للاواك  
 بياك امل ير التربني ي والرقابة -خا اا  

 وجَّه امل ير التربني ي لصرب و  األ سم املتحس ا للاسواك يف بيا سه أ سام اجمللسس التربنيس ي        - 51
( الشسور حىل  املوقع الشسبوي للمجلسس التربنيس ي لصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك       ) تاح عل  

الرئيس و وَّان الرئيس املربت ية    م عل  التزا  م وقياد م و ا ق  و   ن توجيسه خسالل عسام    
اسسستاراض املسسؤلر السس وت للاسسواك والتربميسسة باسس   ، والس ي كسساك  امسسسًا بالرباسسبة لربجسساح 2014

عشسسرين عا سسًا  وأشسسار املسس ير التربنيسس ي يف عبسسارات  سسؤثرا حىل الر يسسل احملسسزك لسسرئيس اجمللسسس     
التربني ي الاابق واملمثل ال ائم للاوي ، ساادا الاي   ارتن غوريربس تس، والس ي كساك داعمسًا     

الرئيس و وَّان الرئيس املربتخسبني  س يثًا لاسام    قويًا لصرب و  األ م املتح ا للاواك  وزربأ أيضًا 
،  شسسريًا حىل أ سسه سسسيووك عا سسًا اوريسسًا بالرباسسبة جملتمسسع التربميسسة ال وليسسة وزسسو يربتقسسل  سسو  2015

 وأز اق التربمية املات ا ة يف املاتقبل  2015استومال خطة التربمية ملا با  عام 
 سا  ربميسة التقس م الس ي ُأ سرز خسالل      وبيربما أو   استاراض املؤلر الس وت للاسواك والت   - 52

عشسرين عا سًا، شس د املس ير التربنيس ي علس  أك أي جمموعسة  سن األزس اق املشستركة يف           يزي  عن 
املاسستقبل لسسن تسسربج  حال حذا اسسسترب ت حىل  بسسادس الربمسسو الشسسا ل و قسسو  اا اسساك، والسسيت بسس وهنا  

http://www.unfpa.org/executive-board
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 اسسبو   سسن   ، واجسسه الاسساد عسس دًا غسسري   2014سسستووك زربسساك تناوتسسات جاسسيمة  فنسسي عسسام     
التح يات املاق ا، ب ءًا  ن األز سة يف اجلم وريسة الاربيسة الاسورية حىل تنشسي  سرض اايبسوال يف        
غرن أفريقيا وترسخ وباء الاربف القائم عل   وع اجلربس  وأ ساق أك الاسام احلسات يتسي  فرقسة      
  كسسبريا أ سسام الاسساد لوسسي يلتسسف  سسول خطسسة  شسستركة تاسسترب  حىل  بسسادس الربمسسو الشسسا ل و قسسو 

اا ااك  وأو   أمهية املؤلر ال وت الثالث القادم لتمويسل التربميسة يف أديسس أبابسا يف لوز/يوليسه      
 باعتبار  فرقة جلال االستثمارات احلقيقية تتركز عل  الرباس، وخاقة أولئ  األكثر ا تياجًا 

اليتسسه: وال يسسزال قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك  لتز سسًا التزا سسًا راسسسخًا بالوفسساء بو      - 53
الوناح  ن أجل الصحة اجلرباية وااجنابية واحلقو  ااجنابيسة للجميسع  و سماك أال لسوت أي     
ا سرأا وزسي  سس  احليساا  و اساع ا الشسسبان علس  بقيسسق قس را م الوا لسة بورا سسة عسن طريسسق         
ا ترام  قو  اا ااك  وسسريكز قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك وزسو يقسود بر اجمسه للتيسيري          

 سسن اجملسساالت ذات األولويسسة: )أ( تازيسسز تسسوفري خسس  ات الصسسحة ااجنابيسسة اجليسس ا،   علسس  مخاسسة
 ن األز اق اائائية ليتلنية  )ن( والوفاء باسستراتيجيته اائائيسة    5خاقة فيما يتالق باهل ق 

جتسسا  الشسسبان، وخاقسسة املرازقسسات  )ع( وتياسسري التاسساوك فيمسسا بسسني بلسس اك اجلربسسون والتاسساوك   
وجال قرب و  األ م املتحس ا للاسواك  ركسز ا تيساز يف جمسال البيا سات ألغسراض        الثالثي  )د( 

التربميسسة  )زسسس( وتازيسسز عملسسه اا اسساين،  سسع التركيسسز علسس  الاربسسف القسسائم علسس   سسوع اجلسسربس        
وأ اق أك الربجاح يتوقف عل  االستثمار يف الشبان، وخاقسة املرازقسات، وكنالسة تالسيم م     

ياتية الصحيحة واخليارات احلقيقية  فالقيام هب ا الامسل  سن   وقحت م، وتزوي زم بامل ارات احل
شأ ه أك يااع  عل  ا تشال  اليني األشخا   ن النقر، ورفع  اتويات  ايشست م، وحرسساء   

 األساس لتربمية  ات ا ة قادرا عل  الصمود 
-2014ولتحقيق ز   األز اق كمسا جساءت يف اخلطسة االسستراتيجية للصسرب و  للنتسرا        - 54

 توافقسًا  ”، جياسل الصسرب و   ناسه    2015وملواج ة ب يات خطة التربمية ملا با  عام ، 2017
عسسن طريسسق زيسسادا  شسساركته  سسع شسسركاء اسسستراتيجيني، واالسسستثمار يف قطاعاتسسه   “  سسع اليسسرض

وارد، والتوعيسسة، وح شسساء شسسابة ج يسس ا للحوكمسسة والشسسؤوك   اخلاقسسة باالتصسساالت، وتابئسسة املسس 
املتاسس دا األطسسراق،  سسا يف ذلسس  و سس ا للنحسسص البيئسسي، و وتسسبني لالتصسسال، وشسسابة ج يسس ا   
لالتصاالت والشراكات االستراتيجية  وستضع الُشا  اجل ي ا هنجًا أكثر مشسواًل أل شسطته يف   

أفضسل عسن قصسص جنا سه، و رباقسرته      جمال الشراكة،  سا ياسم  للصسرب و  بسأك يالسن بشسول       
للقضايا، وحعادا ب يس  اسستراتيجيته اخلاقسة بتابئسة املسوارد  سن أجسل بيئسة التربميسة ملسا باس  عسام             

  وأشار امل ير التربني ي حىل أك التييريات تاس  بسال تسأثري علس  التولنسة، وسستني  ال جمسة        2015
يس اك  ويقسوم الصسرب و  بتازيسز حدارتسه      يف ذل  ا ت ان كبار املوظنني للامسل يف امل  الُقطرية،  ا
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يف جماالت  راجاة احلاابات، والتحقيقات، والتقييم، والرقابة، بيربما ياسزز ثقافسة األخالقيسات    
 والزنازة واال ترام املتبادل 

ويف  سسوء عمليسسات حعسسادا الترباسسيق التربظيمسسي، وجَّسسه املسس ير التربنيسس ي الشسسور حىل السس ول      - 55
ملاليسة، واسسترع  االزتمسام حىل أك قاعس ا املسوارد غسري األساسسية )املسوارد         األعضاء علس   اسامها ا ا  

األخسرى( جتساوزت قاعس ا املسوارد األساسسية )املسوارد الااديسة(  وباس  أك أشسار حىل التحس ي السس ي           
يشوله تقل  أساار الصرق يف األسسوا  الاامليسة، شسجع اجل سات املا سة علس   واقسلة  اسامها ا         

 سسن ختطسسيط أ شسسطته بطريقسسة فاالسسة  وقسس  أ شسسأ الصسسرب و  و سس ا ج يسس ا   سسىت يسستمون الصسسرب و  
ادارا األ وال غري األساسية بيية  ماك استخ ام املوارد غري األساسية بطريقة فاالة، وختصيصس ا  
للبل اك األكثر ا تياجًا  وسيق م أيضًا تقريرًا حىل اجل سات املا سة عسن القيمسة املضسافة للمسوارد غسري        

ابة للصرب و ، وب ل  يو   التزا سه باملاساءلة والربتسائ   ولتربنيس  خطتسه الطمو سة،       األساسية بالرب
يامسسل الصسسرب و   سسع طائنسسة  سسن الشسسركاء علسس  املاسستوى الُقطسسري، و سسع القطسساع اخلسسا ، ويياسسر 
التاسساوك فيمسسا بسسني بلسس اك اجلربسسون والتبسسادل السستق   وهلسس ا، فسسإك تقاسسسم ال رايسسة النربيسسة وأفضسسل          

ًا  وزوسس ا، فسسإك البيا سسات ألغسسراض التربميسسة سسستووك  سسن بسسني األولويسسات    املمارسسسات ياسس  أساسسسي 
 سسع التركيسسز علسس  التسس فق الثابسست للبيا سسات الااليسسة اجلسسودا،     -و سسا باسس    2015املؤساسسية لاسسام 

عسن   -واملوقوتة، والرمسية اليت يا ل الوقول حلي ا لتتبع التق م احملرز يف أز اق التربمية املاست ا ة  
 حلوو ات، واجملتمع امل ين، والقطاع اخلا ، وشركاء آخرين طريق الامل  ع ا

وقال امل ير التربنيس ي حك الصسرب و   لتسزم بسإجراء تيسيري  سع الشسركاء عسن طريسق هنس             - 56
، واسسستخ ام حجسسراءات التشسسييل املو سس ا اخلاقسسة بسسه كسسأداا تربنيسس  عمليسسة        “تو يسس  األداء”

الس ول األعضساء  اساءلة األ سم املتحس ا عسن         و اش  2015ومجاعية خلطة التربمية ملا با  عام 
توا ل واتاا  سياسا ا وبراجم ا ولويل ا وعمليا ا التجارية،  ع  ماك اسسترباد خطسة التربميسة    

 وأز اق التربمية املات ا ة حىل  بادس  قو  اا ااك والربمو الشا ل  2015ملا با  عام 
ه القويسسة للصسسرب و ، وخاقسسة فيمسسا وأشساد أعضسساء اجمللسسس باملسس ير التربنيسس ي علسس  قيادتسس  - 57

يتالق بتوجيه اسستاراض املسؤلر الس وت للتربميسة والاسواك باس  عشسرين عا سًا، واملاساع ا علس            
 ماك أك تووك  بادس املؤلر ال وت للاسواك والتربميسة الاسمة الرئياسية خلطسة التربميسة ملسا باس          

وا ح سه بيربمسا بقسق الوسثري     ،  ا يف ذل  عن طريق جمموعة قوية  ن املؤشرات  وقسال 2015عام 
، حال أ ه ال تزال زرباك ب يات كثريا،  سا يف ذلس  الربس وض بتربنيس      1994 ن التق م  رب  عام 

 بادس املؤلر ال وت للاواك والتربمية، وتابئة  وارد ح سافية  وأكس ت الوفسود دعم سا الراسسخ      
ااك والربمسو الشسا ل، والسيت    ألز اق التربمية املات ا ة اليت تاترب  حىل  بادس ا ترام  قو  اا 

يلزم لتحقيق ا أك يقوم الصرب و  ب ور فري  لرعاية ومحاية  قو  الربااء والنتيات يف الصسحة  
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واحلقسسو  اجلرباسسية وااجنابيسسة،  سسا يف ذلسس  احلصسسول علسس  خسس  ات تربظسسيم األسسسرا واخلسس  ات  
م  ريصسوك  الصحية، والامل عل  حجياد  اتقبل واع  للشبان، وخاقة املرازقات  وقسال حهنس  

األطنسال الُر َّسع، وأعربسوا    وفيسات  الرباساء أثربساء السوالدا، و    وفيسات عل  أك يش  وا اخننا ًا يف 
عن دعم م القوي لامل الصسرب و   سن أجسل حهنساء تشسويه األعضساء الترباسسلية األا ثويسة/اخلتاك،         

 والزواع املبور، والزواع بااكرا  
 ع البل اك اليت يشمل ا ال  سا  ، بربساًء    وشجات الوفود الصرب و  عل   واقلة الامل - 58

عل  طلب ا، اد اع الاياسات الاوا ية يف خطط التربمية الوطربية الاا سة، وزيسادا أ شسطت ا يف    
جمسسال بربسساء القسس رات، وخاقسسة لسس عم قسس را البلسس اك السسيت يشسسمل ا ال  سسا   علسس  مجسسع البيا سسات  

لقضسايا الشسبان، وخاقسة يف ختطسيط      وبليل ا  وأي وا بقوا األولويات اليت  س دزا الصسرب و   
التربمية الوطربية، عن طريق زيادا االستثمار يف التاليم، وتشجيع عمالة الشسبان  وأكس وا أمهيسة    
ا تسسرام امللويسسة الوطربيسسة واألولويسسات الوطربيسسة، وقسسالوا حهنسسم يتطلاسسوك حىل الشسسنافية واملاسساءلة        

 املاتمرا يف اادارا املالية، ويف الرق  والتقييم 
ور بسست السس ول األعضسساء باالسسستراتيجية اا اسسا ية للجيسسل الثسساين اخلاقسسة بالصسسرب و ،  - 59

واليت تضمربت التركيسز علس  املاساواا بسني اجلرباسني، وتاسترب  حىل بيا سات  صسربنة  اس   سوع           
اجلربس، وتتضمن ج ودًا ملااجلة الاربف القائم عل   سوع اجلسربس يف احلساالت اا اسا ية  ورأت     

ريوًا  و ع ثقة يف  االت الطوارس اا اا ية، ب عمه للمرأا  سن أجسل   الوفود يف الصرب و  ش
احلصول بالتااوي عل  الالع الصحية وخ  ات تربظيم األسرا  ويف ز ا الص د، أعربسوا عسن   
دعم م الوا ل للزيادا املقتر ة يف قرب و  االسستجابة للحساالت اا اسا ية، وح شساء ا تيساطي      

رًا ألك زسس   الصسسرباديق سسستمون الصسسرب و   سسن االسسستجابة لالسسستجابة للحسساالت اا اسسا ية،  ظسس
بصورا أسسرع للطلبسات السيت تقس   ا البلس اك للحصسول علس  املاساع ا يف  ساالت الطسوارس            
وباملثسسل، أعربسست الوفسسود عسسن تقسس يرزا ودعم سسا لامسسل الصسسرب و   سسن أجسسل تلبيسسة اال تياجسسات  

احلصسول علس  اخلس  ات ااجنابيسة      الااجلة للاواك املارَّ ني يف  االت األز ات،  ا يف ذلس  
وخ  ات الصحة الربناية، ال سيما عرب  االستجابة حلساالت الاربسف القسائم علس   سوع اجلسربس        
ويف زسس ا الصسس د، شسسجات الوفسسود اادارا الاليسسا علسس  حعطسساء األولويسسة الااجلسسة لشسسيل وظينسسة  

 املرباق املا  بالاربف القائم عل   وع اجلربس 
م ا الوا ل للتييريات السيت اقتسرح املس ير التربنيس ي حجراءزسا يف      وأعربت الوفود عن دع - 60

أهنا ستؤدي حىل  تائ  حجيابية بالربابة للصرب و ،  ا يف ذل  حجياد  شساركة أوثسق    ةاادارا، قائل
 ع ال ول األعضاء، وعالقة أكثسر تنساعاًل  سع اجمللسس التربنيس ي، وقس را أكس  علس  االسستجابة          

  ولو ظ أك ااقال ات ال اخليسة األخسريا   2015لتربمية ملا با  عام للطلبات املتزاي ا خلطة ا
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أتا ت للصرب و  باني تق هه للخ  ات، خاقة عن طريق زيادا التمويل األساسسي ل  اجمسه   
الاسساملي  سسن أجسسل باسسني سسسلع الصسسحة ااجنابيسسة  ويف زسس ا الاسسيا ، ُقسس  ت ثالثسسة  قتر سسات: 

قاع ا لويسل بر اجمسه الاساملي  وو سع أولويسة لتربنيس        يرببيي للصرب و  أك يواقل الااي لتوسيع 
 ظا سسه اجل يسس  لتحاسسني حدارا السس ا  ، ومجسسع البيا سسات، والرقسس ، والتقيسسيم، وحبسسال  الربتسسائ     

 والتاجيل باستومال استراتيجيته اخلاقة بإدارا املخاطر 
ام حىل وردًا علسس  ذلسس ، شسسور املسس ير التربنيسس ي أعضسساء اجمللسسس علسس  اسسسترعاء االزتمسس     - 61

واليسسة الصسسرب و  النريسس ا يف جمسساتة التربميسسة واألز سسات علسس   سس  سسسواء، ودعم سسم لإلجسسراءات   
املقتر ة  ن أجل تازيز ق را االستجابة اا اا ية  وأشار حىل الا د غري املابو   ن األز سات  

، وزسسي  السسة سسسيتاني علسس  السس ول األعضسساء  2014يف عسسام “  سسن املاسستوى الثالسسث”املاقسس ا 
ملتح ا  واقلة التص ي هلسا يف املاستقبل املربظسور  وأ ساق أك الصسرب و  ياسزز ق رتسه        واأل م ا

الصسسحية  الرعايسسة اال تياطيسسة علسس   واج سسة األز سسات يف ااولسسة لياسست فقسسط بتسسوفري خسس  ات  
املطلوبة بإحلاح، وحئا أيضًا لتياري اال تقال حىل االستقرار الطويل األجل  وسيشارك الصسرب و   

لضسسماك  2015ي الثالسسث املاسس  باحلسس   سسن أخطسسار الوسسوارا يف آذار/ سسارس   يف املسسؤلر الاسسامل
 التابري عن  قو  الصحة اجلرباية وااجنابية واحلقو  ااجنابية يف الوثيقة اخلتا ية للمؤلر 

وا تقل امل ير التربني ي حىل ال يربا يات الاوا ية، فأك  أك الصسرب و  يالسق أمهيسة علس       - 62
بربساء جمتماسات قسادرا علس  الصسمود و ووَّ سة  سن سسواك أقسحاء             شاركة الشبان  سن أجسل  

وبا  أك أشسار حىل رئاسسته جمللسس جس ول األعمسال الاساملي للمربتس ى االقتصسادي الاساملي املاس            
، اسسسسترع  االزتمسسسام حىل السسستنوري املااقسسسر السسس ي أكسسس  2016-2014بالاائسسس  السسس هوغرايف، 

 ي خ يف أي هن  حئائي التركيز عل  استمرارية احلياا وعملية التش
وفيمسا يتالسسق بالرقابسسة، أشسار املسس ير التربنيسس ي حىل أك الصسرب و  سيواقسسل بربسساء قسسورته     - 63

اخلاقة باملااءلة، وأكس  التسزام الصسرب و  بالشسنافية عربس  تقس مي تقسارير ، لسيس فقسط للج سات           
املاليسة الاسخية،    املا ة وحئا للماتني ين أيضًا  وباس  أك شسور أعضساء اجمللسس علس   اسامها م      

أك  أك التمويل ال يزال يات   ن األقول  وشجع ال ول األعضاء عل  الامسل  سع الصسرب و     
لاسس  فجسسوا التمويسسل، خاقسسة بالرباسسبة ملوسسووك أ سسن سسسلع الصسسحة ااجنابيسسة يف ال  سسا   الاسساملي، 

 وك ل  بالربابة للميزا ية الاادية، و اان  اامها م ب والر الواليات املتح ا 
وكسسرر املسس ير التربنيسس ي يف ختسسام كلمتسسه التسسزام الصسسرب و  بالامسسل  سسع مجيسسع الشسسركاء    - 64

لضماك ا اواس  بادس وأولويات املؤلر ال وت للاواك والتربمية يف خطة التربميسة ملسا باس  عسام     
 ويف أز اق التربمية املات ا ة يف املاتقبل  2015



E/2015/35 

 

15-21379 24/152 

 

 الرقابة  
احلاسابات والتحقيسق التسابع للصسرب و  تقريسر      ق  ت   يرا  وتس  خس  ات  راجاسة     - 65

(  واعترفسست  اسسامهة املواتسس   DP/FPA/2015/1املسس ير التربنيسس ي عسسن سياسسسة الرقابسسة املربقحسسة ) 
 األخرى التاباة للصرب و ، وخاقة  وت  الشؤوك القا و ية، يف قياغة ز   الاياسة 

د أعضاء اجمللس بصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك علس  سياسسة الرقابسة املربقحسة،         وأشا - 66
ور بوا بالاملية التشساورية االسستباقية  سع الوفسود  وأشسادوا أيضسًا بقيسادا الصسرب و  يف ب يس           
أسسسلون وا سس  وغسسري  بسس م للرقابسسة الناالسسة، وأعربسسوا عسسن ارتيسسا  م اللتسسزام اادارا الوا سس     

واحلوار  ع ال ول األعضاء، وك ل   ع  س يرا  وتس  خس  ات  راجاسة      بالشنافية واملااءلة
احلاسسسابات والتحقيسسسق، يف قيسسسادا عمليسسسة التربقسسسي  بالتاسسساوك  سسسع  وتسسس  التقيسسسيم و وتسسس          

 األخالقيات 
املوسع، وفوسرا تقاسسم املاسؤوليات بسني جمسالس      “  ن وم الرقابة”وأثربت الوفود عل   - 67

اليسسة، وأشسسادوا بالتسس ابري املتخسس ا لتازيسسز شسسنافية املالو سسات،      اادارا، واادارا، والويا سسات امل
وسسسلطوا الضسسوء علسس  االجتسسا   سسو ب يسس  أدوار و اسسؤوليات وا سسحة داخسسل الصسسرب و  يف        
جماالت  راجاة احلاابات، والتحقيق، والتقييم  وقالوا حك ز   التس ابري ستاس م يف بربساء ثقافسة     

ستضمن يف هناية املطاق  زي ًا  ن الناعلية وجسودا  أقوى خاقة باملااءلة واادارا الرشي ا، و
 تربني  ال ا   القطرية 

وتطلاسست الوفسسود حىل التربنيسس  الناسسال هلسس   الاياسسسية السسيت ال ظسسوا أهنسسا  سس دت  اسسايري  - 68
عالية للزنازة وامل ربيسة، وحدخسال باسيربات  استمرا علس  أداء الس ا   عسن طريسق  ظسام  سماك           

أك التربنيس  الناسال سسيتطل   سن اادارا حجسراء تقيسيم  تسأك ،         شا ل وشناق وقسارم  وأكس وا  
وتا يل الترتيبات التربظيمية والق رات واملوارد  وطسالبوا بسإجراء بس يثات  ربتظمسة عسن تطبيسق       

 الاياسة، وأعربوا عن استا ادزم للمشاركة يف احلوار ال ي ق  يلزم ملااجلة أي فجوات 
احلاسسابات والتحقيسسق التسسابع للصسسرب و     ووج سست  سس يرا  وتسس  خسس  ات  راجاسسة     - 69

الشور للوفود عل  دعم م، وقالت حهنا تتطلع حىل الامل  ا م  ن أجسل تربنيس  سياسسة الرقابسة     
 و واقلة بايرب ا 

: سياسسسة الرقابسسة املربقحسسة لصسسرب و  األ سسم    2015/2واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار    - 70
 املتح ا للاواك 
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 وشؤوك امليزا ية وااداراالشؤوك املالية  -سادسا  
ق م  ائ  امل ير التربني ي )ال  ا  (، التابع لصرب و  األ م املتح ا للاواك التقرير بشأك  - 71

  DP/FPA/2015/2)زيادا  اتوى لويل االستجابة اا اا ية لصرب و  األ م املتح ا للاواك )
وأعرن أعضساء اجمللسس عسن قلق سم حزاء الاس د غسري املاسبو   سن الزناعسات واألز سات            - 72

وعواقبسسس ا الوخيمسسسة،  سسسا يف ذلسسس  التحركسسسات احلاشسسس ا لالجسسسئني      2014املاقسسس ا يف عسسسام  
واملشسسردين  وباسس  أك أشسساروا حىل أك عسس د األز سسات املتزا ربسسة قسس  أثقسسل كازسسل  ربظو سسة األ سسم    

ل خسسا  حىل عسس م وجسسود لويسسل لصسسص للصسسحة اجلرباسسية   املتحسس ا، اسسسترعوا االزتمسسام بشسسو 
وااجنابية وخ  ات احلقو  ااجنابية يف  االت األز سات، وأبسرزوا الس ور النريس  الس ي يقسوم       
به الصرب و  لتق مي  ثل ز   اخلس  ات، و شساركته يف قيسادا اجل سود املب ولسة ملواج سة الاربسف        

الصسسرب و  علسس  اختسساذ هنسس   وجَّسسه   القسسائم علسس   سسوع اجلسسربس يف ظسسروق الزناعسسات  وشسسجاوا  
استربادًا حىل  زايا  الربابية،  ا يف ذل  التقايم الوا   للامل  ع زيئة األ م املتح ا للماساواا  

 بني اجلرباني ولوني املرأا 
وباملثسسل، فسسإك لسس ى الصسسرب و  دورًا قياديسسًا يقسسوم بسسه يف  ر لسسة  بوسسرا بالرباسسبة لتامسسيم  - 73

رباسية وااجنابيسة واحلقسو  ااجنابيسة، وكس ل  الوقايسة  سن الاربسف         اخل  ات الشا لة للصسحة اجل 
اجلرباسسي والاربسسف القسسائم علسس   سسوع اجلسسربس يف ختطسسيط االسسستجابة اا اسسا ية وتربنيسس   وتابئسسة       
 سسوارد   ويف  و سسوع  تصسسل، أشسسارت الوفسسود  سسع التقسس ير حىل املرتبسسة الااليسسة السسيت  ظسسي هبسسا   

رباقرا يف احلاالت اا اا ية، ولورب م ش دوا عل  أمهيسة  الصرب و  بالربابة ألدوار  املايارية وامل
 برباء ق رته عل  حدارا املخاطر بالتتابع  ع تازيز االستجابة اا اا ية واابال  عن الربتائ  

وأعسسرن أعضسساء اجمللسسس عسسن تأييسس زم للربسس   املقتسسرح ذي الشسسقني: زيسسادا املخصصسسات    - 74
ر حىل عشسرا  اليسني دوالر، وح شساء ا تيساطي     الاربوية حلاالت الطوارس،  ن مخاة  اليسني دوال 

لالستجابة اا اا ية  ق ار  عشرا  اليني دوالر خيصص ملرا وا  ا  ن املوارد الاادية  غري أ سه  
كسساك زربسساك طلسس  للحصسسول علسس   زيسس   سسن املالو سسات املنصسسلة عسسن زيوسسل التمويسسل الضسسم ،   

، وعلسس  ال جمسسة 2017-2014نتسسرا وكس ل  تسسأثري  احملتمسسل علسس  تربنيسس  اخلطسسة االسسستراتيجية لل 
الُقطريسسة  ويرببيسسي أك تشسسمل زسس   املالو سسات تقيسسيم األسسساار املتوقاسسة علسس  جمسساالت اسسستراتيجية    
أخسسرى، وكسس ل  التصسسور الطويسسل األجسسل املتوقسسع بالرباسسبة لال تياجسسات اائائيسسة للصسسرب و  يف     

تح ا أك تصمم استراتيجيات املاتقبل واستجابته اا اا ية  وأشري ك ل  حىل أ ه يرببيي ليت م امل
 للمااع ا اائائية أو اا اا ية املات ا ة، هب ق الوقاية  ن األز ات قبل   وث ا 

وباسس  حعسسادا تأكيسس  دور األ سسم املتحسس ا السس ي ال غسسا عربسسه باعتبارزسسا  رباسسقًا عامليسسًا يف   - 75
اسسيق اسسستجابته   ظسسام االسسستجابة اا اسسا ية، ر بسست الوفسسود بسسالتزام الصسسرب و  بالتاسساوك، وترب     

اا اا ية  ع املؤساات األخرى يف  ربظو ة األ م املتحس ا عسن طريسق آليسات ترباسيق الشسؤوك       
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اا اا ية، يف ااولة لضماك أك  ق ر  سن الونساءا والنااليسة  وشسجاوا الصسرب و  علس  القيسام        
ختساذ  ب ور  اسم يف  واء ة ت ابري الوقاية عسن طريسق خارطسة الطريسق لتنايسل الربس اء الس اعي ال       

حجراءات اهناء الاربف    الربااء والنتيسات يف  ساالت الطسوارس، واال ضسمام بصسورا  شسطة       
حىل املرباقشات  ع املؤساات األخرى يف األ م املتحس ا لتصسميم  لسول علس   طسا  املربظو سة،       
 ع االعتماد بشول خا  عل  درايسة وخس ا القطساع اخلسا ، واملشساركة يف تصسميم املبسادس        

ربسسة ال ائمسسة املشسستركة بسسني الوكسساالت بشسسأك الاربسسف القسسائم علسس   سسوع اجلسسربس      التوجي يسسة للج
  2016واملشاركة بربشا  يف األعمال التحضريية للقمة الااملية للامل اا ااين يف عام 

وردًا عل  ذل ، شورت  ائبة املس ير التربنيس ي )ال  سا  ( للصسرب و  الوفسود، وأعربست        - 76
أك أشسارت حىل الاس د غسري املاسبو   سن األز سات اا اسا ية         عن تق يرزا ل عم م القوي  وبا 

علسس   طسسا  الاسساد، أو سسحت أ سسه يلسسزم حجسسراء تاسس يالت  سسىت يسستمون الصسسرب و   سسن  واقسسلة     
السيت اعتمس زا اجمللسس، والتصس ي يف      2017-2014التربني  الناال خلطتسه االسستراتيجية للنتسرا    

اليت ظ سرت  وأكس ت أك اخلطسة االسستراتيجية      نس الوقت ليتز ات اا اا ية املاق ا واملتا دا 
للصسسرب و  لياسست  بربيسسة علسس  سسسياقات  ايربسسة، وحئسسا علسس  زسس ق اسسستراتيجي أساسسسي د تسستيري     
أولوياتسسه، واملتمثسسل يف احلقسسو  األساسسسية للرباسساء والنتيسسات يف مجيسسع الاسسياقات  وأ سسافت أك       

قاة، وتاس يل طرائسق التشسييل تباسًا     تييَّر زو احلاجة حىل توسع سريع ملواج ة األز ات غري املتو  ا
يف املائسة   0.5ل ل   وأشارت حىل أك ا تيساطي االسستجابة اا اسا ية ملسرا وا س ا سسيمثل جمسرد        

يف املائة عل  ا ت اد اخلطة االسستراتيجية  ولوسن تسأثري  سسيووك      0.025 ن امليزا ية الاربوية، و 
 ة  ن أجل أولئ  األكثر ا تياجًا باليًا، وسيؤدي حىل التربني  الناال للخطة االستراتيجي

وأك ت التزام الصرب و  ال ي ال يتيري بالتربايق الوثيق  سع اآلليسات اائائيسة واا اسا ية      - 77
خرييسسن، عسسزز الصسسرب و  تواؤ سسه وتااو سسه  سسع الربظسسام  ليت سسم املتحسس ا  فخسسالل الاسسا ني األ التاباسسة 

املسس يرين يف  سساالت الطسسوارس،  عسسن طريسسق اجتماعسسات فيسسه و اسسامهته اا اسساين ليت سسم املتحسس ا
والتاسساوك امليسس اين، واملشسساركة ااجيابيسسة يف اللجسساك التوجي يسسة املشسستركة بسسني الوكسساالت، ويف         
التحضري للمؤلر الااملي الثالث املا  باحل   ن أخطار الوسوارا، واملقسرر عقس   يف آذار/ سارس     

ا شارك يف قيادا سسري الامسل بشسأك    ، بيربم2016، والقمة الااملية للامل اا ااين يف عام 2015
 االستجابة اا اا ية لاملية جت ي  استراتيجية األ ني الاام الااملية عن كل ا رأا، كل طنل 

وأكسسس ت للوفسسسود أك زيسسسادا املخصصسسسات لصسسسرب و  الطسسسوارس وح شسسساء ا تيسسساطي          - 78
 سع االلتسزام    لالستجابة اا اا ية سيجري تربني مها وفقًا لربمسوذع الامسل الس ي اعتمس   اجمللسس     

وأ سافت أهنسا   “  األز سة ”و “ اهلشاشسة ”بروح  ظسام ختصسيص املسوارد، الس ي يأخس   ايساري       
 تتطلع حىل  واقلة الامل  ع اجمللس بشأك ز   املاائل 
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: زيادا  اتوى التمويسل لالسستجابة اا اسا ية    2015/3واخت  اجمللس التربني ي القرار  - 79
 لصرب و  األ م املتح ا للاواك 

  
 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا -ساباا  

قسس  ت  ائبسسة املسس ير التربنيسس ي )ال  سسا  ( لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك  شسسروع     - 80
(، DP/FPA/CPD/MLI/7(، و سسات )DP/FPA/CPD/MDG/7وثسسائق السس ا   القطريسسة مل غشسسقر )  

وكس ل  التم يسس  الثسساين ملس ا تاسساة أشسس ر لل  سسا   القطسري لوولو بيسسا، والتم يسس  األول ملسس ا    
سربتني لل  ا   القطري مليائسار، والتم يس  األول ملس ا سسربة للس ا   القطريسة لوسل  سن الاسرا           

 ( DP/FPA/2015/4ال هقراطية الشابية )ومج ورية الو 
غ يال را  يريا ريزوك، األ سني الاسام لسوزارا االقتصساد والتخطسيط       وبا  أك ق م جياك - 81

يف   غشسقر، وثيقسسة ال  سا   القطسسري لبلسس  ، تربساول املسس ير ااقليمسسي لشسر  أفريقيسسا واجلربسسون     
ليسرن ووسسط أفريقيسا  شسروع وثيقسة ال  سا   الُقطسري مل غشسقر          األفريقي، وامل ير ااقليمسي 

و ات عل  الترتي   وتربساول املس ير ااقليمسي أل ريوسا الالتيربيسة و ربطقسة البحسر الوساريت ل يس           
ال  ا   الُقطري لوولو بيا، وترباول  ائ  امل ير ااقليمي آلسيا واحمليط اهلادس ل يس  ال  سا     

 القطري مليائار 
وشورت الوفود اجمللس التربني ي عل  الربظر يف براجم ا كمسا شسورت الصسرب و  علس       - 82

دعمسسه  وأشسسادت بالصسسرب و  لو سسع  شسساريع السس ا   القطريسسة بالتاسساوك الوثيسسق  سسع الاسسلطات  
الوطربيسسسة، واسسسستخال  السسس روس املاسسستنادا  سسسن السسس وائر الاسسسابقة، و واء تسسس ا  سسسع اخلطسسسط     

  وأعربسست عسسن تقسس يرزا البسسال  للسس عم السستق  السس ي ق  سسه     واالسسستراتيجيات اائائيسسة الوطربيسسة 
الصسسرب و ، ولتقسس مي خسس  ات الصسسحة اجلرباسسية وااجنابيسسة وخسس  ات احلقسسو  ااجنابيسسة،  سسا يف   
ذل  الرب وض بتربظيم األسرا القسائم علس   قسو  اا اساك، خاقسة بالرباسبة للرباساء والنتيسات،         

 قائم عل   وع اجلربس وك ل  تركيز  عل  الشبان وعمله ملااجلة الاربف ال
، وثسائق الس ا   الُقطريسة التاليسة     2014/7واستارض اجمللس التربني ي،  وج  قسرار    - 83

 واعتم زا:   غشقر و ات 
ووافسسق اجمللسسس التربنيسس ي علسس  ل يسس  ال  سسا   الُقطسسري لوولو بيسسا ملسس ا تاسساة أشسس ر،    - 84

 ول ي  ال  ا   الُقطري مليائار مل ا سربتني 
أ سسا  اجمللسسس التربنيسس ي علمسسًا بالتم يسس  األول ملسس ا سسسربة للسس ا   الُقطريسسة لوسسل  سسن  و - 85

 الارا  ومج ورية الو ال هقراطية الشابية 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MDG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MLI/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/4
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 اجلزء املتالق  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع  
 بياك امل يرا التربني ية -ثا ربا  

املشساريع يف بياهنسا أ سام اجمللسس      وجَّ ت امل يرا التربني ية ملوت  األ م املتح ا خل  ات - 86
املوقسسع الشسسبوي للمجلسسس التربنيسس ي ملوتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات      التربنيسس ي ) تسساح علسس   

التسزا  م وقيساد م و سا قس  و      ( الشور حىل الرئيس و وَّان الرئيس املربت ية    م علس   املشاريع
  2015  وزربَّأت الرئيس و وَّان السرئيس املربتخسبني  س يثًا لاسام     2014 ن توجيه خالل عام 

وبا  أك أبرزت أمهية دعم اجمللس القوي، أك ت أك  وت  األ سم املتحس ا خلس  ات املشساريع     
اربوية الاشسرين  يصادق ال كرى ال 2015يا  قاع ا  الية وتشييلية قلبة  وأ افت أك عام 

لتحويل املوت  حىل كياك  اتقل وممول ذاتيسًا ليت سم املتحس ا، وال يسزال دور  وا سحًا: تقس مي       
خسس  ات استشسسارية يف جمسساالت التربنيسس  واملاسسا الت، وحدارا املشسساريع، واهلياكسسل األساسسسية،       

 واملشتريات، بيربما ي عم األز اق اائائية واا اا ية وبرباء الاالم لشركائه 
، وفيسه سستح د الس ول األعضساء خطسة التربميسة       2015وبا  أك أشارت حىل أمهيسة عسام    - 87
وأزسس اق التربميسسة املاسست ا ة يف املاسستقبل، أكسس ت املسس يرا التربني يسسة التسسزام   2015باسس  عسسام  ملسسا

املوتسس  بالامسسل  سسع مجيسسع الشسسركاء يف التربنيسس   ووفقسسًا لواليتسسه، فقسس  سسسازم املوتسس  يف جاسسل  
تحسس ا  توافقسسة  سسع اليسسرض  سسن خسسالل  ربظسسور لسسإلدارا قسسائم علسس  أفضسسل         ربظو سسة األ سسم امل 

املمارسات واملارفة التقربية يف جماالت درايتسه  ويتبربَّس  املوتس   بس أ التيسيري،  استايربًا يف أغلس         
األ وال بالتوربولوجيا احل يثة السيت باكسن الامليسات واملربس جيات واألدوات، وتضسمن يف هنايسة       

، سسسيربن  املوتسس  بر اجمسسه  2015ة تتاسسم بالونسساءا والنااليسسة  ويف عسسام   املطسساق  لسسواًل حئائيسس 
 اخلا  باالبتوار والتحاني التجاري لتحويل التوربولوجيا اليت يقوم علي ا  رب اجه للتربني  

وباسس  أك أكسس ت املسس يرا التربني يسسة اسسستا اد املوتسس  لقيسساس عملسسه علسس  أسسساس  اسسايري  - 88
أقسسب  املوتسس  أول  2014تالسسن أ سسه يف أواخسسر عسسام  خارجيسسة  اسستقلة، قالسست ح سسه ياسسرزا أك

 ربظمة يف األ م املتح ا بصل عل  ش ادا الربظم املرجاية لتق ير الاسال ة والصسحة يف أ ساكن    
الامل بالربابة ملمارسته اخلاقة باهلياكل األساسسية  وقس  ُأ سينت زس   الشس ادا حىل شس ادات       

بة جلسودا  ظسم حدارتسه، وممارسسات حدارا     أخرى كثريا  صل علي ا املوت ،  سا يف ذلس  بالرباس   
املشاريع، وممارسات الشراء املات ا ة، وممارسات اهلياكل األساسسية، وممارسسات  ظسام اادارا    

وكلسس ا تشسس   علسس  أعلسس  املاسسايري ال وليسسة  وأ سسافت أك التسسزام املوتسس  هبسس   املاسسايري   -البيئيسسة 
أخطسار أ ساكن الامسل  وهلس ا الاسب ،      اخلارجية واعتماد  هلا يضمن ق رته عل  التخنيف  سن  

فسسإك املوتسس  يتقسس م حىل اجمللسسس طالبسسًا  وافقتسسه علسس  اقتسسراح بتازيسسز جلربتسسه االستشسسارية ملراجاسسة    

https://www.unops.org/english/About/Executive-board/Pages/default.aspx
https://www.unops.org/english/About/Executive-board/Pages/default.aspx
https://www.unops.org/english/About/Executive-board/Pages/default.aspx
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احلاسسابات، وح شسساء فريسسق خسس اء استشسساري اسسستراتيجي  ربنصسسل لتقسس مي املشسسورا عسسن أفضسسل     
ملاساءلة اخلاقسة باملوتس     ممارسات و اايري الصرباعة  فموافقة اجمللسس سستوائم آليسات اادارا وا   

  ع  ربظمات أخرى يف األ م املتح ا 
وأ سسافت أك التاسساوك وبربسساء الشسسراكات يوتاسسباك أمهيسسة أساسسسية بالرباسسبة للموتسس         - 89

وتتطلع ز   املربظمة حىل املؤلر الااملي املا  بإدارا أخطار الووارا يف سرب اي بالياباك يف عسام  
الس روس املاستنادا وأفضسل املمارسسات  سن بر اجمسه       ،  يث ستتاح له النرقسة لتقاسسم   2015

اخلا  بإدارا أخطار الووارا ألغراض الصمود ال ي  ظسي بساالعتراق علس   طسا  واسسع،      
وال ي يركز عل  اهلياكل األساسية  ويالق املوت  أمهية كسبريا علس  ر سا الشسركاء باعتبسار       

وقسس  كشسسنت تاليقسسات الشسسركاء    ؤشسسرًا رئياسسيًا علسس  جنا سسه، وأداا اعسسادا تقسس ير أولوياتسسه  
األخريا عن  استويات ر سا عاليسة بشسول عسام،  سع زيسادا  لحوظسة يف عس د الشسركاء الس ين            
أعلربوا عن تزكيت م للموت   ولوي يواقل املوت  تازيز  ااءلته وشنافيته، فق  عمسل بربس اء   

اائسسائي  األ سسني الاسسام اخلسسا  بثسسورا البيا سسات، ودخسسل يف شسسراكة  سسع بر سسا   األ سسم املتحسس ا   
بالربابة للمبادرا ال ولية للشنافية يف املاو ة  ن أجل تبربكي  لسول للتربميسة تاتمس  علس  البيا سات      

 وتاترب  حىل أدلة 
وقالت حك املوت   ريص عل  استخ ام درايته للقيسام بس ور  شسط يف ربسط الشسركاء       - 90

وباس  أك أشسارت حىل    حبلول  بتوسرا للتربميسة الشسا لة علس   طسا  طائنسة واسساة  سن اجملساالت          
البيئة املتيريا للج ات املا ة، شجات امل يرا التربني يسة  استثمري القطساع اخلسا  علس  لويسل       
 التربمية االقتصادية املات ا ة عن طريق استثمارات تاطي األولوية للتربمية االجتماعية والبيئية 

تقليسس  اخلسسا  بالقيسسادا  وأشسساد أعضسساء اجمللسسس باملسس يرا التربني يسسة واملوتسس  ملواقسسلة ال     - 91
القويسسة  وأكسس وا  سسن ج يسس  دعم سسم لواليسسة املوتسس  النريسس ا، وسسسجله الاملسسي املؤكسس ، السس ي  
أو سس  املوتسس   سسن خاللسسه بوقسسنة وكالسسة ممولسسة ذاتيسسًا أك يف اسسستطاعة األ سسم املتحسس ا تربنيسس       
ا  شسساريع حئائيسسة علسس  أعلسس  املاسستويات دوك االعتمسساد علسس  لويسسل السس ول األعضسساء  ور بسسو    
جب سود املوتسس  املاسستمرا لتحاسني جسسودا اخلسس  ات السسيت يقس   ا، وتازيسسز الشسسنافية واملاسساءلة     
وأعربسوا عسسن تقسس يرزم للخطسوات املتخسس ا لقيسساس عملسه علسس  أسسساس أعلس  املاسسايري ال وليسسة يف     
اادارا اهلرب سية وحدارا املشاريع، واليت بنضل ا اكتاس  املوتس  زس   الُاسماة السيت ياستحق ا       

 للوناءا والناالية، وك ل  بالربابة للشنافية  بالربابة
وشسسجات الوفسسود املوتسس  علسس   واقسسلة اسسستخ ام  زايسسا  الرباسسبية، وحعطسساء األولويسسة    - 92

للامليسسات، واحملافظسسة علسس  اال تيسساز يف حدارا املشسساريع وتربنيسس زا، بيربمسسا يسسوت ازتما سسًا وثيقسسًا       
ابط ال اخليسسة، وأ شسسطة التسس ري     لالسسستقرار املسسات، وباسسني جسسودا الامسسل، وتازيسسز الضسسو     
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وأشسسادوا باملوتسس  لاسسايه  سسن أجسسل بقيسسق املزيسس   سسن االسسست ا ة، وقسسالوا حهنسسم يتطلاسسوك حىل       
اسسستمرار خ  اتسسه الناالسسة يف جمسسال اادارا واملشسستريات لسس عم البلسس اك الربا يسسة  وأعربسسوا عسسن        

ادا املاسسترب ا حىل تربميسسة  تقسس يرزم البسسال  لتركيسسز املوتسس  املبسس ئي علسس  امللويسسة الوطربيسسة، والقيسس      
 الق رات، وزو  ا هثل عا اًل رئيايًا لتحقيق التربمية املات ا ة 

وباملثسسل، ر بسست الوفسسود جب سسود املوتسس  لتحاسسني الرقابسسة عسسن طريسسق تازيسسز جلربتسسه            - 93
االستشسارية ملراجاسة احلاسسابات، وح شساء فريسسق خس اء استشساري اسسستراتيجي، وزسي حجسسراءات       

 ربظو سسسة األ سسسم املتحسسس ا بوا لسسس ا  وقسسسالوا ح سسسه ياسسسرزم أك يال ظسسسوا أك رفاسسست  سسسن  وا سسسة 
اختصاقسات اللجربسة املقتر سة تتسواءم  سع اختصاقسات اللجربسة االستشسارية ملراجاسة احلاسابات           
التاباة ل  ا   األ م املتح ا اائائي، لضماك أال تتا ى وظسائف الرقابسة السيت تقسوم هبسا اللجربسة       

  و ن شأك زس   اخلطسوات أك تضسمن أيضسًا قس را املوتس  علس         عل  وظائف اجمللس التربني ي
ممارسة اادارا التربظيمية، وحدارا املخاطر ب رجة أكس   ور بسوا بتصسميم املوتس  السستراتيجية      
ج ي ا  ن أجل احل   ن أخطار الووارا، وطلبوا  الو ات عن خطسط تربنيس زا  ويف سسيا     

، التماسوا املزيس   سن املالو سات عسن      2015م  ماك جودا البيا سات خلطسة التربميسة ملسا باس  عسا      
 عمل املوت   ع املبادرا ال ولية لشنافية املاو ة 

وبا  أك ر بت الوفود باستراتيجية التااوك اجل ي ا للمربظمة  ن أجل توسيع وتقويسة   - 94
شراكا ا  ع  ربظمات األ م املتح ا األخرى واحلوو ات والقطاع اخلسا ، قالست حهنسا تتطلسع     

صول عل   زي   ن املالو ات عن كينية حع اد االسستراتيجية، و سىت سسيق   ا املوتس      حىل احل
 ا يف ذلس  عسن طريسق بربساء االسست ا ة البيئيسة        ،حىل اجمللس  فمبادرا املوت  باختاذ ُ     بتورا

جالست  ربسه    ،لمسواطربني لتس ري   تسوفري ال يف عملياته، وتازيز التوافؤ بني اجلرباني يف قنوفه، و
  2015 َّابًا لتوفري  ووو ات برباء الق رات يف خطة التربمية ملا با  عام شريوًا ج

وردًا عل  ذل ، شورت امل يرا التربني ية أعضاء اجمللس علس  دعم سم جل سود املوتس       - 95
 ن أجل بقيق التمي سز  وقالست حك املوتس   ستحمس السستراتيجيته اجل يس ا للحس   سن أخطسار          

  2015ملسؤلر الاساملي املاس  بسإدارا أخطسار الوسوارا يف عسام        الووارا، والسيت سسيق   ا حىل ا  
وق  ق  ت االستراتيجية أسلوبًا ج يس ًا لتقيسيم األ سرار، ولوسن األزسم  سن ذلس  أهنسا ركسزت          
عل  كينية  ماك ااعمار القادر عل  الصمود  وأ افت أك كثريًا  ن الشسركاء قبلسوا اقتسراح    

املربظمسة تق هسه يف ااولسة لتوسسيع شسراكا ا، بربساًء       املوت  بتوسسيع الشسراكة، والس ي ستواقسل     
علسس  التزا  سسا بالشسسنافية  وبالرباسسبة للمشسستريات، فسسإك املوتسس  علسس  اسسستا اد لتزويسس  اجمللسسس      
 الو سسات ح سسافية عسسن  اسسارات  شسسترياته يف سسسيا   واز سسة األولويسسات اائائيسسة  سسع جسسودا      

وافقتسه علس  االقتسراح بتازيسز اللجربسة      اخل  ات  ويف ختام كلمت ا، وج ت الشور حىل اجمللس مل
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االستشارية ملراجاة احلاابات وح شاء فريسق خس اء استشساري اسستراتيجي، وقالست حهنسا تتطلسع        
  2015حىل الامل  ع الوفود طوال عام 

: تازيز اللجربة االستشارية ملراجاسة احلاسابات   2015/4واخت  اجمللس التربني ي القرار  - 96
 ملتح ا خل  ات املشاريع التاباة ملوت  األ م ا

  
 اجلزء املشترك  

 توقيات جملس  راجاي احلاابات -تاساا  
قس م املسس ير املاساوك ل  سسا   األ سم املتحسس ا اائسائي تقريسسر ال  سا   عسسن تربنيس  توقسسية        - 97

رفقات(  وقس م  ائس  املس ير التربنيس ي     وامل DP/2015/8) 2013جملس  راجاي احلاابات لاام 
)الشؤوك اادارية( لصرب و  األ م املتح ا للاواك تقرير الصرب و  بشأك  تاباسة تقريسر جملسس    

 DP/FPA/2015/3:  السسة تربنيسس  التوقسسيات )  2013 راجاسسي  اسسابات األ سسم املتحسس ا لاسسام     
واملرفقسسات(  وقسس  ت  ائبسسة املسس يرا التربني يسسة ملوتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع تقريسسر   

  DP/OPS/2015/1)) 2013املوت  عن  الة تربني  توقيات جملس  راجاي احلاابات لاام 
 ي أ رزتسه املربظمسات السثالا يف تربنيس      وأعرن أعضاء اجمللس عن تق يرزم للتق م الس  - 98

-2012التوقسسيات الاسسابقة، وخاقسسة األولويسسات الااليسسة املتالقسسة  راجاسسة احلاسسابات للنتسسرا   
  ور   أعضاء اجمللس بشول عام بآراء  راجاة احلاابات غري املشسنوع بتحنظسات،   2013

ا للماسسايري احملاسسسبية ، وزسسو الاسسام الثسساين لتربنيسس ز2013والسسيت تلقتسس ا كسسل  ربظمسسة بالرباسسبة لاسسام 
ال وليسسة للقطسساع الاسسام، وقسسالوا حهنسسم ال ظسسوا باسسرور اخننسساض عسس د التوقسسيات ذات األولويسسة   

  وباس  تأكيس  أمهيسة التربنيس  الناسال للتوقسيات،       2015-2014الاالية بالربابة لنتسرا الاسربتني   
ئسسائي ال ظسست الوفسسود أك  اسس ل التربنيسس  ظسسل  ربخنضسسًا بالرباسسبة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اا        

وقسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك خسالل فتسسرا الاسسربتني،  سسا يف ذلس  بالرباسسبة حلسسل التوقسسيات    
، وطلبسوا التزا سًا   2015املالقة لنترا طويلة  و ثسوا املربظمسات علس  ااسسراع بالتربنيس  يف عسام       

قويسسًا علسس  املاسستوى التربنيسس ي بضسسماك املاسساءلة بالرباسسبة للامليسسة، واحلسس   سسن املاسستوى الاسسام       
خطار  وبا  ذل  أشاد اجمللس ب  ا   األ م املتحس ا اائسائي علس  التقس م امللحسوس الس ي       ليت

  2015أ رز  بالربابة للتوقيات املالقة لنترا طويلة حبلول كا وك الثاين/يرباير 
وأعربسست السس ول األعضسساء عسسن تقسس يرزا اجسسراءات بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي        - 99

اواك بيية تازيز املشتريات عن طريسق تشسجيع املزيس   سن الونساءا،      وقرب و  األ م املتح ا لل
والشنافية، واملااءلة، واال تثال  وشجات كلتا املربظمتني عل   واقسلة تازيسز املشستريات عسن     

http://undocs.org/ar/DP/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/3
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/1
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طريق املزي   ن ااقسال ات، وخاقسة يف ختطسيط املشستريات، والقس را، واال تثسال )بالترباسيق        
 سم املتحس ا اائسائي( جلاسل املواتس  الُقطريسة أكثسر        الوثيق  سع  ؤساسات أخسرى يف ج ساز األ    

كناءا  وبا  أك أعربت ال ول األعضاء عن تق يرزا للتحايربات السيت أجرازسا قسرب و  األ سم     
املتحس ا للاسواك علس  أداتسه اخلاقسة بتقيسسيم أداء البسائاني، طلبست  سن الصسرب و  أك ياسستارض          

والنااليسسة يف مجيسسع و سس ات الامسسل   زسس   الامليسسات بصسسورا وثيقسسة لضسسماك اسسستمرار اال تثسسال 
وشجات الوفود كاًل  ن بر ا   األ م املتح ا اائائي وقرب و  األ م املتح ا للاسواك علس    
 واقسسلة ج ودمهسسا لتازيسسز حدارا األقسسول  وعسسالوا علسس  ذلسس ، ر بسست الوفسسود بالتقسس م السس ي  

الست حهنسا تتطلسسع حىل   أ رزتسه كلتسا املربظمتساك يف التصس ي اللتزا سسات اسستحقاقات املسوظنني، وق      
  ارفة جتارهبما ااجيابية 

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

أشاد أعضاء اجمللس ب  ا   األ م املتح ا اائائي لامله اجلاد لتحقيق  رتبتسه اجل يس ا    -100
ملؤشسر شسنافية    “تاستطيع لويلسه    شسر  سا  ُأ”بوقنه املربظمة اائائية األكثر شسنافية عمساًل  بس أ    

املاو ة  ور بسوا ططسة املربظمسة ملااجلسة أولوياتسه الاليسا الثما يسة ذات الصسلة  راجاسة احلاسابات           
  والربسس   املتاسسق جتسسا  التحسسويالت الربق يسسة وعمليسسات الضسسماك للتربنيسس   2015-2014للنتسسرا 

 الوط   وتصميم ال ا   واملشاريع، ورق زا وتقييم ا  والييف، واملشتريات 
واعترفسست الوفسسود بالتحسس يات السسيت تواج  سسا املربظمسسة يف تربنيسس  الربسس   املتاسسق جتسسا            -101

وأمه سسا االفتقسسار حىل حجسسراء تقييمسسات للربسس      -التحسسويالت الربق يسسة، وطرائسسق التربنيسس  الوطربيسسة   
املتاسسق حزاء التحسسويالت الربق يسسة علسس  املاسستوى الُقطسسري، وأوجسسه الضسساف يف رقسس  الشسسركاء  

لوط   وبا  االعتراق بأك ال  ا   اائسائي يف سسبيله لتس اول حطسار  سربق       املربن ين يف التربني  ا
للربسس   املتاسسق جتسسا  التحسسويالت الربق يسسة، وبربسساء قاعسس ا بيا سسات لتتبسسع التربنيسس ، شسسجات الوفسسود   
املربظمة عل  تربايق عمل ا  ن أجل بقيق املزي   ن اال تثال للج ود األوسع  ن أجل باسني  

  جودا ال  ا   واألداء
وأ ا  أعضساء اجمللسس علمسًا  جموعسة التحس يات السيت يواج  سا ال  سا   اائسائي يف           -102

تصميم ال ا   واملشاريع ورق زا وتقييم ا، وأشاروا حىل أهنم سيقو وك برقس  وثيسق للتقس م    
احملرز يف ز ا اجملال، وخاقة أداء املوات  الُقطريسة، وشس دوا علس  أمهيسة تازيسز ثقافسة املاساءلة        

لسس   طسسا  ال  سسا    و ثسسوا ال  سسا   علسس  اختسساذ تسس ابري ملااجلسسة  راجاسسة احلاسسابات املتوسسررا  ع
للشركاء املربن ين املشنوع بتحنظ، وحيالء أولوية عليسا لضسماك جسودا ال جمسة واادارا القائمسة      
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عل  الربتائ  عل  املاتوى الُقطري  وق  شجاوا ال  ا   بشول عسام علس  تازيسز ق رتسه علس       
 را والامل  ع الشركاء املربن ين اادا
وبالربابة ملاألة الييف، أشارت الوفود حىل رأي جملس  راجاي احلاابات بسأك بر سا      -103

علسس   -األ سسم املتحسس ا اائسسائي حباجسسة حىل حعسسادا تقسس ير لسساطر اليسسيف واختسساذ تسس ابري ملوافحتسسه  
بشسسول عسسام  السسرغم  سسن التحاسسيربات السسيت  تجسست عسسن و سسع  ظسسام  اسسزز لوشسسوق املرتبسسات    

وقسسالوا حهنسسم يتطلاسسوك حىل احلصسسول علسس   زيسس   سسن املالو سسات     -والتقاسسيم الوا سس  للاسسلطة  
املنصلة يف التقارير القاد ة  وبيربما أب وا تن م م للتح يات، قالوا حهنسم يتوقاسوك التسزام احلس ر     
بصورا  اتمرا يف ج ود ال  ا   للوشسف عسن املخالنسات يف املشستريات، وممارسسات اليسيف       
األخسسرى و ربا سسا  وقسسالوا حهنسسم يتطلاسسوك حىل بسس يثات عسسن ااجسسراءات السسيت ُتتخسس  يف املاسستقبل  

 لتاظيم فر  اا ااب 
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
ر   أعضاء اجمللس بالتق م ال ي أ رز  قرب و  األ سم املتحس ا للاسواك يف  ااجلسة      -104

اتويات الاا ة للايولة ق  ارتنات بسني  توقيات جملس  راجاي احلاابات،  شريين حىل أك امل
  وبيربما اعترفوا حباجة الصرب و  حىل اال تناس بأرق ا  ق ية كافيسة،  2013و  2012عا ي 

فقسس  أكسس وا علسس  أمهيسسة حدارا األرقسس ا بنااليسسة  وأعربسسوا عسسن سسسرورزم اجسسراء تقيسسيم لسس ورا  
  زي   ن التحاسيربات لتيطيسة    راجاة احلاابات القائمة عل  املخاطر، وقالوا حهنم يتطلاوك حىل

دورا املراجاة ال اخلية  ويف ز ا الص د، سلطت الوفسود الضسوء علس  ثالثسة جمساالت رئياسية:       
 التحويل التجاري، وحدارا املوارد البشرية، واابال  املات 

وبيربما أعرن أعضساء اجمللسس عسن سسرورزم للتقس م الس ي أ سرز  الصسرب و  يف تازيسز           -105
لُقطرية وااقليمية، حال أهنم أب وا قلق م ألك قضايا  ايربسة تتالسق بإ سناء الطسابع     ق را املوات  ا

ااقليمسسي قسس  تقسسسوض فااليسسة املواتسس  املي ا يسسسة، وال سسسيما و سسوح األدوار، ورقسسس  األداء،       
و واء سسة املواتسس  القطريسسة وااقليميسسة  وبيربمسسا اعترفسسوا حبيويسسة عمليسسة بيسساك اجلسس وى، حال أهنسسم   

للاملية الاا ة اعادا اهليولسة املؤساسية  و ثسوا الصسرب و  علس  تسوفري تس ري         طلبوا تو يحًا 
ح ايف و وارد لتازيز الضوابط ال اخلية وحدارا املخاطر عل   اتوى املوات  القطرية، وحبسث  

وزسسي خطسسوات قسس  تتصسس ى للتوقسسيات   -خيسسارات مل سسام تنسسوي  الاسسلطات ملراكسسز اخل  سسة  
بة، واملشستريات، والتاساوك  سع الشسركاء املربنس ين  وفيمسا يتالسق        املتالقة بإدارا املخزوك، والرقا

بسسإدارا املسسوارد البشسسرية، وباسس  ااشسسارا بشسسول خسسا  حىل ج سسود الصسسرب و  ملااجلسسة عسس د  سسن  
 الشواغل، قالت الوفود حهنا تتطلع حىل تقييم تأثري  احملتمل عل  تربني  ال ا   
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للاسسواك لبسس ء  ظا سسه اخلسسا  بال جمسسة  وأشساد أعضسساء اجمللسسس بصسسرب و  األ سسم املتحسس ا  -106
الاامليسة، والس ي سسيازز الشسسنافية وحدارا الشسركاء املربنس ين  وباسس  االعتسراق بامسل الصسسرب و         
الرئياي  ع الشركاء املربن ين يف جمال برباء الق رات، ش دت الوفود عل  احلاجة حىل التصس ي  

السس ي أ سسرز  الصسسرب و  يف  بنااليسسة للمخسساطر املرتبطسسة بسس ل   وأعربسسوا عسسن سسسرورزم للتقسس م 
 راقبة االستشساريني و سوظني املاساع ا املؤقتسة، وقسالوا حهنسم يتطلاسوك حىل بس يث السستاراض          
الصسسرب و  لاياسسسته بشسسأك احلاقسسلني علسس  اتناقسسات اخل  سسة اخلاقسسة، وو سسع قائمسسة ج يسس ا       

حسسة عسسن باالستشسساريني  وفيمسسا يتالسسق بسساابال  املسسات، ر سس  أعضسساء اجمللسسس باملالو سسات املربق  
التواليف املؤساية و نقات ال  سا  ، وطلبسوا تقس مي التحس يثات يف املاستقبل بشسأك توقسيات        

 جملس  راجاي احلاابات  من التقرير املات للصرب و  والوشوق املالية املراجاة 
وردًا عل  ذل ، وجَّه امل ير املااوك ل  ا   األ م املتح ا اائسائي الشسور حىل الوفسود     -107
اليقا سسسا، وأكسسس  هلسسسا أك ال  سسسا   اائسسسائي سسسسيااي شسسسواغل ا، وخاقسسسة فيمسسسا يتالسسسق     علسسس  ت

 باملشتريات، وسيبلي ا بصورا  ربتظمة بالتق م احملرز 
وركز  ائ    ير  وت  الشسؤوك ااداريسة ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي رد  علس          -108

ئسائي قس  أجسرى استارا سًا شسا اًل      الرب   املتاق للتحسويالت الربق يسة  وأو س  أك ال  سا   اا    
لطرائق التربني  اخلاقة به، وأبرززا التربني  الوط  ال ي كاك الرب   املتاق للتحسويالت الربق يسة   
أ    وو اته  وق  اخت  ال  ا   اائسائي هنجسًا  سن مخاسة فسروع ملااجلسة قضسايا الربس   املتاسق          

صسورا جيس ا  )ن( وحدخسال تيسيريات     للتحويالت الربق يسة: )أ( ح نساذ ااجسراءات السيت تامسل ب     
عل  ااجراءات حذا تطل  األ ر، ملااع ا املوات  الُقطرية بالتقييمات ذات الصسلة، والرقس ،   
واملشتريات  )ع( وال خول يف  وار أكثر فاالية  ع الشسركاء املربنس ين والبلس اك السيت يشسمل ا      

يسة الوطربيسة ودور بربساء القس رات     ال  ا   ملواز سة أفضسل اخليسارات،  سع اال تسرام الوا سل للملو      
السس ي تقسسوم بسسه املربظمسسة  )د( وتربقسسي  الاياسسسة املؤساسسية ملربسسع اليسسيف، و واء تسس ا  سسع أفضسسل       
املمارسسسات، وتشسسجيع االعتمسساد السسوط  لاياسسسات  وافحسسة اليسسيف، السسيت تركسسز كسس ل  علسس    

عمليسسة  اسسترداد األ سسوال  )زسسس( وتامسسيم طريقسسة الربسس   املتاسسق للتحسسويالت الربق يسسة علسس   طسسا  
 ال جمة الُقطرية  ن الب اية حىل الرب اية، ويف وثائق ال جمة 

وركزت  ائبة امل ير التربنيس ي )اادارا( لصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك ردزسا علس          -109
تابئسسسة املسسسوارد والتربنيسسس ، وقسسس رات املواتسسس  ااقليميسسسة والقطريسسسة، وحدارا املسسسوارد البشسسسرية،      

، أفسسادت بسسأك 2015ا تنسساس الصسسرب و  بالربقسس  السسوارد يف عسسام  واملشسستريات  وبالرباسسبة لقضسسية
كا ت عالية بصورا غسري  اسبوقة، بالرباسبة للمسوارد األساسسية       2014 ا الت التربني  يف عام 

وغري األساسية عل     سسواء، بنضسل بس يث ُأجسري علس  التربنيس ، وزسو  سا ياوسس القس را           
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األفضل  وأ افت أ ه كاك زربساك اخننساض كسبري    املاززا للموات  ااقليمية والُقطرية، والرقابة 
يف ع د  تائ   راجاي احلاابات اخلارجيني ال ين استؤجروا لتقييم ا تثال الشسركاء املربنس ين،   
وزو  ا هثل اجتازًا حجيابيًا بشول عام  ولالستنادا  ن ز   االجتازات ااجيابية، بس أ الصسرب و    

افظسة يف جسا ت ال  سا   واادارا علس   س       يف حجسراء استارا سات دوريسة للح    2014يف عام 
سواء، ملرباقشة  ا الت التربني  والشواغر،  ع التركيز علس  أسسبان أداء التربنيس   وأشسارت حىل     
أك عمليسسة ح سسناء الطسسابع ااقليمسسي، بسسالترادق  سسع حعسسادا اهليولسسة املؤساسسية، سسستؤ   ارزسسا         

جماالت الامل: املوارد البشسرية،   ،  ع تازيز ق رات الصرب و  يف مجيع2015بالوا ل يف عام 
وتابئسسة املسسوارد، واالتصسساالت، والرقسس  والتقيسسيم  ويقسسوم الصسسرب و   اليسسًا باسسستومال ُكتيبسسه      
التربظيمي لتو ي  األدوار واملاؤوليات عل  لتلف املاتويات وعل   اتوى الرقابة املتوقاسة   

لتحليسسل املسسوارد البشسسرية،   وبالرباسسبة ادارا املسسوارد البشسسرية، أدخسسل الصسسرب و  وظينسسة ج يسس ا   
هب ق  ااجلة االخترباقات ال اخلية يف جمال التايني  وبالربابة لل جمسة، حيساول الصسرب و  ب يس      
جماالت تقربية توج  له في ا  اظم الشسواغر  سىت يتاسا لسه توجيسه عمليتسه اخلاقسة بسالتايني يف         

لس ي يركسز علس   ااجلسة     ز   اجملاالت  وشورت الوفسود علس  دعم سا لربظسام ال  سا   الاسام، ا      
االخترباقات يف التربني   وبالربابة للمشتريات، قالت حك الصرب و   ريص عل  التاساوك يف هنس    

  شتركة  ع  ربظمات أخرى تاباة ليت م املتح ا 
ورد  سس ير شسسابة اخلسس  ات ااداريسسة لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك علسس  القضسسية      -110

ات، واال تيساز التشسييلي  وباس  أك أكس  للوفسود أك الصسرب و        املتالقة بإدارا الربق ، واابال  امل
يرق  عن كث  التس فقات ال اخلسة واخلارجسة ألرقس ته الربق يسة، شسجع اجل سات املا سة علس           
سسسرعة تقسس مي تا سس ا ا  اسسامهات التمويسسل،  ظسسرًا ألك ذلسس  ياسس ل ختطسسيط بسسرا   الصسسرب و    

 اتمس ا جلميسع ااسسبيه لضسماك االرتقساء      وبالربابة للتس ري ، اسست ل الصسرب و  دورا ت ريبيسة     
بامل ارات اخلاقة باملاايري احملاسبية ال ولية للقطاع الاام  وباملثسل، وفَّسر الصسرب و  تس ريبًا علس       
حدارا أ سسوال املخسسازك جلميسسع ج سسات الترباسسيق لتقسس ير املخسساطر و ااجلتسس ا  وقسس  بسس أ الصسسرب و  

سسستاراض مجيسسع الامليسسات التجاريسسة    ال 2013 شسسروعه اخلسسا  باال تيسساز التشسسييلي يف عسسام    
الرئياية )التمويل، واملشتريات، والانر، واملوارد البشرية(، ولتح ي  كيف هوسن تربنيس  زس      
الامليسسات بصسسورا أكثسسر فااليسسة وكنسساءا دعمسسًا لتربنيسس  السس ا  ، خاقسسة يف سسسيا  خطسسة التربميسسة  

صسرب و  خطسوات  لموسسة      وبالربابة لقس رات املواتس  الُقطريسة، يتخس  ال    2015با  عام  ملا
 ملواء ة امل ارات  ع الربموذع التجاري للمربظمة واألولويات الوطربية 

وركز  ائ  امل ير التربني ي ملوت  األ م املتح ا خلس  ات املشساريع رد  علس  حعسالك      -111
املوت  جلميع بيا اته اخلاقة باملشاريع عل   وقاه الشسبوي خسالل الاسربوات اخلمسس املا سية،      
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وزسسي  بسسادرا دفاتسسه للحصسسول علسس  شسس ادا املبسسادرا ال وليسسة لشسسنافية املاو سسة، والسسيت ُ ربحسست      
    2012للموت  يف عام 

وأشار   ير  راجاة احلاابات اخلارجية  جلس  راجاي  اابات األ م املتحس ا حىل   -112
أك الشركاء يف النريق ق  عر وا بسإخال  توقسيات جملسس  راجاسي احلاسابات كمسا وردت       
يف تقارير  حىل املربظمات الثالا  وق  أظ ر كل  ن بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي وقسرب و      

لاواك تق  ًا جي ًا يف االستجابة للتوقيات احلالية والاسابقة، كمسا يتضس   سن     األ م املتح ا ل
اخنناض يف ع د التوقيات  ن أ   األعوام حىل الاام الس ي يليسه  وأشسار  سع ذلس  حىل وجسود       
تناوتات يف توقيت ردود املربظمات وتقييم ا ال ا   وكا ت زرباك أيضسًا ثيسرات يف التوقاسات    

ن  يسسث التوقسسيات املتوسسررا  وكجسسزء  سسن تركيسسز  علسس  الشسسنافية، بالرباسسبة للسسرد، وخاقسسة  سس
و سسع جملسسس  راجاسسي احلاسسابات ئوذجسسًا يرببيسسي أك تتباسسه املربظمسسات عربسس  اابسسال  عسسن اليسسيف   
لضماك اتاا  القضايا اليت لت  ااجلت ا  وسيتم جت يسز قسيية هنائيسة للربمسوذع يف آذار/ سارس      

علس  تقس مي كشسوف ا املاليسة الاسربوية يف         وشجع جملس  راجاسي احلاسابات املربظمسات   2015
 وع  أبور  ن املوع  املربصو  عليه يف لوائح ا وقواع زا املاليسة،  سن أجسل حتا سة  زيس   سن       

 الوقت للمراجاني  ن أجل استومال عمل م، وجترب  حق ار آراء  راجاة  ؤقتة 
املتحسس ا اائسسائي  تقسسارير بر سسا   األ سسم   : 2015/5واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار     -113

وقرب و  األ م املتحس ا للاسواك و وتس  األ سم املتحس ا خلس  ات املشساريع عسن  السة تربنيس            
  2013توقيات جملس  راجاي احلاابات لاام 
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 املرفق
تقريسسر االجتمسساع املشسسترك للمجسسالس التربني يسسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا       

املتحسسس ا اائسسسائي وقسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك و وتسسس  األ سسسم  
خلس  ات املشسساريع و ربظمسة األ سسم املتحسس ا للطنولسة )اليو ياسسيف( وزيئسسة    

 (2015شبا /ف اير  2األ م املتح ا للمرأا وبر ا   األغ ية الااملي )
 

يف شراكة  سع اآلخسرين: الس روس املاستنادا بشسأك االرتقساء باالبتوسار للوقسول          -ألف  
 حىل احملتاجني

 ي لليو ياسسيف االجتمسساع  ر بسسا جبميسسع املشسساركني يف     افتسست  رئسسيس اجمللسسس التربنيسس    - 1
االجتماع املشترك للمجالس التربني ية ل  ا   األ م املتح ا اائائي، وقرب و  األ سم املتحس ا   
للاسسواك، و وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع، واليو ياسسيف، وزيئسسة األ سسم املتحسس ا        

األ ني الاسسام ليت سسم املتحسس ا، السس ي كسساك  للمسسرأا، وبر سسا   األغ يسسة الاسساملي  ور سس  أيضسسا بسس  
 يشارك للمرا األوىل 

وبس أ األ سني الاسام االجتمساع باس د  سسن املال ظسات أكس  في سا األمهيسة املتزايس ا لسس ور            - 2
اهليئسسات ااقليميسسة واحلاجسسة حىل تازيسسز جمموعسسات امل سسارات وتقسس مي السس عم حىل السس ول األعضسساء  

 رئياية،  يث ذكر  ا يلي: عل  الصاي  ال وت  وأبرز أربع  قا 
 االبتوار ليس غاية يف    ذاته  • 
الشراكات  يوية لزيسادا املاسارق وامل سارات وأفضسل املمارسسات واملسوارد حىل أقصس          • 

    ممون 
 يتطل  االبتوار البيئة التمويربية املرباسبة  • 
ادرا علسس  يسستاني أك توسسوك قسسرباديق األ سسم املتحسس ا وبراجم سسا ووكاال سسا املتخصصسسة قسس   • 

 توسيع  يز االبتوار وأك با   اان النشل يف با  األ ياك 
و اقيف رؤساء و وان رؤساء  ربظمات األ م املتح ا الات النر  والتحس يات السيت    - 3

يواج وهنا يف و ع األفوار والامليات واملربتجات املبتورا وزيادا ع دزا  وكا ست تلس  املسرا    
لاسسست  اسسسائل االبتوسسسار، وتقبسسسل املخسسساطر وحدار سسسا،    األوىل السسسيت تربسسساقيف في سسسا املربظمسسسات ا  

 والشراكات، والتمويل  ع اجملالس التربني ية لول  رب ا 
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وزسو عمليسة    - “ اسرض لإلخناقسات  ”و ظمت املرباقشسة يف عس د  سن األجسزاء،  ربس ا       - 4
وجلاسسة ليتسسسئلة واألجوبسسة  سسع السس ول األعضسساء       -يسستالم في سسا املشسساركوك  سسن ااخنسسا     

وتبادلسست املربظمسسات الاسست خ ا سسا املوتاسسبة يف جمسسال االبتوسسار وأبسسرزت القيمسسة السسيت ياطي سسا    
االبتوار لل جمة  وعالوا عل  ذل ، ُق وم عس د  سن األفوسار بشسأك كينيسة الستمون  سن باسني         

توار يف املاستقبل،  سا يف ذلس   سن خسالل توثيسق السروابط  سع الربتسائ ، وتقاسسم املاسارق،            االب
وباني التواقل  ع أقحان املصلحة  وُأبرزت احلاجة حىل حقا ة قالت بني لتلف جوا س   

 عمليات األ م املتح ا، ال سيما املااع ا اا اا ية والتربمية 
الس ورا وقس  ت عس دا  سن التاليقسات، جساء       وشاركت ال ول األعضاء بنااليسة طسوال    - 5

 في ا عل  وجه اخلصو   ا يلي:
 هثل االبتوار أ   اجملاالت اليت يتاني عل  احلوو ات أك تاتثمر في ا  • 
 يتاني باني الصالت القائمة بني االبتوار والربتائ  احملققة    • 
    هون أك يا م االبتوار يف حجراء قياسات أكثر فاالية للتربمية • 
بسسأك توسسوك جمساال هوسسن أك تضسسع  ؤساسسات   2015تبشسر خطسسة التربميسسة ملسسا باس  عسسام    • 

 األ م املتح ا فيه هنجا أكثر اتااقا 
وعالوا عل  ذل ، أعربست عس ا دول أعضساء عسن رؤيتس ا بشسأك سسبل املضسي قس  ا،           - 6

  يث أشارت حىل أ ه يرببيي ليت م املتح ا:
ني مجيسسع  ربظمسسات األ سسم املتحسس ا  سسن أجسسل   أك تشسسجع علسس  تبسسادل البيا سسات فيمسسا بسس   • 

 االستنادا بصورا أفضل  ن البيا ات الضخمة و رب جيات االستشراق االستراتيجي 
أك تاتني   ن اخل ات املتوافرا ل ى جمموعة  تربوعة  ن اجل سات الناعلسة ألك التربسوع     • 

 يشول عربصرا بال  األمهية  ن عرباقر االبتوار   
ا وتضسسع ئسساذع أوليسسة هلسسا وجترهبسسا، حىل جا سس  القيسسام بالرقسس    أك ختتسس  أفوسسارا ج يسس  • 

 والقياس ال قيقني  ن أجل الترببؤ بااخناقات والربجا ات 
ويف اخلتام، أك  قادا  ربظمات األ م املتح ا الات أمهية  يئة البيئة التمويربية املرباسسبة   - 7

يم الشسراكات، وتاسزز التاساوك    لالبتوار السيت هوربس ا أك بس ا تسأثريا أكس  وأكثسر مشسوال، وُتق س        
والتبادل داخل  ربظو ة األ م املتح ا اائائية  واتنقوا علس  أهنسم حيتساجوك حىل غسرس االبتوسار      
يف ثقافا م التربظيمية وعل   سرورا أك باس  اادارا  اسان ااخنسا  الس ي هوسن أك يقسع        

 يف سيا  االبتوار 
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و يايف الوفود و ربظمسات األ سم املتحس ا    ويف اخلتام، شور رئيس اجمللس التربني ي للي - 8
الاسست علسس   شسساركت ا وأثسسا علي سسا الختاذزسسا هنجسسا  بتوسسرا حزاء االجتمسساع املشسسترك خسسالل      

 اجللاة الصبا ية 
 

هنسس   بتوسسرا يف تصسسميم السس ا   وتربنيسس زا دعمسسا لتنايسسل خطسسة التربميسسة ملسسا باسس        -بسساء  
 2015 عام
األ م املتح ا اائائي وقسرب و  األ سم املتحس ا    ر   رئيس اجمللس التربني ي ل  ا    - 9

للاسسواك و وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع  مثلسسي  ربظمسسات األ سسم املتحسس ا الاسست     
 واملتولمني الضيوق 

وأك ت   يرا بر ا   األ م املتح ا اائائي أك  ربظو ة األ سم املتحس ا ُتجسري  اليسا      - 10
أفضسل دعسم هوسن أك تق  سه حىل الس ول األعضساء يف       استارا ا لوينية عمل ا  ن أجسل  سماك   

  وتشمل عملية االستاراض اجل ود املتضافرا اليت تبس هلا  2015تربني  خطة التربمية ملا با  عام 
املربظمسسات لتصسسب    يسسأا لتحقيسسق اليسسرض املربشسسود  ربسس ا وتتضسسمن تازيسسز جمموعسسة  سسن الربسس        

 سسسو  تزايسسس   وأشسسسارت حىل أك    االبتواريسسسة حزاء ممارسسسسات التربميسسسة السسسيت تاسسستخ   ا علسسس      
التوربولوجيات اجل ي ا تتي  ملربظو ة األ سم املتحس ا الوقسول حىل مج سور أوسسع  سن أي وقست        
 ض ، يف  ني أك حشراك املاتخ  ني الربس ائيني يف ب يس  التحس يات وحجيساد احللسول هوسن أك       

ا، فسإك حجسراءات     وأخسري 2015يا م حس ا ا كبريا يف جناح تربني  خطة التربميسة ملسا باس  عسام     
التشييل املو س ا املتالقسة بتو يس  األداء لثسل تيسيريا رئياسيا يف تباسيط وترباسيق عمسل  ربظو سة           

 األ م املتح ا عل  الصاي  القطري 
وق م املرباق املقيم الاابق ليت م املتحس ا يف اجلبسل األسسود باس  الربس   املبتوسرا السيت         - 11

ملثسسال، جسسرى الامسل  سسع الشسسبان يف حطسسار  بسسادرا  جربتس ا األ سسم املتحسس ا زربسساك  فالس  سسسبيل ا  
بقيادا فريق قطسري تسابع ليت سم املتحس ا لتح يس  التحس يات واملشساركة يف حجيساد  لسول بشسأك           
بطالة الشسبان يف اجلبسل األسسود  و سن الس روس الرئياسية املاستنادا أك االبتوسار يتطلس  وقتسا           

 ويربطوي عل  التجري  وااخنا  
 وتسس  األ سسم املتحسس ا لترباسسيق الامليسسات اائائيسسة واملرباسسقة املقيمسسة     وأبسسرزت  سس يرا   - 12

الاسسابقة يف زا بيسسا السس روس املاسستنادا الرئياسسية يف زا بيسسا  وأكسس ت أك النريسسق القطسسري بر تسسه   
يرببيي أك يشسارك بشسول مجساعي، ال سسيما علس  قساي  الاياسسة الاا سة  ولثسل أ س  الاوا سل            

الاا ة  وذكرت أيضا أمهية تباسيط ااجسراءات والامليسات     احلامسة األخرى يف تازيز املشاركة
عل  الصاي  احمللي،  يث أشارت حىل تربنيس  حجسراءات التشسييل املو س ا، وأكس ت أ سه يرببيسي        
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ليت م املتح ا الااي بصورا  شستركة حىل تازيسز القس رات الوطربيسة ودعم سا  فمسن شسأك زس           
ر عمسل األ سم املتحس ا للماساع ا اائائيسة      االبتوارات أك تس فع قس  ا باجلولسة اجل يس ا  سن أطس      

 شسساركة مجيسسع أقسسحان املصسسلحة يف  سسر ليت التصسسميم والتربنيسس ، حذ أهنسسا تشسسمل اجملسساالت         
الرئياية هلس   اجلولسة وزسي: احلصسول علس  البيا سات وبليلس ا  وحشسراك املسواطربني  والتخطسيط           

  ا  ا يلي:للتربمية املات ا ة  وحجراءات الامل  وذكرت الوفود يف تاليقا
االبتوسسار  سسروري للتصسس ي للتحسس يات املتاسس دا األباسساد اهلا سسة والرباشسسئة  ثسسل القضسساء  • 

 عل  النقر وتيري املربا  
ستطل  ال ول األعضاء  ا يوني سا  سن املسوارد واملاساع ا للربجساح يف بقيسق أزس اق         • 

تابئسة  سوارد   التربمية املات ا ة، يف  ني أ سه جيس  علس  الس ا   القطريسة أك تاسا  حىل       
 القطاعني الاام واخلا  عل  الاواء عل  الصاي  الوط  

بتقسس مي اخلسس  ات، وزسسو  سسا يتطلسس  لسسويال   2015تتالسسق خطسسة التربميسسة ملسسا باسس  عسسام  • 
 التوسسسساليف يف سسسسسيا   ظسسسسام  ويرببيسسسسي  سسسسن    واقسسسسلة استوشسسسساق الوفسسسسورات يف  

 احلات  احلوكمة
ق را عل  بقيق اليسرض املربشسود حىل توسسع ح سايف     يرببيي أال تؤدي املرباقشة املتالقة بال • 

 يف البريوقراطية 
 سسن الضسسروري حعسسادا الربظسسر يف التجسسزؤ املزعسسوم املتالسسق  اسسألة تيسسري املربا /االسسست ا ة    • 

 البيئية داخل  ربظو ة األ م املتح ا   
 يرببيسي أك ي س ق تاس يل  واقسف  ربظو سسة األ سم املتحس ا حىل تازيسز  يزا سا الرباسسبية يف         • 

سسسستنادا  سسسن السسسربظم والربسسس      جمسسساالت  سسسن قبيسسسل اا صسسساءات والبيا سسسات،  سسسع اال    
 بالنال  القائمة

 وتضمن الرد الوارد  ن فريق املرباقشة الربقا  التالية: - 13
 2015ستربشأ التح يات الرئياية يف سيا  املضي ق  ا فيما يتالق ططة  ا باس  عسام    • 

 ا  قار ة باألز اق اائائية ليتلنيسة املربشسودا   اليت تتام بأهنا بويلية وأك  وأكثر تاقي
 سابقا 

سيلزم أك تووك  ربظو ة األ م املتح ا اائائية أكثر فااليسة  سن  يسث التولنسة وأكثسر       • 
تااو سسا،  سسن خسسالل االسسستنادا  سسن اخلسس ا يف جمسسال الاياسسسة الاا سسة لتحقيسسق  تسسائ           

  ات ا ة 
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املتحسسس ا خلسسس  ات املشسسساريع يف  اسسسرض   وأشسسسارت املسسس يرا التربني يسسسة ملوتسسس  األ سسسم  - 14
تلخيصسس ا للمرباقشسسات حىل أك تاسسخري قسسوا التوربولوجيسسا  سسن أجسسل قيسساس اآلراء يف مجيسسع أ سساء    
الااد هون أك يسوفر أساسسا شسا ال لتوجيسه  تخس ي القسرارات  وأكس ت أ سه يرببيسي أال توسوك           

يرببيسي أك تظسل األ سم    التربمية املركسزا علس  الربساس عمليسة جيسري اال سطالع هبسا ملسرا وا س ا  و         
 املتح ا عل  طريق تق   ا حىل األ ام وأك تواقل التويف وتالم الترببؤ واالستا اد لالبتوار 

وختم رئيس اجمللس التربني ي ل  ا   األ م املتح ا اائسائي وقسرب و  األ سم املتحس ا      - 15
فسود و ربظمسات   للاواك و وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع االجتماع بتوجيه الشور للو

 األ م املتح ا الات عل   شاركت ا الناالة و رباقشا ا املني ا 
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 اجلزء الثاين
  2015ال ورا الاربوية لاام 

 املاقودا يف  قر األ م املتح ا،  يويورك
 2015 زيراك/يو يه  9حىل  1يف النترا  ن 
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 املاائل التربظيمية -أوال  
للمجلس التربني ي ل  ا   األ م املتح ا اائسائي   2015ُعق ت ال ورا الاربوية لاام  - 1

وقرب و  األ م املتح ا للاواك و وت  األ م املتح ا خل  ات املشساريع  قسر األ سم املتحس ا     
  2015 زيراك/يو يه  9حىل  1يف  يويورك،  ن 

 2015وأقسسر اجمللسسس التربنيسس ي جسس ول األعمسسال وخطسسة الامسسل ل ورتسسه الاسسربوية لاسسام   - 2
(DP/2015/L.2 واعتم  تقرير ال ورا الاادية األوىل لاام )2015 (DP/2015/9 ) 
يف الوثيقسة   2015وترد القرارات اليت اخت زا اجمللس التربني ي يف ال ورا الاربوية لاسام   - 3

DP/2015/25   املوقع الشبوي للمجلس التربني يوزي  تا ة عل  
علسس  اجلسس ول السسز   التسسات للسس ورات   2015/15ووافسسق اجمللسسس التربنيسس ي يف قسسرار   - 4

 :2015املتبقية للمجلس التربني ي يف عام 
   2015أيلول/سبتم   4آن/أغاطس حىل  31 :2015 ال ورا الاادية الثا ية لاام 

و اقشت الوفود احلج  املؤي ا واحلج  املاار ة ملواك ا اقاد ال ورا الاربوية بالترباون  - 5
 بني  يويورك وجربيف  ود يتخ  اجمللس أي قرار بشأك  واك ا اقاد دوراته الاربوية 

 
 اجلزء املتالق ب  ا   األ م املتح ا اائائي  

 ال  ا   والتقرير الاربوي مل يرا ال  ا  بياك   يرا  - ثا يا 
أكس ت  س يرا ال  سا   يف  ال ظا سا االفتتا يسة أ سام اجمللسس التربنيس ي ) تا سة علسس            - 6

أتاح فرقة ق  ال تارب   را أخسرى لو سع    2015( أك عام املوقع الشبوي للمجلس التربني ي
خطسسة حئائيسسة بوليسسة  وقالسست حك ال  سسا   اائسسائي  لتسسزم بتربنيسس  اخلطسسة االسسستراتيجية للنتسسرا       

حىل األ سسام  ولنتسست اال تبسسا  حىل    2015، ودفسسع خطسسة التربميسسة ملسسا باسس  عسسام     2014-2017
الاسسوداك حىل اجلم وريسسة  تصسس ي ال  سسا   اائسسائي ليتز سسات يف البلسس اك،  سسن  يبسسال وجربسسون  

الاربيسسة الاسسورية والسسيمن، وسسسلطت الضسسوء علسس  عمسسل ال  سسا   اائسسائي يف سسسرياليوك وغيربيسسا   
ولي يا ملوافحة فريوس حيبسوال  وشس دت علس  أ شسطة ال  سا   اائسائي السيت تس عم االتناقسات          

 سسا   اائسسائي   وأشسسارت حىل أك ال 2015وخطسسة التربميسسة ملسسا باسس  عسسام   2015الاامليسسة لاسسام 
، 2015 لتسسزم بسسأك يقسسود  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا يف و سسع اسسستراتيجية التربنيسس  ملسسا باسس  عسسام     

أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة يف   إدمااا وخطسسط عمسسل وسسسيرباريوزات التخنيسسف، ويركسسز علسس     
للسياساات ودمااا   التخطيط الوط ، وتاريع وتريا التق م احملرز بشأك األز اق، وتق مي دعم 

 للبل اك املاتني ا  ن ال ا    تقنيا

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2015/9
http://undocs.org/ar/DP/2015/25
http://undocs.org/ar/DP/2015/25
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview/
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وأطلاسست املسس يرا اجمللسسس علسس  التقسس م احملسسرز علسس  قسساي  ال  سسا   اائسسائي، املسسبني يف    - 7
، DP/2015/11) 2014تقريرزسسسا الاسسسربوي عسسسن اخلطسسسة االسسسستراتيجية: األداء والربتسسسائ  لاسسسام      

، 2014  ويف عسام  2014ذل  تقييم األداء  قابل األز اق الرئياية لاام واملرفقات(،  ا يف 
 قسسق ال  سسا   اائسسائي أو جتسساوز  اظسسم األزسس اق الرئياسسية  وبيربمسسا واقسسل ال  سسا   اائسسائي  
حعادا اهليولة ال اخليسة، حبيسث يستمون  سن الوفساء بساليرض املتسوخ ، اخننس  التمويسل الاسادي           

، وتناقم ز ا االخننساض  تيجسة التقلبسات غسري املواتيسة يف      2014 )األساسي(  را أخرى يف عام
سسسار الصسسرق  وأشسسارت حىل أك ال  سسا   اائسسائي يامسسل علسس  توسسسيع  طسسا  قاعسس ا التمويسسل، 

  وأكسس ت أيضسسًا أك ال  سسا   2018املاسسامهني األساسسسيني حبلسسول عسسام  عسس د هبسس ق  ضسساعنة 
اتيجيته بشأك التااوك فيمسا بسني بلس اك اجلربسون     اائائي سيربت ي  ن و ع الصيية الرب ائية الستر

 وتسس  األ سسم املتحسس ا  باستضسسافة، وأ سسه  لتسسزم 2015والتاسساوك الثالثسسي حبلسسول أيلول/سسسبتم  
 بني بل اك اجلربون  للتااوك فيما

وأكسس ت  سس يرا ال  سسا   اائسسائي أك ال  سسا   ال يسسزال  لتز سسا بالشسسنافية واملاسساءلة،      - 8
  اءات عن سياسة الوشف عن املالو ات واافصساح الالس  يف تقسارير    وباني عملية حق ار 

املراجاة ال اخلية للحاابات  وش دت   يرا ال  ا   عل  ال ور الترباسيقي لل  سا   اائسائي    
يف األ م املتحس ا، و شساركته يف رئاسسة النريسق الاا سل التسابع جملموعسة األ سم املتحس ا اائائيسة           

ت ا ة، ويف حقا سسة  رفسسق خلسسف حلملسسة األلنيسسة لو سسع خطسسة التربميسسة ملسسا باسس   املاسس  بالتربميسسة املاسس
، واملشسساركة يف  سسوارات اجمللسسس االقتصسسادي واالجتمسساعي بشسسأك ب يسس   و سسع   2015 عسسام

ج ساز األ سم املتحس ا اائسسائي يف األجسل األطسول  ولنتست اال تبسسا  حىل تقريسر ال  سا   اائسسائي         
(، و رفقاتسسه DP/2015/11/Add.1) 2014تركة يف عسسام بشسسأك توقسسيات و سس ا التنتسسييف املشسس  

 ( DP/2015/11/Add.2اا صائية )
ال ور احليسوي  وأثا أعضاء اجمللس عل    يرا ال  ا   ل ورزا القيادي وش دوا عل   - 9

، 2015السس ي قسسام بسسه ال  سسا   اائسسائي يف املاسساع ا يف ب يسس  خطسسة التربميسسة ملسسا باسس  عسسام         
وأزسس اق التربميسسة املاسست ا ة و سسا يتصسسل هبسسا  سسن اتناقسسات التمويسسل  وأشسسادوا بسسالتزام ال  سسا       

الصسمود    اائائي  اارات التربمية املات ا ة، واحلوكمة الشسا لة والناالسة، وبربساء القس را علس      
وشجاوا ال  ا   اائائي عل   واقسلة الامسل  سع الس ول األعضساء طسوال الامليسة، وال سسيما         
 ع أقل البل اك ئوا وال ول اجلزرية الصيريا الربا ية  وأعربوا عن دعم سم القسوي للامسل الس ي     

الس ول   قام به ال  ا   لإل اساب املبوسر وبربساء القس را علس  الصسمود يف احلساالت اا اسا ية ويف        
اهلشة، وأثربوا عل  استجابته احلامسة أل ور  رب ا الزلسزال الس ي وقسع يف  يبسال، وأز سة الالجسئني       

 الاوريني، وتنشي فريوس حيبوال يف غرن أفريقيا 

http://undocs.org/ar/DP/2015/11
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.2


E/2015/35 

 

45/152 15-21379 

 

ط أعضسساء اجمللسسس الضسسوء علسس  أمهيسسة اخلسس ا التقربيسسة والقيسسادا والسسرُب   االبتواريسسة    وسسسلَّ - 10
 سن   2015الامل الااملي  ول خطة التربمية ملا باس  عسام    لل  ا   اائائي، وخاقة يف:  ش 

واملشسساورات القطريسسة  والسسربط بسسني التربميسسة     “عسساملي”خسسالل ال راسسسة االستقصسسائية املاسسماا   
واالستجابات اا اا ية وبربساء القس را علس  الصسمود يف وجسه الوسوارا الطبيايسة  وبربساء قس را          

والتخنيسف  سن آثسار   وتازيسز احلوكمسة و قسو        أقل البل اك ئوا عل  التويف  ع تيري املربا  
اا ااك  ن خسالل التركيسز الطويسل األجسل علس  األسسبان اجل ريسة  وتشسويل  ربظو سة األ سم           
املتح ا لتني باليرض املتوخ   وطلبوا حيضا ا بشأك  ا ُأشري حليه عن اخننساض ر سا الشسركاء    

قسيم، وأعربسوا عسن قلق سم حزاء ح وا يسة      عن قيادا بر ا   األ م املتح ا اائائي لربظام املرباسق امل 
 أك يؤدي اخنناض التمويل األساسي حىل تاري   اتوى التزام ال  ا   للخطر 

وأثربت الوفود عل  جودا التقرير الاسربوي والتقس م الس ي أ سرز  ال  سا   اائسائي يف        - 11
 السسة، والاربسسف بقيسسق أزسس اق اخلطسسة االسسستراتيجية، وخاقسسة سسسيادا القسسا وك، واللجسسوء حىل الا 

القائم عل   وع اجلربس، واادارا الاسلمية للزناعسات، وبربساء التماسس  االجتمساعي يف  ساالت       
 سا باس  السزناع و سسا باس  الوسوارا  وشسسجات الوفسود ال  سا   اائسسائي علس  تازيسز احلوكمسسة          
وتقسسس مي اخلسسس  ات األساسسسسية  وأعربسسست عسسسن ارتيا  سسسا حزاء ئسسسوذع اابسسسال  عسسسن اخلطسسسة         

جية، وزسو األول الس ي ياسترب  حىل حطسار  توا سل للربتسائ  واملسوارد: وزسو خطسوا  سو           االستراتي
زيادا الشنافية واادارا القائمة عل  الربتائ  جرببا حىل جرب   سع تقريسر تقيسيم األداء  وال ظست     
بارتيسساح التحاسسيربات علسس   اسستوى املؤساسسة يف مجسسع الربتسسائ  واابسسال  عربسس ا، وأعربسست عسسن     

تظ ر التقسارير املقبلسة التحاسن يف عمليسات  سماك اجلسودا وأسسالي         تطلا ا ألك ترى كيف س
الامل القطرية وتبايط ا  وشجات ال  ا   اائائي عل   واقلة تازيز ق راتسه علس  اابسال     
القائم عل  األدلة، وأعربت عن تطلا ا ألك يشول ااطسار القسوي واملتوا سل للربتسائ  واملسوارد      

، ويازز املزيس   سن املواء سة  سع أزس اق      2016ف امل ا لاام قرارات ال ا   واستاراض  ربتص
التربمية املاست ا ة  وشسجات ال  سا   اائسائي علس  اال سطالع بس ور يف بربساء قس رات الرقس            

 والتقييم واملااءلة  ن أجل تربني  أز اق التربمية املات ا ة عل  الصاي  القطري 
ئسائي وق رتسه علس  االسستجابة  رو سة      وأعربت الوفود عن تقس يرزا لامسل ال  سا   اا    - 12

ال تياجسسات البلسس اك املاسستني ا  سسن السس ا  ، و سسماك تقسس مي  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا املاسساع ا  
لصسساو البلسس اك املاسستني ا  سسن السس ا   تلبيسسة لطلبسس ا، ووفقسسا ليتولويسسات احملسس دا علسس  الصسساي     

ائي سيواقسل اتبساع هنس   تمسايز     الوط   وأعربت عن ثقت ا يف أك بر سا   األ سم املتحس ا اائس    
حزاء ا تياجات البل اك املاتني ا  سن ال  سا  ،  سا يف ذلس  البلس اك املتوسسطة الس خل، وتقسوم         
عل  أساس امللوية الوطربية واالستاراض ال ي جيري كل أربع سسربوات ليت شسطة التربني يسة  سن     
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لسس  النقسسر وتربميسسة   (، وتركسسز علسس  القضسساء ع  226/ 67 أجسسل التربميسسة )قسسرار اجلمايسسة الاا سسة   
  2015الق رات، و ااع ا البل اك عل  اال تقال حىل خطة التربمية ملا با  عام 

وأعرن أعضاء اجمللس عسن القلسق حزاء االخننساض املاستمر يف املسوارد األساسسية، وأثسر          - 13
الاسلت احملتمسسل علس  ال جمسسة، وشس دوا علسس  احلاجسة حىل تصسسحي  اخستالل التسسوازك بسني املسسوارد       

ساسية/غري األساسية  وشجاوا مجيع ال ول األعضاء عل  اال تثال لاللتزا ات حزاء التمويسل  األ
األساسسسي غسسري املخصسسص السس ي هوسسن الترببسسؤ بسسه،  سسع تشسسجيع اجل سسات املا سسة الرباشسسئة علسس         
املاامهة  وش دت الوفود عل  أك ياترب  ختصيص املسوارد يف حطسار ترتيبسات ال جمسة حىل  اسايري      

 جيسسة عادلسسة، وبيا سسات  وثوقسسة   التحقسسق  ربسس ا،  بربيسسة علسس  التسس ابري املتاسس دا    و سسوعية، و رب
األباسساد للنقسسر والضسساف، وُتركسسز علسس  البلسس اك األكثسسر ا تياجسسا  وأعربسسوا عسسن تطلا سسم حىل        
استوشاق لتلف خيارات التمويل اجلي  الربوعية خالل املرباقشات السيت تس ور يف حطسار احلسوار     

  2015املربظم يف أيلول/سبتم  
ق أعضاء اجمللس أمهية كبريا علس   شساركة ال  سا   اائسائي يف  سوارات اجمللسس       وعلَّ - 14

االقتصادي واالجتماعي بشأك حعادا تربظيم ملربظو ة األ سم املتحس ا اائائيسة يف األجسل األطسول      
  وطلبسوا أك يربشسب بر سا   األ سم املتحس ا      2015وق ر ا عل  التص ي لتح يات  ا با  عام 

ائائي آلية اتا ة اجملال لاق  اجتماعات و لقات عمسل فربيسة  سع الس ول األعضساء بسالتوازي       ا
دوا عل  أمهيسة دور ال  سا   اائسائي يف تازيسز التاساوك       ع احلوارات لتازيز تبادل اآلراء  وش و

  فيمسسا بسسني بلسس اك اجلربسسون والتاسساوك الثالثسسي، ودعسسوا ال  سسا   اائسسائي حىل أك يقسس م حىل  وتسس
 األ م املتح ا للتااوك فيما بني بل اك اجلربون  زي ا  ن املوارد البشرية واملالية 

وأثربسست الوفسسود علسس   سس يرا ال  سسا   و وتسس  املسسوارد البشسسرية علسس  حدار مسسا حعسسادا       - 15
اهليولسسسة التربظيميسسسة، بيربمسسسا شسسسجات ما علسسس  كنالسسسة أك يوسسسوك التوظيسسسف وحدارا األداء فاسسسالني  

فسسود جب سسود بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي الرا يسسة حىل باسسني  واء سسة     وقسسويني  ور بسست الو
الاياسسسات  سسع السس ا  ، واحلسس   سسن االزدواجيسسة، وباسسني الوظسسائف التمويربيسسة األساسسسية،          
والتحول حىل جودا ال ا   وتربنيس زا، وتازيسز القس رات األساسسية يف اجملساالت ذات األولويسة،       

يبس و أ سه    ساسسي  ولنتست جمموعسة  سن الوفسود اال تبسا  حىل  سا        ع التش ي  عل  تقييم ال ور األ
تناوت بني البل اك املتق  ة والبل اك الربا ية يف بر ا   األ م املتحس ا اائسائي يف أعقسان حعسادا     

 اهليولة ال اخلية، و ثت ال  ا   اائائي عل   ماك التمثيل اجليرايف الاادل 
 سا   التسزام ال  سا   اائسائي بالقضساء علس  النقسر        وردا عل  ذل ، أك ت  س يرا ال   - 16

واستا اد  لتق مي  الو ات أفضل عن الربتائ   وسياتني ، حىل    كبري، بول عمل ال  سا    
اائائي  ن ااغاثة حىل التربمية  ن تركيز االزتمام عل  الاوا سل احملركسة ليتز سات،  سن خسالل      
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ات  وأشارت حىل أك الو  ا اجل يس ا لالسستجابة   احل   ن لاطر الووارا و ربع  شون الزناع
ليتز سسات، السسيت أعسساد بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي ح ياءزسسا، تونسسل اسسستجابة سسسرياة أقسسوى   
ليتز ات  وأو حت أك املااواا بني اجلرباني باليسة األمهيسة للتربميسة وتشسول أولويسة  ؤساسية       

اجسسة حىل  زيسس   سسن البيا سسات املصسسربنة عليسسا ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي  وشسس دت علسس  احل 
 اسسس   سسسوع اجلسسسربس  وقسسس  أد سسس  بر سسسا   األ سسسم املتحسسس ا اائسسسائي اابسسسال  املتوا سسسل عسسسن 
االستاراض ال ي جيري كل أربع سربوات يف خطته االسستراتيجية، وأ شسأ عمليسة  تاباسة قويسة       

جلربسون علس  تامسيم    وركزت اسستراتيجية ال  سا   اائسائي اجل يس ا للتاساوك فيمسا بسني بلس اك ا        
التااوك فيما بني بل اك اجلربون يف ال جمة، وأك تووك الشراكات ا اواسا ملبادس التااوك فيمسا  

 بني بل اك اجلربون 
وأك ت  ن ج ي  التزام ال  ا   اائسائي بسأك توسوك وظينسة التقيسيم قويسة و استقلة،         - 17

وتسس  التقيسسيم املاسستقل  سسن ختنيضسسات  ولنتسست اال تبسسا  حىل اجل سسود الرا يسسة حىل محايسسة  يزا يسسة   
التمويسسل األساسسسي  وبشسسأك ختصسسيص املسسوارد األساسسسية اسسستربادا حىل احلالسسة القطريسسة املتمسسايزا،    

  و ثسست علسس  حجسسراء  زيسس   سسن   2014/11اعتمسس  اجمللسسس بالناسسل الربسس   السسوارد يف القسسرار    
ة  سسن التمويسسل  يف املائسس 90  وأكسس ت أك  اسسبة  2016املرباقشسسة أثربسساء اسسستاراض  يزا يسسة عسسام   

دولسة عضسوا، وتاستلزم قس را أكس   سن املشساركة يف بمسل األعبساء            22األساسي جاءت  سن  
وقسس  ت حىل اجمللسسس أرقا سسا تشسسري حىل أك  يسسزاك التسسوازك اجليسسرايف بسسني املسسوظنني يف املواتسس         

ئسائي  ااقليمية واملقر هيل لصساو تربميسة التمثيسل القطسري  وقالست حك بر سا   األ سم املتحس ا اا        
قاد تازيز  ركز تقييم املرباقني املقسيمني، الس ي يشسمل تركيسز االزتمسام علس  بقيسق  زيس   سن          
التوازك بني اجلرباسني وزيسادا جمموعسة الوكساالت  ويف اخلتسام، أكس ت التسزام ال  سا   اائسائي          

 بثقافة قوية يف  ا يتالق باألخالقيات 
ك تقريسسر  سس يرا ال  سسا   عسسن اخلطسسة   بشسسأ 2015/7واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار    - 18

  2014االستراتيجية: األداء والربتائ  لاام 
وأ ا  اجمللس التربني ي علمسا بتقريسر بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي بشسأك توقسيات          - 19

( و رفقسسسسسه اا صسسسسسائي DP/2015/11/Add.1) 2014و سسسسس ا التنتسسسسسييف املشسسسسستركة يف عسسسسسام  
(DP/2015/11/Add.2 ) 

  

http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.2
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 الشؤوك اجلرباا ية يف بر ا   األ م املتح ا اائائي -ثالثا  
ق  ت امل يرا املااو سة ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي التقريسر الاسربوي املتالسق بتربنيس            - 20

(، DP/2015/2) 2014بر ا   األ م املتح ا اائسائي للماساواا بسني اجلرباسني لاسام      استراتيجية 
 و رفقاته 

، وأشسسادوا 2014 وأقسسر أعضسساء اجمللسسس بسساجلودا الااليسسة للتقريسسر، ور بسسوا بربتسسائ  عسسام     - 21
اتيجية لتاميم  راعاا املربظور اجلرباساين واابسال    بال  ا   اائائي الرتناع  اتوى اخلطة االستر

عن الشأك اجلربااين، يف الوقت ال ي بيَّربت فيه األثر احملتمل يف املاتقبل  و ثوا ال  ا   اائائي 
عل   واقسلة تامسيم  راعساا املاساواا بسني اجلرباسني يف مجيسع األ شسطة، وأعربسوا عسن تأييس  قسوي             

ية،  ثسل ختست م املاساواا بسني اجلرباسني، الس ي يرببيسي أك يوسسع         ليتدوات اخلاقسة باملاسائل اجلرباسا    
 بر ا   األ م املتح ا اائائي  طاقه ويص كر  حىل  ربظمات األ م املتح ا األخرى 

ور بسست الوفسسود  اسسامهة ال  سسا   اائسسائي الوسسبريا يف املاسساواا بسسني اجلرباسسني ولوسسني   - 22
بسني اجلرباسني يف اا اساب املبوسر والتربميسة املاست ا ة        املرأا،  شريًا حىل  تائ   ؤشسرات املاساواا  

والامالة واحلماية االجتماعية، وحك كا ت تاتق  أ ه هوسن عمسل املزيس ، وخاقسة اابسال  عسن       
االستجابة اجلرباا ية ادارا املخاطر املرباخية  وأعربت الوفود عن تطلا سا حىل مسساع املزيس  عسن     

ا وعمليسسات التسس قيق االزا يسسة علسس  أسسساس جرباسساين   سياسسسة ال  سسا   اائسسائي لضسسماك اجلسسود 
ال ظسست الوفسسود التقسس م احملسسرز يف املواتسس  القطريسسة بشسسأك املاسساواا بسسني اجلرباسسني ولوسسني   وحذ

املرأا، طلبت الوفود حيضسا ات بشسأك ااجنسازات والتحس يات السيت ال تسزال قائمسة  وال ظست         
يف جمال الاربسف القسائم علس      2014ا ة لاام الوفود  ع التق ير التق م احملرز  قابل األز اق اهل
  وع اجلربس، وخاقة يف األز ات و االت الزناع 

وأقرت الوفسود الامسل الس ي يقسوم بسه النريسق املاس  بالشسؤوك اجلرباسا ية، وطلبست حىل            - 23
ال  سسا   اائسسائي شسسيل  رباقسس   اتشسساري الشسسؤوك اجلرباسسا ية يف الوقسست املرباسسس  و سسماك   

  وشسسجات ال  سسا   اائسسائي 2014/1للمواتسس  القطريسسة، وفقسسا للقسسرار  القسس رات اجلرباسسا ية
املسستالقني باملاسساواا بسسني   3و  2علسس  أك يصسسل برباسسبة لصصسسات امليزا يسسة  سسن أجسسل الربسساجتني     

يف املائة، وطلبت حطالع ا بصورا  ربتظمة علس  أ س ا    15اجلرباني ولوني املرأا حىل  ابة الس 
وتاسسيني  اتشسسار  تنسسر  للشسسؤوك اجلرباسسا ية يف البلسس اك السسيت  سسا ياسستج  بشسسأك التقسس م احملسسرز، 

 ليسسسوك دوالر  وطلبسسست  الو سسسات  اسسستوملة عسسسن حطسسسال  الصسسسرب و    25تنسسسو   افظتسسس ا 
االستئماين املرك للمااواا بني اجلرباني ولوني املرأا  وأعربت الوفسود عسن اغتباط سا ألك تسرى     

الامسل علس   طسا   ربظو سة األ سم       أك تقرير املاساواا بسني اجلرباسني يتاسق  سع  ؤشسرات خطسة       
، 2014يف املائسة  سن الربتسائ  اجلرباسا ية يف عسام       80ال  سا   اائسائي    بإجنساز املتح ا  وأقسرت  

http://undocs.org/ar/DP/2015/2
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وشسجاته علسس   واقسسلة تسسوفري املالو سات عسسن  تسسائ  كسسل  ؤشسر لتح يسس  التحسس يات  وطلبسست    
جلرباسني ولوسني املسرأا     الو ات عن التقييمات اليت أجر ا زيئة األ سم املتحس ا للماساواا بسني ا    

 )زيئة األ م املتح ا للمرأا( بشأك حبال  ال  ا   اائائي عن الشأك اجلربااين 
و سع تاسسليط الضسسوء علس  السس ور القيسسادي ل  سسا   األ سم املتحسس ا اائسسائي وواليتسسه يف     - 24

ا بسسني ترباسسيق  ظسسام املرباسسقني املقسسيمني  سسع زيئسسة األ سسم املتحسس ا للمسسرأا  سسن أجسسل تازيسسز املاسساوا  
اجلرباني داخل  ربظو ة األ م املتح ا، ش دت الوفود عل  أمهية ترباسيق الس ا   املتصسلة بربسوع     
اجلربس واملااع ا التقربية  ع سائر  ربظمات األ م املتح ا  وطلبت أك تاوس التقارير الاسربوية  

ائسائي  املقبلة اجل ود املشستركة املتالقسة بالشسؤوك اجلرباسا ية  و سع االعتسراق جب سود ال  سا   ا        
الرا ية حىل بقيق التوازك يف املااواا بني اجلرباني يف املؤساة، وخاقسة يف املاستويات ااداريسة    
الاليسسا و اسستوى املرباسسقني املقسسيمني، شسسجات الوفسسود  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا بر تسس ا علسس            

 املزي   عمل
دت جمموعة  ن الوفود عل  أ ه ليس  ن اختصا  ال  ا   اائائي، وفقسا خلطتسه   وش و - 25

، الامسسل  سسع املثليسسات واملثلسسيني و زدوجسسي امليسسل اجلرباسسي    2017-2014االسسستراتيجية للنتسسرا  
و يايري اهلوية اجلرباا ية و ا لي قنات اجلرباني، وال ظت أك األ شطة املتصسلة هبس   النئسات    

افية جملتماا ا  وأي ت وفود أخرى تأييس ا تا سا عمسل ال  سا   اائسائي  سع       حىل القيم الثق ستايء
مجيع النئسات الضساينة،  سا يف ذلس  املثليسات واملثليسوك و زدوجسو امليسل اجلرباسي و يسايرو اهلويسة            

، 2015اجلرباسسا ية و سسا لو قسسنات اجلرباسسني، السسيت ترتوسسز علسس   بسس أ عامليسسة الشسسمول باسس  عسسام  
 املضينة  ل  عل  الصاي  القطري باالتنا   ع احلوو اتوشجاته عل  القيام ب 

وردا عل  ذل ، أبرزت امل يرا املااو ة لل  سا   اائسائي أك  تسائ  خطسة الامسل علس         - 26
ختصسيص    سن  يسث    طا  املربظو ة توفر تناقيل عن جنا ات وأوجه قصور ال  سا   اائسائي  

ني  وفيمسا يتالسق بتخصسيص املسوارد اجلرباسا ية يف      املوارد واهليول اجلربااين واملااواا بني اجلربا
ال  سسا   اائسسائي، سسسا  ال  سسا   اائسسائي حىل باسسني حبالغسسه لسسياوس  تسسائ  أعمالسسه يف اجملسسال  
اجلرباسساين يف الربسسوات  السسيت   في سسا تامسسيم  راعسساا املربظسسور اجلرباسساين  وأشسسارت حىل أك ال  سسا     

ه يف  واج سسة األز سسات  سسن أجسسل  سسماك التصسس ي   اائسسائي يايسس  الربظسسر يف الربسس   السس ي يتباسس  
للماائل اجلرباا ية، وأك ت أك املربظمة تتبع هنجا قائما عل   قسو  اا اساك يف التربميسة يضسم     

 مجيع النئات الضاينة دوك استثرباء 
وش د   ير  وت  الاياسات ودعم الس ا   يف بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي علس         - 27

يتصس ى، وفقسا لواليتسه، جلميسع أشسوال التمييسز ومحايسة النئسات الضساينة،          أك ال  ا   اائسائي  
يف ذلسس  املثليسسات واملثليسسوك و زدوجسسو امليسسل اجلرباسسي و يسسايرو اهلويسسة اجلرباسسا ية و سسا لو        سسا
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قسسنات اجلرباسسني، وعلسس  الصسساي  القطسسري، علسس   سسو يتماشسس   سسع  بسسادس امللويسسة الوطربيسسة        
 وباالتنا  دائما  ع احلوو ة املضينة 

ود يتخ  اجمللس قرارا بشأك التقرير الاربوي املتالسق بتربنيس  اسستراتيجية بر سا   األ سم       - 28
 ( DP/2015/12) 2017-2014املتح ا اائائي للمااواا بني اجلرباني، 

 
 تقرير التربمية البشرية -راباا  

، عسرض  س ير  وتس  تقريسر التربميسة البشسرية       57/264الاا سة   لشيا  ع قرار اجلمايسة  - 29
، و و سسوعه 2015آخسسر املاسستج ات بشسسأك املشسساورات املتالقسسة بتقريسسر التربميسسة البشسسرية لاسسام 

حعسادا الربظسر   ’سسيووك   2016  وأشسار حىل أك  و سوع عسام    ‘الامل  ن أجل التربمية البشسرية ’
 ‘ يف  نازيم التربمية البشرية و قاييا ا

شاد اجمللس بااس ام القيم ال ي أس م به  وتس  تقريسر التربميسة البشسرية يف الربقساب      وأ - 30
ال ائر بشأك التربمية عل  الصاي  الااملي، وأعرن عن ارتيا ه لامليسة التشساور السيت ا سُطل ع هبسا      

  ويتطلسسع أعضسساء اجمللسسس حىل الربشسسرا الاسسربوية، وخاقسسة التحليسسل  2015 سسن أجسسل تقريسسر عسسام 
وحقسرارا بسأك عسام    ‘  الامسل  سن أجسل التربميسة البشسرية     ’تركسز علس  املو سوع اهلسام     والربتائ  اليت 

يوافسسق السس كرى اخلا اسسة والاشسسرين اقسس ار التقريسسر، أشسسار اجمللسسس حىل أك املو سسوع     2016
، زو  و سوع  “حعادا الربظر يف  نازيم التربمية البشرية و قاييا ا”، وزو 2016املقترح لاام 

، ولتقيسيم أزس اق التربميسة املاست ا ة  والستمس      2015ية ملا با  عسام  آك أوا ه و  م خلطة التربم
،  س زا أمهيتسه   2016اجمللس حيضا ا بشأك  طا  واور تركيز املاائل اليت يترباوهلا تقرير عسام  

ألقل البل اك ئوا، وخاقة فيما يتالق بالبيا ات، وطل   ااع ا  وت  تقرير التربميسة البشسرية   
ئية الوطربيسسة  ووجسسه  سس اًء يسس عو حىل  زيسس   سسن التوا سسل واحلسس   سسن    يف بربسساء القسس رات اا صسسا 

 التناوت يف البيا ات الوطربية 
وأشار   ير  وت  تقرير التربميسة البشسرية، يف رد ، حىل أ سه يف  سوء الستيريات الاامليسة        - 31

را املا سية وبيئسة التربميسة اجل يس ا،  سن امل سم حعسادا الربظسر يف فوس          25اليت ش   ا الاسربوات السس   
التربميسسة البشسسرية و قايياسس ا لوسسي يسستمون التقريسسر  سسن  واقسسلة ااسسس ام يف الربقسساب واحلسسوار       
املتطسسورين بشسسأك التربميسسة، و سسن جتاسسي  الواقسسع اجل يسس ، وتسسوفري األدوات الالز سسة لتقيسسيم  تسسائ   
التربميسسة  وذكسسر أ سسه،  سسمن ذلسس  الربطسسا  األوسسسع، سسستقرر املشسساورات الاريضسسة القاعسس ا  سسع    

ت الناعلسسة املو سسوعات واملاسسائل السسيت سسسريكز علي سسا التقريسسر  وسسسيتي  املربتسس ى   لتلسسف اجل سسا
، ملوتسس  تقريسسر التربميسسة البشسسرية   2016 الاسساملي بشسسأك التربميسسة البشسسرية، السس ي ياقسس  يف عسسام    

  2016اكتاان الرؤية واملشورا والتوجيه  ن أجل تقرير عام 

http://undocs.org/ar/DP/2015/12
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أك املشسساورات طصسسو  تقريسسر وأ سسا  اجمللسسس التربنيسس ي علمسسا بسسالتقرير الشسسنوي بشسس  - 32
  57/264، وفقا لقرار اجلماية الاا ة 2016التربمية البشرية لاام 

 
 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا - خا اا 

بالربيابسسة عسسن املسس يرا املااو سسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي، عسسرض  سس ير املوتسس         - 33
تحسس ا اائسسائي ل يسس ات السس ا   القطريسسة اثيوبيسسا    ااقليمسسي ألفريقيسسا التسسابع ل  سسا   األ سسم امل  

ومج وريسسة تزنا يسسا املتحسس ا ومج وريسسة كوريسسا الشسسابية ال هقراطيسسة وقريغيزسسستاك و وزا بيسسق        
(  وعسسرض  ائسس  املسس ير ااقليمسسي للموتسس  ااقليمسسي ألوروبسسا ورابطسسة    DP/2014/13والسسيمن )

(، Corr.1 و DP/DCP/ARM/3ال ول املاستقلة  شسروعي وثسيقيت ال  ساجمني القطسريني ألر يربيسا )      
 ( DP/FPA/DCP/TKM/2وتركما اتاك )

 واء ة ال ا   القطرية  سع األولويسات ودورات   وحذ ال ظت الوفود أك  ن األساسي  - 34
ال ا   الوطربية، أشار أ س  الوفسود حىل أك احلوو سة اختس ت الترتيبسات الالز سة ملواء سة الس ا           
القطريسسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك  سسع خطسسة التربميسسة   

  2018-2014الوطربية لبل   للنترا 
، وثسيقيت ال  ساجمني القطسريني    2014/7ض اجمللس التربني ي وأقر، وفقا ملقسرر   واستار - 35

( السس ي كسساك DP/DCP/UGA/3ألر يربيسسا وتركما اسستاك  وُسسسح  ال  سسا   القطسسري ألوغربسس ا ) 
  ن املقرر أك يرباقشه اجمللس ويوافق عليه 

لتربني ي علما بسأول ل يس  لل  سا   القطسري اثيوبيسا ملس ا سستة أشس ر         وأ ا  اجمللس ا - 36
  وأول ل يسسسس  لل  سسسسا   القطسسسسري 2016 زيراك/يو يسسسسه  30 سسسسن كسسسسا وك الثاين/يربسسسساير حىل 

 زيراك/يو يسسه  30حىل  2015لوز/يوليسسه  1جلم وريسة تزنا يسسا املتحسس ا لنتسرا عسسام وا سس ،  سن    
ني جلم ورية كوريسا الشسابية ال هقراطيسة والسيمن ملس ا        وأول ل ي ين لل  اجمني القطري2016

  وأول ل يسس  2016كسسا وك األول/دياسسم   31كسسا وك الثاين/يربسساير حىل  1سسسربة وا سس ا  سسن  
كسسا وك  31كسسا وك الثاين/يربسساير حىل  1لل  سسا   القطسسري لقريغيزسسستاك ملسس ا سسسربة وا سس ا  سسن   

 ( DP/2015/13) 2017األول/ديام  
 

 التقييم -سادسا  
 سياسة التقييم املنقحة  

عرض   ير  وت  التقييم املاستقل يف بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي سياسسة التقيسيم         - 37
(  وعر سست املسس يرا املااو سسة ل  سسا   DP/2015/15املربقحسسة يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي )

http://undocs.org/ar/DP/2014/13
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ARM/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TKM/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/UGA/3
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األ م املتح ا اائائي الرؤية املتالقة بتربني  الاياسة املربقحة، وح ناء الطابع امل   علس  وظينسة   
 التقييم الال ركزي 

وأعسسرن أعضسساء اجمللسسس عسسن تأييسس زم القسسوي ألك توسسوك وظينسسة التقيسسيم قويسسة، وعسسن     - 38
اائسسائي سياسسسة  ربقحسسة يف تاسساوك وثيسسق  سسع السس ول    تقسس يرزم اعسس اد بر سسا   األ سسم املتحسس ا 

وزسسي أدوار  - األعضسساء  وأشسساروا حىل أك الاياسسسة اجل يسس ا تضسسم الا يسس   سسن املاسسايري الالز سسة 
و اسسؤوليات وا سسحة و سسوابط وتواز سسات  رباسسسبة و قتر سسات لتازيسسز التقييمسسات الال ركزيسسة 

ة وظينة التقييم  وأعربوا عسن تطلا سم   اليت تونل فاالي - وسلالة أكثر ح وا ا ملااءلة اادارا
لتنايل ا عل  وجه الاسرعة  وأعربسوا عسن تأييس زم القسوي السستقالل عمليسات  وتس  التقيسيم          
املاسستقل، وأكسس وا ا تياجسسه حىل  سسوارد كافيسسة، وبر سسا   للامسسل اسس د التوسساليف  وأكسس وا أك    

ئياية ألي وظينسة قويسة للتقيسيم،    املااءلة والتالم والزنازة واملص اقية واملربناة تشول املبادس الر
وأشاروا حىل أ ه يف أوقات القيود املالية، توتا  التقييمسات أمهيسة أكثسر  سن أي وقست  ضس ،       
بتح ي زا اجملاالت اليت بقسق في سا املسوارد واأل شسطة أكس  األثسر  وشسجات ال  سا   اائسائي          

 د التوساليف وعمليسات امليزا يسة    عل  حد اع تربقيحات الاياسة الاا ة، و رب ا بر ا   الامل احمل
 املتالقة به لتأ ني املوارد 

يرببيسي   و ع ااقرار بالتحايربات يف الاياسات، أكس ت باس  الوفسود أك قسرار اجمللسس      - 39
: )أ( التوافق يف اآلراء بشأك عملية تايني   ير  وت  التقيسيم املاستقل  )ن(    ا يلي يترباول أك

مليزا ية التقييم، اليت تتراوح علس  غسرار  يزا يسة قسرب و  األ سم املتحس ا       الربابة املئوية املات  فة 
يف املائسة  سن امليزا يسة     3و  1للاواك و ربظمة األ م املتح ا للطنولة )اليو يايف( بسني  اسبيت   

)ع( استراتيجية  تا دا الاربوات ا دا التوساليف لتازيسز التقييمسات الال ركزيسة يف      ال  اجمية 
 لضماك جودا التقييمات الال ركزية   غضوك ستة أش ر 

وش دت جمموعة  ن الوفود عل  أمهية التقييم للتالم وتصحي  املاار، وق  ت عس دا   - 40
أك تربص الاياسة املربقحة عل  أك هتثسل ال  سا   اائسائي لتوقسيات       ا يف ذل   ن التوقيات

اله  ودعيت اادارا حىل التشساور  سع   تقرير التقييم بطريقة ا دا ز ربيا وأك ُيبل   اجمللس عن ا تث
اجمللس بشأك التوقيات اليت د ُتربَن  با   وتأكي ا ليتمهية القصوى الستقالل عمليات  وتس   
التقييم املاتقل، أوقت جمموعة الوفود بسأك بس د الاياسسة املربقحسة الس ور الرائس  للمجلسس يف        

وتقاريرزا اشراق اجمللس، علس   تايني   ير املوت ، وأك ختضع   ا شيل الوظينة وجت ي زا 
أك توكسسل املوافقسسة الرب ائيسسة حىل رئسسيس اجمللسسس  وأخسسريا، أوقسست جمموعسسة الوفسسود بسسأال تتجسساوز    

يف املائة، لشسيا  سع املمارسسات ال وليسة       7حىل  5الربابة املئوية املات  فة  ن امليزا ية ال  اجمية 
ياسسسة املربقحسسة علسس  وجسسه    وشسس دت جمموعسسة الوفسسود علسس   سسرورا اال تسس اء  سسن و سسع الا       
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االسسستاجال، علسس   سسو ياوسسس  سس خالت السس ول األعضسساء، وال ظسست  سسع القلسسق أك بر سسا     
 األ م املتح ا اائائي د ي    با  توقيا ا 

وتأكي ا عل  أك تأجيل اختاذ قرار بشأك الاياسسة املربقحسة  سن شسأ ه أك يارقسل ح سراز        - 41
ي ا  ن ال ا  ، أعربت وفسود ع يس ا عسن التسزام قسوي      التق م وأك يلحق الضرر بالبل اك املاتن

باملوافقة عل  الاياسة املربقحة يف الس ورا  وطلبست جمموعسة  سن الوفسود  سع ذلس  حىل ال  سا           
اائسائي أك جيسسري  زيس ا  سسن املشسساورات  سع أعضسساء اجمللسسس للتوقسل حىل توافسسق يف اآلراء قبسسل     

أك يؤجسسل اعتمسساد قسسرار حىل السس ورا الااديسسة   ، وطلبسست حىل اجمللسسس  2015هنايسسة  زيراك/يو يسسه 
  وشجع رئيس اجمللس أعضاء اجمللس عل  حجيساد أر سية  شستركة والتوقسل     2015الثا ية لاام 

 حىل توافق يف اآلراء يف ال ورا 
وردا عل  ذل ، شرح   ير  وت  التقييم املاتقل يف بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي     - 42

لارباقسر اخلماسة يف اسستاراض الاياسسات  فقسال ح سه       ا  سا   اائسائي   الهبسا  تربساول  ي الابل السيت 
بالرباسسبة للاربصسسر األول بشسسأك املخسساطر احملتملسسة لتقسسوي   وثوقيسسة التقييمسسات الال ركزيسسة، فسسإك  
الاياسسسة تقتسسرح النصسسل بسسني املسس فوعات، وح سسناء الطسسابع امل سس  علسس  وظينسسة التقيسسيم، واتبسساع 

وجال  وت  التقيسيم املاستقل يقسيكم بصسنة  استقلة التقييمسات        استراتيجية التقييم الال ركزي،
الال ركزية لضماك االستقاللية واملص اقية والنائس ا  وبالرباسبة للاربصسر الثساين، أشسار حىل أ سه ال       
توج  تأخريات قائمة يف التقييمات املاتقلة باب   ربازعات غري  ربطقيسة، وزسي عمليسة وت تسع     

ي  سن أجلس ا  ظا سسا للتتبسع والرقس ، باسس   وافقسة  وتس  التقيسسيم       بر سا   األ سم املتحس ا اائسسائ   
املاسستقل عسس  رد اادارا  وأ سساق أ سسه يف  سسا يتالسسق بالاربصسسر الثالسسث، بشسسأك  قسسص التقييمسسات  
املاسستقلة لضسسماك اجلسسودا السسيت جتري سسا الصسسرباديق والسس ا   املربتاسسبة، أك  وتسس  التقيسسيم املاسستقل  

بر سسا    تطسسوعي األ سسم املتحسس ا وقسسرب و  األ سسم     ا سسطلع  اسسؤولية تقيسسيم جسسودا تقييمسسات  
املتحسس ا للمشسساريع اا تاجيسسة  ويف  سسا يتالسسق بسسالرابع، بشسسأك بسس يث أمهيسسة املنسسازيم، قسسال حك     
 وتسس  التقيسسيم السس اخلي قسسام  واء تسس ا  سسع قواعسس  و اسسايري األ سسم املتحسس ا، والتقيسس  باملاسسايري       

عمليات  وت  الترباسيق الس اخلي، قسال حك     ال ولية  وبالربابة للاربصر اخلا س، بشأك استقالل
بر ا   األ م املتح ا اائائي أعط  اجمللس مجيع التناقيل واايضا ات ليستمون  سن التوقسل    

 حىل قرار   
وأكسس ت املسس يرا املااو سسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي،  شسس دًا علسس  املشسساورات      - 43

ربقحسة واملالو سات املق  سة حىل أعضساء اجمللسسس،     املوثنسة السيت دارت  سىت اآلك بشسأك الاياسسسة امل    
عل   رورا اعتماد قرار يف ال ورا  ويف  الة اارجاء، فإك ال  ا   اائسائي  استا  ملواقسلة    

 املرباقشات  ع أعضاء اجمللس  ن أجل تازيز الاياسة واملضي ق  ا 
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اآلراء  سن أجسل   ويف  وء اخلالفات املتبقية وعس م القس را علس  التوقسل حىل توافسق يف       - 44
اختساذ قسسرار يف السس ورا، قسسرر اجمللسسس التربنيسس ي سسح  البربسس  املتالسسق باياسسسة التقيسسيم املربقحسسة يف   

 (  ن ج ول أعمال دورا اجمللس DP/2015/15بر ا   األ م املتح ا اائائي )
 

 التقرير السنوي بشأن التقييم  
عرض   ير  وت  التقييم املاتقل يف بر ا   األ م املتح ا اائائي، التقريسر الاسربوي    - 45

(  وتباتسسه املسس يرا املااو سسة ل  سسا   األ سسم   Corr.1 و DP/2015/16) 2014عسسن التقيسسيم يف عسسام  
 املتح ا اائائي برد اادارا 

ء اجمللسسسس ب  سسسا   األ سسسم املتحسسس ا اائسسسائي و وتسسس  التقيسسسيم املاسسستقل  وأشسسساد أعضسسسا - 46
اللتزا  ما بأعل   اايري اجلودا عرب  حجراء التقييمسات، السيت تاستلزم  سوارد بشسرية و اليسة ذات       
جودا عالية، ولنتوا اال تبا  حىل ثسالا  اسائل  األوىل، باس  أك أشساروا حىل أك الشسواغر أثسرت       

التقيسسيم املاسستقل علسس  شسسيل الوظسسائف السسيت د ُتشسسيل باسس ، وعلسس   علسس  القسس را،  ثسسوا  وتسس 
 واقلة بر اجمه للتطوير امل   لتازيز   ارات املوظنني  وطلبوا حيضا ات بشأك اآلثار املترتبسة  
علسس  ختنسسي  امليزا يسسة، وأكسس وا  سسن ج يسس  احلاجسسة حىل بر سسا   عمسسل اسس د التوسساليف  و سسع     

اتسس  القطريسسة علسس  التقيسسيم، طلبسسوا  الو سسات عسسن املاسسايري      ااشسسارا حىل الزيسسادا يف قسس را املو  
املاسسستخ  ة يف ب يسسس  أخصسسسائيني يف الرقسسس  والتقيسسسيم  وبالرباسسسبة للماسسسألة الثا يسسسة، أقسسسروا يف  

يتالسسق  تاباسسة  تسسائ  التقيسسيم شسسرطا ج يسس ا لسسردود اادارا يتالسسق بسسإجراءات اسس دا ز ربيسسا،      سسا
مة لإلجسراءات املقسررا املتسأخرا  وحذ  ثسوا علس       ولورب م أعربوا عن قلق سم حزاء الرباسبة الضسخ   

حجسسراء تقييمسسات فاالسسة جلسسودا التقييمسسات الال ركزيسسة، أعربسسوا عسسن سسسااد م ملارفسسة أك  وتسس   
التقيسسيم املاسستقل  قسس  توجي سسات تقيسسيم  رب جيسسة التقيسسيم  ويف املاسسألة الثالثسسة، دعسسوا حىل باسسني  

مسات  تسائ  التربميسة لضسماك بس يث الس ا         التزا ن بني التقييمات عل  الصاي  القطسري وتقيي 
القطريسسة  واقتر سسوا أك يقسسوم بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي و وتسس  التقيسسيم السس اخلي بو سسع 
اسستراتيجية لتقييمسات الس ا   القطريسة يف هنايسة السس ورا قبسل قيسام اجمللسس بتقس مي بسرا   قطريسسة           

 اخلي عل  حجراء تقييمات  شستركة  سع   ج ي ا  وشجاوا ال  ا   اائائي و وت  التقييم ال
  ربظمات األ م املتح ا األخرى 

ويف الرد عل  ذل ، أشار   ير  وت  التقيسيم املاستقل يف  سا يتالسق بالشسواغر حىل أك       - 47
املوت  غالبا  ا ينق   وظنني  تيجة قيسام  ربظمسات دوليسة أخسرى بتاييربس م، ويواجسه يف شسيل        

لاثور عل  أشخا  ذوي خ ا يف التقيسيم املاستقل  وبيربمسا    الوظائف الشاغرا   مة قابة يف ا
أيار/ سايو، فمسن املقسرر أك تصسب  وظينتساك  سن        1توىل شساغل وظينسة  ائس  املس ير  ربصسبه يف      

http://undocs.org/ar/DP/2015/15
http://undocs.org/ar/DP/2015/16
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الوظسسائف الاليسسا شسساغرا عمسسا قريسس   وبشسسأك بر سسا   الامسسل احملسس د التوسساليف، أدت بسسوالت   
 حجنسساز   وحبلسول الس ورا الااديسة الثا يسة لاسسام      تاس دا يف امليزا يسة ويف املوا سيع حىل تسأخريات يف    

غسري رمسيسة تتربساول التقييمسات السيت       عقس  جلاسة  ، سيووك  وتس  التقيسيم الس اخلي قس      2015
تتمتَون، أو د يتمون،  وتس  التقيسيم الس اخلي  سن حجرائ سا، يف  سوء قيسود امليزا يسة و سرورا          

ئ  التربمية، تربطوي التيطية الوا لة علس    ماك أعل   اايري اجلودا  ويف  ا يتالق بتقييمات  تا
تقييما  ن تقييمات  تائ  التربميسة يف الاسربة، يف  سني أك املوتس  يستمون  اليسا  سن         40حجراء 

حجراء ست حىل  اين  ومشلت األسبان التأخريات يف حجراء  شاورات  ع أقسحان املصسلحة    
وبتولنسة أقسل  ويف  سا يتالسق      واملرب جية اجل ي ا ستجال حجسراء تقييمسات  تسائ  التربميسة أسسرع     

بالسس روس املاسستنادا، فالسس  السسرغم  سسن اجل سسود املتضسسافرا، فسسإك التقييمسسات املشسستركة قسسابة         
وتتاب  حبوم طبياتس ا يف تسأخريات باسب  الترباسيق املشسترك بسني الوكساالت، ولوسن  وتس           

 التقييم املاتقل سيواقل الامل  ع الشركاء يف أ شطة  شتركة 
ا املااو سسة ل  سا   األ سسم املتحسس ا اائسائي للوفسسود أك ال  سسا   اائسسائي   وأكس ت املسس ير  - 48

 لتسسزم بتربنيسس  توقسسيات التقيسسيم يف الوقسست احملسس د، وسسسيق م بر سسا   الامسسل احملسس د التوسساليف يف 
  وستتااوك حدارا بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي  سع  وتس       2015ال ورا الاادية الثا ية لاام 

 لتحليل التوقيات اليت تأخر تربني زا ولتح ي  ااجراءات املالئمة  التقييم املاتقل
وأكسس   سس ير  وتسس  دعسسم الاياسسسات والسس ا  ، يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي،     - 49

للوفسود أك ال  سا   اائسائي ل يسه اختصاقسسات  و س ا  وكولسة ألخصسائيي الرقس  والتقيسسيم،         
ة والقس را املاليسة  وحباس  سسربوات اخلس ا وامل سارات       وُ ا تا حبيث تالئم اال تياجسات القطريس  

أو يف الرتبسسة املاادلسسة للمسسوظنني النربسسيني    3-املطلوبسسة، جيسسري تاسسيني األخصسسائيني يف الرتبسسة ق  
و سا ياادهلمسا يف    5-أو ق 4-الوطربيني، بيربما جيري التايني يف باس  األ يساك يف السرتبتني ق   

خيضسع املوظنسوك لامليسة توظيسف قسار ة تشسمل        رت  املوظنني الوطربيني  ويف مجيع احلاالت،
املؤزالت األكادهية وال راية بايا  التقييم، وق  أرفقت االختصاقسات بساالقتراح الس اعي حىل    
تازيز الق رات الالز ة اجراء التقييمات الال ركزية  واملوارد األساسية هلا دور زسام يف تاسيني   

النربيسة  وأكس  أك عس د أخصسائيي الرقس  والتقيسيم        ن يتحلوك باجملموعة املرباسبة  سن امل سارات   
و اتشاري الاياسسة الاا سة يف بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي قس  زاد باسستمرار يف الاسربوات          

، قس  ت الا يس   سن املواتس      2014املا ية يف املوات  القطرية واملراكز ااقليميسة  ويف عسام   
وظنني والربظراء الوطربيني، وأقا ست شسراكات  سع    القطرية ت ريبا يف جمال الرق  والتقييم حىل امل

 احلوو ات  ن أجل تازيز اا صاءات الوطربية، وزيادا االستثمار يف وظينة الرق  والتقييم 
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 التقييم املواضيعي  
عرض   ير  وت  التقييم املاتقل يف بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي  اسامهة تقسارير        - 50

(، وتقيسيم  DP/2015/17اقليميسة يف عمليسات رسسم الاياسسات الاا سة )     التربمية البشرية الااملية وا
دور بر سسسا   األ سسسم املتحسسس ا اائسسسائي يف دعسسسم ااجنسسساز السسسوط  ليتزسسس اق اائائيسسسة ليتلنيسسسة     

(DP/2015/19وعسسرض  )      سس ير  وتسس  دعسسم الاياسسسات والسس ا   يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا 
  (DP/2015/20 و DP/2015/18اائائي ردود اادارا ذات الصلة )

، وتشسجاوا عربس  ا علمسوا أك بر سا       وأعرن أعضاء اجمللس عسن تقس يرزم للتقييمسات    - 51
األ سسم املتحسس ا اائسسائي السستمس القيسسادا وأدوات عاليسسة اجلسسودا لسس عم بقيسسق األزسس اق اائائيسسة  
ليتلنية  ور بوا بالتوقيات الرا يسة حىل باسني عمسل بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي وبساعتزام         

ر ا   األ م املتح ا اائسائي يف و سع   تازيز تطوير وتطبيق ال روس املاتنادا  وأقروا بربجاح ب
األزسس اق اائائيسسة ليتلنيسسة يف قسسميم الربقسساب السس ائر بشسسأك التربميسسة الاامليسسة، ويف دعسسم حعسس اد       

تقريرا قطريا  وأشاروا حىل أ ه وحك كاك  شون األز ات وغريزا  ن الاوا سل قس  عرقسل     450
ة الوطربيسسة، ف ربسساك جمسساالت  سسن   ااد سساع الوا سسل ليتزسس اق اائائيسسة ليتلنيسسة يف خطسسط التربميسس   

جماالت ع م التربني  كاك هون لل  سا   اائسائي أك حيس ا في سا أثسرا  وأوقسوا بر سا   األ سم         
املتح ا اائائي بأك حيلل الظسروق املنضسية حىل تربنيس  الاياسسات واسستخ ام الربتسائ   سن أجسل         

 اختاذ قرارات استراتيجية   
الشسراكات، وطلبسسوا حىل ال  سسا   اائسسائي  وافسسا م    وا تقسس يرزم لتقييمسسات بليسسلأيس و - 52

بآرائه بشأك كينية تازيز الشراكات يف القطاع اخلا ، اليت كا ت  ربخنضة،  ن أجسل تازيسز   
بقيق أز اق التربمية املاست ا ة يف املاستقبل  وطلبسوا  الو سات  استوملة عسن عمسل ال  سا           

بربس  الس وت بشسأك اا صساءات والبيا سات  و سع       اائائي اقا ة تآزر  ع اللجساك ااقليميسة وال  
ااقسسرار بالقيمسسة السسيت يضسسين ا ال  سسا   اائسسائي يف دعسسم البلسس اك يف حعسس اد التقسسارير الوطربيسسة         
ليتزس اق االسستراتيجية للتربميسسة، أشساروا حىل أ سه يلسسزم  زيس   سن الوقسست لإلفصساح عسن قيمتسس ا         

أك التوقسيات املتالقسة بس ور بر سا   األ سم       املضافة عل  الصاي ين ااقليمي والااملي،  ضسينني 
د توتمل با   وأقروا بأ ه سيتوافر  زي   ن الو سوح بشسأك    2015املتح ا اائائي با  عام 

، و ثسوا علس  زيسادا التاساوك     2015 دور  ربظو ة األ م املتحس ا أثربساء االسستا اد ملسا باس  عسام      
لو سسات عسسن اآلثسسار املاليسسة املترتبسسة علسس   فيمسسا بسسني الشسسركاء بشسسأك اخلطسسة الاامليسسة  والتماسسوا  ا 

 ااجراءات اليت اقتر  ا ال  ا   اائائي استجابة لربتائ  التقييم 
وفيمسسا يتالسسق بتقسسارير التربميسسة البشسسرية ااقليميسسة، أبسسرزت الوفسسود أمهيسسة وجسسود  وتسس    - 53

و هنس  يركسز علس      اتقل لتقارير التربمية البشرية يف توجيه املرباقشسات بشسأك التربميسة الاامليسة  س     

http://undocs.org/ar/DP/2015/17
http://undocs.org/ar/DP/2015/19
http://undocs.org/ar/DP/2015/18
http://undocs.org/ar/DP/2015/20


E/2015/35 

 

57/152 15-21379 

 

 قو  اا ااك  وأعربت الوفود عسن تقس يرزا جل سود ال  سا   اائسائي لربشسر  تسائ  التقسارير،         
 وفقا للمشار حليه يف رد اادارا 

وردا عل  ذل ، ش د   ير  وت  التقييم املاتقل عل  أك النريق االستشساري املاس     - 54
يسسة لليايسسة وعاليسسة اجلسسودا  وأكسس  أك  وتسس  بسسالتقييم قسسرر أك توسسوك التقييمسسات املوا سسياية عمل

التقييم املاتقل فضول أك يووك ع د التوقيات اليت يق   ا أقسل، ولوسن يزيس  عس د التوقسيات      
 احمل دا اهل ق  ووجه اال تبا  حىل ارتناع  اتوى اخل اء  ا يضمن  راقبة جودا التقييمات 

  األ سسم املتحسس ا اائسسائي أك وأكسس   سس ير  وتسس  الاياسسسات ودعسسم السس ا   يف بر سسا  - 55
تربني  األز اق اائائية ليتلنية زو عملية ج ي ا لا ا أثبتست أهنسا عمليسة تتاتُلسم عس  أداء الامسل       

)ن( أداا  أبسسسرزت احلاجسسسة حىل: )أ( حطسسسار لسسسويلي أدى حىل املسسسؤلر السسس وت لتمويسسسل التربميسسسة  و
أدوات مماثلسة اآلك األزس اق اائائيسة    لل عوا، أدت حىل محلة األ سم املتحس ا ليتلنيسة  وستاسبق     

ليتلنية لتياسري تربنيس زا  والاربصسر الثالسث زسو  قسص الس عم املسات املتاس د األطسراق  سن البربس              
ال وت، ال ي أ شأ آليته اخلاقسة )ورقسات اسستراتيجية احلس   سن النقسر(، ُ طل قسا حطسارا  اياريسا          

طربني يرغبسوك يف املشساركة يف الامليسة     ربنصال حبوسم األ سر الواقسع  وأظ سرت التجربسة أك املسوا      
  وأعسرن عسن اسستا اد ال  سا   اائسائي      2015املنتو ة والشنافة خلطة التربميسة ملسا باس  عسام     

للامل  ع الوفود  ن أجل و ع حطار الستاراض التقييم ودعم التقييمات عل  الصسا  الاساملي   
 وااقليمي والوط  

بشسسأك التقريسسر الاسسربوي عسسن التقيسسيم لاسسام     2015/8واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار    - 56
  والتقريسسر املتالسسق بتقيسسيم  اسسامهة تقسسارير التربميسسة البشسسرية الاامليسسة وااقليميسسة يف عمليسسة   2014

رسم الاياسة الاا ة، ورد اادارا  والتقرير املتالق بتقيسيم دور بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي      
 ائية ليتلنية، ورد اادارا يف دعم ااجناز الوط  ليتز اق اائ

 
 قرب و  األ م املتح ا للمشاريع اا تاجية - ساباا 

قسسام  سس ير  وتسس  الشسسؤوك ااداريسسة يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي باسسرض البربسس     - 57
وعر ت األ يربسة التربني يسة لصسرب و  األ سم املتحس ا للمشساريع اا تاجيسة التقريسر الاسربوي عسن           

  2015(، وق  ت تصورات لاام DP/2015/21) 2014يف عام  الربتائ  اليت بققت
وأثا أعضاء اجمللس عل  ال ور القيادي ال ي ا طلات به األ يربسة التربني يسة، وأكس وا     - 58

  خطسة   ن ج ي  دعم م القوي للصرب و  يف حطسار  ربظو سة األ سم املتحس ا اائائيسة ويف سسيا      
  وأك وا الق را احلامسسة للصسرب و  علس  تسوفري وتازيسز  وعيسة املسرب         2015التربمية ملا با  عام 

والقروض واالئتما سات للجم سور والشسركاء  سن القطساع اخلسا  والاسلطات احملليسة يف الاساد          

http://undocs.org/ar/DP/2015/21
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تضسررا  الربا ي، وخاقة يف أقل البل اك ئوا وال ول اجلزرية الصيريا الربا ية، والبل اك اهلشسة وامل 
 ن الزناعات  وسلطوا الضوء عل  ق را الصرب و  عل   نز االبتوار والتويسف  سع الظسروق    
الارياة التيري، وال سيما ذات الصلة باملؤلر ال وت الثالسث لتمويسل التربميسة  وُدعسي الصسرب و       

 حىل  ماك أك يووك اليرض الرب ائي أل شطته زو احل   ن النقر 
حلاجسسة حىل توجيسسه املاسساع ا اائائيسسة الرمسيسسة حىل  سسن زسسم يف   وحذ أشسسارت الوفسسود حىل ا - 59

أ سسس احلاجسسة حلي سسا، أبسسرزت قسس را الصسسرب و  النريسس ا علسس  تسسوفري الارباقسسر األساسسسية املتالقسسة    
وزسسي: تازيسسز قسس را البلسس اك علسس  توليسس   واردزسسا احملليسسة، واالسسستنادا  سسن   ‘ املاو سسة ال كيسسة’ بسسس

 ة أو خاقة، الية أو دولية  وطبقا لواليتسه الشسا لة    صادر التمويل األخرى، سواء كا ت عا
يف جمسسال االسسستثمار، فسسإك الصسسرب و  قسسادر لا سسا علسس   اسساع ا أقسسل البلسس اك ئسسوا علسس  تابئسسة        
وختصيص واستثمار املوارد يف استثمارات الية  و سن خسالل الشسراكات احملومسة  سع القطساع       

رد وال رايسسة النربيسسة يف أ سساكن د ياسسبق  اخلسسا ، فسسإك الصسسرب و  هلسس  القسس را علسس  تابئسسة املسسوا  
 للقطاع اخلا  الامل في ا 

وأعربت الوفود عسن تقس يرزا لقيسام الصسرب و  بتامسيم املاساواا بسني اجلرباسني والستموني           - 60
االقتصادي للمرأا، واأل ن الي ائي، وتوفري اخل  ات األساسية وهن  التويف  سع تيسري املربسا  يف    

احمللية  وُلنت اال تبا  حىل ال  ا   الاساملي املاسروق باسسم الب ايسة      التخطيط عل  قاي  اجملتماات
الربظينة التابع للصرب و ، وزو جزء  ن حطار الشراكة  ن أجل الربمو الشسا ل والتربميسة املاست ا ة    
وأ    بسادرات الصسرب و  املتالقسة بالطاقسة املاست ا ة للجميسع، الس ي يقس م رأس املسال املسساخاط ر           

ملؤساات التمويل البال  الصير و شاريع الطاقسة يف ج س  لتوسرار  لسول الطاقسة       واملشورا النربية
 الربظينة املربخنضة التولنة،  ع ح وا ية توسيع  طا  وأثر قاع ا زرم أسوا  الطاقة 

وأعسسرن أعضسساء اجمللسسس عسسن تقسس يرزم للصسسرب و  اللتزا سسه القسسوي بال جمسسة اجليسس ا           - 61
لوسي   2014يس وا تييرياتسه التربظيميسة السيت أجرازسا يف عسام       والشنافية واملاساءلة عسن الربتسائ ، وأ   

  ولنتوا اال تبسا  حىل سسجل الصسرب و  اجلس ير     2015يصب   الئما لليرض املربشود ملا با  عام 
للمسوارد األساسسية وغسري األساسسية حىل املسوارد       10:4:1 بالثرباء لتحقيق  ا  رفع  ات ق رزا

لسس  أعضسساء اجمللسسس بشسس ا تسسوفري لويسسل أساسسسي      احملليسسة وغريزسسا  سسن  سسوارد االسسستثمار  وط    
للصسسرب و  لوسسي يسستمون  سسن القيسسام باملسسه احليسسوي يف أقسسل البلسس اك ئسسوا، وال ظسسوا  سسع القلسسق    

 ، السسيت  قصسست عسسن  بلسس    2014حىل عسسام  2013االخننسساض يف املسسوارد األساسسسية  سسن عسسام     
لس اك ئسوا  وطلبسوا    بل ا  سن أقسل الب   40 ليوك دوالر املطلون للحناس عل  وجود  يف  25الس 

أك يسسسربظم الصسسسرب و   شسسساورات غسسسري رمسيسسسة  ربتظمسسسة  سسسع أعضسسساء اجمللسسسس للتوعيسسسة بواليتسسسه     
 امليزا ية  وقيود
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دت األ يربة التربني ية لصرب و  األ م املتح ا للمشاريع اا تاجية، يف ردزسا، علس    وش و - 62
و  خ  سة أكس    استا اد الصرب و  للامسل  سع الس ول األعضساء لوسي تسب  ئساذع تتسي  للصسرب          

عسس د مموسسن  سسن أقسسل البلسس اك ئسسوا خسسالل النتسسرا املم سس ا لرفسسع امس سسا  سسن فئسسة أقسسل البلسس اك ئسسوا  
و ااع  ا عل  بقيق أز اق الربمو الشا ل  ويتطلع الصرب و  حىل الامسل  سع أعضساء اجمللسس     

بلسس ا  سسن أقسسل البلسس اك ئسسوا، والسس خول يف   40بشسسأك سسسيرباريوزات لتوسسسيع  طسسا  وجسسود  يف  
 راكات  بتورا   ق حىل تصميم  لول لتح يات التربمية ش
بشسسأك التقريسسر املتالسسق بالربتسسائ  السسيت  قق سسا  2015/9واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار  - 63

  2014قرب و  األ م املتح ا للمشاريع اا تاجية يف عام 
 

 اجلزء املتالق بصرب و  األ م املتح ا للاواك  
  ي والتقرير الاربوي للم ير التربني يبياك امل ير التربني -ثا ربا  

أبسسرز املسس ير التربنيسس ي لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك يف بيا سسه حىل اجمللسسس التربنيسس ي   - 64
 2015األمهيسسة احليويسة لاسسام  (، املوقسسع الشسبوي لصسسرب و  األ سم املتحسس ا للاسواك   ) تساح علس    

ملاسسستقبل خطسسسة التربميسسسة الاامليسسسة  وأ سسسرز قسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك تقسسس  ا جيسسس ا يف 
، علسس  2017-2014، وزسسو الاسسربة األوىل لتربنيسس  خطتسسه االسسستراتيجية للنتسسرا     2014 عسسام

 الربحسسسو املسسسبني يف تقريسسسر  الاسسسربوي: التقسسس م احملسسسرز يف تربنيسسس  خطسسسة الصسسسرب و  االسسسستراتيجية    
2014-2017 (DP/FPA/2015/5/Part I ،،)واالسسسسستاراض اا صسسسسائي واملسسسسات    واملرفقسسسسات

(DP/FPA/2015/Add.1/Part I)   وتقريسسر قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك عسسن توقسسيات و سس ا
    (DP/FPA/2015/5 Part II) 2014لتنتييف املشتركة يف عام ا

و ع أك الااد ياري يف الطريق الصحي  لتحقيسق كسثري  سن األزس اق اائائيسة ليتلنيسة،        - 65
للوقسول حىل أشس     2015م فإك تزاي  ع م املااواا ي  د املواس  ويصاك  ب يات  ا با  عا

الربسساس  اجسسة  سسن خسسالل التربميسسة املاسست ا ة التحوليسسة الشسسا لة، علسس  الربحسسو السس ي أقسسر  املسسؤلر   
السس وت للاسسواك والتربميسسة  والشسسبان زسسم ُلسس و احلسسل  و سسن شسسأك االسسستنادا  سسن املواسسس          

تثمر ال هيرافيسسة أك تسسؤدي حىل ئسسو سسسريع وحىل التقسس م االجتمسساعي  وياسستلزم الربجسساح أك تاسس       
البلسس اك يف: )أ( الصسسحة اجلرباسسية وااجنابيسسة واحلقسسو  ااجنابيسسة،  سسا يف ذلسس  خسس  ات تربظسسيم     

)ن( تربمية رأس املال البشري، ولوني الشسبان وتثقسين م وتسوظين م      األسرا و ربع احلمل  و
ل )د( التحليس  )ع( لوني املرازقات وتازيز املااواا بني اجلرباني ولوني الربااء والنتيسات  و  و

القسسائم علسس  األدلسسة لالجتازسسات الاسسوا ية لالسسستنادا  سسن النسسر  املتا سسة للسس ياكل ال هيرافيسسة     
املتيريا  وكاك دعم الس ول األعضساء  امسسا لو سع قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك يف و سع          

http://www.unfpa.org/press/annual-session-executive-board-2015
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5 Part II
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  وياسا   2015هوربه  ن  ااجلة تل  املاائل و ماك حد اج ا يف خطة التربمية ملسا باس  عسام    
باني بقيق الربتائ   ن خالل تازيز حطار الربتائ ، وزو ئسوذع ج يس  ليتعمسال     الصرب و  حىل

 وباني ترتيبات التمويل 
أز سسة ح اسسا ية   34، اسسستجان قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك لسسس    2014ويف عسسام  - 66

واجلم وريسسة  ،ومخسسس  سساالت طسسوارس  سسن املاسستوى الثالسسث )يف مج وريسسة أفريقيسسا الوسسسط      
والنلسبني(، وتربنيس  اجليسل اجل يس  لالسستراتيجية       ،والاسرا   ،وجربون الاسوداك  ،ةالاربية الاوري

اا اا ية،  ا يف ذلس  جمموعسة اخلس  ات األوليسة الس  يا  وقس م الصسرب و  خس  ات حىل  سوات          
 سسرأا وفتسساا يف  سساالت األز سسات يف مجيسسع أ سساء الاسساد بتقسس مي السس عم الربناسسي،    ا اليسسني  5.4

ة،  ا يف ذل  الاربف اجلربااين  وكاك عل  األرض يف البل اك املتسأثرا  وخ  ات الصحة ااجنابي
، أطلسسق الصسسرب و  خريطسسة طريسسق  2014بسساايبوال، وزسسي غيربيسسا وسسسرياليوك ولي يسسا  ويف عسسام  

 سسن  5و  4للتاجيسسل بزيسسادا فسسر  بقسساء األ  سسات واملواليسس  علسس  قيسس  احليسساا لتحقيسسق اهلسس فني   
 يف املائة  ن اخلطة االستراتيجية  89لة التق م املطرد يف األز اق اائائية ليتلنية، و واق

وسلط املس ير التربنيس ي الضسوء علس  عمسل الصسرب و  لتازيسز فااليسة الس ا  ، وباسني            - 67
تابئة وحدارا و واء سة املسوارد، وتازيسز القس را علس  التويسف، باسبل  ربس ا التيسيريات التربظيميسة           

م ااجيسا  لصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك  سن جا س         املتوافقة  ع اليرض  وأشسار حىل التقيسي  
، وأبسرز بس ء تربنيس   ظسام ال جمسة      2014شبوة تقييم أداء املربظمات املتاس دا األطسراق يف عسام    

، أعلسس  اايسسرادات  سسن املاسسامهات يف  2014الاامليسسة  وأ سساق أك الصسسرب و   شسس ، يف عسسام  
و  واقسل تربويسع قاعس ا  سوارد  وتازيسز      التاريخ، اليت جتاوزت البليوك دوالر  وقسال حك الصسرب   

عمله  ع اجل ات املا ة غري التقلي ية  وش د عل  احلاجة حىل است  اق املسوارد غسري األساسسية    
 عل   و استراتيجي 

وأعرن أعضاء اجمللس عسن دعم سم الثابست لامسل الصسرب و  وقيسادا املس ير التربنيس ي           - 68
وأثربوا عل  الصرب و  ملا أ سرز   سن تقس م خسالل الاسربة األوىل  سن تربنيس  خطتسه االسستراتيجية          

 ذلس  ااجنساز  يف املائة  سن األزس اق  وبسني     80،  شريين حىل أ ه  قق 2017-2014للنترا 
تباسسه الصسسرب و  ادارا السس ا  ، وااطسسار املتوا سسل للربتسسائ  واملسسوارد،  أك الربظسسام اجل يسس  السس ي ي

أثسر عملسه،  سا يف ذلس  علس  الصساي ين الاساملي         أفضسل علس   يربطوياك عل  ح وا يسة تسوفري أدلسة    
وااقليمي  ويف  وء التقييم ال ي أجرته شبوة تقييم أداء املربظمات املتا دا األطسراق يف عسام   

لصسرب و  يف الونساءا والنااليسة التربظيميسة، شسجات الوفسود الصسرب و         لالجتا  ااجيا  ل 2014
عل  تازيز مجع البيا ات، وبليل وتقييم املخاطر  ن أجل باني التخطيط القائم عل  األدلسة،  
واابال  والتقييم  ن خالل الت ري ، وباني  ؤشرات الربوات  يف النترا الاابقة السستاراض  
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  ودعا أ   الوفسود قسرب و  األ سم    2016جية ال ي جيري عام  ربتصف امل ا للخطة االستراتي
املتحسس ا للاسسواك حىل بليسسل التحسس يات السسيت تواجسسه التربنيسس  والتوسساليف  سسن أجسسل كنالسسة زيسسادا  
فااليسة وكنسساءا التربنيسس ، يف  سني دعسسا وفسس  آخسسر الصسرب و  حىل أك ياسسرض يف التقسسارير الاسسربوية    

يسق الربتسائ  املتوقاسة، حىل جا س  التوساليف ذات الصسلة،       املقبلة التق م احملسرز يف الربسوات   سو بق   
 وأك جيال الارد أكثر تركيزا عل  الربتائ ، وبليليا بق ر أك  

وأشسساد أعضسساء اجمللسسس بالصسسرب و  اللتزا سسه بالشسسراكة الاامليسسة لتربظسسيم األسسسرا حبلسسول       - 69
خس  ات   ، وزي وسيلة زا ة  ن أجل تسوفري سسبل  صسول الرباساء والنتيسات علس       2020 عام

 ربع احلمل املأ و ة  حال أهنم ال ظوا أك ز   املبادرا يلز  ا  زي   ن املوارد وتازيسز أ سن سسلع    
الصسسحة ااجنابيسسة لونالسسة الربجسساح التسسام  و ثسسوا الصسسرب و  علسس  ب يسس  أوجسسه قصسسور ال  سسا     

مسل  الااملي و ش  اجملتمع ال وت لا زا  وش دوا عل  أك ح راز تق م  لموس يف جمساالت الا 
الرئياية ياتلزم حدراع الصحة اجلرباسية وااجنابيسة واحلقسو  ااجنابيسة للجميسع  وأشسار السبا         
حىل أك ااج اض املأ وك يرببيي أك يووك جسزءا ال يتجسزأ  سن تلس  احلز سة،  سا يف ذلس  اختساذ         

 ت ابري أقوى لونالة حدراع النئات امل مشة 
ئياسي يف  اساع ا البلس اك يف بلسو      و ظرت الوفسود حىل الصسرب و  علس  أ سه شسري  ر      - 70

 ن األز اق اائائيسة ليتلنيسة  و صسري     5تحققا با   من اهل ق تاليايتني ألف وباء اللتني د 
 بادس املؤلر ال وت للاواك والتربمية  واملاتني   ن املوا  ال هيرايف يف سيا   ا باس  عسام   

األولويسات الرئياسية للصسرب و  يف     ك أ س  ح،  ظرا لتركيز  القوي عل  الشبان  وقالوا 2015
زسسي  اسساع ا السس ول األعضسساء يف ب يسس  سسسبل  لموسسسة لتحقيسسق أزسس اق التربميسسة   2015عسسام 

املات ا ة واألز اق املتصلة بالاواك والتربميسة، وخاقسة الصسحة اجلرباسية وااجنابيسة واحلقسو        
ئيسة ليتلنيسة خطسأ  ولنسا      ااجنابية واملااواا بني اجلرباني، السيت كساك حغناهلسا يف األزس اق اائا    

وشجاوا الصرب و  عل   واقلة ح سراز تقس م يف  ؤشسرات األداء يف خطسة الامسل علس   طسا         
  ربظو ة األ م املتح ا بشأك املااواا بني اجلرباني ولوني املرأا 

والوفسسود علسس  ثقسسة  سسن أك قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك سيواقسسل الترباسسيق  سسع        - 71
اك املاسسستني ا  سسسن السسس ا  ، وال يسسسزال  لتز سسسا بامللويسسسة الوطربيسسسة  ا تياجسسسات وأولويسسسات البلسسس 

و ااع ا البل اك عل  برباء الق رات  وال ظت الوفود  ع التق ير اجل سود السيت بس هلا قسرب و      
األ م املتح ا للاسواك جلمسع األ سوال، ممسا أدى حىل أعلس  حيسرادات  سن املاسامهات يف تارخيسه،          

، وشجات الصرب و  عل  استطالع قربسوات لتلنسة   2014ام وزيادا يف املوارد األساسية يف ع
للتمويسسل وتوسسسيع  طسسا  الشسسراكات  ودعسست السس ول األعضسساء حىل الوفسساء بالتزا ا سسا التمويليسسة   
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وزيادا املاامهات األساسية، بيربما شجات الصرب و  عل  التص ي ليتثسر الاسلت للتقلبسات يف    
 أساار الصرق 

ن القلسق حزاء عس م قس را جلربسة الاسواك والتربميسة علس         وأعرن ع د قليل  ن الوفسود عس   - 72
التوقسسل حىل توافسسق يف اآلراء يف دور سسا الثا ربسسة واألرباسسني، واقتر سسوا أك يامسسل الصسسرب و   سسع   
اللجربة اعادا الربظر يف  رب جيت ا وحجراءا ا  و ظروا حىل قرب و  األ م املتح ا للاسواك علس    

اك والتربميسة، الس ي كساك حجنساز  عسا ال رئياسيا يف       أ ه  صري بر سا   عمسل املسؤلر الس وت للاسو     
خطسسة بوليسسة، و ثسسوا الصسسرب و  علسس  أك يقسسود اسسستجابة      2015جاسسل خطسسة  سسا باسس  عسسام    

 ال وت  اجملتمع
وأشادت الا ي   ن الوفود بصرب و  األ سم املتحس ا للاسواك ملسا قسام بسه  سن عمسل يف          - 73

 احلسساالت اا اسسا ية، وخاقسسة يف البلسس اك جمسسال الصسسحة ااجنابيسسة واحلقسسو  ااجنابيسسة والامسسل يف
املتضررا  ن اايبوال، وشجاته علس   واقسلة تسوت القيسادا يف حد ساع  ربسع الاربسف اجلرباساين يف         
ختطيط وتربني  االستجابات اا اا ية،  ن خالل دور  كمرباسق بسني الوكساالت  اس  بسالاربف      

 تتباسسي  سسن اتصسسلوا باملر سسي القسسائم علسس   سسوع اجلسسربس  وأثربسسوا علسس  الصسسرب و  لقيا سسة بتابئسسة   
واللوازم واملا ات  ن أجل الوقاية  ن الا وى، وب عم الرباساء والنتيسات  سن خسالل خس  ات      
الصحة ااجنابية واحلقو  ااجنابية  وأشاروا  ع التقس ير حىل حد ساع الصسحة اجلرباسية وااجنابيسة      

  2030-2015 واحلقسسو  ااجنابيسسة يف حطسسار سسسيرب اي للحسس   سسن لسساطر الوسسوارا، للنتسسرا     
وأثربوا عل  الصرب و  لق رته النريس ا علس  بنيسز جس ول أعمسال  شسترك، ودعسم التاساوك بسني          

 بل اك اجلربون 
وأبسسرز املسس ير التربنيسس ي، يف رد ، اسسستجابة قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك الاسسرياة     - 74

السس ول   وقسسال حك الصسسرب و   اسستا  لسس عم 2015للزلسسزال السس ي وقسسع يف  يبسسال يف أيار/ سسايو 
األعضاء يف التوقسل حىل توافسق يف اآلراء يف جلربسة الاسواك والتربميسة  وتقضسي اارادا الاياسسية        
بأك ُت      تائ  الصرب و  عل  أرض الواقع والبل اك املاتني ا  بسادس املسؤلر الس وت للاسواك     

رايف، والتربميسة يف التخطسسيط السوط   وكسسرر التأكيسس  علس  أمهيسسة االسسستنادا  سن املواسس  السس هي    
ال ي  ا أك يتحقق، سيول  املوا  ال هيرايف الثساين املتالسق بالشسيخوخة )قس را اجملتمسع علس        
تسسوفري الرعايسسة للماسسربني(، وزسسي  اسسألة زا سسة، والصسسرب و   اسستا  للامسسل بشسسأهنا  سسع السس ول     
األعضاء  وقرب و  األ م املتحس ا للاسواك علس  اسستا اد للامسل  سع الشسركاء لتحاسني أ سن          

 اجنابية، واملاألة ذات الصلة املتالقة بتابئة املوارد احمللية   سلع الصحة ا
وأك  أك الصسرب و   اَّسن فااليسة عملياتسه وعسزز تربنيس  الس ا    سن خسالل عس د  سن             - 75

املبادرات: حجسراء دراسسة أل شسطته اا اسا ية وح شساء عمليسة قسار ة  سن خاللسه عمليسة فحسص            
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ءلة وحدارا األ سسوال  ويف سسسيا  خطسسة الامسسل علسس  للشسسركاء املربنسس ين،  سسع التركيسسز علسس  املاسسا
 طا  املربظو ة بشأك املااواا بني اجلرباني ولوني املرأا، ركز قرب و  األ م املتح ا للاسواك  
طاقاته عل  و سع  س  لسزواع األطنسال  وفيمسا يتالسق بتحاسني عتبسة أزس اق  ؤشسر الربسوات ،            

يف املائسة  سن    80يمسا يتالسق بسسسس    ، بتحليسل تقريسر  الاسربوي ف   2016سيقوم الصسرب و ، يف عسام   
أز افه  وق  جالت عملية حعادا اهليولة املؤساية الصرب و  جم ز بشول أفضسل لتابئسة املسوارد    
وتربني  بر ا   عمل املسؤلر الس وت للاسواك والتربميسة  ويتطلسع الصسرب و  حىل  رباقشسة  شسروع         

 استراتيجية تابئة املوارد  ع اجمللس 
بشأك تقريسر املس ير التربنيس ي: التقس م احملسرز يف تربنيس         2014/15ر واخت  اجمللس القرا - 76

  2017-2014اخلطة االستراتيجية للصرب و  
 2014وأ سسسسسا  اجمللسسسسسس التربنيسسسسس ي علمسسسسسًا باالسسسسسستاراض اا صسسسسسائي واملسسسسسات،      - 77
(DP/FPA/2015/5 Part I/Add.1)  

وأ ا  اجمللس التربني ي علمًا بتقرير قرب و  األ م املتحس ا للاسواك بشسأك توقسيات      - 78
  (DP/FPA/2015/5 Part II) 2014و  ا التنتييف املشتركة يف عام 

 
 التقييم -تاساا  

األ سسم املتحسس ا للاسسواك التقريسسر الاسسربوي  عر سست  سس يرا  وتسس  التقيسسيم يف قسسرب و  - 79
، و رفقاتسسه(، وعر سست  ائبسسة املسس ير التربنيسس ي    DP/FPA/2015/6) 2014بشسسأك التقيسسيم لاسسام   

(  ور سسس  DP/FPA/2015/CRP.1)السسس ا  ( لصسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك رد اادارا )  
أعضسساء اجمللسسس جب سسود قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك بترمجسسة سياسسسات التقيسسيم املربقحسسة حىل   
ممارسات يف التخطيط واادارا والرق  ال اخلي وبرباء ق رات التقييم  ور بسوا بزيسادا التربسوع    

الرب   املاترب ا حىل األدلة، وشسجاوا بقسوا    يف التقييمات القطرية وااقليمية، اليت تول   زي ا  ن
 وتسس  التقيسسيم علسس  أك يقسسوم، بالترباسسيق  سسع اادارا، بتقسس مي توجيسسه وا سس  يتالسسق بتخطسسيط     
وحدارا التقييمسسات االسسستراتيجية، لشسسيا  سسع املاسسايري احملسس دا  اسسبقا، علسس  الصسساي ين املركسسزي    

 والال ركزي 
 يرات املمربو سة جلسودا التقيسيم،  شسريًا حىل     وأعربت الوفود عن سسااد ا بتحاسن التقس    - 80

أك جودا التقييم و وثوقية املالو ات يا ا عربصرين أساسيني يف لوني قسرب و  األ سم املتحس ا    
للاواك  ن التويف  ع اال تياجات القطريسة املتطسورا  وأعربسوا عسن تأييس زم القسوي جل سود        

رات تقيسيم خطسة عمسل املاساواا بسني       وت  التقييم الرا ية حىل حد اع أدوات اابال  عن  ؤشس 
اجلرباسسني ولوسسني املسسرأا علسس   طسسا   ربظو سسة األ سسم املتحسس ا بأسسسرزا يف آليسسات  سسماك اجلسسودا   

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5 Part I/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5 Part II
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/CRP.1
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القائمة  ور بوا بالتقييم املشترك لل ا   املشتركة للمااواا بني اجلرباسني، وشسجاوا قسرب و     
حس ا اائسائي واليو ياسيف    األ م املتح ا للاواك علس   واقسلة التاساوك  سع بر سا   األ سم املت      

وزيئة األ م املتح ا للمرأا لالسستنادا  سن الس روس والتقس م احملسرز يف جاسل الس ا   املشستركة         
 تاقة وذات كناءا وذات أمهيسة و است ا ة يف الاسياقات الوطربيسة  وشس دوا علس  أمهيسة  شسر         

 أهنسم ياتس وك  ظسام    ال روس املاتنادا  ن التقييم وح ناء الطابع املؤساي علي ا، وأشساروا حىل 
تتبع ردود اادارا أداًا رئياية يرببيي لصرب و  األ م املتح ا للاواك أك يازززا لتح ي   س ى  

 استخ ا  ا لربتائ  التقييم  ن أجل دعم اختاذ القرارات التربظيمية 
وبا  التأكي  عل  أك  يزا ية التقييم كا ت دوك  اتوى عتبسة لصسص امليزا يسة البسال       - 81
املائة  ن امليزا ية ال  اجمية، ر بت الوفود جب ود  وت  التقييم واادارا الرا ية حىل حجيساد  يف  3

هن  عملسي لتصسربيف وتتبسع  نقسات التقيسيم بشسول  استقل عسن رقس  الربنقسات  وأعربسوا عسن             
تأييسسس زم للج سسسود الرا يسسسة حىل  سسسماك أك تقسسسوم السسس ا   املمولسسسة  سسسن املسسسوارد غسسسري األساسسسسية 

كافية للتقييم وذل  للتخنيسف عسن  يزا يسة املؤساسة  وشس دت الوفسود علس          بتخصيص  وارد
ك اتاسساع  طسسا  تقييمسسات اجلسسودا يتوقسسف علسس  املسسوارد األساسسسية وغسسري األساسسسية واخلسس ا        أ

البشرية، ور بت باالستراتيجية املقتر ة لتربمية الق رات حىل جا   املسوظنني النربسيني املبتس ئني    
الوطربية زو ممارسة كثينة يف املوارد تاتلزم اتباع هن   تاسق يقس كر    وااعارات  وبرباء الق رات

بربسساء شسسبوات بسسني اخلسس ات الوطربيسسة وااقليميسسة  وشسسجاوا  وتسس  التقيسسيم علسس  أك يامسسل  سسن   
، (‘‘EvalPartnersالشسركاء يف التقيسسيم ) ”خسالل فريسق األ سسم املتحس ا املاسس  بسالتقييم، و بسسادرا     

باعتبسسار  عسسام التقيسسيم،  سسن أجسسل     2015السسيت يتيح سسا عسسام   وأك ياسستني   سسن فسسر  التقيسسيم    
استوشسساق ُ  سس   شسستركة تزيسس   سسن كنسساءا وفااليسسة بربسساء قسس رات التقيسسيم علسس  الصسساي ين          

 والوط   ااقليمي
ويف رد ، أك   ن ج ي    ير  وت  التقيسيم يف قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك أك       - 82

تقييم وحدارته يف مجيع أ اء الصرب و   وسسيرباوس  املوت  ي  ق حىل  واقلة باني ختطيط ال
  وسستح د  2015ز ا يف خطة عمل و يزا ية التقييم املقس  ني يف الس ورا الااديسة الثا يسة لاسام      

خطسسة الامسسل اجل يسس ا وامليزا يسسة  بسسادس لويسسل التقيسسيم  سسن أجسسل كنالسسة الو سسوح والشسسنافية       
 اسسسسية والتربظيميسسسسة  ويف النتسسسسسرا  وختصسسسسيص رقسسسسي  ملسسسسسوارد التقيسسسسيم  سسسسن امليسسسسسزا يتني املؤس    

، يامسسل املوتسس  علسس  و سسع توجي سسات شسسا لة بشسسأك التقيسسيم وباسسني  ظسسام   2015-2016
 ماك جودا التقيسيم،  سا يف ذلس  التقييمسات السيت أجرازسا  وتس  التقيسيم  وأقسر املس ير بأمهيسة            

املتحس ا   التقييمات املشتركة والامسل يف دعسم التقييمسات املاستقلة علس   طسا   ربظو سة األ سم         
، يشسسارك قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك بربشسسا  يف تقيسسيم  سسن تقيسسيمني        2015ويف عسسام 
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جتسسريبيني علسس   طسسا  املربظو سسة يركسسزاك علسس  دعسسم األ سسم املتحسس ا للقسس رات اا صسسائية علسس      
الصسساي  القطسسري  وتاسس  االسسستراتيجية املز اسسة لتربميسسة القسس رات خطسسوا  امسسسة يف بربسساء قسس رات 

ر وعلسس  الصسساي ين ااقليمسسي والقطسسري، ممسسا ياسساع  يف بربسساء قسس رات التقيسسيم        التقيسسيم يف املقسس 
 الوطربية، اليت يتااوك املوت  في ا  ع النريق املا  بالتقييم 

وأبرزت  ائبة امل ير التربني ي )ال ا  ( يف قرب و  األ م املتح ا للاسواك االلتزا سات    - 83
، ولنتست اال تبسا  حىل الربظريسات األقسوى     2017-2014الواردا يف اخلطة االستراتيجية للنتسرا  

والقائمسة علس  املؤشسسرات السيت يتبا سسا الصسرب و  لتحقيسسق التيسيري، السسيت تشسمل بربسساء سلاسلة  سسن        
الربتائ  عل  املاتويات  ن الااملية حىل القطرية، وبالتسات تسربط األ شسطة علس  الصساي  القطسري       

املتح ا للاواك  ن القيام بالرقس    را أخرى بالربظرية  و وربت تل  الالالة قرب و  األ م 
بطريقسسة تتاسسم باحليسساد واملو سسوعية والقابليسسة للقيسساس ملسس ى اال تثسسال لربظرياتسسه للتيسسيري، و سسا حذا  
كا سست تلسس  الربظريسسات تاسسري وفقسسا ملاسسار التيسسيري املتوقسسع  وأتا سست تلسس  الالاسسلة للصسسرب و    

ر أكسس ، يركسسز علسس  تربميسسة ب يسس   سس ى جنسساح اخلطسسة االسسستراتيجية السسيت تتبسسع هنجسسا  ظريسسا بقسس  
الق رات الوطربية  وباملثل، فإك االستثمار املات والبشسري لصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك يف      
التقييم أقب  جزءا ال يتجزأ  ن حطسار الربتسائ  املتوا سل وامليزا يسة، ممسا هوسن الصسرب و   سن أك         

م بتربنيس  بسرا   قطريسة    ياي  التويف بشول أيار وياتني   ن دروس التقييم  والصرب و   لتسز 
 وتقييمات  وا ياية ذات جودا توجه اختاذ القرارات عل  مجيع املاتويات 

: التقريسسسسر الاسسسسربوي بشسسسسأك التقيسسسسيم   2015/11واختسسسس  اجمللسسسسس التربنيسسسس ي القسسسسرار    - 84
  2014 لاام
 

 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا -عاشرا  
ا للاسواك )الس ا  ( حملسة عا سة عسن وثسائق       عر ت  ائبة  س ير قسرب و  األ سم املتحس      - 85

(، وتركما اسسسسسسسسستاك DP/FPA/CPD/ARM/3السسسسسسسسس ا   القطريسسسسسسسسسة اجل يسسسسسسسسس ا ألر يربيسسسسسسسسسا )  
(DP/FPA/CPD/TKM/4( وأوغربسسسس ا ،)DP/FPA/CPD/UGA/8 ول يسسسس ات السسسس ا   القطريسسسسة  )

لبسسابوا غيربيسسا اجل يسس ا، ومج وريسسة تزنا يسسا املتحسس ا، واجلم وريسسة الاربيسسة الاسسورية، والصسسو ال،    
علس  أمهيسة امللويسة الوطربيسة والامليسة التشساورية        (  وشس دت DP/FPA/2015/9ولبرباك، والسيمن ) 

السسسيت تضسسسطلع هبسسسا احلوو سسسات بسسس عم  سسسن قسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك أثربسسساء حعسسس اد      
 القطرية  ال ا  
وبا  بياهنسا، عسرض املس يراك ااقليميساك لشسر  أفريقيسا واجلربسون األفريقسي، وألوروبسا           - 86

ربطقسسة كسسل  ربسس ما  وباسس مها، عسسرض املسس يراك      الشسسرقية وآسسسيا الوسسسط ، السس ا   القطريسسة مل    

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ARM/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TKM/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/UGA/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/9
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ااقليميسساك للسس ول الاربيسسة، وآلسسسيا واحملسسيط اهلسسادس، ل يسس ات السس ا   القطريسسة الثالثسسة  سسن         
  رباطق ما، للموافقة علي ا 

وبا  أك ال ظت الوفود أك  سن األساسسي أك تتسواءم الس ا   القطريسة  سع األولويسات         - 87
، أشار أ   الوفود حىل أك  وو ته اختس ت الترتيبسات الالز سة    الوطربية ودورات ال ا   الوطربية

ملواء ة ال ا   القطرية ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي وقسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك  سع          
  2018-2014خطة التربمية الوطربية للبل  للنترا 

ق الس ا    ، وافسق اجمللسس التربنيس ي علس  وثسائ     2014/7ووفقا لقرار اجمللسس التربنيس ي    - 88
 القطرية ألر يربيا وأوغرب ا وتركما اتاك 

ووافق اجمللس التربني ي عل  التم ي  الثاين مل ا سربة وا س ا لل  سا   القطسري للبربساك       - 89
والتم ي  مل ا سربتني لل  ا   القطري لبابوا غيربيا اجل يس ا، والتم يس  الرابسع ملس ا سسربة وا س ا       

الاسسورية  وأ سسا  علمسسا بسسأول ل يسس  ملسس ا سسسربة وا سس ا  لل  سسا   القطسسري للجم وريسسة الاربيسسة 
 لل ا   القطرية جلم ورية تزنا يا املتح ا والصو ال واليمن 

 
 اجلزء املتالق  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع  

 بياك امل يرا التربني ية والتقرير الاربوي للم يرا التربني ية - ادي عشر 
ملوتسسسسس  خسسسسس  ات املشسسسسساريع، تقريرزسسسسسا الاسسسسسربوي    عر سسسسست املسسسسس يرا التربني يسسسسسة   - 90
(DP/OPS/2015/2      فسسأبرزت التقسس م احملسسرز  قار سسة باخلطسسة االسسستراتيجية للنتسسرا :)واملرفقسسات ،

  وشسس دت علسس  االسسست ا ة والتركيسسز واال تيسساز  واخلسس ا النربيسسة يف جمسسال بربسساء  2014-2017
، قسسس م املوتسسس  خسسس  ات يف الاسسسياقات اائائيسسسة  2014اادارا والتربنيسسس   ويف عسسسام قسسس رات 

واا اسسا ية وسسسياقات بربسساء الاسسالم، تركسسز علسس  تربميسسة القسس رات الوطربيسسة  والربمسسو االقتصسسادي    
 املربصف  والا الة االجتماعية وااد اع االجتماعي  وختنيف األثر البيئي 

 اسستقرا، حذ دعسسم أكثسسر  سسن    2014عسسام  وكسساك الطلسس  علسس  خسس  ات املوتسس  يف    - 91
بلسس ا، غالبسسا يف بيئسسات قسسابة  وسسسازم املوتسس  يف توسسسيع   80 شسسروع يف أكثسسر  سسن  1 200

قسسس را الشسسسركاء يف البربسسساء وحعسسسادا التأزيسسسل  والتخطسسسيط احلضسسسري  وتسسسوفري اللسسسوازم الطبيسسسة    
 يئسة عمسل   والت ري  يف جماالت الصسحة و قسو  اا اساك والشسؤوك اجلرباسا ية،  سا يف ذلس         
 سن   2014بأجر للامالة احمللية  وكا ت  صف عمليسات التربنيس  السيت قسام هبسا املوتس  يف عسام        

أجل  ربظو ة األ م املتح ا  وأك زا  ن أجل حدارا عمليات  نسظ الاسالم  وأشسار استقصساء     
، ُعسينن  وتس    2015يف املائسة  ويف عسام    75حىل  اس ل ر سا جيساوز     2014الشركاء يف عام 

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/2
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املشاريع رئياا لل  ا   ال وت لإل اساب يف املسؤلر الاساملي الثالسث بشسأك حدارا لساطر       خ  ات 
الووارا، و صل عل  الشس ادا ال زبيسة يف املشستريات املاست ا ة  وسساع  البلس اك يف ترتيس         
شراكات ج ي ا واحلصول عل  لويل ابتواري  ن ج ات  ا ة غري تقلي ية و اتثمرين  سن  

 ابل  رب ا االستثمار ااجيا  املاؤول القطاع اخلا ، ب
واملوتسس  تسسوا  لالسسستثمار يف اابسسال  عسسن االسسست ا ة،  سسن خسسالل  بسسادرا اابسسال        - 92

الااملية، وياتوشسف سسبل التصس ي لستيري املربسا   وقس م املوتس  تس ريبا با تظسام للمسوظنني يف           
، وو سسع بر اجمسسا لتربميسسة  حدارا املشسساريع و سسوابط البربيسسة التحتيسسة األساسسسية، وعمليسسات الشسسراء  

القيسسادات الرباشسسئة  سسن خسسالل تربميسسة  وازبسس ا  وشسسارك املوتسس  يف استوشسساق االبتوسسارات         
التوربولوجيسسة، وباسسني  ظم سسا لتوربولوجيسسا املالو سسات لضسسماك عمليسسات أكثسسر ذكسساء و رو سسة    
وتوا ال للتوعيسة وحدارا املخساطر بونساءا علس  الربطسا  الاساملي  وعمسل جبس  علس  تازيسز  ظمسه            

 ادارا املخاطر االستراتيجية والتشييلية واال تثال عل   طا  املربظمة 
، ور بسسسوا 2014وأشسساد أعضسساء اجمللسسسس بسسأداء  وتسس  خسسس  ات املشسساريع يف عسسام        - 93

بالزيادا يف تربني   للمشاريع، وخاقة يف البيئات الصسابة  وأشسادوا بااشسراق املسات املاسؤول      
ار سسة  قابسسل املاسسايري ال وليسسة، وتوسسسيع  طسسا  الامسسل    سسن جا سس  املربظمسسة، وو سسع  اسسايري للمق 

ليشسسمل احلسس   سسن لسساطر الوسسوارا، والامسسل يف حدارا املخسساطر، واجل سسود الرا يسسة حىل باسسني      
تسس ري  املسسوظنني وظسسروق الامسسل  وحذ ال ظسسوا ج سسود املوتسس  الرا يسسة حىل تامسسيم  راعسساا       

بثقسسة عسسن االستقصسساء اجلرباسساين    املربظسسور اجلرباسساين، التماسسوا  الو سسات عسسن االسسستربتاجات املرب   
ولسس ت أكثسسر  سسن ثلسسث  شسساريع املوتسس  عمسسال     2014وأعربسسوا عسسن تقسس يرزم أل سسه يف عسسام   

 سس فوع األجسسر للامالسسة احملليسسة، وشسسجاوا املوتسس  علسس  توسسسيع  طسسا  زسس ا االجتسسا  لتازيسسز            
 اائائي  األثر
 س   سع اجل سات    وشجات الوفود املوت  عل  توسيع  طا  الشراكات املتا دا اجلوا - 94

الناعلة يف التربمية احمللية طوال دورا  يساا املشسروع لوسي يستمون املواطربسوك احملليسوك  سن جس          
أقصسس  فوائسس   وكا سست  بسسادرات املوتسس  الستوشسساق االسسستثمار اهلسسادق خطسسوا حجيابيسسة          
وسسسلطت الوفسسود الضسسوء علسس  أك املوتسس  يامسسل بشسسول لتلسسف عسسن  ربظمسسات األ سسم املتحسس ا  

ياتم  حيراداتسه  سن اخلس  ات وياسرض رسسو ا  ر سة  قابسل خس  ات اادارا           األخرى،  يث
وأدت خ  ات الشراء اليت يق   ا املوت  حىل خلق قيمة ليت وال  وشجات الوفود  ربظمسات  
األ سسم املتحسس ا علسس  أك تثسسق يف قسس را املوتسس  علسس  تلبيسسة ا تياجا سسا  سسن املشسستريات  وكا سست  

ا ل املوت   ع  ربظمات األ م املتحس ا يف حقا سة خس  ات    الوفود  ريصة عل   ارفة طريقة تا
  شتركة،  ظرا حىل خ ته يف جمال املشتريات وح وا اته يف عمليات تو ي  األداء 
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وبشأك اابال  عن الربتائ ، أثربت الوفود علس  اابسال  عسن االسست ا ة، وأشسارت حىل       - 95
حىل الو سسوح بشسسأك الطريقسسة السسيت التركيسسز علسس  الربسسوات  يف التقريسسر الاسسربوي، ودعسست املوتسس   

ياتسسزم هبسسا املوتسس  و سسع حطسسار للربتسسائ ،  سسا يتماشسس   سسع قسسيَّ  األ سسم املتحسس ا اجل يسس ا لقيسساس   
الربسسوات  واألثسسر  وطلبسست بيا سسا  اسستومال عسسن ج سسود املوتسس  الرا يسسة حىل تصسسميم أداا لتحسسري  

 أ شسسطة  تاباسسة  االسسست ا ة، وحبثسست ح وا يسسة أك تاسستخ م  ربظمسسات األ سسم املتحسس ا األداا يف      
أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة  وطلبسست حىل املوتسس  أك يو سس  التحسس يات يف املاسستقبل، وحيسس د       
األولويسسات، وخيطسسط الامسسل علسس  احلسس   سسن لسساطر الوسسوارا وبربسساء القسس را علسس  الصسسمود يف    

 البل اك املار ة للووارا 
 تاست  ق السرب    وردا عل  ذل ، أك  املس ير التربنيس ي أك املوتس  بوقسنه  ربظمسة ال      - 96

يواجه ب يات تاتلزم حدارا قوية للمخاطر  وياتس  استوشساق هنس  التمويسل وسسبل الشسراكة       
اجل ي ا   خال رئيايا لوجسود  وتس  قسوي و  سم خلس  ات املشساريع، وال ياسرض الامسل يف         
اجملاالت اليت ت خل يف  طا  واليته للخطر  وسيواقل املوت  اتباع أعلس   اسايري اجلسودا  سن     

الل الشسس ادات ال وليسسة واستوشسساق هنسس  ج يسس ا ملواج سسة التحسس يات  و بسسادرا اابسسال      خسس
الااملية جسزء  سن الامسل األكس  للموتس  لتصسميم أداا لتحسري االسست ا ة  سن أجسل التخطسيط            
واابسسسال   وللموتسسس  أداا حلوترو يسسسة لتتبسسسع أ شسسسطة الشسسسراء،  سسسا يف ذلسسس  الشسسسراء التاسسساوين   

ظمسسات األ سسم املتحسس ا  ويواقسسل املوتسس  باسسني اابسسال  عسسن      واخلسس  ات املشسستركة  سسع  رب  
  واملوتس   سريص   2015املشتريات، اليت سيق م تقريرا عربس ا يف الس ورا الااديسة الثا يسة لاسام      

عل  الامل  ع الشسركاء الستوشساق أفضسل الاسبل للتصس ي للوسوارا، واابسال  عسن احلس           
 لبل اك املار ة للووارا  ن لاطر الووارا وبرباء الق را عل   واج ت ا يف ا

 بشأك التقرير الاربوي للم ير التربني ي  2015/12واخت  اجمللس التربني ي القرار  - 97
 

 اجلزء املشترك  
 املراجاة ال اخلية للحاابات والرقابة ال اخلية - ثاين عشر

 عرض   ير  وت   راجاة احلاابات والتحقيقات يف بر ا   األ م املتح ا اائسائي،  - 98
 2014تقريسسسر ال  سسسا   اائسسسائي بشسسسأك املراجاسسسة ال اخليسسسة للحاسسسابات والتحقيقسسسات لاسسسام    

(DP/2015/22   وعرض   ير  وت  خ  ات  راجاة احلاسابات والتحقيقسات يف  )واملرفقات ،
ال اخليسسسة للحاسسسابات  قسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك تقريسسسر الصسسسرب و  بشسسسأك املراجاسسسة  

، واملرفقسات(  وعسرض   DP/FPA/2015/7/Add.1 و DP/FPA/2015/7) 2014والتحقيقات لاسام  
تسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات    سس ير فريسسق املراجاسسة ال اخليسسة للحاسسابات والتحقيقسسات يف  و   

http://undocs.org/ar/DP/2015/22
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7/Add.1
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(  وأعقس  زس   البيا سات    DP/OPS/2015/3) 2014املشاريع التقريسر عسن  شسا  املوتس  لاسام      
ردود اادارا اليت أدىل هبا عل  التوات كل  ن امل يرا املااو ة ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي،     

 ير التربنيسس ي )الشسسؤوك ااداريسسة( لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك، و ائسس  املسس ير   و ائبسسة املسس
 التربني ي ملوت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع 

وحذ أك  أعضاء اجمللس أمهية الرقابسة، أثربسوا علس  املواتس  الثالثسة حلرفيتس ا، وارتنساع         - 99
ات والتحقيقات، ودورزسا الرئياسي    اايريزا، والتزا  ا بتحاني جودا وظائف  راجاة احلااب

يف تقييم  وكمة  ربظما ا وحدارا املخاطر وحطسار الرقابسة  وشس د األعضساء علس  أولويسة تربنيس         
توقسسيات  راجاسسة احلاسسابات، ور بسسوا بالتقسس م السس ي أ رزتسسه كسسل  ربظمسسة يف  ااجلسسة  اسسائل 

وأعربسسوا عسسن   املراجاسسة ال اخليسسة للحاسسابات واخلطسسوات ااجيابيسسة ملااجلسسة  سسواطن الضسساف       
 طالع حلي ا وحتا ت ا للجم ور التر يب م بشنافية تقاريرزا وح وا ية ا

وأعربسست جمموعسسة  سسن الوفسسود عسسن  سسا يلسسي: )أ( تر يبسس ا بتناقسسيل التقسسارير املتالقسسة     - 100
باملخسساطر، وتربنيسس  خطسسة عمسسل  راجاسسة احلاسسابات والتحقيقسسات، والامسسل املتصسسل باملشسسورا،     

ير ق  تاتني   ن تاليقات بشأك   ى كناية وفااليسة احلوكمسة وحطسار    ولورب ا ارتأت أك التقار
حدارا املخاطر والرقابة ال ي جرى تقييمسه، علس  أك تسأ  زس   التاليقسات يف شسول رأي يقس م        
 ما ات، يقتصر عل   راجاة احلاابات السيت أجريست علس  أسساس املخساطر  وسسيؤدي ذلس         

وتازيسز قيمتس ا داخليسا، وحياسن ف سم الوفسود للمخساطر         حىل اتاا  التقارير  ع املاايري ال وليسة، 
املرب جية اليت تارض للخطر األز اق االستراتيجية، وف م الوفود للمخاطر الثا وية السيت ياس ل   
 ل ا  ويتي  ذل  خيارات أكثر استربارا يف  ا يتالسق بااقبسال علس  املخساطرا وتسوفري املسوارد        

قابل للتطبيق، تطلس  الوفسود حيضسا ات وتسأ  بأفوسار       ويف احلاالت اليت يووك في ا الرأي غري
)ن( بشسأك تسوفري املسوارد، ال ظست الوفسود حدراع التوظيسف        بشأك و ع رأي يف املاتقبل  و

وختصسسيص املسسوارد، وشسس دت علسس  أ سسه يسستاني علسس  حدار  ال  سسا   اائسسائي وقسسرب و  األ سسم    
شرية كافية ملواتب ما ملراجاسة احلاسابات   املتح ا للاواك حعطاء األولوية لتوفري  وارد  الية وب

والتحقيقات، وطلبت أك يس رجا يف تقاريرمهسا املقبلسة بيا سا حيس د  سا حذا كا ست املسوارد  رباسسبة          
)ع( ر بت بالربس   القسائم علس  املخساطر، وخاقسة تقييمسات        لال طالع باأل شطة بناالية  و

ذاتسه يف تقسارير    للشسيء ا سا   وت  خ  ات املراجاة والتحقيقات للمخاطر، وأعربت عسن تطل 
 وتسس   راجاسسة احلاسسابات والتحقيقسسات يف املاسستقبل، وال ظسست يف الوقسست  ناسسه أك دورا     
 راجاة احلاابات يف قرب و  األ م املتحس ا للاسواك للمجساالت ذات املخساطر الااليسة أطسول       

 باملقار ة  ربظمات األ م املتح ا األخرى 

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/3
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يف ‘ خطسو  الس فاع الثالثسة   ’س التربنيس ي ئسوذع   ور بت الوفود باعتماد رئيس اجمللس  - 101
اادارا الناالة للمخساطر والرقابسة يف  ربظو سة األ سم املتحس ا، وأعربست عسن تطلا سا حىل حجسراء          
تقييم بشأك  ا حذا كاك خطسا الس فاع األول والثساين ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي وقسرب و          

عربست الوفسود عسن تقس يرزا لإلطسار املاتمس        األ م املتح ا للاواك يق  اك  ما ات كافية  وأ
للمراجاة ال اخلية للحاابات أل شطة األ م املتح ا املشستركة،  سع التأكيس  علس  أك املراجاسة      
املشتركة للحاابات تتام بأمهية  امسة لضماك املااءلة يف آليات التمويسل املتاس دا الشسركاء،    

  2015ملتح ا اائائي با  عام اليت يرببيي أك تصب   ص ر لويل زام جل از األ م ا
ولنت أعضاء اجمللسس اال تبسا  حىل عس د  سن املاسائل الاا سة املتوسررا يف حدارا الس ا            - 102

والشؤوك املالية وحدارا املخزوك، وقس رات املسوظنني، والتربنيس  وااجنساز علس  الصساي  السوط ،        
 زا كل  ربظمة للتص ي لتلس   واملشتريات، و ول تو ي  األداء  ور بوا باخلطوات اليت تتخ

التح يات، وشجاوزا عل  توثيف اجل ود، وأب وا ازتما  م  ارفة  سا حذا كساك جسرى الربظسر     
يف حجسسراء  زيسس   سسن  راجاسسة احلاسسابات لامليسسات املؤساسسة، وخاقسسة بالرباسسبة للماسسائل ذات    

اسسابات املخسساطر املرتناسسة  وأعربسسوا عسسن قلق سسم حزاء الشسسواغر املتوسسررا يف  واتسس   راجاسسة احل 
والتحقيقات، وشجاوا املربظمات عل  أك تقوم بشول  شسترك باسستاراض عمليسات التوظيسف     

 وحطالع اجمللس عل  التطورات 
ور بت الوفود  تاباة املربظمات للييف وادعساءات ارتوسان األخطساء، وأعربست عسن       - 103

السيت ا تس     تق يرزا لزيسادا التركيسز علس  اليسيف الس اخلي واخلسارجي، وارتنساع عس د احلساالت          
الامل هبا، وع د تقارير التحقيقات اليت   حعس ادزا والرسسائل الصسادرا عسن اادارا  وأعربست      
عن تر يب ا بتازيز تبادل ال روس املاتنادا  ن التحقيقسات  ويف  سني ال سظ أعضساء اجمللسس      
ت التحس يات السسيت يواج  سسا، أقسروا حبجسسم األ سسوال السيت كا سست عر سسة لال تيسال والسسيت اسسسُترند    

بالنال، و ثوا املربظمات علس  اختساذ تس ابري لضسماك اسسترداد تلس  املبسال   وطلبسوا أك تتضسمن          
 التقارير يف املاتقبل تناقيل استرداد املبال   ن الاربوات الاابقة 

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

ر   أعضاء اجمللسس بتأكيس ات  وتس   راجاسة احلاسابات والتحقيقسات بأ سه قسادر          - 104
علسس  أك يسسؤدي بنااليسسة أ شسسطة  راجاسسة احلاسسابات والتحقيقسسات املقسسررا بسساملوارد املتا سسة  ويف  

يتصسسسل بالربسسس   القسسسائم علسسس  املخسسساطر، ر بسسسوا  بسسسادرات  وتسسس   راجاسسسة احلاسسسابات         سسسا
والتحقيقسسات،  سسا يف ذلسس  حطسسال  ئسسوذع للتحقيقسسات االسسستباقية وهنسس  رائسس  ملراجاسسة األداء      

 تشسسارزا، والامسسل املوجسسه املتالسسق بسسالربظم والامليسسات لتحقيسسق الونسساءا   ملااجلسسة املشسساكل قبسسل ا 



E/2015/35 

 

71/152 15-21379 

 

والناالية وتق مي ال عم ليتز اق االستراتيجية  ور بست بالامسل علس  و سع أطسر للاياسسات       
واملبادس التوجي ية، وتق مي ال عم لتحقيق اال تثسال االجتمساعي والبيئسي  وأشسارت الوفسود حىل      

ليت   د ا  راجاة احلاابات بشول  تورر بشأك املشستريات،  أوجه  اف ال  ا   اائائي ا
وش دت عل  أمهية أك تووك ااجراءات والقسرارات واملمارسسات ذات الصسلة شسنافة و زي سة      
و تاسسقة  سسع القواعسس   وشسسجات ال  سسا   اائسسائي علسس  توثيسسف تربنيسس  توقسسيات  راجاسسة         

 ية احلاابات اليت د تربن  با ، وخاقة بشأك املوارد البشر
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
أشاد أعضاء اجمللسس  س يرا  وتس  خس  ات  راجاسة احلاسابات والتحقيقسات، علس           - 105

السس ور الربشسسط السس ي تضسسطلع بسسه كربائبسسة ملمثلسسي دوائسسر املراجاسسة ال اخليسسة للحاسسابات التاباسسة      
لة الترباسيق يف  ملؤساات األ م املتح ا اجراء عمليات  شتركة ملراجاة احلاابات، وكماسؤو 

  ربظو ة األ م املتح ا اائائية 
وأعربوا عن سرورزم الخنناض ع د توقسيات  راجاسة احلاسابات يف جمسال  وكمسة       - 106

املوات  وحدارا الامليات، ولورب م أعربوا عن القلق حزاء تق يرات  راجاة احلاسابات يف جمسال   
  السوط   ور بسوا بساجل ود الرا يسة حىل     حدارا ال ا  ،  ا يف ذل  املشاريع املربنس ا علس  الصساي   

 ااجلسسسة  اسسسائل حدارا األداء يف املواتسسس  القطريسسسة، وعسسس م االتاسسسا  بسسسني املواتسسس  القطريسسسة    
وااقليمية، وأعربوا عن تطلا م حىل ال ليل التربظيمي املربق   وشسجاوا قسرب و  األ سم املتحس ا     

  املربظمسة للمبسادس التوجي يسة    للاواك عل  اختاذ اخلطوات الالز ة لضماك اال تثسال علس   طسا   
القائمسسة ادارا السس ا    وكسسرروا ااعسسران عسسن القلسسق حزاء عسس م وجسسود هنسس  شسسا ل ادارا         
املخاطر، وطلبوا احلصول عل   الو ات  اتوملة عسن ح شساء  ظسام شسا ل ادارا املخساطر يف      

حسات السيت أدخلست    املؤساة، و ثوا اادارا عل  تربايق استراتيجيت ا ادارا املخاطر  سع التربقي 
 عل  حطار الرقابة ال اخلية 

ويف  ا يتالسق بالتحقيقسات، سساد قلسق حزاء عس د احلساالت السيت د ُيبست في سا عمو سا،            - 107
والشسسسواوى املتالقسسسة بسسسالتحرب، وحسسسساءا اسسسستامال الاسسسلطة، واليسسسيف، واملخالنسسسات املاليسسسة،    

   طلقسا يف التصس ي هلسا     وتضارن املصاو  و ثوا الصرب و  عل  اتباع سياسسة عس م التاسا    
وبيربما ال ظت الوفود تزاي  الطابع املاق  للتحقيقات واسستيراق ا للوقست، أعربست عسن القلسق      

 حزاء اعتماد  وت  خ  ات  راجاة احلاابات والتحقيقات عل   اتشارين خارجيني 
 ويف  ا يتالق بق رات املوت ، ال ظست الوفسود األثسر الاسلت للشسواغر علس  القس را        - 108

، كساك  طسا    2014عل  حجراء عمليسات  راجاسة احلاسابات ال اخليسة والتحقيقسات )يف عسام       
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التيطية  راجاة احلاابات و  ا دورا  راجاة احلاابات دوك املاستويات املربصسو  علي سا يف    
امليثسسا  املسسربق ، وأقسسل  سسن املربظمسسات األخسسرى(، وال ظسست الوفسسود التحسس يات السسيت يواج  سسا      

حلاابات والتحقيقات يف جماراا الاس د املتزايس  للتحقيقسات، وطلبست      وت  خ  ات  راجاة ا
الوفود أك خيصص قرب و  األ م املتح ا للاواك  وارد كافية للمراجاة ال اخليسة للحاسابات   
والتحقيقات، وش دت عل  احلاجة حىل عمليات فاالة للتوظيف وب ء تاسلم الامسل  وأعربست    

عسن ااجسراءات    2016ال ورا الاادية الثا يسة لاسام    الوفود عن تطلا ا لالستماع حىل عرض يف
القس را  اليت ستتخ زا اادارا لضسماك لتسع  وتس  خس  ات  راجاسة احلاسابات والتحقيقسات ب       

حليسسه بسسإجراء املراجاسسة ال اخليسسة للحاسسابات والتحقيقسسات وتقسس مي      ةعلسس  أداء الواليسسة املوكولسس 
ع حيسالء االزتمسام الواجس  للتسوازك     ،  س 2015/5الضما ات والتيطيسة،  اسبما يسرد يف القسرار     
 بني األ شطة األساسية واخل  ات االستشارية 

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

أعربسست الوفسسود عسسن سسسرورزا بتحاسسن  تاباسسة توقسسيات  راجاسسة احلاسسابات، حال أهنسسا   - 109
ارا علسس  تشسسار بسسالقلق حزاء ارتنسساع عسس د التوقسسيات ذات الصسسلة باملشسستريات  وشسسجات ااد   

عوسسس اجتسسا  ذلسس  التطسسور، و واقسسلة تازيسسز ااجسسراءات  وطلبسست الوفسسود حىل فريسسق املراجاسسة    
ال اخليسسة للحاسسابات والتحقيقسسات تقسس مي تقسسارير دوريسسة عسسن  تسسائ  اسسستاراض ااطسسار القسسا وين 
للحاالت اليت د جير في ا اال تثال وذلس   سن أجسل حجسراء تاس يالت وتازيسز قس رات التحقيسق         

لييف واملخالنات املالية وتضارن املصاو  وحذ ال ظت الوفسود الزيسادا يف توقسيات    للتص ي ل
املراجاة ال اخلية للحاابات، شجات  وتس  األ سم املتحس ا خلس  ات املشساريع علس  تباسيط        
اجل ود لتحايرب ا،  ا يف ذل  زيادا الناالية والشنافية واملااءلة، واالستخ ام األ ثسل للمسوارد   

ولوجيسسة والبشسسرية  و ثسست املوتسس  علسس   واقسسلة التاسساوك  سسع  ربظمسسات األ سسم     املاليسسة والتورب
املتح ا يف تل  اجملاالت، وتازيسز أوجسه التسآزر  سن أجسل تازيسز املاساءلة  وذكسرت أك اللجربسة          
االستشسسارية ملراجاسسة احلاسسابات التاباسسة للموتسس  يرببيسسي أك يوسسوك هلسسا  نسسس وظينسسة اللجربسستني    

تح ا اائائي وقرب و  األ م املتح ا للاسواك، وأك جيسري تاسيني    املماثلتني يف بر ا   األ م امل
 أعضائ ا بربنس الطريقة املتباة يف اللجربني املماثلتني 

 
 ردود اإلدارة  

أك ت امل يرا املااو ة ل  ا   األ م املتح ا اائائي، يف ردزسا، أك ال  سا   اائسائي     - 110
حىل  ااجلة املشتريات، تشمل بربساء قس رات املسوظنني،     يقوم بتربني  جمموعة  ن املبادرات الرا ية

وعمليات استاراض الاياسات، وباني هن  احليز احلقيقي، وتركيز ال عم املقس م حىل البلس اك   
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عالية املخاطر، و قل املوظنني حىل املربساطق  وعسن اال تيسال، أشسارت حىل أ سه  سن بسني اخلاسارا         
 اليني دوالر  ربظمة أخرى تاباة ليت م املتحس ا،   5.2 اليني دوالر، يتصل  بل   6.1البالية 

دوالر  وال  سسا    900 000وبسس ل  فسسإك ال  سسا   اائسسائي د يتوبسس  حال خاسسارا قسس رزا       
اائسسائي  لتسسزم بتحاسسني ختطسسيط املشسستريات والرقابسسة و ااجلسسة توقسسيات  راجاسسة احلاسسابات       

 والتحقيقات 
را( لصرب و  األ م املتحس ا للاسواك علس  تسوفري     وش دت  ائبة امل ير التربني ي )اادا - 111

املوارد الالز ة ملراجاة احلاابات والتحقيقسات، السيت التسزم الصسرب و  بالامسل  سع اجمللسس علس          
  وسسُيبق ي قسرب و  األ سم املتحس ا     2016حجياد ئوذع لتمويل ا عرب  ا ق م تربقي   يزا يته لاام 

س املاتخلصسة  سن حدارا املخساطر يف    طسالع بأ س ا  استج ات الس رو    اللاواك اجمللسس علس    
املؤساة، وياتربق حىل  س  كسبري ثقافسة ادارا املخساطر علس   طسا  املربظمسة  وأكس ت أك زيسادا          
عسس د احلسساالت ال ياسس  بالضسسرورا زيسسادا يف اكتشسساق أفاسسال خاطئسسة، وخاقسسة يف  سسا يتالسسق       

  املاسألة عسن   باحلاالت املزعو ة لليسيف والتضسارن يف املصساو وغريزسا  ورقس  الصسرب و  زس        
دعسسسسساءات اللاسسسسس م التاسسسسا   علسسسسس  ااطسسسسسال  يف التصسسسسس ي ل  هكثسسسس ،  سسسسس عو ا باياسسسسسست 

 باألدلة  امل عو ة
وأك   ائ  امل ير التربني ي ملوت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع أك املوت   لتسزم   - 112

ا زيسادا يف   ااجلة التوقيات املتالقة بالشراء، وكرر أك زيادا عس د احلساالت ال ياس  بالضسرور    
ع د التوقيات املتالقة باملشتريات  وقسال أك املوتس  ير س  بالناسل بزيسادا عس د التوقسيات        
املتالقة باملشستريات ألهنسا جمسال عمسل رئياسي  وشس د علس  التسزام املوتس  بإعسادا ح شساء جلربتسه             

 االستشارية ملراجاة احلاابات سايا لتحاني احلوكمة 
احلاسسابات والتحقيقسسات يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا     وأشسسار  سس ير  وتسس   راجاسسة     - 113

اائائي، حىل أك ال  ا   اائائي  اتا  لتزوي  اجمللس باملالو ات املتالقة باملوارد، وأك يلنست  
اال تبسسا  يف الوقسست  ناسسه حىل أي شسسواغل بشسسأك فااليسسة املوتسس   وأعسسرن عسسن تأييسس   لالقتسسراح 

شا لة للمخاطر  ع اجمللس يف التقارير الاسربوية، وبيربمسا   ال اعي حىل تبادل  زي   ن التقييمات ال
وافسسق علسس  تقسس مي رأي ياطسسي  سسما ات، فمسسن امل سسم أك ياسسترب  السسرأي حىل عمليسسات ملراجاسسة      

 احلاابات عل  أساس املخاطر 
ولنتست  س يرا  وتسس  خس  ات  راجاسة احلاسسابات والتحقيقسات يف قسرب و  األ سسم        - 114

، يركسز علس    رأي حمادود املتح ا للاواك اال تبا  حىل  وعني  ن رأي  راجاي احلاسابات: )أ(  
تق مي  ما ات بشسأك اادارا وحدارا املخساطر وعمليسات الرقابسة القائمسة علس  الامسل املضسطلع         

لص الربطسا  الوا سل للمربظمسة، ويقس م  سما ات بشسأك اادارا       ، ياستخ رأي إجيايب)ن(  به  و
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وحدارا املخسسساطر وعمليسسسات الرقابسسسة  سسسن أجسسسل بقيسسسق األزسسس اق املؤساسسسية  و سسسن الصسسسا      
اال طالع باألخري،  ظرا للموارد والامل املطلوبني، ولون هوسن الربظسر فيسه طاملسا هوسن حدارا      

بية  ق  ا  وبالربابة لوناية املوارد، فسإك  وتس    التوقاات املتالقة بالضما ات احمل ودا أو ااجيا
خسس  ات  راجاسسة احلاسسابات والتحقيقسسات علسس  اسسستا اد للامسسل  سسع اجمللسسس خسسالل  رباقشسسات 
امليزا يسسة بشسسأك  طسسا  التيطيسسة  راجاسسة احلاسسابات  وتتصسسل  قسسا  قسسوا اخلطسسني األول والثسساين     

 راجاسسة احلاسسابات يف التقسسارير للسس فاع بربطسسا  التيطيسسة  راجاسسة احلاسسابات  وسسسُت رتع  اسسايري  
املقبلة، ب ال  ن الرجوع حىل امليثا   وأس م ممثلسو دوائسر املراجاسة ال اخليسة للحاسابات التاباسة       
ملؤساسسات األ سسم املتحسس ا يف و سسع قسسووك قا و يسسة ج يسس ا  سسن أجسسل أ شسسطة األ سسم املتحسس ا   

ات، شس دت علس  أك   املشتركة، أوشووا علس  اال تس اء  سن قسياغت ا  ويف  سا يتالسق بالتحقيقس       
زيادا ع د احلاالت ال يتصل بالضرورا  اائل قواع  الاسلوك، ولوربس ا أشسارت حىل فر سيات     

 ااسس م  حم أكثر ارتيا ا حذا  ا تق  وا  ا عرب زم، أو عس م  أهنمموربة لتلنة )ح ااس األفراد ب
 ب ل (، وأك ت عل  سياسة الصرب و  با م التاا   عل  ااطال  

بشأك تقارير املراجاة ال اخلية للحاسابات   2015/13لس التربني ي القرار واخت  اجمل - 115
والتحقيقات يف بر ا   األ م املتح ا اائائي وقرب و  األ م املتح ا للاواك و وتس  األ سم   

 املتح ا خل  ات املشاريع 
 
 تقارير  وات  األخالقيات يف بر ا   األ م املتح ا اائائي وقرب و  -ثالث عشر 

  م املتح ا للاواك و وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريعاأل 
عرض   ير  وت  األخالقيات يف بر ا   األ م املتح ا اائسائي أ شسطة املوتس  يف     - 116
ئي رد (، وعر سست املسس يرا املااو سسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسا     DP/2015/23) 2014عسسام 

اادارا  وقسس  ت  اتشسسارا األخالقيسسات يف  وتسس  األخالقيسسات يف قسسرب و  األ سسم املتحسس ا     
(، وعرض  س ير  وتس  املسوارد البشسرية     DP/FPA/2014/4) 2014للاواك تقرير املوت  لاام 

املاتشسسار القسسا وين، يف  وتسس  األ سسم   لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك رد اادارا  وعسسرض   
(، DP/OPS/2015/4) 2014املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع، أ شسسطة  وتسس  األخالقيسسات يف عسسام  

 فضال عن رد اادارا 
رزم ويف  سا يتالسسق ب  سسا   األ سم املتحسس ا اائسسائي، أعسسرن أعضساء اجمللسسس عسسن تقسس ي    - 117

ملاسسامهات  وتسس  األخالقيسسات يف تازيسسز ثقافسسة األخالقيسسات والزنازسسة واملاسساءلة يف املؤساسسة،    
و ثسسو  علسس   واقسسلة الامسسل  سسع اادارا  سسن أجسسل كنالسسة ترسسسيخ تلسس  الثقافسسة  وأثربسسوا علسس     
املوت  ملواقلته تطوير الرب   املبتورا، عل  الرغم  ن قيود املوارد، و ثسوا اادارا علس  جاسل    

http://undocs.org/ar/DP/2015/23
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/4
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/4
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 وتسس  األخالقيسسات أولويسسة حبيسسث هوربسسه أك يسسؤدي عملسسه بنااليسسة، وخاقسسة لالسسستجابة  لويسسل 
لتزاي  الطل  عل  تق مي الت ري  واملشورا يف جمال األخالقيات  ور بوا باملبسادرات اجل يس ا   
واملاتمرا،  ثل احللقات ال راسية الشسبوية، وشسبوات تس ري  األقسراك، والس ورات ال راسسية       

امل و ة اجل ي ا ليتخالقيات، مما يااع  عل  بقيق أفضسل املمارسسات عس      االوترو ية، و شر
تصسميمات تناعليسة وسس لة االسسستامال  الئمسة للاسيا  األخالقسسي النريس  ليت سم املتحسس ا  وحذ        

، أثربسسوا علسس   وتسس  2014يف املائسسة يف جممسسوع الطلبسسات يف عسسام  28ال ظسسوا الزيسسادا الباليسسة 
لتوعية،  ا يف ذل  قيام اادارا بتازيز ثقافة ع م الاسووت وتربنيس    األخالقيات حلملته القوية ل

توقسسيات  وتسس  األخالقيسسات  و سسع ااقسسرار بسساجل ود املاسستمرا،  ثسست الوفسسود اادارا علسس      
التص ي للتصور الشائع بني املوظنني بأك امل يرين رفياسي املاستوى ال خيضساوك لسربنس املاسايري      

ك، وطلبسسست  الو سسسات ا ثسسسة دوريسسسا عسسسن ااجسسسراءات   األخالقيسسسة السسسيت خيضسسسع هلسسسا املوظنسسسو  
 تتخ زا  اليت

ويف  ا يتالق بصرب و  األ م املتحس ا للاسواك، أعربست الوفسود عسن تقس يرزا بسالتزام         - 118
امل يرا التربني ية حزاء الامل ال ي يقوم به  وت  األخالقيسات، و ثست اادارا علس   يئسة بيئسة      

زسو عسام  سثري     2014 م الاووت  وتاسليما بسأك عسام   عمل تازز الالوك األخالقي وثقافة ع 
للتح يات بالربابة للموت ، وباب  الشواغر ال اخليسة والامليسات اال تقاليسة، أعربست الوفسود      
عن حقرارزا علس  اال سطالع باأل شسطة املوكولسة حىل املوتس   وأعربست الوفسود عسن سسااد ا          

تس  األخالقيسات علس  كنالسة ف سم      با تثال املوظنني لاياسة الوشف املات  بيربمسا شسجات  و  
املسسوظنني الوا سسل ملتطلباتسسه  ويتطلسسع أعضسساء اجمللسسس حىل السس ورا السسيت تقسس م عسس  اا تر سست عسسن   

، وشسسسجع املوتسسس  علسسس  تطبيسسسق السسس روس املاسسستنادا وأفضسسسل     2015األخالقيسسسات يف عسسسام  
قسي  املمارسسات لوسي تصسب  الس ورا أياسر بالرباسبة للماستاملني وأكثسر  الء سة للاسيا  األخال          

 النري  للصرب و  
ويف  سسا يتالسسق  وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع، أثربسست الوفسسود علسس  التسسزام     - 119

املربظمة بإ اطة املوظنني علما بشأك محايتس م  سن اال تقسام يف حطسار سياسسة محايسة املسبليني عسن         
ثقافسة عس م   املخالنات، وزي خطوا  امسة لربع سوء الالوك، وتاسزز ثقافسة املاساءلة، وتشسجع     

بشسأك الزنازسة    2014الاووت  وأعربت الوفود عسن تقس يرزا التاساع  طسا  استقصساء عسام       
واألخالقيات والييف، وشجات  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع و وتس  األخالقيسات   
عل  االستنادا  ن  تائ  االستقصاء لتازيز اخل  ات املتالقسة باألخالقيسات  وال ظست الوفسود     

ق األخالقيات يف األ م املتحس ا، ور بست  شساركة املوظنسة املختصسة باألخالقيسات       أمهية ترباي
 كربائبة لرئيس شبوة األخالقيات للمربظمات املتا دا األطراق 
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و ث أعضاء اجمللس عمو ا حدارا املربظمسات السثالا علس  كنالسة محايسة املسبليني عسن         - 120
 املخالنات  ن اال تقام، وحخضاع  رتوبي ا للمااءلة 

بشسسأك تقسسارير  واتسس  األخالقيسسات يف     2015/14واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار     - 121
بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك و وتسس  األ سسم املتحسس ا        

 خل  ات املشاريع 
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 اجلزء الثالث
  2015ال ورا الاادية الثا ية لاام 
  يويوركاملاقودا يف  قر األ م املتح ا، 

 2015أيلول/سبتم   4آن/أغاطس حىل  31النترا  ن  يف
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 املاائل التربظيمية -أوال  
للمجلسس التربنيس ي ل  سا   األ سم املتحس ا       2015ُعق ت ال ورا الاادية الثا يسة لاسام    - 1

اائائي وقرب و  األ م املتح ا للاواك و وت  األ م املتح ا خلس  ات املشساريع  قسر األ سم     
    2015أيلول/سبتم   4آن/أغاطس حىل  31يف  يويورك  ن املتح ا 

وأقسسسر اجمللسسسس التربنيسسس ي جسسس ول األعمسسسال وخطسسسة الامسسسل ل ورتسسسه الااديسسسة الثا يسسسة         - 2
 2015(، كمسسسسسسا اعتمسسسسسس  تقريسسسسسسر السسسسسس ورا الاسسسسسسربوية لاسسسسسسام  DP/2015/L.3) 2015 لاسسسسسسام

(DP/2015/24  وأقسسر اجمللسسس  شسسروع خطسسة الامسسل الاسسربوية لاسسام  )2016 (DP/2015/CRP.2 )
  2016وخطَة الامل املؤقتة لل ورا الاادية األوىل لاام 

يف  2015يف دورتسه الااديسة الثا يسة لاسام      وترد القرارات اليت اختس زا اجمللسس التربنيس ي    - 3
    للمجلس التربني ياملوقع الشبوي اليت هون االطالع علي ا يف  DP/2016/2الوثيقة 

علسس  اجلسس ول السسز   التسسات للسس ورات  2015/22ووافسسق اجمللسسس التربنيسس ي يف املقسسرر  - 4
 :  2016املقبلة للمجلس التربني ي يف عام 

 2016كا وك الثاين/يرباير  29حىل  25 ن   ال ورا الاادية األوىل: 
 )جربيف( 2016 زيراك/يو يه  24حىل  20 ن    ال ورا الاربوية: 
 ) يويورك( 2016 زيراك/يو يه  10حىل  6أو  ن      
 2016أيلول/سبتم   12و  9حىل  6 ن   ال ورا الاادية الثا ية: 

 
 اجلزء املتالق ب  ا   األ م املتح ا اائائي  

 بياك   يرا ال  ا   واحلوار املتالق بالتمويل املربظَّم -ثا يا  
 

 وااداريةالشؤوك املالية وامليزا وية  -ثالثا  
 

 االلتزا ات بتمويل ال  ا   اائائي -راباا  
ترباولسست  سس يرا بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي يف  ال ظا سسا االفتتا يسسة أ سسام اجمللسسس   - 5

( جمموعسسة Executive Board websiteقسسع الشسسبوي للمجلسسس التربنيسس ي  املوالتربنيسس ي ) تا سسة يف 
السسيت  سسن املقسسرر أك تاتمسس زا   2030 سسن املوا سسيع علسس  خلنيسسة خطسسة التربميسسة املاسست ا ة لاسسام   

اجلماية الاا ة يف وقت ال ق  ن الش ر  ومشلست تلس  املوا سيع  سا يلسي: )أ( احملطسة الرئياسية        

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2015/24
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/2
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/overview/
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  )ن(  تسائ   2015األهداف اإلمنائية لأللفياة للاوع ماا     اليت يشول ا تقرير األ ني الاام عن 
املسسؤلر السس وت الثالسسث لتمويسسل التربميسسة يف أديسسس أبابسسا السس ي توقسسلت فيسسه السس ول األعضسساء حىل   
توافق عل  حطار ج ي  لتمويل التربمية  )ع( ال عم املق م  ن ال  ا   اائائي  سن أجسل تربنيس     

،  سا يف ذلس  خطسة التربميسة     2015جرى التوقسل حلي سا يف عسام    االتناقات الااملية اجل ي ا اليت 
، وتواُفق أديس أبابا علس  حطسار لويسل التربميسة، والربتسائ  املتوقاسة للمسؤلر        2030املات ا ة لاام 

احلسسادي والاشسسرين ليتطسسراق يف اتناقيسسة األ سسم املتحسس ا ااطاريسسة بشسسأك تيسسري املربسسا  يف كسسا وك  
الح األ م املتح ا وقيادُا بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي      )د( خطة حق2015األول/ديام  

لربظام املرباق املقيم،  ا يف ذل  تقس مي الس عم للتاساوك فيمسا بسني بلس اك اجلربسون  )زسس( االلتسزام          
اجلاري ل  ا   األ م املتح ا اائائي بالشنافية واملااءلة  )و( احلسوار املتالسق بالتمويسل املسربظَّم     

ه يف اجلسسزء الثسساين  سسن زسس ا اجلسسزء(  )ز( دور ال  سسا   اائسسائي يف  سساالت   )جسسرى التطسسر  حليسس
السسزناع واألز سسات والوسسوارا، ال سسسيما يف أوكرا يسسا ومج وريسسة أفريقيسسا الوسسسط  واجلم وريسسة  
الاربية الاورية وجربون الاوداك ودو يربيوا والارا  وكولو بيا وليبيا و يائار و يبسال وزساييت   

 ل اك املتضررا  ن النريوس حيبوال يف سرياليوك وغيربيا ولي يا واليمن، فضال عن الب
، 2030ويف حطار  ااع ا الس ول األعضساء علس  تربنيس  خطسة التربميسة املاست ا ة لاسام          - 6

السيت هوربسه    - MAPSسياتخ م ال  ا   اائائي  قاربسة التامسيم والتاسريع ودعسم الاياسسات      
راع اخلطسسة اجل يسس ا يف خطسسط التربميسسة الوطربيسسة    سسن خالهلسسا: )أ(  اسساع ا احلوو سسات علسس  حد 

)ن( دعم البلس اك يف تاسريع وتسريا التقس م احملسرز يف بلسو  غايسات أزس اق التربميسة املاست ا ة            
)ع( جال اخل ا الاياساتية ملربظو ة األ م املتح ا يف جمال التربمية املاست ا ة واحلوكمسة  تا سة    

 ة  ويامل ال  ا   اائائي  ن خسالل جمموعسة   للحوو ات طوال تربني  أز اق التربمية املات ا
األ م املتح ا اائائية علس  و سع توجي سات للتقسارير الوطربيسة عسن أزس اق التربميسة املاست ا ة           
وح سسافة حىل ذلسس ، خضسسات ال فاسسة اجل يسس ا  سسن السس ا   القطريسسة اجلسساري تقسس ه ا حىل اجمللسسس 

ل بسسسني اخلطسسسة االسسسستراتيجية   للموافقسسسة، لتقيسسسيم دقيسسسق وكا سسست أول  تسسسن أقسسسام قسسسلة وقسسس       
    2030، وخطة التربمية املات ا ة لاام 2017-2014 للنترا

ويف  سسا يتالسسق بأزسس اق التربميسسة املاسست ا ة غسس اا تواُفسسق أديسسس أبابسسا، سسسلطت  سس يرا       - 7
ال  ا   اائائي يف  ارض حشار ا حىل األمهيسة غسري املربقوقسة السيت تتاسم هبسا املاساع ا اائائيسة         

بربسساء القسس رات الوطربيسسة علسس  تابئسسة املسسوارد، الضسسوء علسس  السس عم املقسس م  سسن ال  سسا      الرمسيسسة و
اائسائي ملاساع ا البلس اك املاستني ا  سن السس ا  ، وال سسيما أقسل البلس اك ئسوا والس ول اجلزريسسة           
الصيريا الربا ية، لالستنادا  سن طائنسة  تربوعسة  سن فسر  التمويسل  وا سطلع ال  سا   اائسائي          

 شط يف األعمال التحضريية ملؤلر األ سم املتحس ا املتالسق بستيري املربسا  املز سع عقس           أيضا ب ور
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 ن خالل تبادل املاارق واخل ات  ع املناو سني   2015يف باريس يف كا وك األول/ديام  
التاباني ألقل البل اك ئوا وال ول اجلزرية الصيريا الربا يسة وبربساء قس را م، واستضسافة احلسوارات      

يميسسة بشسسأك االشسستراكات احملسس دا وطربيسسا املز سسع تقسس ه ا، وو سسع أطسسر سياسسساتية وتربظيميسسة  ااقل
 ؤاتيسسة تشسسجع اسسستثمار القطسساع اخلسسا  يف الطاقسسة املتجسس دا، وتسس ابري التخنيسسف  سسن اآلثسسار،      
وتقسس مي السس عم يف حعسس اد املشسساريع للصسسرب و  األخضسسر للمربسسا ، السس ي كسساك ال  سسا   اائسسائي   

  20 املاتم ا السوا  ا  ن  ربظماته 
واسسسترعت  سس يرا ال  سسا   اائسسائي اال تبسسا  حىل اآلثسسار املترتبسسة علسس  جممسسل قسسرارات        - 8

التمويسسل السسيت تتخسس زا السس ول األعضسساء بالرباسسبة حىل ال  سسا   اائسسائي وق رتسسه علسس  بقيسسق           
، وعلسس  دعسم تربنيسس  أزسس اق  2017-2014األزس اق احملسس دا يف خطتسه االسسستراتيجية للنتسرا    

لتربمية املات ا ة وقيادا  ربظو سة األ سم املتحس ا اائائيسة  و سع تأكيس زا أك املربظمسة تبس ل كسل          ا
 100محلسسة السسس  ”ج سس  مموسسن،  سسا يف ذلسس  تربظيم سسا السس اخلي يف اآلو سسة األخسسريا، وحطسسال       

،  ن أجل توييف ئوذع تاسيري أعماهلسا  سع الطسابع املستيري للتمويسل،  اشس ت أعضساء          “شري 
اشتراكا م يف املوارد الاادية )األساسسية(، السيت تشسول الضسما ة الو يس ا لوجسود        اجمللس زيادا

بر ا   حئائي عل   استوى اسستراتيجي عسال وأداء رفيسع  وعسالوا علس  ذلس ، كساك ال  سا            
اائائي يامل علس   ضسازاا أو ختطسي  اسايري  املرجايسة ألفضسل املمارسسات يف جمسال الشسنافية          

وح شسساء عمليسسة أكثسسر   - open.undp.org - سسن خسسالل بر اجمسسه للشسسنافية   واملاسساءلة، وال سسسيما
 استقاللية لل عوا حىل الوشف عن املالو ات الاا ة   

ويف  ا يتالق بقضايا االتاا ، برزن ال  سا   اائسائي عسن   سارات قياديسة قويسة  سن         - 9
اء  رفق االبتوسار التسابع   خالل الامل  ع  وت  األ م املتح ا لتربايق الامليات اائائية، وح ش

ألطر األ م املتح ا للمااع ا اائائية  ويف ح شاء بر ا   شسبوي ليتفرقسة القطريسة يامسل علس       
جتميسسع القسس رات واألدوات والتوجي سسات املتا سسة يف  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا اائسسائي  سسن أجسسل 

ارا املالو سات الاامليسة   الامل عل  بقيق كٍل  ن أز اق التربميسة املاست ا ة،  سا يشسمل  ظسام حد     
للمرباقني املقيمني واألفرقة القطرية  ويف دعسم الامسل اجلساري علس  تطبيسق حجسراءات التشسييل        
املو سس ا لسس عم الاسس د املتزايسس   سسن البلسس اك املشسسمولة  بسسادرا تو يسس  األداء  وواقسسل ال  سسا      

  دور  ربظو ة األ سم  اائائي املشاركة يف  وارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأك ب ي
املتح ا اائائية يف األجل الطويل، وكاك يف ق د و ع الصسيية الرب ائيسة السستراتيجية التاساوك     

 فيما بني بل اك اجلربون   
وشسس د أعضسساء اجمللسسس، يف حطسسار تسسثمني روح التاسساوك وتا ديسسة األطسسراق السسيت بثتسس ا      - 10

، عل  الس ور احليسوي   2030املات ا ة لاام ال ول األعضاء ل ى تصميم واعتماد خطة التربمية 
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ال ي تؤديه  ربظو ة األ سم املتحس ا اائائيسة وال  سا   اائسائي يف تربنيس  اخلطسة  و ثسوا األ سم          
املتحسس ا علسس  أك تظسسل قسسادرا علسس  الوفسساء بسساليرض  سسن أجسسل  اسساع ا السس ول األعضسساء علسس     

صو ، دعسم اجل سود السيت تبس هلا      واج ة التح ي  وطلبوا  ن ال  ا   اائائي، عل  وجه اخل
لتحقيسسق أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة وبقيسسق الربتسسائ  السسيت يطلبسس ا  واطربوزسسا،  سسع  واقسسلة عملسسه  
البسسال  األمهيسسة بربسساء القسس را علسس  التويسسف، واحلوسسم السس هقراطي واال تاسساب،  سسا يرباسسجم  سسع       

واحلا ربة للجميسع  بيس  أ سه      ن أز اق التربمية املات ا ة املتالق باجملتماات املااملة 16 اهل ق
، رأوا أك  سسن الضسسروري  واقسسلة حقسسالح   2030 ظسسرًا للتحسس ي السس ي تطر سسه خطسسة عسسام     

 ربظو ة األ م املتح ا اائائية حبيسث تظسل قسادرا علس  الوفساء بساليرض، علس   سو  سا ُذكسر يف           
  وارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

يف  اسسرض توجيسسه اال تبسسا  حىل واليسسة    -وأشسسارت  سسع األسسسف جمموعسسة  سسن الوفسسود     - 11
ال  سسا   اائسسائي يف حطسسار االسسستاراض الشسسا ل للاياسسسات السس ي جيسسرى كسسل أربسسع سسسربوات      
ليت شطة التربني ية  ن أجل التربمية اليت تضطلع هبا  ربظو ة األ م املتح ا )قسرار اجلمايسة الاا سة    

ة، ال سيما يف  ا يتالسق  ن سوم   حىل أ ه د يتم الوفاء جبوا   ع ا  ن تل  الوالي -( 67/226
الوتلسسة احلرجسسة  سسن املسسوارد األساسسسية واخسستالل التسسوازك بسسني املسسوارد األساسسسية/غري األساسسسية   

شري  لل  ا   اائائي، فق    رت  ن أك وجسود قاعس ا    100ورغم تربويه الوفود حبملة الس 
يف املائسة يف   11ل بلس   اسبة   اتوى د يابق له  ثي  يقة  ن املوارد األساسية، اليت اخننضت 

، ياسسركض للخطسسر  بسس أ عامليسسة  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا اائائيسسة، فضسسال عسسن قسس را    2014عسسام 
، والوفساء بواليتسه يف   2017-2014ال  ا   اائائي عل  تطبيق خطته االسستراتيجية، للنتسرا   

ية و وعيتس ا وح وا يسة   تربني  أز اق التربمية املات ا ة  ودعت حىل باني كمية املسوارد األساسس  
الترببؤ هبا يف  ا يتالق جبميع البل اك املاتني ا  ن ال ا    ويرببيي للمسوارد غسري األساسسية،  سن     
جا ب ا، أك تووك  ر ة و تاقة  ع اخلطة االستراتيجية لل  ا   اائائي واألولويسات الوطربيسة،   

بز ا  سسا  وأعربسست   علسس  أسسساس حعسس اد بسسرا   قائمسسة علسس  الطلسس  لاسس  اجل سسات الوطربيسسة      
اجملموعة عن القلق  ن ح واك  صول زيادا يف لثيل البل اك املا ة، و ثت عل  زيسادا األخس    
بال هقراطيسسة حزاء البلسس اك الربا يسسة يف اجمللسسس التربنيسس ي وعلسس  بقيسسق لثيسسل جيسسرايف عسسادل يف        

 اهليوليات اادارية لل  ا   و ظام املرباق املقيم 
جمموعة البل اك  نا ا عل  أ ه يتاني أك يووك القضاء علس  النقسر   ويف  ارض تش ي   - 12

يف مجيع أشواله املتا دا األبااد اهل ق الشا ل لل  ا   اائسائي، علس  الربحسو املربصسو  عليسه      
، ويف أز اق التربمية املات ا ة، طلبت اجملموعسة  2017-2014يف خطته االستراتيجية للنترا 
قل تقس مي التقسارير عسن براجمسه اهلادفسة حىل القضساء علس  النقسر،  سن           ن ال  ا   اائائي أك يوا



E/2015/35 

 

15-21379 82/152 

 

خالل اعتماد  قاييس شنافة للتق م تتخط   صي  النرد  ن ال خل، ال سيما يف أقسل البلس اك   
ئسسوا والسس ول اجلزريسسة الصسسيريا الربا يسسة  وكسسررت أيضسسا تأكيسس  اهلسسواجس اا سسافية السسيت كا سست 

، و ربس ا: )أ( حزالسة املؤشسرات الثالثسة املتصسلة      2015اسام  أعربت عرب ا خالل الس ورا الاسربوية ل  
، 2017-2014باحلوكمسسة السسيت تضسسمَّرب ا  شسسروع ااطسسار املتوا سسل للربتسسائ  واملسسوارد للنتسسرا    

وال قا،  وافقة اجمللس عل  ااطار املاس ل يف الس ورا احلاليسة،  سع حبس اء ا تسرام كا سل للحيسز         
سستقاللية التربني يسة ملوتس  التقيسيم املاستقل،  سا يف       املتاح لوا اي الاياسات الوطربية  )ن( اال

ذل  حشراق اجمللس عل  عملية تايني   ير ، وزسو أ سر أساسسي ملصس اقيته  ويف زس ا الصس د،       
دعت اجمللست حىل التاجيل يف حجناز سياسة التقييم املربقحة يف ال ورا احلاليسة  وكسررت اجملموعسة    

ية للمجلس أك ُتاق  يف  يويورك  صرًا عسوض اتبساع   تأكي   وقن ا بأ ه يرببيي لل ورات الاربو
 املمارسة احلالية بالترباون بني  يويورك وجربيف،  ن أجل توسيع  شاركة البل اك الربا ية 

ودعت جمموعة أخسرى  سن الوفسود حىل و سع خطسة عمسل شسا لة للتاساوك  سع البلس اك            - 13
ضساء علس  النقسر تلست ا تياجا سا      املتوسطة ال خل  ن أجل بلسورا   قاربسة   توا لسة وشسا لة للق    

يف املائسة  سن فقسراء الاساد يايشسوك       70احمل دا  وش دت، يف  ارض تاليط ا الضوء علس  أك  
يف البل اك املتوسطة ال خل، عل  أك االجتا   و تقليص التمويل واأل شطة ال  اجمية يف البلس اك  

بققست بشسق السربنس  وأكس ت     املتوسطة ال خل ق  يسؤدي حىل عوسس املواسس  اائائيسة السيت      
جمموعة أخرى  ن الوفود، باسم ال ول اجلزرية الصسيريا الربا يسة، السيت تضسم أيضسا عس دا كسبريا        
 سسن البلسس اك املتوسسسطة السس خل، أوجسسه الضسساف اخلاقسسة هبسسا  سسن  يسسث تأثرزسسا بسستيري املربسسا           

ل بربساء القس رات   والووارا الطبياية، وزي تتطلع حىل ال عم املق م  ن ال  ا   اائسائي يف جمسا  
ودعم التربمية،  ا يرباجم  ع خطة عمل أديس أبابا الصادرا عن املؤلر ال وت الثالسث لتمويسل   

للس ول اجلزريسة الصسيريا الربا يسة     )حجراءات الامل املاجسل(  ، و اار سا وا 2015التربمية لاام 
بسني بلسس اك    وشس دت زسس   البلس اك أيضسا علسس  األمهيسة السسيت تولي سا للتاساوك فيمسسا       2014لاسام  

اجلربون والتاساوك الثالثسي والس ور الس ي يضسطلع بسه ال  سا   اائسائي يف تازيزمهسا  سن خسالل            
 زيادا املوارد املالية والبشرية و ن خالل ت عيم الشراكات ااقليمية ودوك ااقليمية 

ورأى ع د  ن أعضساء اجمللسس أك ال  سا   اائسائي  سا زال يضسطلع بس ور رئياسي يف          - 14
ز الصلة القائمة بني الامل اائائي واا ااين،  ن ج ة، والتمويل،  ن ج ة أخرى، علس   تازي

الربحو املبني يف خطة عمل أديسس أبابسا  وأبسرزوا دور ال  سا   اائسائي يف  اساع ا البلس اك يف        
برباء الق را عل   واج ة الووارا الطبيايسة واألز سات الربامجسة عسن أعمسال البشسر والزناعسات،        

عادا البرباء بشول أفضل وأقوى  وشجاوا ال  ا   عل  أك يواقل الامل عن كثس   سع   ويف ح
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 وت  األ م املتحس ا لترباسيق الشسؤوك اا اسا ية لضسماك أك يضسع  سؤلر القمسة الاساملي للامسل           
  2030بر اجمًا طمو ًا  يويا لربجاح خطة التربمية املات ا ة لاام  2016اا ااين لاام 

 سا   اائسائي يف ردزسا، علس  األمهيسة احملوريسة للقضساء علس  النقسر          وأك ت  س يرا ال   - 15
باعتبسسار  اهلسس ق الشسسا ل للخطسسة االسسستراتيجية السسيت و سسا ا ال  سسا   اائسسائي وللحملسسة السسيت     

  وسسلطت  2015يربظم ا ليصب  قادرا عل  الوفاء بساليرض لتربنيس  خطسة التربميسة ملسا باس  عسام        
ع به املربظمة يف اال تاساب املبوسر، ويف ااعس اد ملسؤلر القمسة      الضوء عل  ال ور اهلام ال ي تضطل

واملشساركة فيسه، والس ي أعربست فيسه عسن أ لس ا بسأك حيسرز           2016الااملي للامل اا ااين لاسام  
الشسسركاء تقسس  ا جوزريسسا علسس  قسساي  التمويسسل، وال سسسيما يف  سسوء ارتنسساع  جسسم التمويسسل       

ضسيو  السيت فر ست ا علس  التمويسل اجلمساعي       اا ااين ثالثة أ سااق خسالل الاقس  املا سي وال    
املتاح  ووج ت اال تبا  حىل الضساف اخلسا  الس ي تاساين  ربسه الس ول اجلزريسة الصسيريا الربا يسة          
وحىل اال تياجات اخلاقة للبل اك املتوسطة ال خل  وفيما يتالق بالتمويل، أكس ت، يف  اسرض   

ة املوارد األساسية يف  سماك لوسن     يث ا عن الشواغل اليت أثريت يف اجمللس، عل    ى أمهي
وبسس ور   2015ال  سسا   اائسسائي  سسن اال سسطالع بواليتسسه املتالقسسة ططسسة التربميسسة ملسسا باسس  عسسام   

القيسسسسسادي اخلسسسسسا  ملربظو سسسسسة األ سسسسسم املتحسسسسس ا اائائيسسسسسة  وفيمسسسسسا يتالسسسسسق بالشسسسسسواغل السسسسسيت   
  واملسسوارد للنتسسرا  ؤشسسرات احلوكمسسة يف حطسسار ال  سسا   اائسسائي املتوا سسل للربتسسائ بشسسأك أثسسريت
، أشارت حىل أك ز   املؤشرات لن تطبَّق حال عل  املاستوى القطسري ويف ظسل    2014-2017

 تقي  قارم برغبات ال ول األعضاء و ب أ ح ااك اجل ات الوطربية بز ام األ ور 
 

بتاوياال احلااوار املتعلااق بالتاوياال املاانظم  الشاا ون املاليااة وامليزانويااة واإلداريااة  وا لتزامااات   
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ق  ت امل يرا املااو ة لل  ا   اائائي، ز ا البرب ،  سا يف ذلس  االسستاراض الاسربوي       - 16
(، و الو سسسات تنصسسسيلية ذات قسسسلة باالسسسستاراض  DP/2015/26) 2014للحالسسسة املاليسسسة لاسسسام  

(، و السة االلتزا سات بتمويسل املسوارد     DP/2015/26/Add.1) 2014السة املاليسة لاسام    الاربوي للح
 2015الااديسسة الالز سسة ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرباديقه والسس ا   املرتبطسسة بسسه لاسسام  

(  وق  تلت ذل  ثالثة عروض ق   ا كل  ن   ير  وتس  الاالقسات   DP/2015/27با   ) و ا
اخلارجية وال عوا يف ال  ا   اائائي عن احلوار املتالق بالتمويل املسربظم  و س ير  وتس  دعسم     
ري ال ا   والاياسات يف ال  سا   اائسائي عسن  وافس  التمويسل املوا سياية  و ائس  املس ير وكسب         

 2014املسسسوظنني املسسساليني  وتسسس  اادارا يف ال  سسسا   اائسسسائي عسسسن احلالسسسة املاليسسسة يف عسسسام       
و سسا باسس    ويف املقابسسل، عسسرض كسسل  سسن املمثسسل السس ائم لبسسربن و ائسس    2015والتوقاسسات لاسسام 

http://undocs.org/ar/DP/2015/26
http://undocs.org/ar/DP/2015/26/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/27
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املمثسسل السس ائم لشسسيلي و ائسس  املمثسسل السس ائم للربسسروي  وج سسات  ظسسرزم بشسسأك الطسسابع املسستيري       
 ال  ا   اائائي، يف  وء املتيريات احلاقلة يف املش   املات لتااوهنم  ع 

وأعرن أعضاء اجمللس، يف  ارض حشار م حىل التوافق يف اآلراء الس ي   التوقسل حليسه     - 17
وحطسار أديسس أبابسا لتمويسل      2030بشأك كل  ن خطة التربمية املاست ا ة لاسام    2015يف عام 

ود عل  غرار ذل  حىل اتنا  بشأك  اتقبل لويسل ال  سا     التربمية، عن أ ل م بأك تتوقل الوف
اائائي  وأك وا، أثرباء حب اء استا ادزم لالستمرار يف املشساركة يف  رباقشسات قسرحية وعمليسة     
يف حطار احلوار املتالق بالتمويل املربظم، أ ه يتاني عل  ال  ا   اائائي أال ي خر ج س ًا لتسأ ني   

و  هبا للموارد األساسسية، يات وهنسا عسا ال رئياسيا لربجساح املربظمسة       قاع ا قلبة و اتقرا و وث
يف توج  ا لتصب  قادرا علس  الوفساء بساليرض وتقس مي دعم سا للبلس اك املاستني ا  سن الس ا  ،          
وال سيما أقل البل اك ئسوا والس ول اجلزريسة الصسيريا الربا يسة،  سع تلبيتس ا لال تياجسات اخلاقسة          

ويتام التخطيط املات الاليم والشنافية املالية بأمهيسة باليسة، ال سسيما    للبل اك املتوسطة ال خل  
وأك  صسسادر التمويسسل سسستبق  دوك شسس   تربوعسسة  سسن  يسسث عسس دزا وطابا سسا، بيربمسسا يرببيسسي        
ألعضاء اجمللسس ولل  سا   اائسائي أك يامسال  اسا ملواج سة التجسزؤ  ويف زس ا الصس د، رأوا أك          

 سن أك حيسافظ علس  و سع حجيسا  لصسايف        2014لوَّن يف عام  ن املشجع أك ال  ا   اائائي 
األقسسول امل رجسسة يف بيسساك  يزا يتسسه و سسن أ سسه  قسسق سسسيولة يف املسسوارد األساسسسية يف هنايسسة الاسسربة 

 تنو  احل  األدح ال ي يطلبه اجمللس 
ويف  ارض توجيسه أعضساء اجمللسس اال تبسا  حىل االخستالل القسائم بسني املسوارد األساسسية           - 18

و وارد أخرى )غري األساسسية( وحىل االخننساض املاستمر يف  جسم املسوارد األساسسية املسربخن         
، اليت اعت وزا  ثابة ا اواس لول  ن الوقسائع املاليسة الاامليسة    2014يف املائة يف عام  11بربابة 

 واملش   اجل ي  للتمويل اائسائي اللس ين ياتوشسف  سن خالهلمسا املسا وك التقليس يوك واجلس د        
خلسروع  اسباًل  بتورا لالستنادا  ن الربتائ ، أ لوا بأك يشري احلوار املربظَّم حىل سسبيل يسؤدي حىل   

 سسن  سسأز  املسسوارد األساسسسية واملسسوارد غسسري األساسسسية  وكسساك زربسساك قلسسق عسسام  سسن أك ي سس د        
االخننسساض املاسستمر يف قاعسس ا املسسوارد األساسسسية يف هنايسسة املطسساق قسس رَا ال  سسا   اائسسائي علسس    
بقيسسق املواسسس  و سسن أك ياوسسس زسس ا االخننسساض اجتسسا ت املواسسس  اائائيسسة السسيت بققسست بشسسق  

 ن ال ول األعضاء يف ثالا  ربظمات حئائيسة   120الربنس  و ع ااشارا حىل أ ه بيربما سامهت 
دولسة يف ال  سا   اائسائي،     56ود ياسازم سسوى    2014أخرى تاباة ليت م املتحس ا يف عسام   

ن البل اك أك تسوفري التمويسل املاست ام والقابسل للترببسؤ بسه لل  سا   اائسائي لسن          أك ت جمموعة  
يف املائسسة  سسن قاعسس ا املسسوارد     84ج سسات  ا سسة  اسسبة تقسسارن     10يوسسوك مموربسسًا حذا قسس  ت   

  لس ل ،  ثست اجملموعسة علس  احلصسول علس        2014األساسية، عل  غرار  سا  س ا يف عسام    
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ة والبلسس اك الربا يسسة األخسسرى، باا سسافة حىل تابئسسة القطسساع   اسسامهات  سسن اجل سسات املا سسة الرباشسسئ
اخلا ،  ع تقييم اجل ود اليت يب هلا ال  ا   اائائي  ن أجل توسيع قاع ا ج اتسه املا سة  سن    

 شري   100خالل محلته اليت تضم 
ويف  ارض التأكي  عل   رورا اتباع هن  ج ي ا لتحاني  وعية التمويل املوا سياي   - 19

وارد غسري األساسسية، ر بست الوفسود بساقتراح ال  سا   اائسائي الس ي يس عو حىل حقسالح            ن املس 
وتو ي  أدواته التمويلية لزيادا املرو ة وتق مي  وافز أكثر حغراًء  ن غريزا،  ثسل فوسرا الربوافس     

  وأكس ت  سن ج يس     2016األربع للتمويل املوا ياي الشا ل اليت سسيب أ الامسل هبسا يف عسام     
ا بشسسنافية التمويسسل وفااليتسسه علسس  الصسساي  القطسسري وبتحاسسني  وعيسسة التمويسسل عمو سسا    التزا  سس

وأشسسارت حىل أك جنسساح  وافسس  التمويسسل يتوقسسف علسس  قسس را ال  سسا   اائسسائي علسس  اجتسس ان        
التمويل اجلي  الربوعية  ع جتربس  أي ابتاساد عسن القاعس ا األساسسية  ويرببيسي لل  سا   أك يسربط         

زايا  الربابية وبأولويات اخلطة االستراتيجية،  ع الامل  ن أجسل بقيسق   أدوات التمويل تل   
حدارا فاالسسة أقسسير  جمسسا وو سسع ئسساذع أجنسسع لإلبسسال   وحهنسسا علسس  ثقسسة بسسأك املاسسامهني اجلسس د  
سيلحقوك بالرك   ىت ب أ الامل بآليات التمويل اجل يس ا  ور بست الوفسود بإ شساء قسرب و       

ية ليتلنية غر سه دعسم املبسادرا االسستراتيجية لتامسيم وتاسريع        تا د الوكاالت ليتز اق اائائ
ودعم الاياسات اليت أقر ا جمموعة األ م املتح ا اائائيسة ومجيسع اجل سود املب ولسة باتبساع هنس        
شا ل عل   طا   ربظو ة األ م املتح ا لالستنادا حىل أقص      سن املسوارد احملس ودا وتبسادل     

ا يف ذل   ن خالل عمليسات الشسراء املشستركة  ويف  اسرض حبسراز      اخل ات وتقاسم األعباء،  
التزا  سسا بنااليسسة املاو سسة، ر بسست الوفسسود بسسرأي املربظمسسة غسسري املشسسنوع بتحنظسسات عسسن  راجاسسة 
 اسسابات املربظمسسة للاسسربة الااشسسرا علسس  التسسوات وباسسستمرار التزا  سسا طنسس  تولنسسة املاسسا الت  

، 2017- 2014للخطسسة االسسستراتيجية للنتسسرا   وتتطلسسع الوفسسود حىل اسسستاراض  ربتصسسف املسس ا 
  2030سيما يف سيا  اخلطة اجل ي ا للتربمية املات ا ة لاام  وال
وردا عل  ذل ، أك ت املس يرا املااو سة لل  سا   اائسائي أمهيسة مجيسع الطرائسق املتباسة          - 20

املسوارد األساسسية   لتمويل ال  ا  ، وال سيما املاسامهات املتاس دا الاسربوات الطويلسة األجسل يف      
، ودورزسا  2017- 2014اليت تونسل قس را املربظمسة علس  تربنيس  خطتس ا االسستراتيجية للنتسرا         

الترباسيقي يف حطسار  ربظو سة األ سم املتحس ا اائائيسسة  وباا سافة حىل ذلس ، أبسرزت أمهيسة  وافسس           
ليتز سات   التمويل املوا ياي لضماك باسني  وعيسة ال جمسة واحلاجسة حىل تسوفري لويسل ا تيساطي       

 غري املتوقاة 
بشسسسأك  اسسسائل لويسسسل بر سسسا   األ سسسم    2015/16واختسسس  اجمللسسسس التربنيسسس ي القسسسرار   - 21

 اائائي  املتح ا
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 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا - خا اًا 
قسس  ت املسس يرا املااو سسة لل  سسا   اائسسائي زسس ا البربسس  وحملسسة عا سسة عسسن السس ا   القطريسسة   - 22

والتم ي ات  وعسرض املمثسل الس ائم لوولو بيسا وثيقسة ال  سا   القطسري لوولو بيسا بالتنصسيل           
وأوروبسا  وعرض امل يروك ااقليميوك لول  ن أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادس، وال ول الاربيسة،  

ورابطة ال ول املاتقلة، وأ ريوسا الالتيربيسة و ربطقسة البحسر الوساريت الس ا   القطريسة لوسل  سن          
ح  و ياسسسيا وأوزبواسسستاك وأوغربسسس ا وبربمسسسا وبسسسيالروس وتركيسسسا واجلزائسسسر ومج وريسسسة  قسسس و يا  
اليوغوسالفية سابقا وجورجيا وزا بيا وز بابوي والالنادور وسوازيلرب  وقربيا ) سا يف ذلس    

( والصسسسني (1999) 1244تسسسائ  و سسسوارد حطسسسار كوسسسسوفور يف سسسسيا  قسسسرار جملسسسس األ سسسن  
بياسسساو وكازاخاسسستاك وكمبوديسسسا وكولو بيسسسا و اليزيسسسا و لسسس يف،    -وطاجيواسسستاك وغيربيسسسا 

وسوازيلرب ، وطاجيواتاك، فضسال عسن التم يس  األول سسربة وا س ا للس ا   القطريسة لبوركيربسا         
ستثربائي سربة وا  ا لل  سا   القطسري لوسوت دينسوار     فاسو، وتشاد، والصو ال، والتم ي  اال

 والتم ي  الثاين سربة وا  ا لول  ن ال  ا   القطري للبرباك وليبيا 
، وثسسائق ال  سسا   القطسسري 2014/7واسسستارض اجمللسسس التربنيسس ي وأقسسر، وفقسسا ملقسسرر   - 23

(  وكمبوديسسسسسسا  DP/DCP/BLR/3(  وبسسسسسسيالروس )DP/DCP/DZA/3لوسسسسسسل  سسسسسسن اجلزائسسسسسسر )  
(DP/DCP/KHM/3( والصسسسسسسسسسسسسني  )DP/DCP/CHN/3( وكولو بيسسسسسسسسسسسسا  )DP/DCP/COL/2  )

بياسسسسسسسساو  - (  وغيربيسسسسسسسساDP/DCP/GEO/3(  وجورجيسسسسسسسسا )DP/DCP/SLV/3والاسسسسسسسسلنادور )
(DP/DCP/GNB/2( وح  و ياسسسسسسسيا  )DP/DCP/IDN/3( وكازاخاسسسسسسستاك  )DP/DCP/KAZ/3  )

(  DP/DCP/PAN/3(  وبربمسسسسسا )DP/DCP/MDV/3(  و لسسسسس يف )DP/DCP/MYS/3و اليزيسسسسسا )
ملسسوارد لووسسسوفور يف سسسيا  قسسرار   (،  سسا يف ذلسس  حطسسار الربتسسائ  وا  DP/DCP/SRB/2وقسسربيا )

(  DP/DCP/SWZ/3(  وسسسسسسسسسسسوازيلرب  )DP/DCP/SRB/2/Add.1) 1244جملسسسسسسسسسسس األ سسسسسسسسسسن 
(  ومج وريسسسسسسسسسة  قسسسسسسسسس و يا اليوغوسسسسسسسسسسالفية سسسسسسسسسسابقا  DP/DCP/TAJ/2وطاجيواسسسسسسسسستاك )

(DP/DCP/MKD/3( وتركيسسسسسسسسسسسسسسسا  )DP/DCP/TUR/3( وأوغربسسسسسسسسسسسسسسس ا  )DP/DCP/UGA/4  )
(  وز بسسسسسسسسسسسسسسابوي DP/DCP/ZMB/3(  وزا بيسسسسسسسسسسسسسسا )DP/DCP/UZB/3وأوزبواسسسسسسسسسسسسسستاك )

(DP/DCP/ZWE/3 ) 
 DP/DCP/AZE/3التربنيسسس ي وثيقسسسة ال  سسسا   القطسسسري ألذربيجسسساك )وسسسسح  اجمللسسسس  - 24
 ( Corr.1 و

وأ ا  اجمللس التربني ي علمسا بالتم يس ات األوىل سسربة وا س ا للس ا   القطريسة لوسل         - 25
  (DP/2015/28 ن بوركيربا فاسو وتشاد والصو ال )

 
 

 ( 1999) 1244تن م مجيع ااشارات حىل كوسوفو يف ز ا التقرير بأهنا ترد يف سيا  قرار جملس األ ن  ر 
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ووافق اجمللس التربني ي عل  التم ي  االستثربائي سربة وا  ا لل  سا   القطسري لوسوت     - 26
  (DP/2015/28دينوار وعل  التم ي ين الثا يني سربة وا  ا لل  اجمني القطريني للبرباك وليبيا )

 
 التقييم - سًاساد 

ق م   ير  وت  التقييم املاتقل يف ال  ا   اائائي تقييم حس ام ال  سا   اائسائي يف    - 27
(  وقسس م  سس ير  وتسس  الاياسسسات  DP/2015/29بقيسسق املاسساواا بسسني اجلرباسسني ولوسسني املسسرأا )  

 ( DP/2015/30اائائي، رد اادارا عل  التقييم )ودعم ال ا   يف ال  ا   
ويف  اسسرض ااشسسارا حىل أك بقيسسق املاسساواا بسسني اجلرباسسني ولوسسني املسسرأا مهسسا عسسا الك    - 28

، ر سس  أعضسساء اجمللسسس بربتسسائ  التقيسسيم  2030رئياسسياك لربجسساح خطسسة التربميسسة املاسست ا ة لاسسام  
، ورأوا أك رد 2013-2008توقسسياته بشسسأك اخلطسسة االسسستراتيجية لل  سسا   اائسسائي للنتسسرا و

اادارا حجيا ، وال سيما ج وهلا الز   للتربني   وأثربوا عل   وت  التقييم املاستقل ملسا يضسطلع    
 به  ن عمل ممتاز بشأك تقييم حس ام ال  ا   اائسائي يف بقيسق املاساواا بسني اجلرباسني ولوسني      
املرأا  ووج ت الوفود اال تبا  بوجه خا  حىل التوقية اليت تس عو حىل أك بسر  مجيسع بسرا       
وسياسات ال  ا   اائائي عل  اعتبار املسرأا عربصسرًا  اساع ا و واطربسة فاعلسة، والسيت تاتس  أك        

تركيسز  حس ام ال  ا   اائائي يف التييري التحويلي يتطل  ب ل ج ود  ثيثة يف مجيع جمساالت ال 
تاسست  ق جسس ور أوجسسه التنسساوت، وزياكسسل الاسسلطة غسسري املتاسساوية، و املشسساركة والاالقسسات،  

يف ذل  املاايري غري املتااوية، والقيم والاياسات  ويرببيي لل  ا   اائائي أيضا أك ياسا     ا
 حىل بقيق املااواا بني اجلرباني يف قنوق قوا الامل اخلاقة به 

 ي ، يف  اسرض حقرارزسا بإسس ام ال  سا   اائسائي املتواقسل يف       وأك ت الوفود  ن ج - 29
بقيق املااواا بني اجلرباني ولوني املرأا، علس  أ سه يرببيسي لل  سا   اائسائي أك يواقسل الامسل        
بوقنه كيا ا قياديا يف ز ا اجملال يف حطار  ربظو سة األ سم املتحس ا، وعلس  وجسه اخلصسو   سن        

يئسسة األ سسم املتحسس ا للماسساواا بسسني اجلرباسسني ولوسسني املسسرأا      خسسالل حقا سسة شسسراكة وثيقسسة  سسع ز   
األ م املتح ا للمرأا(  وحك  ا تقيمه األ م املتحس ا  سن شسراكات وتقسوم بسه  سن ترباسيق         )زيئة

يتاسسماك بأمهيسسة باليسسة يف البلسس اك اخلارجسسة  سسن األز سسات وتلسس  املتسسأخرا يف بقيسسق األزسس اق     
االزدواجيسة وتازيسز املاساواا بسني اجلرباسني علس   طسا         اائائية ليتلنية، ومهسا سساع ا يف جتربس     

املربظو سسة  وطلبسست الوفسسود حىل ال  سسا   اائسسائي أك يواقسسل تازيسسز  يزاتسسه الرباسسبية وتاميم سسا،    
وذلسس   سسثاًل يف جمسسال تيسسري املربسسا ، وأك خيصسسص، لشسسيا  سسع زسس ق األ سسم املتحسس ا علسس   طسسا   

ليت شسسطة السسيت تركسسز يف املقسسام األول علسس   يف املائسسة  سسن  سسوارد  15املربظو سسة،  سسا ال يقسسل عسسن 
، وذلس  باسستخ ام  ؤشسر املاساواا بسني اجلرباسني بوقسنه        2017املااواا بني اجلرباني يف عسام  

http://undocs.org/ar/DP/2015/28
http://undocs.org/ar/DP/2015/29
http://undocs.org/ar/DP/2015/30
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أداا التتبع الرئياية  وعمو ا، رأت الوفود أك  ؤشر املااواا بني اجلرباني زسو  ثابسة أداا فاالسة    
  بشسسأك الربنقسسات واملخصصسسات املاليسسة   و وثسسو  هبسسا للتتبسسع واابسسال  والتخطسسيط،  سسا يف ذلسس 

وباملثل، ووفقًا ملسا أقسر بسه التقيسيم، فسإك خ ستم املاساواا بسني اجلرباسني ياس  أداا  نيس ا  وأعربست             
الوفود عن تق يرزا للخطسط الرا يسة حىل تقيسيم خستم املاساواا بسني اجلرباسني وشسجات ال  سا            

 ات  القطرية اائائي عل  بنيز اعتماد  يف أك  ع د ممون  ن املو
وذكسسر أعضسساء اجمللسسس أهنسسم يتطلاسسوك حىل االسسسترباد حىل التقيسسيم يف سسسيا  اسسستاراض          - 30

،  سسا يف ذلسس   2017-2014 ربتصسسف املسس ا للخطسسة االسسستراتيجية لل  سسا   اائسسائي للنتسسرا    
اقتسسسراح حد سسساع اسسسستراتيجية ال  سسسا   اائسسسائي لتحقيسسسق املاسسساواا بسسسني اجلرباسسسني يف اخلطسسسة         

جية  وأب ت الوفود أيضا  رق ا الشس ي  علس  اتوبساع توقسية التقيسيم املتالقسة بتازيسز        االستراتي
رق  وتقييم ااس ا ات املتصلة بتحقيق املااواا بني اجلرباني، اليت أشارت الوفود حىل أك  سن  
شسأهنا أك تاسساع  ال  سا   اائسسائي يف اسسستخال  الس روس املاسستنادا  سن شسسىت الاسسياقات ويف     

 دور  املتخصص والقيادي باني قياغة 
وردا علسس  ذلسس ، شسس د  سس ير  وتسس  التقيسسيم املاسستقل التسسابع لل  سسا   اائسسائي علسس      - 31

الطابع املاق  الوسا ن يف قسل  تقيسيم  و سوع ال سسيطرا لل  سا   اائسائي علس  الا يس   سن           
حىل أك تقييمسات  عرباقر ، ولنت اال تبا  حىل التااوك املمتاز بني مجيع األطسراق املاربيسة  وأشسار    

يس ز علس      تائ  التربمية توشسف عسن عمسل  لمسوس و ؤكس  علس  الصساي  القطسري، وزسو  سا          
اخلصو  يف تل  التقييمسات املوا سياية  وأقسر  سا اتاسم بسه رد اادارا  سن  استوى عسال  سن           

 التنصيل وأعرن عن ر ا  عما أ رز  التقييم  ن تق م و ققه  ن  تائ    
اسسات ودعسم الس ا   التسابع لل  سا   اائسائي حىل أك ال  سا          وأشار   ير  وت  سي - 32

اائائي سياتخ م التقييم بالنال  ن أجل  واقسلة تازيسز تربنيس   السستراتيجية بقيسق املاساواا       
بني اجلرباني وسياتني  بالوا ل  ن  ظام التتبع اخلا   وت  التقييم املاتقل يف قياس التقس م  

 ا   اائائي الطمو ة بشول وا    ولنت اال تبا  يف زس ا الصس د   احملرز  قار ة بأز اق ال 
حىل اخلط  الثابتة اليت يامسل هبسا ال  سا   اائسائي علس  بقيسق أز افسه، وذلس  بوسسائل تشسمل           

يف املائسة ليت شسطة املتصسلة ب يس ا      15يلي: )أ( ختصيص  س  أدح  سن املسوارد ال يقسل عسن        ا
)شس د علس  أك ال  سا   اائسائي ير سي حىل قيساس  س ى جنا سه          بتحقيق املاساواا بسني اجلرباسني   

وفقسسا ألشسس  املبسسادس قسسرا ة(، وزسسو  سسا وفسسرت لسسه أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة، املراعيسسة بطبا سسا   
للمربظور اجلربااين،  ايارا قويا  )ن( عمسل األ سم املتحس ا املشسترك  سن خسالل جمموعسة األ سم         

للمرأا عل  كل  ن الصسا  الاساملي وااقليمسي والقطسري       املتح ا اائائية وزيئة األ م املتح ا
اعتماد ال  ا   املؤساي و ظام  ماك جودا املشساريع، اللس ين ُياتس   وجبس ما التحليسل       )ع(
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اجلرباساين والربتسسائ  اجلرباسسا ية  تطلبسسات حلزا يسسة للتقيسيم الربسساج   )د( حدراع فصسسل قسسوي احلجسسة   
  اجلرباسسا ية يف اسسستاراض  ربتصسسف املسس ا للخطسسة  وشسسا ل للا يسس   سسن القطاعسسات بشسسأك الربتسسائ 

 االستراتيجية، استربادا حىل الربتائ  وال روس املاتنادا عل  الصاي  القطري 
بشأك تقييم حسس ام ال  سا   اائسائي ليت سم      2015/17واخت  اجمللس التربني ي القرار  - 33

 اادارا عليه املتح ا يف بقيق املااواا بني اجلرباني ولوني املرأا ورد 
 

 اجلزء اخلا  بصرب و  األ م املتح ا للاواك  
 
بياك املس ير التربنيس ي واحلسوار املتالسق بالتمويسل املسربظم: تربنيس  اسستاراض          -ساباا  

 الاياسات الشا ل ال ي جيري كل أربع سربوات
 
 االلتزا ات بتمويل قرب و  األ م املتح ا للاواك -ثا ربا  
 
 وامليزا وية وااداريةالشؤوك املالية  -تاساا  

 
 بيان املدير التنفيذي  

أبسسرز املسس ير التربنيسس ي لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك )الصسسرب و ( يف  ال ظاتسسه        - 34
املز سع اعتمادزسا    2030االفتتا ية، توافق اآلراء التسارخيي بشسأك خطسة التربميسة املاست ا ة لاسام       

االتنسا  حىل حجسراءات جريئسة تيسري  يساا      قريبا،  ش دا علس  أك دور األ سم املتحس ا زسو ترمجسة      
الرباس و اار األ م  وأشار حىل أك تركيز أز اق التربمية املات ا ة وخطة عمسل املسؤلر الس وت    
الثالث لتمويل التربمية يف أديس أبابا عل   قو  اا اساك يسأ  كا اوساس السستربتاجات املسؤلر      

مله:  رورا التركيز عل  أشس  النئسات   وبر ا   ع 2014ال وت للاواك والتربمية ملا با  عام 
  انا،  ا يف ذل  الربااء والشبان، واستخ ام هن  قائم عل   قو  اا ااك 

وأشار حىل أك أز اق التربمية املات ا ة أعادت تأكي  األمهية البالية لواليسة الصسرب و ،    - 35
 يسات اال نجسار   وباألخص عملسه احلسات الرا سي حىل  اساع ا البلس اك علس  االسستنادا  سن ح وا        

، وزسسو  سسا يتصسس ى لسسه الصسسرب و   سسن  “الاائسس  السس هيرايف”الاسسواين لشسسباهبا، املاسسروق باسسسم  
خسالل بربسساء القسس رات والشسسراكات وعسسن طريسسق االسسستثمارات وااجسسراءات احملسس َّدا األزسس اق   
وأ سساق أك زسس   االسسستثمارات يف الشسسبان تركسسز أيضسسا علسس  لوسسني املرازقسسات والرباسساء  سسن    

،  بادرا الامل  ن أجل املرازقات وال  ا   الااملي اهناء زواع األطنسال، اللس ين   خالل،  ثال
اكتابا أمهية خاقسة لبربساء القس را علس  الصسمود يف سسياقات  سا باس  ا تس اء السزناع  وذكسر أك            
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الشسسبان، السس ين كسسثريا  سسا ُيصسسوَّروك بسسأهنم عر سسة للوقسسوع باسس ولة يف أسسسر التطسسرق، زسسم يف   
وأك الصرب و  يامسل علس     -الرئيايوك يف برباء الاالم والق را عل  الصمود  الواقع املاامهوك

االسستنادا  سسن ح وا سسا م  و سسن شسسبوة  بسسادرا الشسسبان اافريقسسي، السسيت ُرشسسحت جلسسائزا  وبسسل  
، يقسسوم الشسسبان بتصسسميم  لسسول  بتوسسرا “HackForYouth”، حىل  بسسادرا 2015 للاسسالم لاسسام

 بأز اق التربمية املات ا ة لطائنة  ن التح يات املرتبطة 
كارثة طبيايسة   400 ليوك شخص  شرد قارًا ووقوع  و  60ويف ظل وجود قرابة  - 36

، قسسام الصسسرب و  بزيسسادا اسسستثماراته يف الاسسياقات اا اسسا ية  سسن خسسالل التركيسسز 2014يف عسسام 
وخس  ات   عل  احلماية  ن الاربف اجلربااين واجلرباي، وتق مي اخل  ات الصحية املربق ا للحيساا 

التوليسسس ، وكنالسسسة لتسسسع اجلميسسسع بالصسسسحة اجلرباسسسية وااجنابيسسسة وبسسساحلقو  ااجنابيسسسة  ويربخسسسر   
، 2016الصسسرب و  بربشسسا  يف األعمسسال التحضسسريية ملسسؤلر القمسسة الاسساملي للامسسل اا اسساين لاسسام  

 سسع أزسس اق التربميسسة   2017-2014وزسسو  سسريص علسس   واء سسة خطتسسه االسسستراتيجية للنتسسرا   
ل  حدراع استراتيجية ح اا ية أوسع  طاقا تتضمن حطارا أكثر قسالبة كجسزء  سن    املات ا ة، وع

  وأ اق أك جزءا  ن ز   االستثمارات يشسمل اجل سود   2016استاراض  ربتصف امل ا لاام 
الرباجحسسة السسيت بسس هلا الصسسرب و  علسس   سس ى الاسسربوات اخلمسسس الاسسابقة  سسن أجسسل تازيسسز سسسال ة  

املوظنني اال تيسساطيني يف  راكسسز الامسسل املارَّ سسة   املسسوظنني وأ ربسس م، خصوقسسا فيمسسا يتصسسل بسس   
 ملخاطر كبريا، وتقوية استا اد  حلاالت الطوارس واالستجابة هلا 

وعلسسس  املاسسستوى املؤساسسسي، أبلسسس  املسسس ير التربنيسسس ي اجمللسسسس بسسسأك الصسسسرب و  أطلسسسق       - 37
املاربسيني  حىل جا    دو  و 2015استراتيجيته اجل ي ا ادارا  وارد املؤساة يف  زيراك/يو يه 

جماال  ن جماالت املخاطر الرئياية يف املؤساة  وتقوم مجيسع و س ات األعمسال     12باملخاطر، 
يف الصسسرب و  بسسإجراء تقييمسسات املخسساطر حلوترو يسسا وبتصسسميم اسسستراتيجيات ختنيسسف املخسساطر     
وأعرن أيضا عن سرور  بأك يني  أك جملس  راجاي  اابات األ سم املتحس ا  سرب  الصسرب و      

،  سع ح سراز تقس م  سرٍض يف     2014راجاة احلاابات غري  شنوع بتحنظسات يف عسام   تقريرا مل
تربنيسس  التوقسسيات  وح سسافة حىل ذلسس ، أبسسرز األقسس اء ااجيابيسسة األوليسسة الصسسادرا عسسن  وتسس        
 راجاة احلاابات والتحقيقات بشأك عمل الصرب و  عل   ااجلة املاائل  ع ال  سا   الاساملي   

لتق م املطسرد علس  جب سة التقيسيم، ذكسر أك الصسرب و  سسيق م خطتسه         وااقليمي  وحذ أشار حىل ا
حىل اجمللسسسسس خسسسسالل  2019-2016للتقيسسسسيم امل رجسسسسة يف  يزا يسسسسة فتسسسسرا الاسسسسربوات األربسسسسع  

 احلالية  ال ورا
اخننا سا  سادا يف املسوارد زادتسه      2015و ن الربا يسة املاليسة، واجسه الصسرب و  يف عسام       - 38

ية  وطرح الصرب و ، يف خطته املتوا لة احمل َّثة للمسوارد للنتسرا   تناقما أساار الصرق غري املؤات
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، املق  سسة حىل اجمللسسس ليربظسسر في سسا، سلاسسلة  سسن تسس ابري التقشسسف مشلسست مجيسسع     2014-2017
 وو سات امليزا يسسة املتوا لسة  سسن أجسل  واء سسة اا نسسا  واحلنساس علسس  االسست ا ة املاليسسة،  سسا يف      

ر التربنيس ي علس  أك زس   اخلطسوا قس  تسؤثر سسلبا يف        ذل  خطط ختني  اا نسا   وشس د املس ي   
ق را الصرب و  عل  تربني  واليته  وأك  بشسول خسا  أك النجسوا املاليسة تسؤثر سسلبا يف قس را        
الصرب و  عل  تسوفري خس  ات أ سن سسلع تربظسيم األسسرا والصسحة ااجنابيسة السيت تشست  احلاجسة            

 ي،  سسا يف ذلسس  تصسسميم   حلي سسا  ويامسسل الصسسرب و   سسع الشسسركاء للتيلسس  علسس  زسس ا التحسس        
استراتيجيته املتوا لة لتابئسة املسوارد املارو سة علس  اجمللسس خسالل الس ورا، اسستربادا حىل قاع تسه          
القوية  ن اجل ات املا ة  و اش  أعضساء اجمللسس تقس مي الس عم لل  سا   الاساملي، و سن خاللسه،         

 حىل دعم  اليني الربااء والنتيات يف لتلف أ اء الااد 
أثا أعضاء اجمللس، يف تاليقا م، عل  امل ير التربني ي لقيادتسه القويسة وعلس   سوظني     و - 39

الصرب و  املتنا ني اللتزا  م يف مجيع أ ساء الاساد بتربنيس  بر سا   عمسل املسؤلر الس وت للاسواك         
، وزسو الامسود النقسري لواليسة الصسرب و   وأشساروا حىل أك خطسة        2014والتربمية ملسا باس  عسام    

تتطل  استراتيجية عل   طا   ربظو ة األ سم املتحس ا تاسترب  حىل     2030املات ا ة لاام التربمية 
االسسستاراض السس ي جيسسري كسسل أربسسع سسسربوات،  سسن أجسسل جماهبسسة التحسس ي  وأكسس وا أك الواليسسة    
احملسس َّدا للصسسرب و ، املتمثلسسة يف كنالسسة التمتسسع بالصسسحة اجلرباسسية وااجنابيسسة وبسساحلقو  ااجنابيسسة،  

وهلسس ف ا األساسسسي املتمثسسل يف  2030ليسسة لربجسساح خطسسة التربميسة املاسست ا ة لاسسام  تتاسم بأمهيسسة با 
القضاء عل  النقر والوع  باس م حغنسال أ س   ويصس  ذلس  بوجسه خسا  يف أقسل البلس اك ئسوا           
ويف السس ول اجلزريسسة الصسسيريا الربا يسسة  وشسس دوا  سسمن زسس ا الاسسيا  علسس  أمهيسسة املاسساواا بسسني      

ورا احل   ن ع م املااواا داخل البلس اك وفيمسا بيربس ا  ولنتسوا     اجلرباني ولوني املرأا وعل   ر
احلس   سن وفيسات األ  سات وتسوفري       - ن األز اق اائائية ليتلنيسة   5اال تبا  أيضا حىل اهل ق 

الس ي د يتحقسق باس  و ثسوا الصسرب و  علس   واقسلة         -احلصول الاام علس  الصسحة ااجنابيسة    
، وزسو  سا يوتاس  أمهيسة خاقسة يف      5تمل املتصل باهل ق املبادرا حىل التص ي للامل غري املو

 سياقات األز ات اليت ختتل في ا اخل  ات الصحية 
وأبسسرز أعضسساء اجمللسسس اجملسساالت السسيت يسسروك أك الصسسرب و  يتمتسسع في سسا  زايسسا  اسسبية يف     - 40

، واملتمثلسسة فيمسسا يلسسي: 2030 واج سسة التحسس يات السسيت تطر  سسا خطسسة التربميسسة املاسست ا ة لاسسام  
تربظيم األسرا، وااج اض غري املأ وك، وتشويه األعضاء الترباسلية لإل ساا، والاربسف اجلرباساين    
يف الاياقات اا اا ية  وشجاوا الصرب و  عل  ب ل كل ج   مموسن علس  املاستوى القطسري     

،  شريين حىل التسأخر يف ح سراز التقس م  سىت     2020 ن أجل بقيق أز اق تربظيم األسرا لاام 
ذلسس  قيسسادا وحرشسسادا أقسسوى يف املواتسس  القطريسسة، وبربسساء قسس را املسسوظنني علسس    اآلك  ويتطلسس  
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تاريع وتقوية  ركة تربظيم األسرا  وأعربوا عن تأيي زم القسوي لل  سا   الاساملي لتازيسز أ سن      
سلع الصحة ااجنابية و ثسوا الس ول األعضساء علس  املاساع ا يف حغسال  فجسوا التمويسل الباليسة          

ج اض، أعربست الوفسود،  شس كدا علس  واليسة املسؤلر الس وت للاسواك         بليوك دوالر  وبشأك اا
والتربمية، عن تطلا ا للصرب و   ن أجل كنالة أك يووك ااج اض  أ و ا  يثما زسو قسا وين،   
وأك بصل الربااء عل  رعايسة  سا باس  ااج ساض لس ى  صسول حج ساض غسري  سأ وك  وأثربسوا           

فحسسة تشسسويه األعضسساء الترباسسسلية لإل سساا    علسس  الصسسرب و  للج سسود السسيت بسس هلا  سسن أجسسل  وا     
واستخال  ال روس  ن ال  ا   املشترك، وشجاو  يف الوقت  ناه عل  برباء قس رات و ظسم   

 املوات  القطرية والشركاء 
وعل  جب ة الامل اا ااين، ش دت الوفود عل  أعمسال الصسرب و  وشسراكاته الباليسة      - 41

ف أ ساء الاساد،  سا يف ذلس  األز سات اخلمسس  سن        األمهية يف ع د قياسي  ن األز ات يف لتل
  وحذ أشارت الوفود حىل أك لويل الصرب و  للامسل  2015املاتوى الثالث اليت وقات يف عام 

اا ااين يتزاي  بارعة يف اسستجابة ليتز سات، شس دت علس  أمهيسة الامسل  سع الصسرب و  علس           
لاريع واملوثو  بسه  استلز ات السوالدا    كنالة استمرار  يف التمتع بالق را عل  كنالة اا  اد ا

املأ و سسة والصسسحة ااجنابيسسة، وسسسلع تربظسسيم األسسسرا، والسس ا   الرا يسسة حىل  ربسسع الاربسسف اجلرباسساين  
و واج ته  ور بت الوفسود بسالتزام الصسرب و  الراسسخ بس ور  كمرباسق للماسؤوليات يف جمسال         

امليس اين  ويف زس ا الصس د،     الاربف اجلربااين  من زيوليسة االسستجابة اا اسا ية علس  املاستوى     
أعربسست الوفسسود عسسن سسسرورزا باختسساذ الصسسرب و  خطسسوات  لموسسسة لتازيسسز قائمتسسه  سسن اخلسس اء    
املؤزلني لالستجابة ولتق مي تل  اخل  ات اهلا ة  وأك ت الوفسود  رقس ا علس   ارفسة املزيس       

صس ي لسه يف   عن اجل ود اليت يبس هلا الصسرب و   سن أجسل حعطساء األولويسة للاربسف اجلرباساين والت        
  االت الطوارس ومحاية الصحة اجلرباية وااجنابية واحلقو  ااجنابية 

وأك  أعضساء اجمللسس جمس دا علس  أمهيسة قيسام الصسرب و  بتطبيسق اخلطسة ال هيرافيسة  سن             - 42
خسسالل بسسرا    وثنسسة تاسست  ق الشسسبان، وتسسب    سسارا م وح وا سسا م  سسن خسسالل التسس ري        

  تقويسسة ق راتسسه يف جمسسال مجسسع وبليسسل البيا سسات ال هيرافيسسة   والتالسسيم  وشسسجاوا الصسسرب و  علسس 
 البالية األمهية لتربني  ورق  التق م احملرز يف تل  اجملاالت 

وشسس د عسس د  سسن الوفسسود علسس  أمهيسسة اابقسساء علسس  السس عم الوا سسل والتمويسسل للبلسس اك       - 43
ه  سن  استويات فقسر    املتوسطة ال خل، اليت ق  خينسي الصساود يف  وا تس ا االقتصسادية  سا تاا يس      

راسخة واليت بتاع خ  ات الصحة الاا ة في ا حىل استمرار الوجود والس عم القسويني  سن ق بتسل     
الصسسرب و ،  سسع ا تسسرام  بسس أ ح اسساك اجل سسات الوطربيسسة بز سسام زسس   الامليسسة  ويف زسس ا الصسس د،   

تربطسوي علس    أعربت با  الوفود عن القلق  ن أك املمارسة املتمثلة يف ختصيص املوارد املاليسة  
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خطسسر حباسساد التمويسسل السس ي تشسست  احلاجسسة حليسسه عسسن البلسس اك املتوسسسطة السس خل السسيت تضسسم قرابسسة  
يف املائة  ن فقراء الااد، وبالتات االقتطساع  سن أ شسطة الس ا   وعوسس  اسار املواسس          70

اائائية اليت بققت بصساوبة، وذلس  علس  الربحسو الس ي أشسري حليسه يف خطسة عمسل أديسس أبابسا            
تمويسسسل التربميسسسة  و ثسسست زسسس   الوفسسسود الصسسسرب و  علسسس  اختسسساذ خطسسسوات لونالسسسة أال تسسسؤدي   ل

استراتيجيته املتالقة بتابئة املوارد حىل توسيع النجوا بني املاامهات األساسسية واملاسامهات غسري    
األساسية املخصصة  وأك ت ز   الوفود جم دا عز  ا عل  تشجيع و ع خطسة عمسل شسا لة    

اك املتوسطة ال خل، يف شراكة  ع األ م املتحس ا والصسرب و  ووفقسا خلطسة     للتااوك لصاو البل 
عمسسل أديسسس أبابسسا لتمويسسل التربميسسة، وذلسس  يف ج سس  ير سسي حىل تصسسميم قياسسسات شسسنافة للتقسس م  
احملسسرز يف بقيسسق التربميسسة املاسست ا ة تتجسساوز  صسسي  النسسرد  سسن السس خل، يف اعتسسراق بالطبياسسة       

 املتا دا األبااد للنقر 
ا عل  ذل ، أشسار املس ير التربنيس ي للصسرب و  حىل أ سه رغسم التركيسز املربصس  اآلك         ورد - 44

علسس  أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة، ال تسسزال زربسساك أعمسسال غسسري  ربجسسزا تتالسسق باألزسس اق اائائيسسة  
ليتلنية وال يزال اجملتمع ال وت  اؤوال عرب ا  وبالربابة للصرب و ، ب ا بصسورا خاقسة عسن    

أكسس  أهنسسا  اسسألة  اقسس ا وشسسا لة لاسس ا قطاعسسات وال هوسسن ليتزسس اق     وفيسسات األ و سسة، السسيت 
اائائيسسة ليتلنيسسة، بسسالربظر حىل عسس م اكتمسسال الربسس   املتبسسع يف بقيق سسا، أك تترباوهلسسا حال جزئيسسا          
وأز اق التربمية املات ا ة األكثر مشوال  اس وا بشسول أفضسل ملواج سة بس ي وفيسات األ و سة،        

بقيق ز ا اهل ق، أك يامل  ع مجيسع الشسركاء،  سا يف ذلس      ويتاني عل  الصرب و ،  ن أجل 
اجملتمع امل ين والقطاع اخلا   وبالرباسبة لتربظسيم األسسرا، شس د علس   اسألة ح وا يسة الوقسول         
للربااء والنتيات عل  األرض الواقع، األ ر ال ي يتطلس  قيسادا وطربيسة والتزا سا و سوارد طويلسة       

خرى اجل ات املا ة أك تزي   اامها ا، واجل سات املا سة   األجل وهون الترببؤ هبا  و اش   را أ
الرباشئة أك تربظر يف تقس مي ت عسات ج يس ا  كمسا شس د علس  احلاجسة حىل زيسادا املسوارد احملليسة،           
بقيادا احلوو ات الوطربية، السيت  سن دوهنسا ال هوسن بقيسق أزس اق التربميسة املاست ا ة  وعسالوا          

ا  يف خنسس  توسساليف الاسسلع األساسسسية، بيربمسسا علسس  ذلسس ، سسساع ت  اسسامهات القطسساع اخلسس
واقسسلت الشسسراكات الثربائيسسة بسسني اجل سسات املا سسة واحلوو سسات التخنيسسف  سسن عسس ء التولنسسة     
وأكسس  للبلسس اك املتوسسسطة السس خل أك الصسسرب و  سسسوق يظسسل  وجسسودا و شسسطا في سسا، ويوجسسه       

يف األولويسات  أ شطته حىل  يث تووك احلاجسة حلي سا علس  أشس   سا يوسوك، علس  الربحسو احملس د          
الوطربية  وفيما يتالق باملرباقشة بشأك املوارد األساسية/غري األساسسية، يامسل الصسرب و  بربشسا      
 ع مجيع الشركاء لتحاني ت فقات املوارد  وش د عل  أك الصرب و   لتزم التزا ًا قويسًا   مسة   

قيسيم املاستقل    التقييم، وأك  للمجلس أ ه د تا   ة وظائف شاغرا يرببيي  لؤزا يف  وت  الت
تتالق املاألة  الك املوظنني بل بتوفري املوارد الالز ة لتقييمات الربوعية  ويقسف الصسرب و     وال
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أيضا يف طلياة ج ود األ م املتح ا لإلقالح وبقيسق االتاسا ، وزسو يبس ل كسل ج س  مموسن        
 للوفاء بالتزا اته 

 
ري كااال أرباااع سااانوات  احلاااوار املااانظمذ تنفياااذ اساااتعرال السياساااات الشاااامل الاااذي جيااا   

 وا لتزامات بتاويل صندوق األمم املتحدة للسكان  والش ون املالية وامليزانوية واإلدارية
عسسرض  سس ير شسسابة االتصسساالت والشسسراكات االسسستراتيجية بصسسرب و  األ سسم املتحسس ا      - 45

( DP/FPA/2015/11للاسسسواك اسسسستراتيجية قسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك لتابئسسسة املسسسوارد )  
والتقرير عن  اسامهات الس ول األعضساء وج سات أخسرى يف قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك          

(  وعسسرض  سس ير شسسابة DP/FPA/2015/10واألعسسوام املقبلسسة ) 2015وتوقاسسات اايسسرادات لاسسام 
اخلسس  ات ااداريسسة يف قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك خطسسة املسسوارد املتوا لسسة احمل ثسسة للنتسسرا   

2014-2017 (DP/FPA/2015/CRP.4 ) 
وسلط أعضاء اجمللس الضوء علس  أمهيسة القس را علس  الوفساء بساليرض وأشساروا حىل أك         - 46

وارد األساسسية حىل املسسوارد غسسري األساسسية للصسسرب و   تواز سسة، فر بسوا بسساحلوار املتالسسق     اسبة املسس 
بتمويل الصرب و  وباالسستراتيجية اجل يس ا لتابئسة املسوارد، وأعربسوا عسن تقس يرزم للمشساورات         
املربتظمة أثرباء و ا ا  وزم يالقوك أمهية كبريا عل  وجود استراتيجية قوية لتابئسة املسوارد  سن    

، كمسسا أهنسسم علسس  ثقسسة  سسن أك السسرُبُ    2017-2014ربنيسس  اخلطسسة االسسستراتيجية للنتسسرا  أجسسل ت
املقتر ة  ن شأهنا أك تاسزز قس را الصسرب و  علس  التصس ي لتحس يات خطسة التربميسة املاست ا ة          

املتبع يف تابئة املوارد، وعسن تطلا سم   ‘ املربظمة كول’  وأعربوا عن تق يرزم لرب   2030لاام 
صيلية بشسأك الربسُ   األرباسة ملصس ر التمويسل  وبسالربظر حىل الاوا سل الاسلبية         حىل خطة الامل التن

ربسط  ‘: الارباقسر التمويربيسة  ’اليت تؤثر عل  التمويل، شجاوا الصرب و  بقوا عل  التركيسز علس    
املوارد بالربتائ   وو ع أز اق وا حة لتابئة املوارد  والااي حىل االبتوسار والتنسو  يف حدارا   

أيضا باملبادس الاتة والصالت اليت تربط بني األداء املؤساي و تائ  التربميسة   األ وال  ور بوا 
ورغم ارتيا  م لربجاح ج ود الصرب و  الرا ية حىل ح  اا خن  يف اا نسا ،  س ر السبا     
 ن خطر االستمرار يف التقشف عل  تربني  ال ا    وشجات الوفسود الصسرب و  علس  احلنساس     

ساسسسية املر سسة السسيت هوسسن الترببسسؤ هبسسا، وأكسس وا أ سسه يرببيسسي    علسس   اسستوى  اسسسم  سسن املسسوارد األ 
السسسستراتيجية الصسسسرب و  أك توسسسوك قائمسسسة علسسس  الربتسسسائ  وعلسسس  األدلسسسة وتركسسسز علسسس  املزايسسسا    

 للصرب و   الربابية
وحذ تال سسظ الوفسسود  سسا ُيقتسسرح  سسن اعتمسساد  وافسس   وا سسياية ج يسس ا بييسسة اجتسس ان        - 47

و تائ  اخلطة االستراتيجية اليت جيسري الربظسر يف اعتمساد    التمويل، طلبت  الو ات عن  وا يع 
ز   الربواف   ن أجل ا  وطلبت أيضسا  الو سات أكثسر تنصسيال عسن الثيسرات يف التمويسل لوسل         

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/11
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/10
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/CRP.4
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 ن الربتائ  واألز اق املتوقاة عل  أساس سربوي  سن أجسل حثسراء احلسوار املسربظم اجلساري، وفقسا        
املسسوارد  و الو سسات ا َّثسسة عسسن اجل سسود  ، تشسسمل  سسا يلسسي: حملسسة عا سسة عسسن  2014/24للقسسرار 

الرا ية حىل التحول حىل املوارد الاادية واملخصصة ختصيصا  ر ا  وآخر املالو سات عسن التاساوك    
 سسع القطسساع اخلسسا   وُطلسس  حجسسراء بليسسل ملخسساطر الاواقسس  احملتملسسة لاسس م تلبيسسة اال تياجسسات  

 علسس  الصسساي ين ااقليمسسي  املاليسسة  وشسسجات الصسسرب و  علسس   واقسسلة بربسساء قسس رات املسسوظنني   
والقطسسري  سسن أجسسل تابئسسة املسسوارد، السسيت ُوج سست دعسسوا حىل حجسسراء بليسسل للتوسساليف والنوائسس      

 بشأهنا، ور بت بإ شاء و  ا ادارا املوارد غري األساسية داخل الصرب و  
وأعربسست عسسن سسسرورزا لتركيسسز االسسستراتيجية علسس  التربويسسع واجتسس ان اجل سسات املا سسة   - 48
قلي يسسة،  سسا يف ذلسس   سسن خسسالل التاسساوك بسسني بلسس اك اجلربسسون  واالسسستنادا  سسن التمويسسل الت غسسري

احمللي  ن خالل ال ا   القطرية باالتاا   ع اخلطط اائائية الوطربية  وو سع  ظسام حلوتسروين    
ج ي  تارض فيه بيا ات آ ية  رئية بشأك الربنقات و اامهات اجل ات املا ة  ن أجسل باسني   

ت  اق اجملاالت اليت تااين  سن  قسص التمويسل  ولسو ظ، يف زس ا الصس د، أ سه يف        الشنافية واس
يف املائسة  سن املسوارد األساسسية      60ال تزال اجل ات املا ة التقلي ية لثل أكثر  سن   2015عام 

للصسسرب و   وشسسجات الصسسرب و  علسس  االسسستمرار يف توسسسيع شسسراكاته  سسع القطسساع اخلسسا         
ر املربظم يرببيي أك يربظسر حليسه يف سسيا  تربنيس  أزس اق التربميسة       وتازيززا  وش دت عل  أك احلوا

املاسسست ا ة، و سسسوار اجمللسسسس االقتصسسسادي واالجتمسسساعي بشسسسأك حدارا  ربظو سسسة األ سسسم املتحسسس ا،  
  وشسسجات الصسسرب و ، يف زسس ا  2016واالسسستاراض السس ي جيسسرى كسسل أربسسع سسسربوات لاسسام     

ملتحسس ا علسس  تازيسسز أوجسسه الصسس د، علسس  الامسسل بشسسول وثيسسق  سسع شسسركائه يف  ربظو سسة األ سسم ا 
التآزر وال روس املاتنادا واالتاا   وأعربت عسن تطلا سا حىل احلسوار املسربظَّم غسري الرمسسي  سع        
اادارا بشسسسأك الثيسسسرات يف التمويسسسل والنسسسر  يف  ر لسسسة  سسسا قبسسسل اسسسستاراض  ربتصسسسف املسسس ا 

 للخطة االستراتيجية  2016 لاام
والشسراكات االسستراتيجية بالصسرب و     وردا عل  ذل ، أكس   س ير شسابة االتصساالت      - 49

للمجلسسس اسسستمرار التسسزام الصسسرب و  بالامسسل يف البلسس اك املتوسسسطة السس خل، لشسسيا  سسع سياسسسته   
املتالقة بتواج   عل  الصاي  الااملي  ولنت اال تبا   را أخرى حىل بوابة الشسنافية االوترو يسة   

 اسامهات اجل سات املا سة يف كسل     التاباة للصرب و  والسيت تقس م بيا سات آ يسة بشسأك الربنقسات و      
بل ، واليت تامل أيضا عل  تقوية ثقة اجل ات املا ة يف الطريقة السيت يتبا سا الصسرب و  يف حدارا    
األ وال امللتزم بتق ه ا حليه  كما سلط الضوء عل  األدوات املماثلسة املاستخ  ة بالناسل،  ثسل     

  وبالربابة للمقترح املتالق بتحليل التوساليف   ظام املالو ات االستراتيجية و ظام ال جمة الااملي
والنوائ  واالستثمار يف الق رات، أك  للوفود أك الصرب و   ريص عل   ااجلسة زس   املاسائل    
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بشسسول  شسسترك  سسن خسسالل  واقسسلة احلسسوار املسسربظم  وأشسسار، يف زسس ا الصسس د، حىل أك اخلسس اء      
عل  مجع أ وال ح سافية للصسرب و     االستشاريني يف جمال املوارد ااقليمية ساع وا بشول كبري

عل  الصاي ين القطري وااقليمي  ور   الصرب و  تر يبا كسبريا بساحلوار والستمس الس روس     
وأفضل املمارسات  ن  ربظمات أخرى تاباة ليت م املتح ا  و سا زالست الثيسرات يف التمويسل،     

و   سريص علس     شسولة، والصسرب    ختلسق بشأك الربتيجتني الثا ية والراباة عل  وجه اخلصو ، 
حجيسساد  سسل بطسسر   ربسس ا علسس  سسسبيل املثسسال الصسسرباديق املوا سسياية  وأكسس  أك زيسسادا  شسساركة        
الصسسسسرب و  يف األز سسسسات اا اسسسسا ية فر سسسست عمليسسسسا تناوتسسسسا أكسسسس  بسسسسني املسسسسوارد األساسسسسسية  

األساسية، بتخصيص  ابة أكس  للمسوارد غسري األساسسية  وأكس  للمجلسس أك الصسرب و          وغري
ية  واج ة التح ي ال ي تطر ه وفيات األ و سة وغسري ذلس   سن األعمسال      يربظر يف  األة كين

 املربجزا ذات الصلة باألز اق اائائية ليتلنية  غري
وشسس د  سس ير شسسابة اخلسس  ات ااداريسسة بالصسسرب و  علسس  أك الصسسرب و  حيقسسق التزا اتسسه   - 50

م  سسن االفتقسسار حىل باملاسساءلة والشسسنافية فيمسسا يتالسسق بسساأل وال السسيت ع سس  هبسسا حليسسه  وعلسس  السسرغ   
املوارد، أشار حىل أك الصسرب و  ممتثسل ا تثساال تا سا ملبسادس املبسادرا ال وليسة للشسنافية يف املاو سة،          
و ظا ه لتخطيط املوارد املؤساية ياري يف االجتا  الصحي ، األ ر ال ي يؤدي أيضسا حىل تازيسز   

ال تبسسا  حىل  صسسول  هنسس  حدارا املخسساطر السس ي يتباسسه الصسسرب و   وعسسالوا علسس  ذلسس ، لنسست ا     
، 2014الصسسرب و  علسس  رأي غسسري  شسسنوع بتحنظسسات  سسن جملسسس  راجاسسي احلاسسابات لاسسام    

وك ل  حىل ئوذع خطو  الس فاع الثالثسة للماساءلة الس ي أقسر  جملسس الرؤسساء التربنيس يني يف         
جمموعة األ سم املتحس ا اائائيسة، والس ي هضسي الصسرب و  أيضسا علس  املاسار الصسحي  بشسأ ه             

  أك النجسسوا الوسسبريا القائمسسة  اليسسا يف التمويسسل، اسسستربادا حىل اخلطسسة االسسستراتيجية    وشسس د علسس
، ال ب   ن أك يووك هلسا أثسر سسلت علس  حطسار الربتسائ  املتوا سل، وزسي         2017-2014للنترا 

تشسسول  صسس ر قلسسق كسسبري  و سسث علسس  بسس ل مجيسسع اجل سسود لتقلسسيص فجسسوا التمويسسل احلاليسسة      
 ىت يف ز   املر لة املتأخرا حىل احل  األدح،   2015 لاام
ويف اخلتسسام، تربسساول املسس ير التربنيسس ي للصسسرب و  ثسسالا قضسسايا  األوىل، بشسسأك بليسسل         - 51

التواليف والنوائ ، وأشسار حىل أك ئسوذع أعمسال الصسرب و  سسيتيري  جسرد بس ء تربنيس  أزس اق          
ليسسل لتسس فق التربميسسة املاسست ا ة ودخسسول خطسسة عمسسل أديسسس أبابسسا  يسسز الربنسساذ  وسسسيلزم حجسسراء ب 

املوارد عل  الصساي  القطسري  سن أجسل باسني حدارا تس فقات تلس  املسوارد، سسواء  سن خسالل            
القطسساع اخلسسا  أو اجملتمسسع املسس ين  و سسن شسسأك الشسسراكات ااقليميسسة أك تاسساع  يف تربظسسيم زسس ا  
التحليل حبا  كل  ن البل اك  والصرب و  عل  اسستا اد لبربساء قس را احلوو سات علس  بقيسق       

 ق  والقضسسية الثا يسة تتالسسق باملاسساع ا اا اسا ية، فنسسي  سسني وافسق علسس  أك األز سسات    زس ا اهلسس 
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جتت ن املسوارد غسري األساسسية، أشسار حىل أك الصسرب و ،  سن خسالل آليسة أكثسر  رو سة ملواج سة            
األز سسات  زيسس   سسن القسس رات،  سسن شسسأ ه أك ياسساع  علسس  التخنيسسف  سسن ا اسس ام التسسوازك بسسني   

ألساسية  والقضسية الثالثسة تتالسق باملاسا ة املخصصسة للصسرب و   سول        املوارد األساسية وغري ا
أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة، ف سس   األزسس اق شسسا لة لاسس ا قطاعسسات بشسسول  تامسس  وبتسساع حىل  
تااوك مجيع  ؤساات األ م املتح ا، مما يتطل  هنجا  تا د التخصصسات اجيساد  سل، األ سر     

 ات ا ة ال ي كاك يف قل  تصميم أز اق التربمية امل
املتالسسق بااللتزا سسات بتمويسسل قسسرب و     2015/18واعتمسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار    - 52

 األ م املتح ا للاواك 
 
 التقييم -عاشرا  

عرض   ير  وتس  التقيسيم بالصسرب و  خطسة التقيسيم الس ي جيسرى كسل أربسع سسربوات            - 53
 ( DP/FPA/2015/12) 2019-2016امل رجة يف امليزا ية للنترا 

وأشاد أعضاء اجمللس بالصرب و  بااعس اد اجليس  خلطسة التقيسيم الس ي جيسرى كسل أربسع          - 54
، وعلسس  تربظسسيم املشسساورات املربتظمسسة  سسع  2019-2016سسسربوات امل رجسسة يف امليزا يسسة للنتسسرا  

ا الصسرب و  لتازيسز  وتس  التقيسيم     ال ول األعضاء  وأعربسوا عسن سسرورزم بساجل ود السيت يبس هل      
والتزا ه بتقوية   مة التقييم  ور بوا بتحليل اال تياجات املتيريا وباملقتر ات املتالقة باتبساع  
هن  ج ي ا،  ا في ا، عل  سبيل املثسال، أك يزيس  املوتس   شساركته يف التقييمسات علس   طسا         

تاساع  يف جتميسع املسوارد وتوسسيع      اجملموعات وعل   طا  املربظو ة، وزي خطوا  ن شأهنا أك
 طسسا   سسا بققسسه  سسن أثسسر  وأعربسسوا عسسن تقسس يرزم لقسسرار حرسسساء اخلطسسة علسس   بسسادس أساسسسية،    

ذلس  اتبساع هنس   تسوازك يف املاساءلة والستالم  كمسا أيس وا التوجيسه الصسادر عسن املوتس               يف  ا
عل   استوى الس ا      للصرب و  بشأك التخطيط واادارا وتوفري املوارد واستخ ام التقييمات 

ور بوا بساخلطط الرا يسة حىل حجسراء تقيسيم للتقييمسات وتقييمسات تولينيسة لإلفسادا  ربس ا يف تالسم           
ال روس االستراتيجية  وال ظوا، فيما يتالق بتقييمات األثسر، أك الصسرب و  سسا  حىل التركيسز     

 سسسن اخلطسسسة  2علسسس  حجسسسراءات التسسس خل فيمسسسا يتالسسسق بسسساملرازقني والشسسسبان يف حطسسسار الربتيجسسسة  
االستراتيجية، وشسجاوا الصسرب و  علس  تربساول املاسألة  سن  ربظسور الصسحة اجلرباسية وااجنابيسة           
و قو  ااجنان واملااواا بني اجلرباني  وأعربوا كس ل  عسن تقس يرزم للتو سي  الس ي ق  سه       

اليت بليت ا التقييمات الال ركزية ولتاليطه الضوء عل  التحس ي املتمثسل يف    الصرب و  للمر لة
 قييم التمويل املخصص ت

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/12
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وأعربسست الوفسسود عسسن تأييسس زا للج سسود السسيت يبسس هلا  وتسس  التقيسسيم لتجميسسع تقييمسسات     - 55
املوات  القطرية، ب ءا  ن اقتراح جتريس  القيسام طماسة تقييمسات  تزا ربسة للمواتس  القطريسة         
ور بسست أيضسسا بالامسسل السس ي يقسسوم بسسه املوتسس  لو سسع  اسسايري وا سسحة الختيسسار األولويسسات        
وب ي زا فيما يتالق بالتقييمات املؤساية، ح افة حىل الامليسة التشساورية السيت يتبا سا املوظنسوك      
عل  الصاي  القطري وعل  قاي  املقر بشأك ب ي  أولويسات املربظمسة خسالل اخلمسس سسربوات      
التاليسسة، تباسسًا ألمهيتسس ا وفائسس  ا والربطسسا  السس ي تيطيسسه  وشسسجاوا الصسسرب و  علسس  الامسسل  سسع      

األ م املتح ا األخرى، وطاقسة  سع فريسق األ سم املتحس ا املاس  بسالتقييم، يف تصسميم          ربظمات 
 هن   شترك لبرباء ق رات التقييم الوطربية 

وطصسسو  لويسسل التقيسسيم، فسسرغم حدراك أعضسساء اجمللسسس أك لسس ى الصسسرب و  خططسسا         - 56
يف املائسة   3اسبة  لتمويل وظينة التقييم اليت يقوم هبسا وتر يبس م بسأك الصسرب و   س د اسستثمار        

 ن املوارد املخصصة لل  ا   يف جمال التقييم، أعربوا عن قلق سم ألك الصسرب و  د يربنسق علس      
يف املائسة  سن  نقسات ال  سا    وأعربست الوفسود كس ل          0.37سسوى   2014التقييم يف عسام  

 عن قلق ا بشأك   ى ترباس  ق را املوت   ع وظينته ودور  
 يرا  وت  التقييم التسابع للصسرب و  أك الصسرب و  يضسطلع     وردا عل  ذل ، أك ت   - 57

ب ور  شط يف فريق األ م املتح ا املا  بالتقييم يف جمسال بربساء القس رات الوطربيسة علس  التقيسيم،       
 سسا يف ذلسس   سسمن عسس د  سسن األفرقسسة الاا لسسة  ولنتسست اال تبسسا  حىل أهنسسا تسسرأس اثسسربني  سسن زسس       

ال تسرايف علس    سام التقيسيم واآلخسر  اس  بالتقييمسات        األفرقة، أ س مها  اس  بإ سناء الطسابع ا    
الال ركزيسسة  وطصسسو  التمويسسل، سسسلطت الضسسوء علسس  الزيسسادا الوسسبريا يف املسسوارد السسيت فاقسست  

، السيت رغسم بقيق سسا تقس  ا  لحوظسا د تاستوق باسس       2017-2016 اليسني دوالر للنتسرا    4
 ، أكس ت أك التوقاسات تشسري حىل زيسادا يف     يف املائة  ن امليزا ية  و ع ذلس  3املايار احمل د وزو 

االسسسستثمارات السسسيت توظن سسسا املواتسسس  ااقليميسسسة والقطريسسسة يف عمليسسسات التقيسسسيم املوا سسسياي      
وال  سساجمي، وأك زسس   التوسساليف د ُتسس رع باسس  يف امليزا يسسة  وشسس دت علسس  أك  وتسس  التقيسسيم  

 ركزي يف  ظسام ال جمسة الاساملي    وشابة ال ا   يامالك هبموة لضماك تاجيل  نقات التقييم الال
،  ن أجل باني اابال  عسن الربنقسات علس  املاستوى الال ركسزي  وفيمسا يتالسق        2015لاام 

باملوارد البشرية، ال ظت أوجه القلق السيت عبوسر عربس ا اجمللسس وذكسرت أك خطسة التقيسيم الس ي         
الرتس  املتوسسطة يف   جيرى كل أربع سربوات امل رجة يف امليزا ية تضمربت  وارد لزيادا  سوظني  

 وت  التقييم وأك استراتيجية تربمية الق رات املقرر تربنيس زا سسوق تتسي  النرقسة السستاراض      
 الك املوظنني  ن مجيع الرت   وال ظت أيضسا أك املواتس  القطريسة شس  ت زيسادا يف عس د       

، وأك عضسسوين يف اجمللسسس زودا املواتسس  ااقليميسسة    2015 سسوظني الرقسس  والتقيسسيم يف عسسام    
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وظنني فربيني  بت ئني  وأو حت أك الصرب و  ياا  حىل توظيف املزي   ن املوظنني النربسيني   
 املبت ئني عل  املاتويني املركزي وااقليمي 

بشأك خطة عمل التقييم ال ي جيرى كسل   2015/19واعتم  اجمللس التربني ي القرار  - 58
 أربع سربوات و يزا يته 

 
 واملاائل ذات الصلةال ا   القطرية  -  ادي عشر

 عرض  ائ  امل ير التربني ي للصرب و  )لشؤوك ال ا  ( ذل  البرب   - 59
وتسسوىل املسس يروك ااقليميسسوك للصسسرب و  عسسن  ربسساطق أوروبسسا وآسسسيا الوسسسط ، وآسسسيا      - 60

واحمليط اهلادس، وشر  أفريقيا واجلربون األفريقسي، وغسرن ووسسط أفريقيسا، وأ ريوسا الالتيربيسة       
 ،وح  و ياسسيا ،الوسساريت عسسرض وتو سسي  السس ا   القطريسسة لوسسل  سسن أذربيجسساكو ربطقسسة البحسسر 
 ،ومج وريسسسة  قسسس و يا اليوغوسسسسالفية سسسسابقا    ،وتركيسسسا  ،وبسسسيالروس  ،وبربمسسسا  ،وأوزبواسسستاك

 ،وطاجيواستاك  ،والصسني  ،وقسربيا  ،وسسوازيلرب   ،والاسلنادور  ،وز بابوي ،وزا بيا ،وجورجيا
و لس يف، حىل جا س  التم يس  سستة      ،وكولو بيسا  ،وكمبوديسا  ،وكازاخاستاك  ،بياساو  -وغيربيا 

أشسس ر لل  سسا   القطسسري اثيوبيسسا، والتم يسس  األول سسسربة وا سس ا لل  سسا   القطسسري لوسسل  سسن     
 ،وقريغيزسسسستاك ،ومج وريسسسة كوريسسسا ال هوقراطيسسسة   ،وبوركيربسسسا فاسسسسو  ،وال ازيسسسل ،أوكرا يسسسا

 دينوار و وزا بيق، والتم ي  الثاين سربة وا  ا لل  ا   القطري لووت 
، وثسائق ال  سا   القطسري    2014/7واستارض اجمللس التربني ي واعتم ، وفقا لقرار   - 61

(، DP/FPA/CPD/IDN/9(، وح  و ياسسسسسسسيا )DP/FPA/CPD/AZE/4لوسسسسسسسل  سسسسسسسن أذربيجسسسسسسساك )
(، وبسسسسسسسسسيالروس DP/FPA/CPD/PAN/3(، وبربمسسسسسسسسسا )DP/FPA/CPD/UZB/4وأوزبواسسسسسسسسستاك )

(DP/FPA/CPD/BLR/2وت ،) ( ركيساDP/FPA/CPD/TUR/6  ومج وريسسة  قس و يا اليوغوسسسالفية ،)
(، وزا بيسسسسسسسسسسسسا DP/FPA/CPD/GEO/3(، وجورجيسسسسسسسسسسسسا )DP/FPA/CPD/MKD/1سسسسسسسسسسسسسابقا )

(DP/FPA/CPD/ZMB/8( وز بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابوي ،)DP/FPA/CPD/ZWE/7 والاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلنادور ،)
(DP/FPA/CPD/SLV/8(  وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوازيلرب ،)DP/FPA/CPD/SWZ/6 وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسربيا ،)
(DP/FPA/CPD/SRB/1     سسسسسسا يف ذلسسسسسس  حطسسسسسسار الربتسسسسسسائ  واملسسسسسسوارد اخلسسسسسسا  بووسسسسسسسوفو  )
(DP/FPA/CPD/SRB/1/Add.1( والصسسسسسسسسسسسسسني ،)DP/FPA/CPD/CHN/8 وطاجيواسسسسسسسسسسسسستاك ،)
(DP/FPA/CPD/TJK/4 وغيربيسسسسسسسسسا ،)- ( بياسسسسسسسسساوDP/FPA/CPD/GNB/6 وكازاخاسسسسسسسسستاك ،)
(DP/FPA/CPD/KAZ/4( وكمبوديسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ،)DP/FPA/CPD/KHM/5وكولو ب ) يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
(DP/FPA/COL/6( و ل يف ،)DP/FPA/CPD/MDV/6 ) 
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واعتم  اجمللس التربني ي التم ي  الثاين سربة وا  ا لل  سا   القطسري لوسوت دينسوار،      - 62
أشسس ر لل  سسا   القطسسري اثيوبيسسا والتم يسس  األول سسسربة وا سس ا    وأ سسا  علمسسا بالتم يسس  سسستة  

ومج وريسسسة كوريسسسا   ،وبوركيربسسسا فاسسسسو  ،وال ازيسسسل ،لل  سسسا   القطسسسري لوسسسل  سسسن أوكرا يسسسا   
 ( DP/FPA/2015/14و وزا بيق ) ،وقريغيزستاك ،ال هقراطية

 
   األ م املتح ا خل  ات املشاريعاجلزء املتالق  وت  
 بياك امل يرا التربني ية وتق يرات امليزا ية لنترا الاربتني  - ثاين عشر

2016-2017 
أبليسسست املسسس يرا التربني يسسسة ملوتسسس  األ سسسم املتحسسس ا خلسسس  ات املشسسساريع يف  ال ظا سسسا   - 63

ويشسسس   االفتتا يسسسة أعضسسساء اجمللسسسس بسسسأك املوتسسس   سسسا زال يرتوسسسز علسسس  أسسسساس  سسسات  سسستني    
 اسستمرا يف الطلسس  علسس  خ  اتسسه  وعر سست تقسس يرات  يزا يسسة املوتسس  لنتسسرا الاسسربتني   زيسسادا
2016-2017 (DP/OPS/2015/5  وتقريسسسر اللجربسسسة االستشسسسارية لشسسسؤوك اادارا وامليزا يسسسة ،)

( والتقريسسر DP/OPS/2015/7) 2017-2016بشسسأك تقسس يرات  يزا يسسة املوتسس  لنتسسرا الاسسربتني  
 2014اا صائي الاربوي عن أ شسطة املشستريات يف  ؤساسات  ربظو سة األ سم املتحس ا لاسام        

(DP/OPS/2015/6 ) 
وت   ربظمة ذاتية التمويسل تاسا  لتحقيسق األزس اق املتوخساا      وقالت ح ه باعتبار أك امل - 64

 ن خطت ا االستراتيجية، ف و حيتاع حىل اسستثمارات  استمرا لضسماك اسستقرار  املسات كويساك       
غسسسري رحبسسسي  وأبسسسرزت أك املوتسسس  ياسسسري يف االجتسسسا  الصسسسحي   سسسو بقيسسسق أزسسس اق خطتسسسه      

 اسستوى اسسسترداد التوسساليف، وزيسسادا  االسسستراتيجية بنضسسل  اسس الت التربنيسس  الااليسسة، وارتنسساع  
املواسسس  يف الونسساءا  تيجسسة ا شسساء  ركسسزين للخسس  ات املشسستركة يف بسسا ووك وكوبربسس اغن،    
واخنناض التوساليف الوليسة لسإلدارا  وتوقاست أك حيقسق املوتس  اايسرادات الصسافية املاست  فة          

لسسون  وقالسست حك  لنتسسرا الاسسربتني، وأك حيسستنظ با تيسساطي تشسسييلي أعلسس   سسن احلسس  األدح املط   
املوت ، املاتا  لتلبية الطلس  املتزايس  علس  اهلياكسل األساسسية املرباسسبة، يشسار بالتنساؤل أيضسا          
باب  تزاي  الطل  عل  خ  اته  ن األ ا سة الاا سة ليت سم املتحس ا وباسب  التوقسية ااجيابيسة        

 اليت تلقازا  ن النريق الرفيع املاتوى املا  بامليات الاالم 
ت أك املوت ، ال ي حير  عل  التويف  ع الستيريات وعلس  تطسوير أدائسه يف     وال ظ - 65

التربنيس ، باوسط زيوليتسسه  سن خسالل تطبيسسق الال ركزيسة لوسي هسسرب  قسال يات ملربنس ي عملياتسسه         
الااملية  وأردفت قائلة حك تل  اخلطوا تات   وو سا جوزريسا  سن  وو سات هنس  حدارا املخساطر       

كسز علس  حرسساء األسسس الالز سة للقيسام   مسة  ورسسة لضسماك          ال ي يتباه املوت ، وال ي ير

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/14
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/6
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اجلودا  وأشارت حىل أك املوت  هارس أيضسا دورا قياديسا فيمسا يتالسق باالسست ا ة  وأو سحت       
تقريسسر  األول عسسن االسسست ا ة، السس ي ياتمسس  فيسسه أفضسسل       2016أك املوتسس  سيربشسسر يف عسسام   

املبسسادرا الاامليسسة لتقسسارير األداء، السسيت تاسس   املمارسسسات املتباسسة اخلارجيسسة  سسن خسسالل املواء سسة  سسع  
 ايارا عامليا  وأشارت ك ل  حىل أك املوت ، استجابًة لتوقيات  راجاسي احلاسابات، جيسري    
استارا ا للمجاالت الرئياية يف سياسات وممارسات املوارد البشرية املطبقة ل يه، للتأك   سن  

، وزسو أ سر يتصس ر أولويسات املوتس   ويف      أ ه يق م حىل شركائه دعمسا  استوفيا ألرقس  املاسايري    
زسس ا الصسس د، لنتسست اال تبسسا  حىل أك عسس د الرباسساء يف النريسسق ااداري الاسساملي اخلسسا  باملوتسس      

 ارتنع ب رجة غري  ابوقة 
وسلطت الضوء عل  أك املوت  يضطلع ب ور اوري يف  ماك أك املااع ا اائائيسة   - 66

 ربسس ما اآلخسر،  سسا يونسسل  اسسن اسسستثمار رأس املسسال يف  والتمويسل اخلسسا  واحمللسسي يومسسل كسسل  
البل اك الربا ية  واستطردت بقوهلا حك املوتس  يامسل  سع طائنسة واسساة  سن الشسركاء لتشسجيع         
االسسستثمار يف املشسساريع اائائيسسة، وحك ئسسوذع أعمسسال املوتسس  يؤزلسسه لال سسطالع هبسس ا السس ور     

التوساليف قسادر علس  توزيسع التوساليف      وأو حت أك ز ا الربموذع يربطوي عل  هن  السترداد 
عل  املشاريع ب قة أك  ويتي  استوشساق وسسائل  بتوسرا لتمويسل التربميسة  ويف زس ا الصس د،        
أشسسارت حىل أك املوتسس  ياوسسف أيضسسا علسس  تقيسسيم فسسر  االسسستثمار الرا سسي حىل بقيسسق آثسسار        

 اجتماعية، وزي بظ  بأمهية خاقة يف  وء ترباقص املااع ا اائائية 
وأشاد أعضاء اجمللس بال ور القيادي القوي ال ي لارسه امل يرا التربني ية لوسي تونسل    - 67

يقس وروك قيمتسه الوسبريا، وال سسيما يف سسيا  التربميسة        ناستمرارية ئسوذع أعمسال املوتس ، الس ي    
  وأعربسوا عسن ر سسازم عمسا يب لسه املوتس   سن ج سود  اسستمرا        2030طسة املاست ا ة لاسام    اخل

زك  يزا يته، وشجاو  علس   واقسلة اال تنساس با تيساطي تشسييلي أعلس   سن        للحناس عل  توا
احلسس  األدح املطلسسون  ور بسسوا باياسسسة التاسساري املربقحسسة السسيت يطبق سسا املوتسس  يف تاا لسسه  سسع     
عمالئه، واليت أدت حىل زيسادا الشسنافية وختنسي  توساليف اادارا، وشسجاوا املوتس  علس  أك        

اسسته املربظمسة السسترداد التوساليف  سن أجسل  واقسلة باسني         يواظ  عل  التربقي  الس وري لاي 
الونسساءا والنااليسسة  وأثربسسوا علسس  عسسرض  يزا يسسة املوتسس  بطريقسسة  تاسسقة  سسع  يزا يسسات بسساقي        
 ؤساات  ربظو ة األ م املتحس ا، بالرباسبة لتصسربيف التوساليف واابسال  علس  أسساس الربتسائ ،         

دورا التخطسسيط اخلاقسة بربمسوذع التمويسسل   وأعربسوا عسن اتنساق م  سسع اللجربسة االستشسارية يف أك      
 ال ا  للموت  ال ب  أك تووك    ا سربتني  ظرا لصاوبات الترببؤ 

واعترفت الوفود باخلطوات اليت اخت زا املوت  يف اجتا  توثيق التاساوك  سع  ؤساسات     - 68
 ربظو سسة األ سسم املتحسس ا، وأعربسست عسسن تقسس يرزا لاالقسسات الامسسل الوثيقسسة السسيت تسسربط املوتسس      
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بال ول األعضاء وللمناو ات اجلارية اليت  ظم ا بالربيابة عرب ا  وبا  أك شس دت الوفسود علس     
أمهية الشراكات بني القطاعني الاام واخلا  يف تربنيس  أزس اق التربميسة املاست ا ة، أيس ت بقسوا       
عمسسل املوتسس   سسع القطسساع اخلسسا  وشسسجاته، يف زسس ا الصسس د، علسس  زيسسادا االسسستثمارات يف      

سسسطة السس خل  كمسسا أيسس ت الوفسسود قسسرار املوتسس  اابقسساء علسس  املاسستويات احلاليسسة    البلسس اك املتو
لق راته ملااجلة تربني  أز اق التربمية املات ا ة، بس عم  سن القطساع اخلسا ، وشسجات املوتس        

 بقوا عل   واقلة تق مي املااع ا يف برباء الاالم يف البل اك اليت لر بأز ات 
املوتس  عسن أ شسطة الشسراء علس   طسا   ربظو سة األ سم          ور بت الوفود ب ي ا بتقرير - 69

املتحسس ا، وأثربسست علسس   سسا تضسسمربه  سسن بيا سسات وبلسسيالت ح صسسائية  تيربسسة ُتظ سسر  را سسل تطسسور 
أ شطة الشراء يف األ م املتح ا عل    ى الاق  املا ي  وشجات الوفسود علس  حدخسال املزيس      

ات الشراء اخلاقة جبميسع الصسرباديق    ن التحايربات عل  التقرير،  ثل تو ي  طريقة عرض بيا 
وال ا   والوكاالت املتخصصة  وأك ت الوفسود أمهيسة التحلسي بالونساءا يف الشسراء  سن أجسل        
بقيق أز اق األ م املتح ا وغايا سا، وأثربست علس  ااقسال ات السيت ت خلس ا األ سم املتحس ا،         

 ل  عسسن تقسس يرزا   وأعربسست الوفسسود كسس2006بقيسسادا املوتسس ، علسس   ظسسام الشسسراء  ربسس  عسسام  
للج سسود السسيت تبسس هلا  ؤساسسات  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا  سسن أجسسل تربنيسس  قسسرار اجلمايسسة الاا سسة    

، ال ي يشجا ا عل  زيادا النر  املتا ة أ ام املوردين  ن البل اك الربا ية والبلس اك  57/279
اني أك تصسحبه  اليت لر اقتصادا ا  ر لة ا تقالية  غري أهنسا أكس ت أك توسسيع قاعس ا الشسراء يست      

خطسسوات لضسسماك احلصسسول علسس  أعلسس  جسسودا بأفضسسل سسسار  ودعسست الوفسسود أيضسسا حىل رفسسع      
 استوى تنسوي  الاسلطة واحلس   سن التسأخري يف تاسليم الاسلع واخلس  ات، وطلبست أك يس رع            

 املوت  بيا ات بشأك ز   املاألة يف التقارير املقبلة 
   ن ج ي  أك املوت   لتزم بالامسل  وردا عل  ذل ، أك ت امل يرا التربني ية للموت - 70

 ع شركائه عل   واج ة التح يات اليت تاترض تربني  ال ا   يف لتلف أ اء الااد  وأكس ت  
أك املوت  جن  يف ئوذع باني تق ير التواليف والتااري اخلسا  بسه ويف تقلسيص  صسروفات     

ا  وا تياجاتسه ويشسجع   اادارا  وال ظت أك ئوذع أعمال املوت  يلت طلبات القطساع اخلس  
عل  توجيه التمويل اخلا  حىل التااوك اائائي، وال سسيما فيمسا يتصسل بتربنيس  أزس اق التربميسة       
املات ا ة  وفيما يتالق بالشراء، قالت حك املوت   سر  علس  توسسيع  طسا  شسراكاته وعمسل       

  الاامليسة  لوتسروين للاسو  هبمة عل  تشجيع الشركات اخلاقة عل  تاجيل  نا ا يف املوقسع اا 
للمسسوردين املتاسسا لني  سسع املوتسس ، لوسسي يتاسسا هلسسا االسسستنادا  سسن الاطسساءات واملشسساركة يف       
املربافاسسات السسيت تنيسس  املشسساريع السسيت ختسس م احملتسساجني  وأشسسارت حىل أك املوتسس  واظسس  علسس        
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استوشاق سبل ج ي ا للامل  ع ال ول األعضاء وسسا  حىل توسسيع  طسا  وجسود  يف كسثري      
 األخرى يف لتلف أ اء الااد   ن البل اك

عن تق يرات  يزا ية  وتس  األ سم املتحس ا     2015/20واخت  اجمللس التربني ي القرار  - 71
  2016-2017خل  ات املشاريع لنترا الاربتني 

بشسسأك التقريسسر اا صسسائي الاسسربوي عسسن    2015/21واختسس  اجمللسسس التربنيسس ي القسسرار    - 72
  2014ربظو ة األ م املتح ا يف عام أ شطة الشراء اليت ا طلات هبا  

 
 اجلزء املشترك  
 واادارية    الشؤوك املالية وامليزا وية - ثالث عشر

ق م   ير  وت  الشؤوك اادارية ب  ا   األ م املتح ا اائائي، تقرير بر ا   األ سم   - 73
ات املشساريع  املتح ا اائائي وقسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك و وتس  األ سم املتحس ا خلس          

(  وقسسام كسسل  سسن  سس ير  وتسس  دعسسم     DP-FPA-OPS/2015/1عسسن أ شسسطة الشسسراء املشسستركة )   
املشتريات بال  ا   اائائي، واملاتشار الاسام للنريسق القسا وين و س ير   وتس  األ سم املتحس ا        
خل  ات املشاريع، ورئيس شابة خ  ات املشتريات بصرب و  األ م املتح ا للاسواك، باسرض   

ت اليت ركةز علي ا التقرير واالستربتاجات الرئياسية السواردا فيسه،  سن  ربظسور املربظمسة السيت        اجملاال
 يربتمي حلي ا كل  رب م 

ور بت الوفود بالتقرير عن أ شطة الشراء املشستركة وبالتقس م الس ي أ سرز  كسل  سن        - 74
اليف ال  ا   اائائي وقرب و  الاسواك و وتس  خس  ات املشساريع فيمسا يتالسق بتقلسيص توس        

، تاسس م تلسس  اجل سسود يف حدخسسال باسسيربات   2011الشسسراء وتنسسادي االزدواجيسسة  فمربسس  عسسام   
وبقيق وفورات   مة عل   طا   ربظو ة األ م املتح ا، بنضل اعتماد عمليسات أكثسر كنساءا    
وختنسسي  التوسساليف وتازيسسز عمليسسات الشسسراء يف املواتسس  القطريسسة  وشسسجات الوفسسود مجيسسع       

ل  أك ب و   و ز ا اال ضبا  املات  وأثربوا عل  زس   املؤساسات    ؤساات األ م املتح ا ع
ل ما أدخلت  ن أسالي   بتورا علس  عمليسات الشسراء املشستركة، األ سر الس ي أدى حىل بقيسق        
وفسسورات يف التوسساليف واعتمسساد عمليسسات شسسراء أكثسسر كنسساءا والتسسزود باسسلع وخسس  ات أعلسس    

املؤساسسات  سسن خالهلسسا عمليسسات الشسسراء   جسسودا  وطلبسست تناقسسيل عسسن الوينيسسة السسيت ستوسسسع 
املشتركة خارع  طا  اال تياجات املؤساية لتشمل الالع األساسية عل  املاستويني املركسزي   
والقطري  وأشارت الوفود حىل أهنا ترى أك زرباك جمسااًل لتحقيسق  نسس الربجساح الس ي ُأ سرز يف       

ثسسر  رب جيسسة، سسسايًا حىل  علميسسات الشسسراء املشسستركة يف بر سسا   املشسستريات كوسسل، بأسسسلون أك   
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بقيق  زي   ن الوفورات واالستثمارات احمل دا األز اق  وقالوا حهنم يتطلاسوك حىل  الو سات   
  اتوملة عن حدراع ز   املمارسات يف التقرير املقبل 

وأثسا أعضساء اجمللسسس علس   وتس  خسس  ات املشساريع حلصسوله علسس  الشس ادا ال زبيسسة         - 75
ة اليت هربح ا املا   املاتم  للمشتريات واا  اد  وحذ سلموا بسالتزام  ملمارسات التربمية املات ا 

املربظمة بسا تالل الصس ارا يف اعتمساد املمارسسات املاست ا ة والناالسة واملبتوسرا، فسإهنم شسجاوا          
 ؤساسسات األ سسم املتحسس ا األخسسرى علسس  أك بسس و  سس وزا  ور بسسوا بالربسس   املبتوسسر السس ي        

يف ب يس  شسركاء  سن خسارع  ربظو سة األ سم املتحس ا عربس  ا         اعتم ته  ؤساات األ م املتح ا 
يتا ر بقيق التااوك داخل املربظو ة  و ثوا أيضًا ال  ا   اائائي وقرب و  الاواك و وتس   
خسس  ات املشسساريع علسس  ح شسساء   سسام و راكسسز للخسس  ات املشسستركة يف البلسس اك املاسستني ا  سسن    

 ُيجرى كل أربع سربوات  ال ا  ، عل  الربحو الوارد يف االستاراض ال ي

ويف  سسني سسسلمت الوفسسود بسسأك التقريسسر عسسن أ شسسطة الشسسراء املشسستركة قسس م  الو سسات     - 76
 اتنيضة، اقتر ت أك تووك التقارير املقبلة أكثر بلياًل يف  ضموهنا وأك ب د  س ى اسستنادا   

الرباسبة  كل  ؤساة  ن أ شسطة الشسراء املشستركة  ويف زس ا الصس د، طلبسوا تو سيحات بشسأك         
املئوية لالستخ ام النالي  ن أ شطة الشسراء املشستركة لوسل  ؤساسة  وطلبسوا أيضسًا  الو سات        
 اتوملة عن اجل ود اجلارية اليت تب هلا اللجربة اادارية الرفياة املاتوى جملموعة األ سم املتحس ا   

 الو سات   اائائية  ن أجل حبرام اتناقات طويلة األجسل بشسأك شسراء املركبسات  وطلبسوا أيضساً      
بشأك التق م احملرز يف باني أدوات التخطيط املركزي للموارد  ن أجل كنالة الت فق الناسال  
للمالو سسسات  وباا سسسافة حىل ذلسسس ، أعربسسسوا عسسسن أ لسسس م يف  ارفسسسة  سسسا حذا كا سسست املبسسسادرات 
املشسستركة قسس  اجتسس بت املزيسس   سسن اجل سسات الناعلسسة يف القطسساع اخلسسا  لال ضسسمام حىل االتنسسا   

 ملي ليت م املتح ا الاا

وردًا علسس  ذلسس ، ر وسس   سس ير  وتسس  الشسسؤوك ااداريسسة يف بر سسا   األ سسم املتحسس ا       - 77
اائائي بتوقيات أعضاء اجمللس وبطلب م توفري  زي   ن التحاليل يف التقسارير املتالقسة بأ شسطة    

لس  تقس مي   الشراء املشتركة، وأك  هلم أك املؤساات الثالا سوق تتبع  نس الربس  ،  سا يف ذ  
تناقيل عسن ااجسراءات السيت اختس  ا اللجربسة ااداريسة الرفياسة املاستوى جملموعسة األ سم املتحس ا            
اائائية  وحذ أشار حىل أك  طا  التقرير كاك أوسع بوثري مما كاك عليه يف الاسربة املا سية، أكس     

ركة، للمجلسسس أك املؤساسسات  ريصسسة علسس  فاسسل املزيسس  فيمسسا يتالسسق بأ شسسطة الشسسراء املشسست        
تشول جزءًا ال يتجزأ  ن خطة األ م املتح ا األوسسع  طاقسًا و سن عمليسة تربنيس  أزس اق        واليت

 التربمية املات ا ة 
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وأ ا  اجمللس التربني ي علًما بتقريسر بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي وقسرب و  األ سم         - 78
املشسستركة  املتحسس ا للاسسواك و وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع عسسن أ شسسطة الشسسراء      

 ( DP-FPA-OPS/2015/1)الوثيقة 
 
 تاباسسة اجتمسساع جملسسس ترباسسيق بر سسا   األ سسم املتحسس ا املشسسترك املاسس     -رابسسع عشسسر 

 بنريوس  قص املرباعة البشرية/ااي ز

عسسرض  ائسس  املسس ير التربنيسس ي لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك )لشسسؤوك السس ا  (       - 79
وتوقسيات جملسس ترباسيق بر سا   األ سم املتحس ا املشسترك املاس          التقرير املتالسق بتربنيس  قسرارات    

(  وقس م  س ير  وتس     DP/FPA/2015/13و  DP/2015/31بنريوس  قص املرباعة البشرية/ااي ز )
 بال  ا   اائائي عر ًا بشأك التقرير  دعم الاياسات وال ا  

ور و  أعضاء اجمللسس بسالتقرير، وشس دوا علس  أمهيسة بقيسق زس ق استئصسال اايس ز           - 80
  وقسالوا  2030،  ؤك ين عل   رورا تربني  خطسة التربميسة املاست ا ة لاسام     2030حبلول عام 

ري يف زسس ا اجل سس ، حهنسسم يسسروك أك ال  سسا   اائسسائي وقسسرب و  الاسسواك يضسسطلااك بسس ور اسسو 
 سسسسسيما  سسسسن خسسسسالل اخلطسسسسة االسسسسستراتيجية ل  سسسسا   األ سسسسم املتحسسسس ا املشسسسسترك للنتسسسسرا       وال

  ور وبسسسسوا بتازيسسسسز الشسسسسراكة بسسسسني ال  سسسسا   اائسسسسائي وقسسسسرب و  الاسسسسواك  2016-2021
سسسيما  واملؤساسسات األخسسرى الاا لسسة يف  وافحسسة فسسريوس  قسسص املرباعسسة البشسسرية/ااي ز، وال     

وافحة فريوس  قسص املرباعسة البشسرية/ااي ز والاسل واملالريسا  وأعربسوا عسن        الصرب و  الااملي مل
سرورزم للج ود اليت تب هلا املؤساات اجياد هن   شترك يركز عل  حد اع  وافحسة فسريوس   
 قص املرباعة البشرية/ااي ز يف الاياسات الصحية الوطربية والس ا   األخسرى، وال سسيما تلس      

ة واحلقو  ااجنابية  و ثوا املؤساات عل  تركيز ج ودزا يف البلس اك  املتالقة بالصحة ااجنابي
الشريوة، وال سيما فيما يتالق بتصسميم  ظسم احلمايسة االجتماعيسة والتيطيسة الصسحية الشسا لة         
وأبرزوا أك  وافحة فسريوس  قسص املرباعسة البشسرية/ااي ز جسزء ال يتجسزأ  سن القضسايا األوسسع          

اسساك واملاسساواا بسسني اجلرباسسني، وأثربسسوا يف زسس ا الصسس د علسس  اجل سسود    طاقسسًا املتالقسسة حبقسسو  اا 
املركزا عل  النتيات الصسيريات اللسوا  يوسن يف كسثري  سن األ يساك أول  سحايا   وباا سافة         
حىل ذلسس ، تشسسول محايسسة  قسسو  املثليسسات واملثلسسيني و زدوجسسي امليسسل اجلرباسسي و يسسايري اهلويسسة  

خسس رات والاسسواك الر سسل، ولويربسس م  سسن احلصسسول اجلرباسسا ية واألشسسخا  السس ين يتاسساطوك امل
 سسن أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة   3علس  خسس  ات الرعايسسة، أ سسرًا بسسال  األمهيسسة يف بقيسق اهلسس ق   

وفيما يتالق بامللوية النورية وتواليف الاالع، شجاوا املؤساات الشسريوة علس  التاساوك  سع     
ة تاسا  حىل ب يس  وتازيسز الوقسول حىل     املرفق ال وت لشراء األدوية، وزو  بادرا قسحية عامليس  

http://undocs.org/ar/DP/2015/31
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/13
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 لسسول  بتوسسرا و ياسسورا التولنسسة لتحاسسني الوقايسسة  سسن فسسريوس  قسسص املرباعسسة البشسسرية/ااي ز    
وعالجسسه وتشخيصسسه  ويف زسس ا الاسسيا ، ر وبسسوا جب سسود أ شسسطة الشسسراء املشسستركة السسيت ب لتسس ا    

ويسسة  وأبسسرزوا  ؤساسسات األ سسم املتحسس ا وشسسركاؤزا، والسسيت أسسس مت يف تقلسسيص توسساليف األد 
ك ل  احلاجسة حىل تازيسز القس رات الوطربيسة ادارا املشستريات واملخزو سات، السيت ُتاتس  أسساس          

 الطويل  الربجاح عل  األجل

وردًا عل  ذل ، شورت  ائبة امل ير التربني ي )لشؤوك الس ا  ( يف قسرب و  الاسواك     - 81
رية/ااي ز وعل  التقس م الوسبري   الوفود عل  دعم ا القوي يف  وافحة فريوس  قص املرباعة البش

ال ي أ رز  ن خالل شراكات  بتوسرا  ووج ست اال تبسا  حىل املسؤلر الس وت الاشسرين املاس         
، وسسلطت الضسوء علس  أرباسة جمساالت اجسراءات       2014بااي ز ال ي ُعقس  يف  لبسورك عسام    

: )أ( ح شساء  الت خل جرى ب ي زا يف عرض ق  ته جمموعة  ن الشسبان دعسوا فيسه حىل  سا يلسي     
بيئة لويربية أفضل  )ن( و واقسلة االسستثمار يف الاسالع والالسوم سسايًا حىل ختنسي  التوساليف        
وتوسيع  طسا  االسستنادا  سن خس  ات الرعايسة  )ع( وباسني التوعيسة بنسريوس  قسص املرباعسة           

 سع  البشرية/ااي ز لونالة اختاذ الرباس خيارات أفضسل قائمسة علس  املارفسة  )د( واحلاجسة حىل و     
الربقاب بشأك فريوس  قص املرباعة البشرية/ااي ز يف حطسار احملبسة والتوجيسه والتقس ير  وشس دت      
عل  أك ز ا الرب اء املوجسه حىل البشسرية عمو سًا زسو  تساع للج سود الرائاسة السيت ُبس لت يف سسبيل           

 وس  قص املرباعة البشرية/ااي ز ري وافحة ف

املتالق بتربني   قررات وتوقيات جملسس ترباسيق   وأ ا  اجمللس التربني ي علما بالتقرير  - 82
بر سسا   األ سسم املتحسس ا املشسسترك املاسس  بنسسريوس  قسسص املرباعسسة البشسسرية/ تالز ة  قسسص املرباعسسة      

 ( DP/FPA/2015/13و  DP/2015/31املوتا  )ااي ز( )
 
 الزيارات املي ا ية -خا س عشر 

قسس م املقسسرر التقريسسر عسسن الزيسسارا املي ا يسسة املشسستركة حىل األردك السسيت قا سست هبسسا اجملسسالس   - 83
التربني ية ل  ا   األ م املتح ا اائائي/قرب و  األ م املتحس ا للاسواك/ وت  األ سم املتحس ا     

حسس ا للطنولسسة )اليو ياسسيف(، وزيئسسة األ سسم املتحسس ا      خلسس  ات املشسساريع، و ربظمسسة األ سسم املت   
للمااواا بسني اجلرباسني ولوسني املسرأا )زيئسة األ سم املتحس ا للمسرأا(، وبر سا   األغ يسة الاساملي            

(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2015/CRP.1 ) 

اء اجمللس يف تاليقا م الاا ة عل  جس وى الزيسارات املي ا يسة السيت تاطسي م      وش د أعض - 84
خ ا  باشرا عن األعمال اليت تضطلع هبا املؤساات اائائية التاباة ليت م املتحس ا يف امليس اك،   
وتااع زم علس  ف سم أمهيسة دورزسا علس  الصساي  القطسري بالتاساوك  سع احلوو سة والشسركاء             

http://undocs.org/ar/DP/2015/31
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/13
http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2015/CRP.1
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صسو  عسن سسرورزم لزيسارا بلس   ثسل األردك الس ي يتاا سل  سع تس فق           وأعربوا علس  وجسه اخل  
زائل لالجئني، وزسي الزيسارا السيت  ربحست أعضساء اجمللسس رؤيسة وا سحة عسن األز سة ااقليميسة            
وآثارزا عل  البل اك يف املربطقسة  وقسالوا حهنسم يسروك يف الزيسارات املي ا يسة طريقسة ممتسازا لتبسادل          

سلةطوا الضوء أيضًا عل  أمهية ترابط  ربظو سة األ سم املتحس ا يف    اخل ات وال روس املاتنادا  و
 تربني  ال ا   عل  الصاي  القطري، واالستنادا  ن  زايازا الربابية املختلنة 

وأ ا  اجمللس التربني ي علمسًا بتقريسر الزيسارا املي ا يسة املشستركة حىل األردك للمجسالس        - 85
 سسم املتحسس ا للاسسواك و وتسس  خسس  ات املشسساريع،    التربني يسسة لل  سسا   اائسسائي وقسسرب و  األ  

-DP/FPA/OPS-ICEFواليو ياسسيف، وزيئسسة األ سسم املتحسس ا للمسسرأا، وبر سسا   األغ يسسة الاسساملي )  

UNWWFP/2015/CRP.1 ) 
 

 املبادئ التوجيهية للزيارات امليدانية  

قسس  ت أ يربسسة اجمللسسس التربنيسس ي لل  سسا   اائسسائي وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك      - 86
و وتس  خس  ات املشساريع املبسسادس التوجي يسة املتالقسة بالزيسسارات املي ا يسة للمجلسس التربنيسس ي        
لل  سسا   اائسسائي وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك و وتسس  خسس  ات املشسساريع، واملتالقسسة       

املشسستركة  سسع اجملسسالس التربني يسسة لليو ياسسيف وزيئسسة األ سسم املتحسس ا للمسسرأا    بالزيسسارات املي ا يسسة 
 ( DP/2015/CRP.3وبر ا   األغ ية الااملي )

ور   أعضاء اجمللس بالتربقيحات املقتسرح حدخاهلسا علس  املبسادس التوجي يسة للزيسارات        - 87
)أ(، املاايري الاا ة السيت يستاني الربظسر     4ا بإجراء التييريات التالية: )أ( يف النقرا املي ا ية، وأوقو
بلس  د جتسر زيارتسه باس      ”، ُيقتسرح:  “بلس  د جتسر زيارتسه باس     ”، عو ًا عسن:  ‘3’في ا، الربقطة 

)ع( املاسسايري املتالقسسة بالبلسس ،   4  )ن( ويف النقسسرا “جسسرت زيارتسسه أقسسل عسس د  سسن املسسرات    أو
 ن قبيل  قسو  اا اساك أو فسريوس  قسص املرباعسة البشسرية/ااي ز،       ”، عو ًا عن: ‘4’ الربقطة

التربميسة واجلوا س  اا اسا ية أو فسريوس     ”، ُيقتسرح:  “واألز اق اائائية ليتلنية أو أطر أخسرى 
وأطسر أخسرى     “2015 قص املرباعة البشرية/ااي ز، وأزس اق التربميسة املاست ا ة ملسا باس  عسام       

ُيربص  أك يووك عضو وا   عل  األقل  ن أعضساء الباثسة   ”، عو ًا عن: 14)ع( ويف النقرا 
يف املائسة علس  األقسل  سن أعضساء الباثسة هلسم         25ُيربصس  أك يوسوك   ”، ُيقتسرح:  “له  ركز سسنري 
  “ ركز سنري

وردًا علسسس  ذلسسس ، أبسسسرزت أ يربسسسة اجمللسسسس التربنيسسس ي لل  سسسا   اائسسسائي وقسسسرب و          - 88
خسس  ات املشسساريع أك اجمللسسس التربنيسس ي قسس  زار يف املا سسي،  املتحسس ا للاسسواك و وتسس   األ سسم
حطار زياراته املي ا ية، أ   البل اك باسب  الاسيا  اائسائي هلس ا البلس  علس  وجسه التح يس            يف

http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF-UNWWFP/2015/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF-UNWWFP/2015/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF-UNWWFP/2015/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.3
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وأشارت حىل أك املبادس التوجي ية للزيسارات املي ا يسة سسوق ُتسربَق  لوسي تاوسس ذلس  الربس            
اد اجلمايسسة الاا سسة خطسسة التربميسسة املاسست ا ة لاسسام  وال ظسست أ سسه  سسن أجسسل جتربسس  اسسستبا  اعتمسس  

، د يرد ذكر ز   اخلطة يف املبادس التوجي ية املربقحة  وال ظت أيضًا أك ااشسارا حىل  2030
اخلطسسة سسسوق تسسرد يف السسربص الربسس ائي  وفيمسسا يتالسسق  شسساركة الاسسنراء يف الزيسسارات املي ا يسسة،     

ألك باسس   “عضسسو وا سس  علسس  األقسسل ”أبسسرزت أك املبسسادس التوجي يسسة املقتر سسة  صسست علسس    
الزيارات املي ا ية الاابقة د تضم أي سنري حطالقًا  وسوق تراجع األ ا ة ز ا السربص ليتضسمن   

  “يف املائة عل  األقل 25”مجلة 

وأ سسا  اجمللسسس التربنيسس ي باملبسسادس التوجي يسسة املتالقسسة بالزيسسارات املي ا يسسة للمجلسسس        - 89
قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك و وتسس  خسس  ات املشسساريع،    التربنيسس ي لل  سسا   اائسسائي و 

واملتالقسة بالزيسسارات املي ا يسة املشسستركة  سع اجملسسالس التربني يسة لليو ياسسيف وزيئسة األ سسم املتحسس ا      
 ( DP/2015/CRP.3للمرأا وبر ا   األغ ية الااملي )

 
 أخرى  اائل -سادس عشر 

كلااااة رئااايم ظلااام ماااوألفي برناااامج األمااام املتحااادة اإلمنائي صاااندوق األمااام املتحااادة        
للسااكان مكتب األماام املتحاادة خلاادمات املشاااريعم وهيتااة األماام املتحاادة للاساااواة باا          

 اجلنس  ومتك  املرأة

ركز رئيس جملسس  سوظني ال  سا   اائائي/قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك/ وت          - 90
ت املشاريع وزيئة األ م املتح ا للمرأا، يف البيساك الس ي أدىل بسه أ سام اجمللسس علس  أربسع        خ  ا

قضسايا شسسا لة زسسي: األثسسر املترتسس  علسس  عمليسات حعسسادا اهليولسسة التربظيميسسة األخسسريا، والشسسنافية   
واملااءلة، وطرائق التااق ، والتوازك والتربسوع يف اادارا واملسوظنني  وقسال حك جملسس املسوظنني      

 اتا  ملرباقشة تل  القضايا واحللول املموربة  ع املؤساات املاربية  

وأ ا  اجمللس التربني ي علمسا ببيساك رئسيس جملسس  سوظني ال  سا   اائائي/قسرب و          - 91
 األ م املتح ا للاواك/ وت  خ  ات املشاريع/زيئة األ م املتح ا للمرأا 
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 األول املرفق
 2015التربني ي يف عام القرارات اليت اخت زا اجمللس   

 
 احملتويات

 2015ال ورا الاادية األوىل لاام 
 ،  يويورك(2015كا وك الثاين/يرباير  30حىل  26) ن 
 
 الصفحة   الرقم

 111                        2014-2008تقرير عن ال عم املباشر للميزا ية يف النترا  2015/1 
 112                           سياسة الرقابة املربقحة لصرب و  األ م املتح ا للاواك 2015/2 
 113                زيادا  اتوى لويل االستجابة اا اا ية لصرب و  األ م املتح ا للاواك 2015/3 
 114       تازيز اللجربة االستشارية ملراجاة احلاابات التاباة ملوت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع 2015/4 
 115                                     توقيات جملس  راجاي احلاابات 2015/5 
 117         2015اخت زا اجمللس التربني ي يف دورته الاادية األوىل لاام  عرض عام للقرارات اليت   2015/6 
 

   2015ال ورا الاربوية لاام 
 ،  يويورك(2015 زيراك/يو يه  9حىل  1) ن 
 

 121                            التقرير الاربوي مل يرا بر ا   األ م املتح ا اائائي 2015/7 
 122                                    التقييم )بر ا   األ م املتح ا اائائي( 2015/8 
 125          2014تقرير عن الربتائ  اليت  قق ا قرب و  األ م املتح ا للمشاريع اا تاجية يف عام  2015/9 
 126                      التقرير الاربوي للم ير التربني ي لصرب و  األ م املتح ا للاواك 2015/10 

 127                        (قرب و  األ م املتح ا للاواكالتقرير الاربوي عن التقييم ) 11/ 2015
 128                  الاربوي للم ير التربني ي ملوت  األ م املتح ا خل  ات املشاريعالتقرير  2015/12 
 129                                     املراجاة ال اخلية للحاابات والرقابة 2015/13 
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   و  األ سم املتحس ا  سسسسسسسسس  ا اائسائي وقرب سسسس تقارير  وات  األخالقيات التاباة ل  ا   األ م املتح 2015/14 
 131                               املشاريع املتح ا خل  ات للاواك و وت  األ م

 132              2015عرض عام للقرارات اليت اخت زا اجمللس التربني ي يف دورته الاربوية لاام  2015/15 
 

  2015ال ورا الثا ية الاادية لاام 
 ،  يويورك(2015أيلول/سبتم   4أغاطس حىل  31) ن 
 

 137                          املاائل املتصلة بتمويل قرب و  األ م املتح ا اائائي   2015/16 
 140      تقييم  اامهة بر ا   األ م املتح ا اائائي يف املااواا بني اجلرباني ولوني املرأا ورد اادارا 2015/17 
 141                             قرب و  األ م املتح ا للاواك االلتزا ات بتمويل 2015/18 
 143         خطة التقييم اليت جترى كل أربع سربوات و يزا يت ا )قرب و  األ م املتح ا للاواك( 2015/19 
 144        2017-2016تق يرات  يزا ية  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع لنترا الاربتني  2015/20 
هبسسا  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا يف  التقريسسر اا صسسائي الاسسربوي عسسن أ شسسطة الشسسراء السسيت ا سسطلات     2015/21 

 144                                                   2014 عام
 144         2015دورته الثا ية الاادية لاام  عرض عام للقرارات اليت اخت زا اجمللس التربني ي يف 2015/22 
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2015/1 
   2014-2008تقرير عن ال عم املباشر للميزا ية يف النترا 

 إن اجمللم التنفيذي 
    DP/2015/3بالوثيقة  حييط ملاا - 1 
بسسأك املاسسامهة الرئياسسية ل  سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي تومسسن يف دعسسم     يقاار - 2 

 الق رات الوطربية وتق مي ال عم الالزم اع اد الاياسات   

حىل بر ا   األ م املتح ا اائسائي أك يقس م تقييمسا ليت شسطة التجريبيسة       يطلب - 3 
لو سات  نصسلة عسن اخلس ا     املضطلع هبا يف حطسار زس   الاياسسة، وأك يس رع يف زس ا التقيسيم  ا      

املوتابة خالل النترا التجريبية ملشاركة ال  ا   اائائي يف دعم امليزا يات القطاعية وعن أثسر  
ز   املشاركة، ال سيما أثرزسا يف حسس ام ال  سا   اائسائي يف تربميسة القس رات الوطربيسة وحعس اد         

    2017الاادية األوىل لاام الاياسات، عل  أك يق م ز ا التقييم قبل  لول دورا اجمللس 

علسس   واقسسلة ال  سسا   اائسسائي النتسسرَا التجريبيسسة  سسن تربنيسس  سياسسسة       يوافااق - 4 
 شاركة ال  ا   اائائي يف تق مي ال عم املباشر للميزا يسات واأل سوال اجملماسة، علس  املاستوى      

جي يسسة ذات الصسسلة  القطسساعي،  سسع  رو سسة يف اسسستخ ام الطرائسسق األربسسع املبيربسسة يف املبسسادس التو    
، علس  أك يوسسوك  ن و سسا أ سسه ال يرببيسسي  2017كسسا وك الثاين/يربسساير  1باملو سوع، وذلسس   سسىت  

حىل أك ُيتخسس   2017كسسا وك الثاين/يربسساير  1السس خول يف أي التسسزام ج يسس  يف زسس ا الصسس د باسس  
 قرار بشأك  اتقبل ز   الاياسة   

زسس   الاياسسسة سياسستمر  بسسأك كافسسة األ شسسطة السسيت سسسبق حقرارزسسا يف حطسسار يقاار - 5 
 تربني زا  ىت  لول املواعي  املقررا لال ت اء  رب ا   

، اسسسستربادا حىل  تسسسائ  2017أك يقسسسرر يف السسس ورا الااديسسسة األوىل لاسسسام  يعتااز   - 6 
 التقييم ورد اادارا،  ا حذا كاك يتاني االستمرار يف الامل هب   الاياسة   

اسسستاراض املبسسادس التوجي يسسة وااجسسراءات املاسس ا للمواتسس  القطريسسة   يطلااب - 7 
وو سس ات املقسسر طصسسو   شسساركة ال  سسا   اائسسائي يف ترتيبسسات دعسسم امليزا يسسات القطاعيسسة      
واأل وال اجملماة، وذل  لضماك اتااق ا  ع املمارسسة ال وليسة املاتسرق هبسا و سع هنس  ال  سا          

 ، وحطالع اجمللس التربني ي علس   تسائ  االسستاراض يف الس ورا     اائائي يف الامل هب   األسالي
  ويرببيسي أك ُيرفسق ذلس   س كرا  الو سات تسوجز خس ات ال  سا           2015الاادية الثا ية لاام 

اائائي يف استخ ام ز ا الربوع  ن املاساع ا، وتقس م اخلطسو  الاريضسة لربس   تربميسة القس رات        
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ت تنصسسسيلية عسسسن طبياسسسة املخسسساطر الناليسسسة السسسيت الوطربيسسسة وو سسسع الاياسسسسات، وتسسسوفر  الو سسسا
 التقييم    حي دزا

ال  سسا   اائسسائي علسس   واقسسلة الامسسل علسس   سسماك تقيسسيم املخسساطر     يشاا ع - 8 
االئتما ية املرتبطة بأسسالي  الامسل زس  ، وو سع الضسما ات املرباسسبة، وحجنساز عمليسات املراقبسة          

 و راجاة احلاابات يف الوقت املرباس    
 2015الثاين يناير  كانون 30

 
2015/2 

 سياسة الرقابة املربقحة لصرب و  األ م املتح ا للاواك
 إن اجمللم التنفيذيم 
بسالتقرير املاس  عسن سياسسة الرقابسة املربقحسة لصسرب و          حييط ملااا ماع التقادير    - 1 

(، السس ي ياوسسس التسسزام املؤساسسة يف جمسسال الرقابسسة     DP/FPA/2015/1األ سسم املتحسس ا للاسسواك )  
  مارسة  رباسبة خا اة للمااءلة وتتام باجل ية   

الاملية التشاورية السيت ا سطلع هبسا بر سا   األ سم املتحس ا        يالحظ مع التقدير - 2 
 للاواك يف حع اد سياسة الرقابة املربقحة   

عل  سياسة الرقابة املربقحة لصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك بصسييت ا       يوافق - 3 
    DP/FPA/2015/1الواردا يف الوثيقة 

حىل الصرب و  أك يواقل رق   لتربنيس  الاياسسة، وأك جيسري عمليسات      يطلب   -4 
 قسسسوك وتازيسسسز   سسسام الرقابسسسة ااداريسسسة يف   اسسسستاراض دوريسسسة جلسسس وى الاياسسسسة وفائسسس  ا يف 

الصرب و ،  ا يف ذل   ا يتالق  سن ذلس  بسال ا  ، وأك يقس م تقريسرا حىل اجمللسس التربنيس ي يف        
ُيضمكربه  قتر ات ادخال املزي   ن التحايربات عل  الاياسسة،   2017دورته الاربوية يف عام 

  ا  االقتضاء   
 2015الثاين يناير  كانون 30

 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/1؛


E/2015/35 

 

113/152 15-21379 

 

2015/3 
 زيادا  اتوى لويل االستجابة اا اا ية لصرب و  األ م املتح ا للاواك

 إن اجمللم التنفيذيم 
 (   DP/FPA/2015/2بالتقرير ) حييط ملاًا - 1 

بتزاي  الطل  عل  االستجابة اا اا ية لصرب و  األ سم املتحس ا للاسواك     ُيقر - 2 
 و ا يربجم عن ذل   ن  اجة حىل زيادا املوارد لتوفري التمويل الالزم حلاالت الطوارس   

 اليسني دوالر  سن املسوارد الااديسة      10عل  ختصيص  بل  سربوي ق ر   يوافق - 3 
 ني دوالر عل  املاتوى املاتم  سابقًا    الي 5لصرب و  الطوارس، أي بزيادا ق رزا 

للمسسس ير التربنيسسس ي لصسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك بزيسسسادا رقسسسي    ياااأ ن - 4 
 ليسوك دوالر يف الاسربة الوا س ا، حذا كساك عس د  ساالت        2قرب و  الطسوارس  بلس  يصسل حىل    
 الطوارس و طاق ا ي راك ذل    

 اليسني دوالر  سن املسوارد     10عل  ختصيص اعتماد ملرا وا س ا قس ر     يوافق - 5 
 الاادية ا شاء ا تياطي لالستجابة اا اا ية   

حىل قرب و  األ م املتح ا للاواك أك يبل  عن  الة اال تياطي وعسن   يطلب - 6 
  الة استخ ام قرب و  الطوارس يف سيا  بيا اته املالية الاربوية   

كسس ل  حىل الصسسرب و  أك يقسس م تقريسسرا يف السس ورا الااديسسة األوىل لاسسام  يطلااب - 7 
عسسسن  السسسة لويسسسل اسسسستجابته اا اسسسا ية،  سسسىت يتاسسسا للمجلسسسس التربنيسسس ي أك يقسسسوم     2017

 باستاراض ز ا الترتي ،  ا يف ذل   اايري قرق املوارد   
 2015الثاين يناير  كانون 30
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2015/4 
راجاسسة احلاسسابات التاباسسة ملوتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات     ز اللجربسسة االستشسسارية مل سسسسسسستازي

 املشاريع
 إن اجمللم التنفيذيم 
 بادرا املس ير التربنيس ي الرا يسة حىل زيسادا  واء سة ترتيبسات اادارا        حييط ملاا - 1 

واملاسساءلة يف  وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع  سسع  ظريا سسا يف الوكسساالت الشسسقيقة        
 جمللس التربني ي اخلا اة اشراق ا

عل  ح شاء جلربة استشارية ملراجاة احلاابات تضسطلع بساألدوار وامل سام     يوافق - 2 
السسسيت أسسسسرب زا حىل اللجربسسسة االستشسسسارية للشسسسؤوك االسسسستراتيجية و راجاسسسة احلاسسسابات بقراراتسسسه 

 ،  ا يف ذل  رفع التقارير حىل اجمللس التربني ي   2012/5و  2009/4و  2008/37
بأزسس اق واختصاقسسات اللجربسسة االستشسسارية ملراجاسسة احلاسسابات   ااااحياايط مل - 3 

التاباسسة ملوتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع، ويشسسري حىل أك الطسسابع االستشسساري للجربسسة       
    48/162يتاارض  ع   ام اجمللس التربني ي بصييت ا الواردا يف قرار اجلماية الاا ة  ال

ملراجاسة احلاسابات زسو أك تقس م حىل      علس  أك دور اللجربسة االستشسارية    يشدد - 4 
اادارا واجمللس آراء واستربتاجات  استقلة بشسأك الضسما ات املتالقسة   سام  راجاسة احلاسابات        

 والرقابة يف املربظمة   
بالتزام  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع  واقسلة التمساس املشسورا     ينوه - 5 

الشسؤوك االسستراتيجية ويف جمسال ختصصسه  سن       اخلارجية واملاتقلة بشسأك أفضسل املمارسسات يف   
 خالل ح شاء فريق استشاري استراتيجي  ن اخل اء   

أك يربظسر أعضساء اجمللسس التربنيس ي يف عمليسة اختيسار اللجربسة االستشسارية          يقرر - 6 
    2015ملراجاة احلاابات يف ال ورا الاربوية لاام 

أك يواقل   ا َّ م األعضاءا احلاليوك يف اللجربة النرعيسة ملراجاسة    كذلك يقرر - 7 
احلاسسابات التاباسسة للجربسسة االستشسسارية للشسسؤوك االسسستراتيجية و راجاسسة احلاسسابات يف  وتسس     

 األ م املتح ا خل  ات املشاريع، يف ا تظار الربتيجة اليت ستؤول حلي ا عملية االختيار   
عات اللجربة كل ا و   ا و وساك ا اقادزسا يف   عل  ب ي  وتريا اجتما يش ع - 8 

  وء  جم الامل،  ع  راعاا احلاجة حىل بقيق الوناءا  ن  يث التولنة   
 2015الثاين يناير  كانون 30
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2015/5 
 توقيات جملس  راجاي احلاابات  

بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي: تقريسسر عسسن تربنيسس  توقسسيات جملسسس  راجاسسي احلاسسابات        
   2013عام  عن

تقرير قرب و  األ م املتح ا للاواك بشأك  تاباة تقريسر جملسس  راجاسي  اسابات األ سم      
 :  الة تربني  التوقيات  2013املتح ا لاام 

 وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع: تقريسسر عسسن تربنيسس  توقسسيات جملسسس  راجاسسي          
   2013احلاابات عن عام 

 
 التنفيذيم اجمللمإن  
بسسساآلراء غسسسري املشسسسنوعة بتحنظسسسات الصسسسادرا عسسسن جملسسسس  راجاسسسي   يرحاااب - 1 

 بالربابة للمؤساات الثالا مجيا ا    2013 اابات األ م املتح ا عن عام 
 فياا يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائيذ   
التقسسس م السسس ي أ سسسرز  بر سسسا   األ سسسم املتحسسس ا اائسسسائي يف  ااجلسسسة    يالحاااظ - 2 

    2013-2012املتالقة  راجاة احلاابات يف النترا األولويات التاع الاليا 
اجل سسسود املاسسستمرا السسسيت تبسسس هلا حدارا ال  سسسا   اائسسسائي يف  ااجلسسسة        يااادمم - 3 

-2014األولويات اادارية الثمساين الاليسا املربقحسة املتالقسة  راجاسة احلاسابات لنتسرا الاسربتني         
كسسا وك  31اسسربة املربت يسسة يف  ، ويف تربنيسس  توقسسيات جملسسس  راجاسسي احلاسسابات عسسن ال   2015

    2013األول/ديام  
حىل ال  سسا   اائسسائي أك ياسساود تقيسسيم األ شسسطة السسيت يقسسوم هبسسا ادارا    يطلااب - 4 

املخسسساطر وياسسسزز زسسس   األ شسسسطة، وأك ياطسسسي األولويسسسة لتربنيسسس  ااطسسسار املسسسربق  للربسسس   املرباسسسق 
 للتحويالت الربق ية،  ع اختاذ الت ابري الالز ة لضماك التطبيق املرباس  يف املوات  القطرية 

ائي علسس  تازيسسز حشسسرافه علسس  الشسسركاء املربنسس ين وحدارتسسه   ال  سسا   اائسس حياا  - 5 
لشؤوهنم  ن  يث الرق  واابال  واال تثال للضوابط وأ شطة الضماك،  سا يف ذلس   ااجلسة    
احلاالت املتوررا لورود تقارير  شنوعة بتحنظات عن  راجاسة  اسابات الشسركاء املربنس ين،     

 وعل   تاباة تربني  توقيات  راجاي احلاابات 
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علسس   واقسسلة اجل سسود الرا يسسة حىل كشسسف و ربسسع  سسا قسس  حيسس ا يف        يشاا ع - 6 
عمليسسات الشسسراء  سسن لالنسسات وممارسسسات ا تياليسسة أخسسرى، وعلسس  باسسني حجسسراءات اسسسترداد   

 األ وال، و ااجلة  واطن الضاف يف  ظام أطلس اليت حي دزا جملس  راجاي احلاابات 
اجل سسسود الالز سسسة لالسسسستجابة   ال  سسسا   اائسسسائي علسسس  التاجيسسسل ببسسس ل      حيااا  - 7 

 لالستربتاجات الربق ية املتالقة بإدارا ال ا  /املشاريع و ماك الربوعية والتصميم والرق  والتقييم 
 يف ما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكانذ   
 املتالسسسق بسسسااجراءات السسسيت اختسسس زا ( DP/FPA/2015/3بسسسالتقرير ) ملااااا حيااايط - 8 

 قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك وااجسسراءات األخسسرى السسيت ياتسسزم اختاذزسسا لتربنيسس  التوقسسيات     
كسسسا وك األول/  31الصسسسادرا عسسسن جملسسسس  راجاسسسي احلاسسسابات عسسسن النتسسسرا املاليسسسة املربت يسسسة يف   

   2013 ديام 
توقسسيات املتالقسسة بالتقسس م السس ي أ سسرز  الصسسرب و  يف التاا سسل  سسع ال   يرحااب - 9 

بامليات الشراء، وحيث عل  االسستمرار يف  راقبسة وتقيسيم املسوردين فيمسا يتالسق  س ى االلتسزام         
 بالربوعية واملواعي  يف تق مي الالع واخل  ات 

حىل الصسسرب و  حبسسال  اجمللسسس التربنيسس ي  سسا ل يسسه  سسن خطسسط لتحاسسني    يطلااب - 10 
بات، كسسي يتاسسا للمجلسسس البسست يف اآلثسسار  الربطسسا  السس ي تيطيسسه املراجاسسات ال اخليسسة للحاسسا 

    2016املالية احملتملة يف دورته الاادية الثا ية لاام 
الصرب و  عل   واقلة تازيز قس را  واتبسه علس  املاستويات القطسري       يش ع - 11 

ودوك ااقليمسسي وااقليمسسي، وال سسسيما فيمسسا يتالسسق بتحاسسني الامليسسات، والضسسوابط ال اخليسسة،   
املخاطر، وعلس  حطسالع اجمللسس التربنيس ي  استج ات التقس م احملسرز يف دورتسه          والرقابة، وحدارا

    2015الاادية الثا ية لاام 
 يف ما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعذ   
بالتقسس م السس ي أ سسرز   وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع يف     يرحااب - 12 

 أولويات تتالق  راجاة احلاابات  ااجلة  ا أبرز  جملس  راجاي احلاابات  ن 
اجل سسود املتواقسسلة السسيت تبسس هلا حدارا  وتسس  خسس  ات املشسساريع لونالسسة     ي يااد - 13 

 تربني  التوقيات املتبقية 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/3
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لتربنيسس   2014بسسأك اجمللسسس حيتسساع للامسسل حىل  سسا باسس  الاسسربة املاليسسة        يساال م - 14 
شسساريع يف لوز/يوليسسه  التوقسسيات بربجسساح ألك زسس   التوقسسيات أقسس رزا  وتسس  خسس  ات امل      

 ، والوثري  رب ا يتطل  ازتما ًا طويل األجل   2014
بالتزام  وت  خ  ات املشاريع بتازيز بربساء القس رات باسستمرار علس       يرحب - 15 

 الصاي  احمللي 
حىل  وتسس  خسس  ات املشسساريع أك يواقسسل تقيسسيم سياسسساته يف جمسسات       يطلااب - 16 

 الرقابة ال اخلية وحدارا املخاطر، وأك يازز  ن تربني  ز   الاياسات 
 وت  خ  ات املشاريع عل  أك يرق  عن كثس  أعمسال ااشسراق     يش ع - 17 

وك  سسع علسس  أ شسسطة الشسسراء، وال سسسيما فيمسسا يتالسسق باال تيسسال، وأك يبحسسث عسسن فسسر  التاسسا   
  ربظمات األ م املتح ا األخرى لتح ي  البائاني ممن حيظوك بالثقة ويتحلوك بالوناءا   

 2015الثاين يناير  كانون 30
  

2015/6   
   2015عرض عام للقرارات اليت اخت زا اجمللس التربني ي يف دورته الاادية األوىل لاام 

 إن اجمللم التنفيذيم 
 :  2015حىل أ ه قام  ا يلي يف دورته الاادية األوىل لاام  يشري - 1 
   1البرب   
 املاائل التربظيمية   
 :  2015ا تخ  أعضاء املوت  التالية أمساؤزم لاام  
 الرئيس: ساادا الاي  لويس فر ا  و كاريرا كاسترو )غواتيماال(    
  ائ  الرئيس: الاي  سازاك سارغاياك )أر يربيا(    
  ائ  الرئيس: ساادا الاي  زريوشي  يربا ي )الياباك(    
  ائ  الرئيس: ساادا الاي  كيليبوك  او  )لياوتو(    
  ائ  الرئيس: ساادا الاي  دورغا براساد هباتاراي ) يبال(    
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 2015أقسسسسسرو جسسسسس ول األعمسسسسسال وخطسسسسسة الامسسسسسل ل ورتسسسسسه الااديسسسسسة األوىل لاسسسسسام     
(DP/2015/L.1)  

 (   DP/2015/1) 2014اعتم  تقرير ال ورا الاادية الثا ية لاام  
  (DP/2015/CRP.1) 2015أقر خطة الامل الاربوية للمجلس التربني ي لاام  
    2014فسق عل  خطة الامل املؤقتة ل ورته الاربوية لاام وا 
وافسسسسق علسسس  اجلسسس ول الز ربسسسسي التسسسات للسسس ورتني املتبقيسسستني للمجلسسسس التربنيسسس ي يف         

 :  2015 عام
 ) يويورك(   2015 زيراك/يو يه  12حىل  1:  ن 2015ال ورا الاربوية لاام  
  2015سبتم  أيلول/ 4حىل  1:  ن 2015ال ورا الاادية الثا ية لاام  

 
 اجلزء املتالق ب  ا   األ م املتح ا اائائي

   2البرب  
 املاائل املالية و اائل امليزا ية واادارا  

 املتالسسسسسق بتقريسسسسسر السسسسس عم املباشسسسسسر للميزا يسسسسسة يف النتسسسسسرا    2015/1اختسسسسس  القسسسسسرار  
2008-2014    
   3البرب  

 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا يف بر ا   األ م املتح ا اائائي  
 :  2014/7وافق عل  ال ا   القطرية التالية وفقا للقرار 

 :  ات،   غشقر   أفريقيا 
 شيلي، غواتيماال   أ ريوا الالتيربية و ربطقة البحر الواريت: 

 ش ر وافق عل  ل ي  ال  ا   القطري لوولو بيا بتااة أ
 وافق عل  التم ي  باربتني لل  اجمني القطريني لبابوا غيربيا اجل ي ا و يائار   

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.1
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   4البرب  
 التقييم  
أ ا  علما باستاراض سياسة التقييم ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي وبسردود اادارا       

  (DP/2015/7و  DP/2015/6 و DP/2015/5املصا بة )
 

 اجلزء املتالق بصرب و  األ م املتح ا للاواك
 

   5البرب  
 الرقابة 
املتالق باياسة الرقابة املربقحة لصرب و  األ سم املتحس ا للاسواك     2015/2اخت  القرار  

(DP/FPA/2015/1)  
   6البرب  

 املاائل املالية و اائل امليزا ية واادارا  
املتالسسق بزيسسادا  اسستوى لويسسل االسسستجابة اا اسسا ية لصسسرب و    2015/3اختسس  القسسرار  

  (DP/FPA/2015/2األ م املتح ا للاواك )
 

   7البرب  
 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا يف قرب و  األ م املتح ا للاواك

( و سسسات DP/FPA/CPD/MDG/7وافسسسق علسسس  وثسسسيقيت ال  سسساجمني القطسسسريني مل غشسسسقر )  
(DP/FPA/CPD/MLI/7)  

وافسسق علسس  التم يسس  باسسربتني لل  سسا   القطسسري مليائسسار وعلسس  التم يسس  بتاسساة أشسس ر       
  (DP/FPA/2015/4لل  ا   القطري لوولو بيا )

ني القطسريني لوسل  سن مج وريسة الو     أ ا  علمًا بالتم ي  األول باسربة وا س ا لل  ساجم    
  (DP/FPA/2015/4ال هقراطية الشابية والارا  )

http://undocs.org/ar/DP/2015/5
http://undocs.org/ar/DP/2015/6
http://undocs.org/ar/DP/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MDG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MLI/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/4
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 اجلزء املتالق  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع
   8البرب  

 خل  ات املشاريعتازيز اللجربة االستشارية ملراجاة احلاابات التاباة ملوت  األ م املتح ا 
املتالسسق بتازيسسز اللجربسسة االستشسسارية ملراجاسسة احلاسسابات التاباسسة    2015/4اختسس  القسسرار  

 ملوت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع   
 

 اجلزء املشترك  
   9البرب  

 املاائل املالية و اائل امليزا ية واادارا  
اائائي عن تربني  توقسيات  املتالق بتقرير بر ا   األ م املتح ا  2015/5اخت  القرار  

(  وتقريسسر قسسرب و  األ سسم املتحسس ا  DP/2015/8) 2013جملسسس  راجاسسي احلاسسابات عسسن عسسام   
:  السة تربنيس    2013للاواك بشأك  تاباة تقرير جملس  راجاي  اابات األ م املتحس ا لاسام   

(  وتقريسسر  وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع عسسن تربنيسس      DP/FPA2015/3التوقسسيات )
  (DP/OPS/2015/1) 2013توقيات جملس  راجاي احلاابات عن عام 

 
 االجتماع املشترك

 شستركا للمجسالس التربني يسة ل  سا   األ سم      اجتماعسا   2015شبا /ف اير  2عق  يف  
املتح ا اائائي/قرب و  األ م املتح ا للاواك/ وت  خس  ات املشساريع واليو ياسيف وزيئسة     
األ م املتح ا للمرأا وبر ا   األغ ية الااملي، ترباولست املو سوعني التساليني: )أ( يف شسراكة  سع      

للوقسول حىل احملتساجني  )ن( هنس   بتوسرا      آخرين: ال روس املاتنادا بشأك االرتقاء باالبتوار
    2015يف تصميم ال ا   وتربني زا دعما لتنايل خطة التربمية ملا با  عام 

 عق  أيضا جلاات اا اطة واملشاورات غري الرمسية التالية:   
 بر ا   األ م املتح ا اائائي

  رباسبة  ن تربظيم بر ا   األ م املتح ا اائائي بشأك التاايف  ن جائحة حيبوال    
تقرير غري رمسي بشأك استراتيجية ال  ا   اائائي لتابئة املوارد واخلطسوات املقبلسة يف    

 حطار احلوار املربظم 

http://undocs.org/ar/DP/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA2015/3
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/1
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طسة   شاورات غري رمسية بشأك تبايط ااطار املتوا سل للربتسائ  واملسوارد املشسمول باخل     
 (   2014/11)القرار  2017-2014االستراتيجية لل  ا   اائائي للنترا 

وآفسسا  املاسستقبل بالرباسسبة ملوقسسع قسسرب و  األ سسم املتحسس ا    2014الربتسسائ  األوليسسة لاسسام  
 للمشاريع اا تاجية يف بيئة  تيريا للتمويل اائائي   

 
 قرب و  األ م املتح ا للاواك

لنائسسس ا األعضسسساء اجلسسس د يف    املتحسسس ا للاسسسواك لصسسسرب و  األ سسسم   شسسسا  تسسسوجي ي   
 التربني ي  اجمللس

 
  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع

  شا  توجي ي ملوت  خ  ات املشاريع لنائ ا األعضاء اجل د يف اجمللس التربني ي    
 2015الثاين يناير  كانون 30

 

2015/7 
 التقرير الاربوي مل يرا بر ا   األ م املتح ا اائائي

 ،إن اجمللم التنفيذي 
بسالتقرير الاسربوي ملس يرا ال  سا   عسن الاسربة األوىل لتربنيس  اخلطسة          حييط ملاا - 1 

 ( DP/2015/11)الوثيقة  2017-2014االستراتيجية، 
بتحاسن جسودا التقريسر الاسربوي ملس يرا ال  سا   والتقس م الاسام احملسرز           يرحب - 2 

  2014جتا  بقيق  تائ  اخلطة االستراتيجية يف عام 
بامليسسة اابسسال  املرب جيسسة اسسستربادا حىل حطسسار الربتسسائ     مااع التقاادير حياايط ملاااا - 3 

بساملوارد، وبس ء   ،  ا يف ذل  الرب   اجل ي  لربط الربتسائ   2017-2014للخطة االستراتيجية، 
ال  سسا   يف الوقسست  ناسسه علسس  حدخسسال  زيسس   سسن        ويشاا عالامسسل ببطاقسسة تقريسسر التربميسسة     

التربقيحسسات علسس   رب جيسسسسسسة ااطسسار املتوا سسل للربتسسائ  واملسسوارد وبليسسل البيا سسسسسسسات املقتسسرح يف     
 النقرا التالية 

ير  املق  سة يف  بر ا   األ م املتح ا اائسائي علس  أك يواقسل يف تقسار     يش ع - 4 
املاتقبل تقييم التق م احملسرز حزاء الربتسائ  الاسبع، وكس ل  التحس يات والس روس املاستنادا السيت         

 ق  تؤثر عل  ال ا   يف املاتقبل 

http://undocs.org/ar/DP/2015/11
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بر ا   األ م املتح ا اائائي عل  القيسام  زيس   سن التحليسل للبيا سات       يش ع - 5 
السسيت توفرزسسا األدوات التحليليسسة ذات الصسسلة   السسيت تاسسترب  حلي سسا الربتسسائ  باسسستخ ام املالو سسات     

للمربظمة  ا يف ذل   ن خالل، يف مجلة أ ور، التقييمسات واملراجاسات، لن سم الاوا سل احملنسزا      
 ليتداء والتق م، أو املاوقة هلما، وتوييف ال ا   وفقا ل ل  

األخسسس  أيضسسسا جبسسس اول بطاقسسسة اابسسسال  للماسسستوى الثالسسسث: النااليسسسة   يقتااار  - 6 
بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي يف زس ا الصس د علس   سماك ح سراز          حي ناءا املؤساية، ووالو

   2015تق م جي  حزاء  ؤشرات الناالية املؤساية يف عام 
بر سسا   األ سسم املتحسسسسسسسس ا اائسسائي حجسسسسسسسسسسسراء اسسستاراض لسسربظم        إىل يطلااب - 7 

طسسار املتوا سسل للربتسسائ  واملسسسسسسسوارد كجسسزء  سسن     الرقسسسسسسس  والتجميسسع واابسسال  املتالقسسسسسسسسة باا  
اسسسستاراض  ربتصسسسف املسسسسسس ا للخطسسسة االسسسستراتيجية  سسسىت يتاسسسا زيسسسادا  صسسس اقيته وخضسسسوعه 

 للمااءلة 
بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي علسس  تقسس مي التقسسارير بشسسول أكثسسر        يشسسجع - 8 

  2015-2014 رب جية عن آثار ااقالح اهليولي للنترا 
  واقلة استوشاق سبل لويل تربني  اخلطة االستراتيجية  يلتز  - 9 

 2015حزيران يونيه  9
 

2015/8 
 التقييم )بر ا   األ م املتح ا اائائي(

 ،ن اجمللم التنفيذيإ 
وتعليقاااات ( DP/2015/16) 2014فياااا يتعلاااق بااالتقرير السااانوي مااا التقيااايم لعااا       

 اإلدارة مليهذ

بالتقرير الاربوي عن التقييم وحيث بر ا   األ سم املتحس ا اائسائي     حييط ملاا - 1 
علسس  أك ياسساي يف الوقسست املرباسسس  الربتسسائ  والتوقسسيات، بييسسة باسسني  تسسائ  السس ا   واآلثسسار      

 علي ا  املتربة
تس  التقيسيم   الس ي اقتر سه  و   2015بر سا   الامسل املسربق  لاسام     ملى  يوافق - 2 

املاتقل التابع ل  ا   األ م املتحس ا اائسائي، ويقسر بأ سه قس    حدخسال تربقيحسات علس  اخلطسة          
 باب  التييريات يف امليزا ية 
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حىل  وت  التقييم املاتقل تق مي ح اطة عن الس روس املاستنادا بشسأك     يطل  - 3 
، يف اجتمساع  2016و  2015التقييم، وك ل  عن بر ا   الامل احملاون التوساليف لاسا ي   

  2015غري رمسي ياق  قبل ال ورا الاادية الثا ية لاام 
حىل  وتس  التقيسيم املاسستقل وحدارا بر سا   األ سم املتحس ا اائسسائي أك       يطلاب  - 4 

وثيقسسة بشسسأك االسسستراتيجية املتالقسسة    2015يقسس  ا حىل اجمللسسس يف دورتسسه الااديسسة الثا يسسة لاسسام     
بالوينيسسة السسيت ياتسسزم هبسسا املوتسس  تربقسسي  خططسسه وحجراءاتسسه بييسسة باسسني  وعيسسة التقييمسسات            

 الال ركزية 
أك يقوم  وتس  التقيسيم املاستقل يف تقسارير  املاستقبلية بتقس مي بر سا           يطلب - 5 

عمسسل ااسسون التوسساليف يتضسسمن  الو سسات أكثسسر مشسسوال عسسن التقييمسسات املقسسررا واأل شسسطة      
 األخرى 
عل  أمهية التقييمات الشا لة لامل بر ا   األ م املتح ا اائسائي علس     ي كد - 6 

لتقييم املاتقل و ع استراتيجية عمليسة لتحاسني تيطيسة    املاتوى القطري، ويطل   ن  وت  ا
التقييم لل ا   القطرية عرب  حجناززا بيية االسترشاد به يف حع اد الس ا   القطريسة الال قسة السيت     

 ست رع يف بر ا   الامل الاربوي احملاون التواليف ليربظر فيه أعضاء اجمللس التربني ي 
السسة تضسسمني تقييماتسسه توقسسيات عمليسسة  وتسس  التقيسسيم املاسستقل علسس  كن حيا   - 7 

وفاالة  سن  يسث التولنسة وتتسوخ  بقيسق  تسائ   لموسسة ليتاسا اسستخ ا  ا يف تازيسز عمسل            
 بر ا   األ م املتح ا اائائي عل  الصاي  الااملي 

باجل ود املتواقلة ل  ا   األ سم املتحس ا اائسائي يف تربنيس  ااجسراءات       يسّلم - 8 
اادارا للتقييمسسات، ويشسسجع ال  سسا   علسس  ح سسراز تقسس م قسسوي جتسسا  تربنيسس      املتالقسسة باسسستجابة

، آخسس ا يف االعتبسسار 2015حجسراءات املتاباسسة لسسردود اادارا للتقييمسسات املوا سياية خسسالل عسسام   
 بصورا تا ة توقيات  وت  التقييم املاتقل 

علسس  أمهيسسة احلنسساس علسس   اسستوى كسساق  سسن التمويسسل هلسس ا املوتسس        ي كااد - 9 
يلة حلماية فااليته واسستقالليته  ويتوقسع  سن بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي  سماك تسوفري          كوس

 التمويل الوايف ملوت  التقييم املاتقل كي يربجز امل ام املوكلة حليه 
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فيااا يتعلااق بتقياايم مساااية تقااارير التنايااة البشاارية العامليااة واإلقليايااة يف ماليااة رساام   
 (ذDP/2015/18( ورد اإلدارة مليها )DP/2015/17السياسات العامة )

بالربتسسائ  واالسسستربتاجات والتوقسسيات السسيت خلسسص حلي سسا تقيسسيم        حياايط ملاااا  - 10 
لية رسم الاياسات الاا سة، ويطلس  حىل    اامهة تقارير التربمية البشرية الااملية وااقليمية يف عم

بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي أك يأخسس  زسس   التقسسارير يف االعتبسسار بشسسول كا سسل يف التقسسارير  
 الااملية وااقليمية املاتقبلية عن التربمية البشرية 

حىل بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي أك ياسستني   سسن توقسسيات تقريسسر     يطلااب - 11 
اد تقارير التربمية البشرية الااملية وااقليمية، وأك يق م تقريرا حىل اجمللس التربنيس ي  التقييم يف حع 
 عن اخلطوات املتخ ا يف ز ا الص د  2016يف دورته لاام 

بأك التقييم ق  أكس  أك تقسارير التربميسة البشسرية الاامليسة قس  ت  اسامهات         يقر - 12 
ملية بشأك التربمية، وطاقة  اامهة تقسارير التربميسة   رئياية، عل  ا ت اد ربع قرك، يف املرباقشة الاا

البشسسرية الاامليسسة يف تامسسيم اسسستخ ام  ن سسوم التربميسسة البشسسرية للماسسامهة يف قسسربع الاياسسسات        
 بالتربمية  املتالقة

بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي علسس  القيسسام باسسستاراض شسسا ل لسس ليل  يشاا  ع - 13 
ارئسسة يف املشسس   اائسسائي الاسساملي والتوا سسل املتسسوازك بسسني التربميسسة البشسسرية لسسياوس التيسسيريات الط

أباسساد التربميسسة املاسست ا ة الثالثسسة يف  رب جيتسسه وزيولسسه،  سسع  راعسساا أمهيسسة اسسستخ ام أ سس ا           
اا صاءات الوطربيسة املتا سة،  سىت تاسا ذلس ، يف  اسان األدلسة، وكس ل  يف  واء تس ا  سع           

 أز ق وغايات و ؤشرات أز اق التربمية املات ا ة 
فياا يتعلق بتقييم دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دمم اإلجناز الاوين  لألهاداف    

( ورد اإلدارة ملاى تقيايم دور برناامج األمام املتحادة اإلمناائي يف       DP/2015/19اإلمنائية لأللفية )
 (ذDP/2015/20اإلمنائية لأللفية )دمم اإلجناز الوين  لألهداف 

بربتائ  واستربتاجات وتوقسيات تقيسيم دور بر سا   األ سم املتحس ا       حييط ملاا - 14 
اائائي يف دعم ااجناز الوط  ليتز اق اائائية ليتلنيسة، ويطلس  حىل ال  سا   أك يأخس زا يف     

كا ل يف عمله احلات دعما للبل اك يف حجناززا ليتزس اق، ويف التحضسري لس عم     االعتبار بشول
البلسس اك يف الوقسست السس ي يسستم فيسسه حرسسساء أزسس اق التربميسسة املاسست ا ة وبسس ل اجل سسود لتحقيق سسا،    

  2016والستاراض  ربتصف امل ا للخطة االستراتيجية يف عام 
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   األ سم املتحس ا اائسائي قس      بأك التقييم خيلسص حىل االسستربتاع بسأك بر سا     يقر - 15 
و سسع جمموعسسة  سسن األدوات املختلنسسة والتوميليسسة، جيسس ا الربوعيسسة و اسسربة التوقيسست، دعمسسا         

 لامليات التخطيط والرق  والتربني  املتالقة باألز اق اائائية ليتلنية 
بوج ات الربظر املابور عرب ا يف التقييم بسأك بر سا   األ سم املتحس ا اائسائي       يقر - 16 

و اسساع ا البلسس اك علسس  بقيسسق أزسس اق   2015 و سسع جيسس  لسس خول  ر لسسة  سسا باسس  عسسام   يف
اجلساري حعس ادزا    2015التربمية املات ا ة،  ع االعتراق أيضا بسأك خطسة التربميسة ملسا باس  عسام       

زي أكثر مشولية وأكثر تاقي ا بشول  لحوس  ن األز اق اائائية ليتلنية، وسستتطل  حعسادا   
 ائية ليت م املتح ا مل ى أطول،  ا يشمل بر ا   األ م املتح ا اائائي تربظيم املربظو ة اائ

 2015حزيران يونيه  9
 

2015/9 
 2014تقرير عن الربتائ  اليت  قق ا قرب و  األ م املتح ا للمشاريع اا تاجية يف عام 

 إن اجمللم التنفيذي 
بالتقرير عن الربتائ  اليت  قق ا قرب و  األ سم املتحس ا للمشساريع     حييط ملاا - 1 

( وبسسساألداء القسسسوي املتواقسسسل للصسسسرب و  قياسسسسا حىل    DP/2015/21) 2014اا تاجيسسسة يف عسسسام  
 األز اق املرسو ة 

يف جمسسال االسسستثمار، السسيت  بالو سساية االسسستراتيجية لواليسسة الصسسرب و  املر سسة يقاار - 2 
تتسسي  حقا سسة شسسراكات  بتوسسرا  سسع شسسركاء التربميسسة  سسن القطسساعني الاسسام واخلسسا ، وال سسسيما          

أمهية خ ات الصرب و  يف تربنيس  خطسة التربميسة ملسا باس        يالحظيتصل حبش  املوارد احمللية، و فيما
  2015عام 

ري األساسسسية ويف بسسالربمو املطسسرد املتواقسسل يف  سسوارد الصسسرب و  غسس   حياايط ملاااا - 3 
الشراكات، األ ر ال ي ياسازم يف بقيسق الصسرب و  للربتسائ  املتوخساا، وبصسنة أساسسية  سع أقسل          

 البل اك ئوا 
عسسن القلسسق  سسن أك املسسوارد الااديسسة، السسيت شسس  ت اخننا سسا طنينسسا يف         يعاار  - 4 

طلسسون  ليسسوك دوالر امل 25، ال تسسزال حىل  سس  كسسبري دوك عتبسسة املبلسس  السس ي قيمتسسه   2014 عسسام
بلسس ا  سسن أقسسل البلسس اك ئسسوا  ويال سسظ  سسع القلسسق أ سسه،  تيجسسة  40السسستمرار بسسرا   الصسسرب و  يف 

حىل  2013بلس ا يف عسام    33ل ل ، اخنن  ع د أقسل البلس اك ئسوا السيت يس عم ا الصسرب و   سن        
  2014بل ا يف عام  31
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سستاراض  بأك  ن الالزم توفري  س  أدح  سن املسوارد األساسسية، وفقسا لال      يسّلم - 5 
الشسسا ل للاياسسسات السس ي جيسسري كسسل أربسسع سسسربوات ليت شسسطة التربني يسسة  سسن أجسسل التربميسسة السسيت     
تضسسطلع هبسسا  ربظو سسة األ سسم املتحسس ا، لضسسماك اافظسسة الصسسرب و  علسس   يسسز  االبتوسساري  ولوسسي  
يضمن وجود قاع ا لويسل قسلبة وهوسن الترببسؤ هبسا، ياستطيع  سن خالهلسا  شس   سوارد ح سافية،            

االسسستثمارات،  سسا يف ذلسس   سسن خسسالل  شسس  املسسوارد الوطربيسسة للتربميسسة احملليسسة،      و واقسسلة بنيسسز
بلس ا  سن أقسل البلس اك ئسوا، وفقسا لإلطسار         40وحدراكا ألمهية  ماك  ضور الصرب و  فيما يبل  

  ويف  سوء زس   اخللنيسة، ي يس  بالس ول األعضساء القسادرا        2017-2014االستراتيجي للنترا 
اديسسة للصسسرب و   سسا يونسسل بلوغسسه اهلسس ق املتسسوخ  املتمثسسل يف  بلسس          أك تاسسازم يف املسسوارد الا 

  ليوك دوالر سربويا  ن املوارد الاادية الاربوية  25
 2015حزيران يونيه  9

 

2015/10 
 التقرير الاربوي للم ير التربني ي لصرب و  األ م املتح ا للاواك

 إن اجمللم التنفيذي 
وزسسي:  2015بالوثسائق السسيت تشسسوةل تقريسر املسس ير التربنيس ي لاسسام     حيايط ملاااا  - 1 

DP/FPA/2015/5 (Part Iو ، Part I/Add.1و ، Part II ) 
حييط علما  ع التق ير باملية اابال  املرب جيسة يف  سوء حطسار الربتسائ  للخطسة       - 2 

 ، و ا   ح راز   ن تق م 2017-2014االستراتيجية للنترا 
يقر وير   باجل ود اليت يضطلع هبا قرب و  األ سم املتحس ا للاسواك لتربنيس       - 3 

التوجيه االستراتيجي املربق ،  ا يشمل تازيز املشاركة يف  ااجلة األو اع اا اسا ية، وئسوذع   
 األعمال املتربوع اجل ي  

زيس   سن التحاسيربات يف التقريسر الاسربوي      يطل  حىل امل ير التربني ي حدخسال امل  - 4 
املقبل بالرجوع حىل وثيقة  ظريات التيري املصا بة للخطة االستراتيجية،  سع اافسادا  سن  تسائ      
التقييم وحدراع  زي   سن التناقسيل بشسأك تربنيس  االسستاراض الشسا ل للاياسسات الس ي جيسري          

ضطلع هبا األ سم املتحس ا، والس روس    كل أربع سربوات ليت شطة التربني ية  ن أجل التربمية اليت ت
 املاتنادا، وااجراءات املتخ ا استجابة ل ل  

يالةم بضرورا زيادا ال عم جلال الصرب و  يف و ع فاال هوةربسه  سن توثيسف     - 5 
 سسن األزسس اق اائائيسسة ليتلنيسسة،   5اجل سسود الرا يسسة حىل بقيسسق اليسسايتني ألسسف وبسساء  سسن اهلسس ق   
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يف الشسبان،  سن فسي م املرازقسوك  سن النتيسات والنتيساك، لستموني         وتاريع وتريا االسستثمارات  
البل اك  ن بقيق الاائ  ال هيرايف،  ا يتنق  ع أولويا ا الوطربيسة، ويطلس  حىل املس ير التربنيس ي     
أك يق م عر ا عسن عمسل قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك فيمسا يتالسق بالاائس  الس هيرايف، يف           

  2017-2014للخطة االستراتيجية للنترا  سيا  استاراض  ربتصف امل ا
 2015حزيران يونيه  24

 

2015/11 
 التقرير الاربوي عن التقييم )قرب و  األ م املتح ا للاواك(

 إن اجمللم التنفيذي 
وخطسة عمسل    (DP/FPA/2015/6)بسالتقرير الاسربوي ملوتس  التقيسيم      حييط ملااا  - 1 

،  ا يف ذلس  التاس يالت امل خلسة علس  خطسة التقيسيم اال تقاليسة امل رجسة يف         2015التقييم لاام 
 ، باا افة حىل رد اادارا علي ا 2015-2014امليزا ية لنترا الاربتني 

يؤكسس  جمسس دا السس ور املركسسزي لوظينسسة التقيسسيم داخسسل قسسرب و  األ سسم املتحسس ا   - 2 
، وكسس ل  أمهيسسة (DP/FPA/2013/5)بيربسسة يف سياسسسة التقيسسيم املربقحسسة للاسسواك، وأمهيسسة املبسسادس امل

 تربني زا داخل املربظمة 
يشجوع الصرب و  علس  اختساذ حجسراءات  سن أجسل زيسادا تازيسز وظينسة التقيسيم           - 3 

  ن تقرير التقييم  3داخل الصرب و ، وذل  بتربني  التوقيات املبيربة يف اجل ول 
حييط علما بالتح يات يف جمال التقييمات الال ركزيسة، ويؤكس  علس   سرورا      - 4 

  ركزيني الق را عل  الرق  والتقييم الال  واقلة تازيز
يورر تأكي  أمهية ختصيص املوارد الوافيسة،  سا يف ذلس   سن املسوارد األخسرى        - 5 

، لس عم القيسام بوظينسة تقيسيم قويسة و استقلة، ويشسجوع        لل ا   املمولة  ن املوارد غري األساسية
الصسسرب و  علسسس   سسسماك أك يوسسسوك  اسسستوى املسسوارد البشسسسرية واملاليسسسة  ترباسسسسبا  سسسع املاسسستوى   

-2014لتيطية التقييم، و ع املواء ة الضرورية للخطة االسستراتيجية للصسرب و  للنتسرا     املالئم
 ، وئوذع أعماله 2017

التقيسسسيم لربشسسسر  تسسسائ  التقيسسسيم  سسسن أجسسسل التازيسسسز  ير سسس   بسسسادرات  وتسسس   - 6 
 وال اجمي  املؤساي

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/5


E/2015/35 

 

15-21379 128/152 

 

عسن التقس م    2016يطل   سن  س ير  وتس  التقيسيم أك يقس م تقريسرا يف عسام         - 7 
احملسسرز يف  ااجلسسة املاسسائل والتحسس يات األساسسسية يف جمسسال التقيسسيم يف التقريسسر الاسسربوي للمسس ير     

 املق م حىل اجمللس التربني ي 
 2015 حزيران يونيه 9

 

2015/12 
 التقرير الاربوي للم ير التربني ي ملوت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع

 إن اجمللم التنفيذي 
باملاسسامهات امل مسسة السسيت قسس   ا  وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات    حياايط ملاااا - 1 

  2014املشاريع للربتائ  التشييلية ليت م املتح ا وشركائ ا يف عام 
د املب ولة لتازيز  اامهات  وتس  األ سم املتحس ا خلس  ات     حييط علما باجل و - 2 

املشاريع يف بقيق  تائ   است ا ة للشسركاء، وتقس مي التقسارير عربس ا،  سا يف ذلس  اتوبساع أفضسل          
 املمارسات وتطبيق املاايري املاترق هبا 

حييط علما ك ل  بالتق م الاام احملرز يف تربنيس  اخلطسة االسستراتيجية للموتس       - 3 
، السسيت و سسات أساسسا قويسسة ملوتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع   2017-2014للنتسسرا 

  2015ل عم ال ول األعضاء يف تربني  أز اق التربمية املات ا ة وخطة التربمية ملا با  عام 
يشسسجوع املسس ير التربنيسس ي علسس  املضسسي قسس  ا يف تشسسويل اللجربسسة االستشسسارية        - 4 

ملمارسسات املتباسة ل  سا   األ سم املتحس ا اائسائي وقسرب و         ملراجاة احلاابات، وفقا ألفضل ا
 األ م املتح ا للاواك، باا افة حىل القرارات الاابقة للمجلس التربني ي بشأك ز   املاألة 

، ويطلسسس  حىل 2009/4و  2008/35يشسسسري حىل قسسسراري اجمللسسسس التربنيسسس ي  - 5 
ءا يف عمليسات  وتس  األ سم املتحس ا     امل ير التربني ي، لوي يتاا بقيق درجة أك   ن الونسا 

خلسس  ات املشسساريع، أك يتشسساور  سسع األ سسني الاسسام بشسسأك السس ور املاسستقبلي للجربسسة االستشسسارية     
للاياسسسات  قار سسة بسس ور اجمللسسس التربنيسس ي، فيمسسا خيسسص الرقابسسة وتقسس مي التوجيسسه الاياسسسا         

احلوكمسسة يف زيوسسل  2009للموتسس ،  سسع التاسسليم  سسا طسسرأ  سسن تيسسريات   مسسة  ربسس  عسسام         
 للموت ، وتطور دور  وواليته 

يشسسجوع  وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع علسس  زيسسادا استوشسساق         - 6 
ح وا ية تا يل حقا ة الشراكات  ع اجل سات الناعلسة السيت تشساطر   نسس التوجسه،  سا يف ذلس          

االت  ن القطاع اخلا ،  ع التأكيس  بشس ا علس  االسستثمارات ذات األثسر االجتمساعي يف اجملس       
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املشسسمولة بواليسسة املوتسس   ثسسل تطسسوير اهلياكسسل األساسسسية وحدارا املشسساريع، ويف ظسسل اال تسسرام    
 الوا ل للملوية الوطربية 
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2015/13 
 املراجاة ال اخلية للحاابات والرقابة

 إن اجمللم التنفيذي 
األ سسم املتحسس ا  سسا أ سسرز  بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرب و    يرحااب - 1 
و وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع  ن تق م يف  ااجلة املاسائل املتالقسة  راجاسة     للسكان

  2014احلاابات يف عام 
 سسع التقسس ير اجل سسود املب ولسسة لتربنيسس  توقسسيات املراجاسسة السسواردا يف       يالحااظ - 2 

 التقارير املا ية واليت د تربن  با  
عس د التوقسسيات والطلبسسات املتوسررا املوج سسة حىل أ ا سسات    يالحاظ مااع القلااق  - 3 

كل  ن بر ا   األ م املتح ا اائائي وقرب و  األ م املتح ا للاواك و وت  األ م املتحس ا  
خلسس  ات املشسساريع لتاسسريع وتسسريا ج ودزسسا لوسسي تربنسس  يف  يربسسه، وعلسس  أ  وأكمسسل وجسسه،         

 حلاابات اجل ي ا واليت د تربن  با  وبصورا  طةردا، مجيع التوقيات املتالقة  راجاة ا
 واتسسس  املراجاسسسة ال اخليسسسة للحاسسسابات والتحقيسسسق للمربظمسسسات   يطلاااب إىل - 4 

السثالا أك تقسس م املالو سات يف الوقسست املرباسس  حىل اجمللسسس التربنيس ي عربسس  ا جتابسه بسس يات يف      
 القيام  اؤوليا ا الرقابية أو حجناز خطط عمل ا 

املراجاة ال اخلية للحاسابات والتحقيسق أك تس رع     حىل  وات  يطلب كذلك - 5 
 يف تقاريرزا الاربوية يف املاتقبل  ا يلي:

رأيا، ياترب  حىل  طسا  الامسل الس ي يستم القيسام بسه، عسن كنساءا وفااليسة حطسار            )أ( 
 احلوكمة وحدارا املخاطر والرقابة ال ي تاتم   املربظمات 

 الرأي  وجزا  ركزا للامل واملاايري اليت ت عم  )ن( 
 بيا ا بشأك ا تثال  اايري املراجاة ال اخلية للحاابات املتقي  هبا  )ع( 
رأًيسسا بشسسأك  سسا حذا كا سست املسسوارد املخصصسسة لوظينسسة زسس   املواتسس   رباسسسبة       )د( 

 وكافية ويتم توفريزا بشول فاال لتحقيق التيطية املرجوا للمراجاة ال اخلية للحاابات 
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ملتالقسسة باخلاسسائر املاسستردا حثسسر حجسسراء بقيقسسات    بسسإدراع املالو سسات ا  يرحااب - 6 
  عو سسة باألدلسسة، ويشسسجوع أ سسا يت بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا       
للاواك، عل   واقلة تازيز ج ودمها لضماك أك تاسترد املربظمتساك أي  بسال   سن زس ا القبيسل       

 وأك تتم بشول عاجل  تاباة احلاالت اليت ا ت ي  رب ا 
املربظمات عل  القيام بصورا  شتركة باستاراض حجسراءات التوظيسف    يش  ع - 7 

مللء الوظائف يف  وات  املراجاة ال اخلية للحاابات والتحقيق، وأك تق م تقارير حىل اجمللسس  
 التربني ي عن الت ابري املتخ ا خلن  الشواغر طويلة األ   

 فياا يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائيذ   
( DP/2015/22بتقرير املراجاة ال اخليسة للحاسابات والتحقيقسات )    حييط علما - 8 

 و رفقاته ورد اادارا 
عسسسن دعمسسسه املتواقسسسل لتازيسسسز   سسسام املراجاسسسة ال اخليسسسة للحاسسسابات  يعااار   - 9 

 والتحقيق ل  ا   األ م املتح ا اائائي 
بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي أك يقسس م  الو سسات عسسن  تاباسسة       طلااب إىلي - 10 

التحقيقات اليت ُفر   رب ا يف تقارير الاسربوات الاسابقة، وكس ل  عسن اخلاسائر املاستردا لتلس         
الاربوات، وأك يواقل تق مي تناقسيل عسن  تاباسة التحقيقسات السيت ُفسر   ربس ا يف سسربة اابسال           

 ، واخلاائر املاتردا لتل  الاربة املايربة اليت ييطي ا التقرير
حىل  وتسس   راجاسسة احلاسسابات والتحقيقسسات أك يقسس م عر سسا     يطلااب أي ااا  - 11 

شسسسا ال لتقييمسسسه للمخسسساطر املؤساسسسية يف التقسسسارير الاسسسربوية السسسيت سسسستق م  اسسستقباًل حىل اجمللسسسس 
 التربني ي 
رد بسسالتقرير الاسسربوي للجربسسة االستشسسارية ملراجاسسة احلاسسابات و      حياايط ملاااا  - 12 

 اادارا عليه 
 فياا يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكانذ 
  (DP/FPA/2015/7)بالتقرير احلات  حييط ملاا - 13 
عن دعمه املتواقل لتازيز   ام املراجاسة والتحقيسق يف قسرب و  األ سم      يعر  - 14 

 املتح ا للاواك، ولتوفري املوارد الوافية للوفاء بالوالية املتصلة بتل  امل ام 
 شاركة  وت  خ  ات  راجاة احلاابات والتحقيسق يف أ شسطة الرقابسة     يقر - 15 

 املشتركة، ويؤي  تل  املشاركة 

http://undocs.org/ar/DP/2015/22
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7
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، السس ي ُطلسس  فيسسه حىل قسسرب و    2015/5قسسرار اجمللسسس التربنيسس ي  حىل  يشااري - 16 
األ م املتح ا للاواك بأك يال م اجمللس التربنيس ي عسن خطسط املربظمسة لتحاسني تيطيسة املراجاسة        
ال اخلية للحاابات، ويطل  حىل الصرب و  أك يربظر يف زس   اخلطسط،  سا يف ذلس  فيمسا خيسص       

املتوا لسسسة السسسيت سسسستق م حىل اجمللسسسس التربنيسسس ي يف   تازيسسسز قسسس را التحقيسسسق، يف امليزا يسسسة املربقحسسسة 
  2016 عام

بسسسسالتقرير الاسسسسربوي للجربسسسسة االستشسسسسارية ملراجاسسسسة احلاسسسسابات  حياااايط ملاااااا - 17 
(DP/FPA/2015/7/Add.1( وبرد اادارا عليه وعل  ز ا التقرير ، 

 ألمم املتحدة خلدمات املشاريعذ  فياا يتعلق مبكتب ا 
بالتقرير الاربوي لنريق املراجاة ال اخلية للحاابات والتحقيقسات   حييط ملاا - 18 
 ، وبرد اادارا )DP/OPS/2015/3) 2014عن عام 
حلاسسابات،  سسا في سسا بالتقسس م احملسسرز يف تربنيسس  توقسسيات  راجاسسة ا  حياايط ملاااا - 19 

 ش را  18التوقيات اليت  ر علي ا أكثر  ن 
بسسالتقرير الاسسربوي للجربسسة االستشسسارية لالسسستراتيجية و راجاسسسة       حياايط ملاااا   - 20 
 ( 2008/37) ا يتنق  ع قرار اجمللس التربني ي  2014لاام  احلاابات

 2015حزيران يونيه  9
 

2015/14 
ل  ا   األ م املتح ا اائسائي وقسرب و  األ سم املتحس ا     تقارير  وات  األخالقيات التاباة 

 للاواك و وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع
 إن اجمللم التنفيذي 
بتقسسسارير  واتسسسسسسسسس  األخالقيسسسات يف بر ا سسسسسسسسس  األ سسسم املتحسسسسسسسسس ا    يرحاااب - 1 

املشسسساريع اائسسسائي وقسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك و وتسسس  األ سسسم املتحسسس ا خلسسس  ات      
(DP/2015/23و ، DP/FPA/2015/8و ، DP/OPS/2015/4 ) 

واتسس  األخالقيسسات يف يال سسظ  سسع التقسس ير السس ور احليسسوي السس ي تقسسوم بسسه     - 2 
بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك و وتسس  األ سسم املتحسس ا        
خلسس  ات املشسساريع لترسسسيخ ثقافسسة تقسسوم علسس  األخالقيسسات والزنازسسة واملاسساءلة  سسمن حطسسار          

  ربظما ا، وحيث املوات  عل   واقلة تازيز تل  الثقافة 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/3
http://undocs.org/ar/DP/2015/23
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/4
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 سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي وقسسرب و  األ سسم  يسسث  علسس  حدارات كسسل  سسن بر - 3 
املتحسس ا للاسسواك و وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسساريع علسس  دورزسسا القيسسادي و واقسسلة    
دعم ا لامل  وات  األخالقيات والتزا  ا به، وحيث اادارا عل   واقلة اجل سود الرا يسة حىل   

 ختصيص  وارد كافية لوظينة األخالقيات 
، ويث  عل   وات  األخالقيات للتوقيات السيت  24/2011قرار يشري حىل ال - 4 

رفات ا حىل حدارا سا هبس ق تازيسز ثقافسة الزنازسة داخسل املربظمسات  ويشسجع زس   املواتس  علس             
 واقلة تق مي املشورا والتوقيات لإلدارا يف ز ا الصس د، والسيت قس  تتضسمن توقسيات بشسأك       

ة باملاسساءلة ملااجلسسة  سساالت حسسساءا الاسسلوك ومحايسسة   باسسني األطسسر ال اخليسسة القا و يسسة واملتالقسس  
املبليني عن املخالنات  وحيث حدارات بر ا   األ م املتح ا اائسائي وقسرب و  األ سم املتحس ا     
للاسسسواك و وتسسس  األ سسسم املتحسسس ا خلسسس  ات املشسسساريع علسسس   واقسسسلة الامسسسل  سسسع  واتسسس      

 تضاء األخالقيات يف ز ا الص د وتربني  توقيات املوات ،  ا  االق
 2015حزيران يونيه  9

 

2015/15 
 2015عرض عام للقرارات اليت اخت زا اجمللس التربني ي يف دورته الاربوية لاام 

 إن اجمللم التنفيذي 
  ا يلي: 2015حىل ح ه قام خالل دورته الاربوية لاام  يشري 
 1البرب  

 املاائل التربظيمية
  (DP/2015/L.2) 2015أقسر ج ول األعمال وخطة الامل ل ورته الاربوية لاام  
  (DP/2015/9) 2015اعتم  تقرير ال ورا الاادية األوىل لاام  
  2015لاادية الثا ية لاام اعتم  خطة الامل املؤقتة لل ورا ا 
 :2015وافق عل  اجل ول الز   التات للنترا املتبقية  ن دورا اجمللس التربني ي لاام  
  2015أيلول/سبتم   4آن/أغاطس حىل  1: 2015ال ورا الااديسسسة الثا ية لاام   
 د يتخ  قرارا بشأك  واك ا اقاد ال ورات الاربوية للمجلس التربني ي  

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2015/9
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 اجلزء املتالق ب  ا   األ م املتح ا اائائي  
 2البرب  

 التقرير الاربوي مل يرا ال  ا   اائائي
بشسسأك التقريسسر الاسسربوي ملس يرا ال  سسا   اائسسائي والربتسسائ  لاسسام   2015/7اختس  القسسرار   
2014 (DP/2015/11(  

ر بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي عسسن توقسسيات و سس ا التنتسسييف      أ سسا  علمسسا بتقريسس  
  )DP/2015/11/Add.1) 2014املشتركة يف عام 

  )DP/2015/11/Add.2) أ ا  علما باملرفق اا صائي 
 

 3البرب  

 الشؤوك اجلرباا ية يف بر ا   األ م املتح ا اائائي  
د يتخسس  قسسرارا بشسسأك التقريسسر الاسسربوي عسسن تربنيسس  اسسستراتيجية بر سسا   األ سسم املتحسس ا    

  )DP/2015/12) 2017-2014اائائي للمااواا بني اجلرباني، للنترا 
 

 4البرب  

 رير التربمية البشريةتق
أ سسا  علمسسا بسسالتقرير الشسسنوي عسسن املشسساورات املتالقسسة بتقريسسر التربميسسة البشسسرية لاسسام     
  57/264، وفقا لقرار اجلماية الاا ة 2016

 
 5البرب  

 ال ا   القطرية ل  ا   األ م املتح ا اائائي واملاائل املتصلة هبا
  )DP/DCP/UGA/3)سح  وثيقة ال  ا   القطري ألوغرب ا  

التم يسس  األول لل  سا   القطسسري اثيوبيسا لنتسسرا سستة أشسس ر اعتبسارا  سسن      أ سا  علمسا  سسا يلسي:   
التم يسسس  األول لنتسسسرا سسسسربة لل  سسسا      2016 زيراك/يو يسسسه  30كسسسا وك الثاين/يربسسساير حىل  1

 زيراك/يو يسسه  30 سسىت  2015لوز/يوليسسه  1املتحسس ا اعتبسسارا  سسن القطسسري جلم وريسسة تزنا يسسا 
التم ي ات األوىل لنترا سربة لل ا   القطريسة جلم وريسة كوريسا الشسابية ال هقراطيسة،        2016

  2016كسا وك األول/دياسم     31كسا وك الثاين/يربساير حىل    1و وزا بيق، واليمن اعتبارا  سن  

http://undocs.org/ar/DP/2015/11
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2015/11/Add.2
http://undocs.org/ar/DP/2015/12
http://undocs.org/ar/DP/DCP/UGA/3
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كسا وك الثاين/يربساير حىل    1القطسري لقريغيزسستاك ابتس اء  سن      التم ي  األول لنترا سسربة لل  سا    
  )DP/2015/13) 2017كا وك األول/ديام   31

، وثيقيت ال  اجمني القطسريني ألر يربيسا   2014/7استارض، وفقا لقرار اجمللس التربني ي  
(DP/DCP/ARM/3)  وتركما اتاك(DP/DCP/TKM/2( ووافق علي ما ، 
 

 6البرب  
 التقييم )بر ا   األ م املتح ا اائائي(

 سح   شروع القرار بشأك سياسة التقييم املربقحة ل  ا   األ م املتح ا اائائي  
 2014بشسسسسسسسسسأك التقريسسسر الاربسسسسسسسسسوي عسسسن التقيسسسيم لاسسسام    2015/8  القسسسرار اعتمسسس 

(DP/2015/16( والتقريسسر بشسسأك تقيسسيم  اسسامهة تقسسارير التربميسسة البشسسرية الاامليسسسسسسة وااقليميسسة يف ،
، والتقريسسر بشسسأك   )DP/2015/18)ورد اادارا  )DP/2015/17)عمليسسة رسسسم الاياسسسات الاا سسة     

تقيسسيم دور بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي يف دعسسم ااجنسساز السسوط  ليتزسس اق اائائيسسة ليتلنيسسة  
(DP/2015/19( ورد اادارا ،(DP/2015/20(  
 

 7البرب  

 قرب و  األ م املتح ا للمشاريع اا تاجية
بشأك التقريسر عسن الربتسائ  السيت  قق سا قسرب و  األ سم املتحس ا          2015/9اخت  القرار  

  2014يف عام للمشاريع اا تاجية 
 

 اجلزء املتالق بصرب و  األ م املتح ا للاواك
 8البرب  

 التقرير الاربوي للم ير التربني ي
قرر اعتماد القرار بشأك التقرير الاسربوي للمس ير التربنيس ي يف دورا اسستثربائية، عقس ت       

  15:30 ىت الااعة  15:00،  ن الااعة 2015 زيراك/يو يه  24يوم األربااء 
بشسسأك تقريسر املسس ير التربنيسس ي: التقس م احملسسرز يف تربنيسس  اخلطسسة    2015/10اختس  القسسرار   

   (DP/FPA/2015/5 (Part I)) 2017-2014االستراتيجية لصرب و  األ م املتح ا للاواك، 
 2014أ سسسسسسسسسسسا  علمسسسسسسسسسسسا باالسسسسسسسسسسسستاراض اا صسسسسسسسسسسسائي واملسسسسسسسسسسسات لاسسسسسسسسسسسام   

(DP/FPA/2015/5 Part (I/Add.1) ) 

http://undocs.org/ar/DP/2015/13
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ARM/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TKM/2
http://undocs.org/ar/DP/2015/16
http://undocs.org/ar/DP/2015/17
http://undocs.org/ar/DP/2015/18
http://undocs.org/ar/DP/2015/19
http://undocs.org/ar/DP/2015/20
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5 (Part I)
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5 Part (I/Add.1)
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أ ا  علما بتقريسر قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك بشسأك توقسيات و س ا التنتسييف           
 ( DP/FPA/2015/5 (Part II)) 2014املشتركة يف عام 

 
 9البرب  

 التقييم )قرب و  األ م املتح ا للاواك(
 ( DP/FPA/2015/6) بشأك التقرير الاربوي عن التقييم 2015/11اخت  القرار  

 
 10البرب  

 ال ا   القطرية واملاائل ذات الصلة لصرب و  األ م املتح ا للاواك
( ومج وريسة  2016أ ا  علمسا بالتم يس ات لنتسرا سسربة للس ا   القطريسة للصسو ال )        

( 2016( والسسسسيمن )2016 زيراك/يو يسسسسه  30حىل  2015لوز/يوليسسسسه  1تزنا يسسسسا املتحسسسس ا )
(DP/FPA/2015/9 ) 

(، والتم يسس  2016ا   القطسسري للبربسساك )وافسسق علسس  التم يسس  الثسساين لنتسسرا سسسربة لل  سس  
(، والتم يسس  لنتسسرا 2015الرابسسع لنتسسرا سسسربة لل  سسا   القطسسري للجم وريسسة الاربيسسة الاسسورية ) 

 ( DP/FPA/2015/9)(2017-2016سربتني لل  ا   القطري لبابوا غيربيربا اجل ي ا )
، وثسسسسائق السسسس ا   القطريسسسسة  2014/7رار اجمللسسسسس التربنيسسسس ي اسسسسستارض، وفقسسسسا لقسسسس  

 وأوغربسسسسسسسس ا ،(DP/FPA/CPD/TKM/4)، وتركما اسسسسسسستاك  )DP/FPA/CPD/ARM/3) ألر يربيسسسسسسسا 
(DP/FPA/CPD/UGA/8) ووافق علي ا ، 
 

 اجلزء املتالق  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع
 11البرب  

 التقرير الاربوي للم ير التربني ي
  (DP/OPS/2015/2)بشأك التقرير الاربوي للم ير التربني ي  2015/12اخت  القرار  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/5 (Part II)
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ARM/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TKM/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/UGA/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/2
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 اجلزء املشترك
 12البرب  

 املراجاة ال اخلية للحاابات والرقابة ال اخلية
بشأك التقارير التالية: )أ( تقرير بر ا   األ م املتح ا اائسائي   2015/13اخت  القرار  

  )ن( تقريسسسر  سسس ير شسسسابة (DP/2015/22)ت عسسسن املراجاسسسة ال اخليسسسة للحاسسسابات والتحقيقسسسا
خ  ات الرقابة بشأك املراجاة ال اخلية للحاابات وأ شطة الرقابة يف قسرب و  األ سم املتحس ا    

)ع( تقريسسر فريسسق املراجاسسة ال اخليسسة للحاسسابات    و (DP/FPA/2015/7) 2014للاسسواك لاسسام 
والتحقيقسسسسسسات ملوتسسسسسس  األ سسسسسسم املتحسسسسسس ا خلسسسسسس  ات املشسسسسسساريع عسسسسسسن أ شسسسسسسطته لاسسسسسسام       

2014(DP/OPS/2015/3)  
 

 13البرب  

األ سم املتحس ا   تقارير  وات  األخالقيات التاباة ل  ا   األ م املتح ا اائسائي وقسرب و    
 للاواك و وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع

بشسسأك تقسسارير  واتسس  األخالقيسسات التاباسسة ل  سسا   األ سسم      2015/14اختسس  القسسرار   
، (DP/FPA/2015/8)، وقسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك    (DP/2015/23)املتحسسس ا اائسسسائي  

  (DP/OPS/2015/4)و وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع 
 

 14البرب  

  اائل أخرى
 عق  جلاات اا اطة واملشاورات التالية: 

 
 بر ا   األ م املتح ا اائائي

حعسسادا الو سسع حىل  صسسابه أو حقسسال ها السس عم االسسستراتيجي    ” شسسا  جسسا ت باربسسواك   
 “للم ام احلوو ية األساسية يف أعقان األز ات

 تقرير عن  الة التطوع يف الااد - شا  جا ت ملتطوعي األ م املتح ا  
عم الس  ” شا  جا ت  شترك بني بر ا   األ م املتحس ا اائسائي وباثسة فربلربس ا باربسواك       

املق م  ن بر ا   األ م املتح ا اائائي للحوار وعمليات الوساطة ال اخلية يف  ربطقسة الشسر    
 “األوسط ومشال أفريقيا

http://undocs.org/ar/DP/2015/22
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/7
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/3
http://undocs.org/ar/DP/2015/23
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2015/4
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  شا  جا ت عن ختم املااواا بني اجلرباني ل  ا   األ م املتح ا اائائي   
  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع

  شاورا غري رمسية 
 

 ا للاواكقرب و  األ م املتح 
 ح اطة عن الاائ  ال هيرايف 
ح اطة عن استا اد قرب و  األ م املتح ا للاواك واستجابته للحساالت اا اسا ية يف    

  مشال شر   يجرييا: تق مي ال عم للربااء والنتيات احملررات  ن قبضة  ركة بوكو  رام
للاسسواك   شسساورا غسسري رمسيسسة بشسسأك االسسستراتيجية اجل يسس ا لصسسرب و  األ سسم املتحسس ا    

 حلش  املوارد 
 2015حزيران يونيه  9

 
2015/16 

 املاائل املتصلة بتمويل بر ا   األ م املتح ا اائائي
 حك اجمللس التربني ي، 
 :يلي  ا علما حييط - 1 
( Add.1 و DP/2015/26) 2014 لاسسسام املاليسسسة للحالسسسة الاسسسربوي االسسسستاراض أ() 
 اائسسائي املتحسس ا األ سسم ل  سسا   الااديسسة املسسوارد بتمويسسل االلتزا سسات حبالسسة املتالسسق وبسسالتقرير
  (DP/2015/27) با   و ا 2015 عام يف به املرتبطة وال ا   والصرباديق

التمويسل املسرك الس ي هوسن الترببسؤ       آليات التمويل واحلوافز املقتر ة الجتس ان  ن() 
 به، وبقيق املاتوى األ ثل 

اجل ود اليت ب هلا بر ا   األ م املتح ا اائائي لزيسادا تربويسع قاعس ا التمويسل،      ع() 
و ش   وارد ح افية وغريزسا  سن أشسوال الس عم  سن  صسادر  تربوعسة،  سا يف ذلس   سن محلسة            

  “شركاء التربمية املائة”
، 98/23 - قررات اجمللس التربني ي اليت ت ز أمهية املوارد الااديسة  يشري حىل  - 2 

، 2004/14 ، و2003/24 ، و2002/18 ، و2002/9 ، و99/23 ، و99/1 و
، 2009/10 ، و2008/16 ، و2007/17 ، و2006/24 ، و2005/20 و

http://undocs.org/ar/DP/2015/26
http://undocs.org/ar/DP/2015/27
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ويشسسسسسسسسسسسسري  - 2014/24 و 2013/13 ، و2012/10 ، و2011/15 ، و2010/14 و
املاربسسوك  64/289، وطاقسسة القسسرار 67/226و  62/208جلمايسسة الاا سسة أيضسسا حىل قسسراري ا

  “االتاا  عل   طا  املربظو ة”
وتزايس    2014يال ظ بقلق بال  تراجع املاامهات يف املوارد الااديسة يف عسام      - 3 

  5:1االختالل بني املوارد الاادية وغريزا بربابة تقارن 
يورر تأكي   رورا تنسادي اسستخ ام املسوارد الااديسة لس عم األ شسطة املمولسة           - 4 

 ن املوارد األخرى، ويؤك  جم دا أك املب أ التوجي ي الس ي حيوسم لويسل مجيسع التوساليف غسري       
    2013/9ال  اجمية يرببيي أك ياترب  حىل قرار اجمللس التربني ي 

بر سسا   األ سسم السسيت ياسسترب  حلي سسا  يؤكسس  علسس  أك املسسوارد الااديسسة زسسي الركيسسزا    - 5 
، وأهنسسا أساسسسية للحنسساس علسس  الطسسابع املتاسس د األطسسراق واحملايسس  والشسسا ل        املتحسس ا اائسسائي 

ألعمالسسه، ويشسسجع ال  سسا   علسس   واقسسلة تابئسسة زسس   املسسوارد والامسسل يف الوقسست  ناسسه علسس      
ن الس ا  ، ال سسيما    واقلة  ش   وارد توميلية لتلبية ا تياجسات مجيسع البلس اك املاستني ا  س     

 أش  البل اك فقرا وأ ان ا   
يؤك   ا للماامهات املاتقرا واليت هون الترببؤ هبا  ن أمهية للموارد الااديسة،     - 6 

ويال سسظ احلاجسسة املاسسسة حىل باسسني  وعيسسة املاسسامهات يف املسسوارد األخسسرى وح وا يسسة الترببسسؤ هبسسا  
  أهنسسا تشسسول توملسسة زا سسة لقاعسس ا  ، ذلسس2017-2014واتاسساق ا  سسع اخلطسسة االسسستراتيجية  

 املوارد الاادية 
يورر ااعران عن قلقسه بشسأك الطسابع التقييس ي للمسوارد املخصصسة، والس ي         - 7 

، ويطلس  حىل  2017-2014هون أك حي   ن ق را املربظمسة علس  تربنيس  اخلطسة االسستراتيجية      
 هب ق  ااجلة ز   املاألة بر ا   األ م املتح ا اائائي  واقلة احلوار املتالق بالتمويل 

يال سسظ أك تقلبسسات الامسسالت هوسسن أك تسسؤثر علسس   اسستويات  سسوارد بر سسا     - 8 
األ م املتح ا اائائي، ويطل  حىل ال  ا   أك يواقل حبال  اجمللس التربني ي  سا يقسوم بسه  سن     

 وليسة  عمل ملااجلة اآلثار الربامجة عسن تقلبسات الامسالت، وأك يواقسل رقس  عمسل املربظمسات ال       
 األخرى يف ز ا الص د  ا يضمن أك تظل حدارا الامالت يف ال  ا   يف  اتوى أ ثل 

حيث البل اك املا ة والبلس اك األخسرى القسادرا علس  ذلس  والسيت د تقس م باس           - 9 
، علسس  أك تناسسل ذلسس  يف أقسسرن وقسست مموسسن   2015 اسسامها ا يف املسسوارد الااديسسة، عسسن عسسام 

عل  تق مي تا  ات  تاس دا الاسربوات للاسربوات املقبلسة علس  الربظسر يف        ويشجع البل اك القادرا
 تق ه ا 
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ير   باستمرار احلوار بني ال ول األعضساء وبر سا   األ سم املتحس ا اائسائي         - 10 
بشأك قضايا التمويل،  ا يف ذل  كينية تاس يل التحسول  سن املسوارد املخصصسة ب رجسة كسبريا        

ارد األقل تقييً ا/ختصيًصا، وحيث ال ول األعضساء علس  حيسالء األولويسة     حىل املوارد الاادية أو املو
للموارد الاادية واملوارد األخرى اليت تتام باملرو ة وهون الترببؤ هبا، واألقل ختصيصا ألغسراض  

  2017-2014بايرب ا، ولربتائ  اخلطة االستراتيجية، للنترا 
يف سسسيا  احلسسوار املسسربظم بشسسأك   يطلسس  حىل بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي،       - 11 

 التمويل،  ا يلي:
أك يشارك يف احلوارات غري الرمسية اليت جترى  ع ال ول األعضاء علس   س ار    )أ(   

الاربة، ،  ا يف ذل  كنالة الترتي  ملرباقشسات باوريسة خاقسة فيمسا بسني الس ول األعضساء علس          
ادل املالو سسات وبليسسل  تواقسسل وتبسسزسسا يف السس ورا الاسسربوية كسسل عسسام، وذلسس  لضسسماك  قسساب 

 ع  راعاا استاراض  ربتصسف املس ا للخطسة االسستراتيجية      القضايا واخليارات املتالقة بالتمويل،
، و سسسسوار اجمللسسسسس االقتصسسسسادي  2017-2014للنتسسسسرا    سسسسا   األ سسسسم املتحسسسس ا اائسسسسائي ل

 األجسسل واالجتمسساعي بشسسأك املوقسسع السس ي يرببيسسي ملربظو سسة األ سسم املتحسس ا اائائيسسة أك تتبسسوأ  يف   
املتالسق باالسستاراض    67/226الطويل، وتقارير األ سني الاسام عسن تربنيس  قسرار اجلمايسة الاا سة        

الشا ل ال ي جيري كل أربع سربوات لاياسة األ شطة التربني ية اليت تضطلع هبا  ربظو ة األ سم  
افز ،  ا يف ذل  بليل التمويل  ويشمل زس ا األ سر استوشساق احلسو     املتح ا  ن أجل التربمية،

واآلليات و واف  التمويل هب ق توسيع قاعس ا اجل سات املا سة، وتشسجيع اجل سات املا سة علس         
الزيادا  ن  اامها ا يف املوارد الااديسة وحعطائ سا األولويسة، وكس ل  علس  التحسول حىل املسوارد        

 األخرى األقل تقييً ا، لاشًيا  ع اخلطة االستراتيجية 
  الاربوي عن التمويل و ش  املوارد، بلسيال ملس ى   أك يق م، يف سيا  اابال )ن(   

القابلية للترببؤ واملرو ة واملواء ة يف  ا يتم توفري   ن  وارد لتربني  اخلطة االستراتيجية املاتمس ا،  
 سسا يف ذلسس  النجسسوات القائمسسة يف التمويسسل و سسا يترتسس  علي سسا  سسن آثسسار فيمسسا يتالسسق بااطسسار      

 املتوا ل للربتائ  واملوارد 
أك يواقل االستجابة لنر  التربمية الاا ة  ن أجسل توسسيع  طسا  شسراكاته        )ع( 

 ع القطاع اخلا ، لشيا  ع سياسة بر ا   األ م املتح ا اائائي فيما يتالق بإشسراك القطساع   
اخلا ، وأيضا  ع  ربظمات اجملتمع املس ين، واملربظمسات اخلرييسة، وعا سة اجلم سور، واملربظمسات       

واملؤساسسات املاليسسة ال وليسسة، والتحالنسسات القائمسسة بسسني القطسساعني الاسسام        املتاسس دا األطسسراق،  
 واخلا  عل  الصاي  الااملي، عل   و شناق و رباق 
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يالم بسأكة تقاسسم احلوو سات للتوساليف يشسول آليسة لويسل لصسص اليسرض             - 12 
ا الصس د،  تازز امللوية الوطربية فضال عن أهنسا تاس م يف حجنساز الس ا   القطريسة، ويشس د يف زس        

عل  احلاجة حىل أخ  الامات اخلاقة بتقاسم احلوو ات للتوساليف يف االعتبسار عربس  الربظسر يف     
املسسوارد األخسسرى،  سسع احلسسر  علسس     سسن ختصيًصسسايسسات حلنسسز التمويسسل األقسسل تقييً ا/ اعتمسساد آل

   واء ة ز   املوارد  ع اخلطة االستراتيجية
 2015أيلوع سبتارب  4

 
2015/17 

ي يف املاساواا بسني اجلرباسني ولوسني املسرأا      سسسسسسسس ة بر سا   األ سم املتحس ا اائائ   سسسسستقييم  اامه
 ورد اادارا

 إن اجمللم التنفيذيم 
فيمسسا يتالسسق بتقيسسيم  اسسامهة بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي يف املاسساواا بسسني اجلرباسسني    

 (:DP/2015/30عليه ) ورد اادارا (DP/2015/29ولوني املرأا )
ياسسلةم بسسأك التقيسسيم قسس  أظ سسر تيسسريا واسسسع الربطسسا  وباسسربا  لحوظسسا يف هنسس        - 1 

تاسساي تامسسيم  راعسساا املربظسسور اجلرباسساين    بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي حزاء الاياسسسات السسيت    
  2006وتربني زا،  رب  آخر تقييم  اتقل ُأجري يف عام 

 يال ظ االستربتاجات والتوقيات الواردا يف تقرير التقييم، ورد اادارا    - 2 
يطل  حىل بر ا   األ م املتح ا اائائي أك يبل  عن التق م احملسرز فيمسا خيسص       - 3 

التقيسيم علس  الربحسو السوارد يف رد اادارا يف تقريرزسا الاسربوي عسن الربسوع         االستجابة لتوقيات 
 االجتماعي يف بر ا   األ م املتح ا اائائي 

يال سظ أك التقريسسر املتالسسق بتربنيسس  اسستراتيجية بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي      - 4 
( يؤكس  بالوثسائق أك ال  سا   اائسائي قس       DP/2015/12) 2014للمااواا بني اجلرباني يف عام 

استجان بالنال للا ي   ن التح يات اليت ياسروق هبسا التقريسر التقييمسي، ويطلس  حىل ال  سا         
أك يسسبني يف تقريسسر  عسسن تربنيسس  اسسستراتيجية املاسساواا بسسني اجلرباسسني وأدائ سسا و تائج سسا حىل اجمللسسس 

، جماالت الامل السيت   ب يس زا يف التقيسيم باعتبارزسا     2016الاربوية لاام التربني ي، يف دورته 
 جماالت تتطل  ازتما ا خاقا و تاباة 

 2015أيلوع سبتارب  3
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 االلتزا ات بتمويل قرب و  األ م املتح ا للاواك

 إن اجمللم التنفيذي   
ً بسسالتقرير الصسسادر عسسن  اسسامهات السس ول األعضسساء وغريزسسا حىل      حياايط ملاااا  - 1 

والاسسسربوات املقبلسسسة  2015قسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك وحسسسسقاطات اايسسسرادات لاسسسام   
(DP/FPA/2015/8)  2017-2014اسسسسسسسستوملة احمل ثسسسسسسسسة للنتسسسسسسسسرا   وططسسسسسسسسة املسسسسسسسسوارد امل 

(DP/FPA/2015/CRP.4)  
استراتيجية تابئة املسوارد لصسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك وأزس اف ا       ب يرحب - 2 

  DP/FPA/2015/11املبيربة يف الوثيقة 

لتمويل واحلوافز املقتر ة الجتس ان التمويسل املسرك الس ي     بآليات ا حييط ملاا - 3 
هون الترببؤ به وبقيق املاتوى األ ثل، وبساجل ود السيت يبس هلا قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك        
   لتوسيع قاع ا التمويل وتابئة املوارد اا افية وغريزا  ن أشوال ال عم  ن  صادر  تربوعة 

 ا للماامهات املاتقرا والسيت هوسن الترببسؤ هبسا  سن أمهيسة للمسوارد الااديسة،          ي كد - 4 
ويال ظ احلاجة املاسة حىل باني  وعية املاامهات يف املوارد األخرى وح وا ية الترببؤ هبا واتاساق ا  

 ، ذل  أهنا تشول توملة زا ة لقاع ا املوارد الاادية 2017-2014 ع اخلطة االستراتيجية 
بشسسسأك االلتزا سسسات بتمويسسسل   2014/25قسسسرار اجمللسسسس التربنيسسس ي   إىل يشاااري - 5 

قرب و  األ م املتح ا للاواك وتربني  االستاراض الشا ل للاياسسات الس ي جيسري كسل أربسع      
 سربوات ليت شطة التربني ية  ن أجل التربمية اليت تضطلع هبا  ربظو ة األ م املتح ا 

السيت ياسترب  حلي سا قسرب و  األ سم       عل  أك املوارد الااديسة زسي الركيسزا    ي كد    - 6 
املتحسس ا للاسسواك، وأهنسسا أساسسسية للحنسساس علسس  الطسسابع املتاسس د األطسسراق واحملايسس  والشسسا ل        
ألعمالسسه، ويشسسجع الصسسرب و  علسس   واقسسلة تابئسسة زسس   املسسوارد والامسسل يف الوقسست  ناسسه علسس   

جسسل تلبيسسة  واقسسلة  شسس   سسوارد توميليسسة لتمويسسل قسسرباديقه وبراجمسسه املوا سسياية، وذلسس   سسن أ  
 ا تياجات مجيع البل اك املاتني ا  ن ال ا  ، ال سيما أش  البل اك فقرا وأ ان ا   

بضرورا  واقلة ال عم الاياسي القسوي وزيسادا الس عم املسات ح سافة حىل       ُيقر     - 7 
لويل املوارد الاادية عل   و هون الترببؤ به  سن أجسل  اساع ا البلس اك علس  بقيسق األزس اق        

فضال عن دعم البل اك  ن خسالل تربنيس  الس ا   القطريسة  سن أجسل        ائية املتنق علي ا دوليا،اائ
بقيق أز اف ا الوطربية املتالقة بإطار الامل ملتاباة بر ا   عمل املؤلر ال وت للاسواك والتربميسة   

    2015وحطار التربمية املات ا ة ملا با  عام  2014ملا با  عام 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/8
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األعضاء علس  زيسادا  اسامها ا يف املسوارد الااديسة بطسر         مجيع ال ول يش ع   - 8 
 رب ا تق مي  اامهات خالل الربع األول  ن الاام وحعالك ت عسات لاسربوات  تاس دا  سن أجسل      

 كنالة فاالية ال جمة 
قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك، يف سسسيا  احلسسوار املسسربظم بشسسأك   يطلااب إىل   - 9 

 التمويل،  ا يلي:
يف احلوارات غري الرمسية اليت جترى  ع ال ول األعضاء علس   س ار    أك تشارك )أ(   

الاربة،  ا يف ذل  يف املرباقشات التحاوريسة السيت يستم الترتيس  هلسا خصيصسا قبسل ا اقساد دورات         
اجمللسسسس التربنيسسس ي، ، وذلسسس  لضسسسماك  قسسساب  تواقسسسل وتبسسسادل املالو سسسات وبليسسسل القضسسسايا    

اا اسسسستاراض  ربتصسسسف املسسس ا للخطسسسة االسسسستراتيجية واخليسسسارات املتالقسسسة بالتمويسسسل،  سسسع  راعسسس
، و سسسوار اجمللسسسس االقتصسسسادي   2017-2014لصسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا للاسسسواك للنتسسسرا     

واالجتمسساعي بشسسأك املوقسسع السس ي يرببيسسي ملربظو سسة األ سسم املتحسس ا اائائيسسة أك تتبسسوأ  يف األجسسل    
املتالسق باالسستاراض    67/226الطويل، وتقارير األ سني الاسام عسن تربنيس  قسرار اجلمايسة الاا سة        

الشا ل ال ي جيري كل أربع سربوات لاياسة األ شطة التربني ية اليت تضطلع هبا  ربظو ة األ سم  
املتح ا  ن أجل التربمية،  سا يف ذلس  بليسل التمويسل  ويشسمل زس ا األ سر استوشساق احلسوافز          

جل سسات املا سسة واآلليسسات و وافسس  التمويسسل، حىل جا سس  تأثريزسسا، هبسس ق توسسسيع  طسسا  قاعسس ا ا   
وتشسسجيع اجل سسات املا سسة علسس  الزيسسادا  سسن  اسسامها ا يف املسسوارد الااديسسة وحعطائ سسا األولويسسة،     

 وك ل  عل  اال تقال حىل املوارد األخرى األقل تقيي ا، ا اجا ا  ع اخلطة االستراتيجية 
أك يق م، يف سيا  اابال  الاربوي عن االلتزا سات املتالقسة بتمويسل قسرب و       )ن(   

األ سسم املتحسس ا للاسسواك، بلسسيال ملسس ى القابليسسة للترببسسؤ واملرو سسة واملواء سسة يف  سسا يسستم تسسوفري   سسن  
النجسسسوات القائمسسسة يف التمويسسسل    سسسوارد لتربنيسسس  اخلطسسسة االسسسستراتيجية املاتمسسس ا،  سسسا يف ذلسسس   

يترتس  علي سا  سن آثسار فيمسا يتالسسق بااطسار املتوا سل للربتسائ  واملسوارد  وسسيووك التقريسسر            و سا 
 )أ(  9وجيا للحوارات غري الرمسية املشار حلي ا يف النقرا تت

قسسرب و  األ سسم املتحسس ا للاسسواك علسس   واقسسلة التويسسف  سسع النسسر   يشاا ع   - 10 
الاا ة فيما خيص الشراكة  ن أجل التربمية، وذل  هب ق توسيع  طا  شسراكاته  سع القطساع    

ة اجلم سور، واملربظمسات املتاس دا    اخلا ، و ربظمات اجملتمسع املس ين، واملربظمسات اخلرييسة، وعا س     
األطراق، واملؤساات املالية ال ولية، والتحالنسات القائمسة بسني القطساعني الاسام واخلسا  علس         

 الصاي  الااملي عل   و شناق و رباق، لشيا  ع  اايري و بادس املشاركة املؤساية 
 2015أيلوع سبتارب  4



E/2015/35 

 

143/152 15-21379 

 

2015/19 
 )قرب و  األ م املتح ا للاواك( او يزا يت كل أربع سربوات  ىرجت يتالتقييم الخطة 

 إن اجمللم التنفيذيم 
 اليت جتسري كسل   يزا يةامليف  ةالتقييم امل رجخطة باالقتراح املتالق باال تقال  ن  يرحب - 1 
    2019-2016 نترالل اليت جترى كل أربع سربوات يزا يةامليف  ةالتقييم امل رجخطة سربتني حىل 
بالاملية الشنافة والقائمة عل  املشاركة اليت ا سطلع هبسا قسرب و  األ سم      نوهي - 2 

 نتسرا اليت جتري كل أربسع سسربوات لل  يزا ية امليف  ةالتقييم امل رجخطة املتح ا للاواك يف و ع 
2016-2019 (DP/FPA/2015/12)    
باملبسسادس الرئياسسية السسيت اسُترشسس  هبسسا يف و سسع خطسسة التقيسسيم، وال سسسيما   ينااوه - 3 

 االتاا   ع اخلطة االستراتيجية وئوذع األعمال 
 تركيسسز وا سس  حىل  سسرورا بقيسسق تسسوازك بسسني املاسساءلة والسستالم،  سسع      يشااري - 4 

  اجل وى عل 
ياسسي، بتربويسسع جمموعسسة التقييمسسات،  سسا يف ذلسس  جتربسسة التقيسسيم التجم     يرحااب - 5 

 والرب   حزاء تقييم األثر فيما يتالق باملرازقني والشبان 
 وت  التقييم علس   واقسلة املشساركة يف  بسادرات التقيسيم املشستركة        يش ع - 6 

 أو اليت تربن  عل   طا  املربظو ة 
اجل ود املب ولة لتربايق الرب ُ   الااعية حىل تربميسة قس رات التقيسيم الوطربيسة      ي يد - 7 

 ق األ م املتح ا املا  بالتقييم  ن خالل فري
رى جتس  يتزيادا ختصيص املوارد، عل  الربحو امل رع يف خطة التقييم ال يالحظ - 8 

يف امليزا ية، ويشجع قسرب و  األ سم املتحس ا للاسواك علس  الامسل        ةكل أربع سربوات وامل رج
يف خطسة   اة احملس د يف املائة  سن الربنقسات ال  اجميس    3ة قون بقيق اهل ق املتمثل يف بلو   اب

  (DP/FPA/2013/5)التقييم املربقحة 
 سن خطسة    49را املبسادس الرئياسية املشسار حلي سا يف النقس      يالحظ مع ا هتااا   - 9 

 التقييم  وظينةالتقييم لالسترشاد هبا يف توفري املوارد ل
علس  خطسة التقيسيم امل رجسة يف امليزا يسسة السيت جتسري كسل أربسع سسسربوات          يوافاق  - 10 

  2019-2016را للنت
 2015أيلوع سبتارب  3

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/12
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/5


E/2015/35 

 

15-21379 144/152 

 

2015/20 
 2017-2016لنترا الاربتني  تق يرات  يزا ية  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع

 إن اجمللم التنفيذي 
 عل  اايرادات الصافية املات  فة  يوافق - 1 
تطلاسسات املوتسس  لنتسسرا الاسسربتني فيمسسا يتالسسق بربتائجسسه ااداريسسة وتوجيسسه      يقاار - 2 

 املوارد سايًا وراء بقيق اال تياز التشييلي 
 2015أيلوع سبتارب  4

 
2015/21 

التقرير اا صائي الاربوي عن أ شطة الشراء اليت ا طلات هبا  ربظو سة األ سم املتحس ا يف    
   2014عام 

 إن اجمللم التنفيذي 
بالتقرير اا صائي الاربوي عن أ شطة الشراء السيت ا سطلات هبسا     حييط ملاا   - 1 

 ( DP/OPS/2015/6) 2014 ربظو ة األ م املتح ا يف عام 
عن تق ير  للماامهات اليت ق  ت ا كيا ات األ م املتح ا السيت وفسرت   يعر     - 2 

املالو ات الالز ة لتجميع التقرير اا صائي الاربوي، ويشسجع مجيسع الويا سات التاباسة ليت سم      
 املتح ا عل  املشاركة يف املاامهة يف ز ا التقرير اهلام املتالق بالشراء   

السيت أتساح هبسا  وتس  خس  ات املشساريع       عن تق ير  للطريقسة الشسنافة    يعر    - 3 
 التقرير للجم ور  ن خالل املبادرا ال ولية لشنافية املاو ة املتالقة بشنافية البيا ات 

 2015أيلوع سبتارب  4
2015/22   

 2015عرض عام للقرارات اليت اخت زا اجمللس التربني ي يف دورته الاادية الثا ية لاام 
 إن اجمللم التنفيذي 
   : ا يلي 2015أ ه ق  قام أثرباء دورته الاادية الثا ية لاام ب يذك ر 
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 1البرب  
 املاائل التربظيمية

  2015أقسسسسسر جسسسسس ول األعمسسسسسال وخطسسسسسة الامسسسسسل ل ورتسسسسسه الااديسسسسسة الثا يسسسسسة لاسسسسسام  
(DP/2015/L.3 ) 

 ( DP/2015/24) 2015أقر تقرير ال ورا الاربوية لاام  
سسياق زا اجمللسس التربنيس ي يف     وافق علس  اجلس ول السز   التسات للس ورات التاليسة السيت        

 :2016 عام
 2016كا وك الثاين/يرباير  29حىل  25ال ورا الاادية األوىل:  ن  
حىل  6)جربيسسسف( أو  سسسن   2016 زيراك/يو يسسسه  24حىل  20السسس ورا الاسسسربوية:  سسسن   

  زيراك/يو يه ) يويورك( 10
 2016أيلول/سبتم   12 و 9حىل  6ال ورا الاادية الثا ية:  ن  
 2016وافسسسسق علسسسس   شسسسسروع خطسسسسة الامسسسسل الاسسسسربوية للمجلسسسسس التربنيسسسس ي لاسسسسام   

(DP/2015/CRP.2 وأقر خطة الامل املؤقتة ) 2016لل ورا الاادية األوىل لاام  
 

 اجلزء املتالق ب  ا   األ م املتح ا اائائي
 4و  3و  2البربود 

 سسوار التمويسسل املسسربظم  املاسسائل املاليسسة واملاسسائل املتالقسسة بامليزا يسسة واادارا  وااللتزا سسات     
 ا اائائيبتمويل بر ا   األ م املتح 

 
 املتالقة بتمويل بر ا   األ م املتح ا اائائي بشأك املاائل  2015/16اخت  القرار  
 5البرب  

 ال ا   القطرية واملاائل املتصلة هبا
 ( DP/DCP/AZE/3سح  وثيقة ال  ا   القطري ألذربيجاك ) 
فاسسسو وتشسساد  أ سسا  علمسسا بسسأول ل يسس  ملسس ا سسسربة وا سس ا للسس ا   القطريسسة لبوركيربسسا   

 ( DP/2015/28والصو ال )

http://undocs.org/ar/DP/2015/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2015/24
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/AZE/3
http://undocs.org/ar/DP/2015/28
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وافسسق علسس  التم يسس  االسسستثربائي ملسس ا سسسربة وا سس ا لل  سسا   القطسسري لوسسوت دينسسوار      
 (   DP/2015/28والتم ي ين الثا يني لاربة وا  ا لل  اجمني القطريني للبرباك و ليبيا )

، وثسسائق السس ا   القطريسسة للبلسس اك  2014/7اسسستارض، وفًقسسا لقسسرار اجمللسسس التربنيسس ي   
   التالية ووافق علي ا:

 ( DP/DCP/UZB/3أوزبواتاك ) 
 ( DP/DCP/UGA/4أوغرب ا ) 
 ( DP/DCP/IDN/3ح  و يايا ) 
 ( DP/DCP/PAN/3بربما ) 
 ( DP/DCP/BLR/3بيالروس ) 
 ( DP/DCP/TUR/3تركيا ) 
 ( DP/DCP/DZA/3اجلزائر ) 
 ( DP/DCP/MKD/3ليوغوسالفية سابًقا )مج ورية  ق و يا ا 
 ( DP/DCP/GEO/3جورجيا ) 
 ( DP/DCP/ZMB/3زا بيا ) 
 ( DP/DCP/ZWE/3زهبابوي ) 
 ( DP/DCP/SLV/3الالنادور ) 
 ( DP/DCP/SWZ/3سوازيال   ) 
 راخلسسا  بووسسسوفو (،  سسا يف ذلسس  حطسسار الربتسسائ  واملسسوارد    DP/DCP/SRB/2قسسربيا ) 
(DP/DCP/SRB/2/Add.1   ) 
 ( DP/DCP/CHN/3الصني ) 
 ( DP/DCP/TAJ/2طاجيواتاك ) 
 ( DP/DCP/GNB/2) غيربيا بيااو 

 
 

 ( 1999) 1244يرببيي ف م ااشارات حىل كوسوفو يف سيا  قرار جملس األ ن التابع ليت م املتح ا رقم  ر 

http://undocs.org/ar/DP/2015/28
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/UZB/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/UGA/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/IDN/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/PAN/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/BLR/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/TUR/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/DZA/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/MKD/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/GEO/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ZMB/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ZWE/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SLV/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SWZ/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SRB/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SRB/2/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/DCP/CHN/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TAJ/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/GNB/2
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 ( DP/DCP/KAZ/3كازاخاتاك ) 
 ( DP/DCP/KHM3كمبوديا ) 
 ( DP/DCP/COL/2كولو بيا ) 
 ( DP/DCP/MYS/3 اليزيا ) 
 ( DP/DCP/MDV/3 ل يف ) 

 
   6البرب  
 التقييم

املاساواا  بشأك تقييم  اامهة بر ا   األ م املتح ا اائائي يف  2015/17اخت  القرار  
 بني اجلرباني ولوني املرأا ورد اادارا 

 اجلزء املتالق بصرب و  األ م املتح ا للاواك
 9و  8و  7البربود 

  واملاسائل املاليسة   االلتزا ات بتمويل قرب و  األ م املتح ا للاواك وار التمويل املربظم  
 واملاائل املتصلة بامليزا ية واادارا

 لتزا ات بتمويل قرب و  األ م املتح ا للاواك بشأك اال 2015/18اخت  القرار  
 

 10البرب  
 التقييم
بشسسأك  يزا يسسة خطسسة عمسسل التقيسسيم السس ي جيسسرى كسسل أربسسع      2015/19اختسس  القسسرار  

 سربوات لصرب و  األ م املتح ا للاواك 
 

 11البرب  
 ال ا   القطرية واملاائل ذات الصلة

وثسسائق السس ا   القطريسسة للبلسس اك  ، 2014/7اسسستارض، وفًقسسا لقسسرار اجمللسسس التربنيسس ي   
   التالية ووافق علي ا:

 ( DP/FPA/CPD/AZE/4أذربيجاك ) 

http://undocs.org/ar/DP/DCP/KAZ/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/KHM3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/COL/2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/DCP/MYS/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/MDV/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/AZE/4
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 (،DP/FPA/CPD/IDN/9ح  و يايا ) 
 (،DP/FPA/CPD/UZB/4أوزبواتاك ) 
 ( DP/FPA/CPD/PAN/3بربما ) 
 ( DP/FPA/CPD/BLR/2بيالروس ) 
 ( DP/FPA/CPD/TUR/6تركيا ) 
 ( DP/FPA/CPD/MKD/1مج ورية  ق و يا اليوغوسالفية سابقا ) 
 ( DP/FPA/CPD/GEO/3جورجيا ) 
 ( DP/FPA/CPD/ZMB/8زا بيا ) 
 ( DP/FPA/CPD/ZWE/7زهبابوي ) 
 ( DP/FPA/CPD/SLV/8الالنادور ) 
 ( DP/FPA/CPD/SWZ/6سوازيال   ) 
ر (،  ا يف ذل  حطار الربتائ  واملسوارد اخلسا  بووسسوفو   DP/FPA/CPD/SRB/1قربيا ) 
(DP/ FPA/CPD/SRB/1/Add.1 ) 
 ( DP/FPA/CPD/CHN/8الصني ) 
 ( DP/FPA/CPD/TJK/4طاجيواتاك ) 
 ( DP/FPA/CPD/GNB/6غيربيا بيااو ) 
 ( DP/FPA/CPD/KAZ/4كازاخاتاك ) 
 ( DP/FPA/CPD/KHM/5كمبوديا ) 
 ( DP/FPA/COL/6كولو بيا ) 
 ( DP/FPA/CPD/MDV/6 ل يف ) 

 
التم يسسس  الثسسساين ملسسس ا سسسسربة وا سسس ا لل  سسسا   القطسسسري لوسسسوت دينسسسوار    وافسسسق علسسس  

(DP/FPA/2015/14 ) 
 
 

 ( 1999) 1244يرببيي ف م ااشارات حىل كوسوفو يف سيا  قرار جملس األ ن التابع ليت م املتح ا رقم  ر 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/IDN/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/UZB/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PAN/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BLR/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TUR/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MKD/1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GEO/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ZMB/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ZWE/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SLV/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SWZ/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SRB/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/%20FPA/CPD/SRB/1/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CHN/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TJK/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GNB/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KAZ/4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/CPD/KHM/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/COL/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MDV/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/14
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أ ا  علمسا بالتم يس  ملس ا سستة أشس ر لل  سا   القطسري اثيوبيسا والتم يس ات األوىل           
وبوركيربا فاسو ومج ورية كوريا الشسابية   مل ا سربة وا  ا لل ا   القطرية ألوكرا يا وال ازيل

 ( DP/FPA/2015/14ال هقراطية وقريغيزستاك و وزا بيق )
 

 اجلزء اخلا   وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع
 12البرب  

  وت  األ م املتح ا خل  ات املشاريع
بشسسأك تقسس يرات  يزا يسسة  وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات        2015/20اختسس  القسسرار   

  2017-2016املشاريع لنترا الاربتني 
 

 اجلزء املشترك
 13البرب  

 املاائل املالية و اائل امليزا ية واادارا
ائي وقسسسرب و  األ سسسم املتحسسس ا   أ سسسا  علًمسسسا بتقريسسسر بر سسسا   األ سسسم املتحسسس ا اائسسس      
 ريع عسسن أ شسسطة الشسسراء املشسستركة )الوثيقسسة    و وتسس  األ سسم املتحسس ا خلسس  ات املشسسا    للاسسواك

DP-FPA-OPS/2015/1 ) 
بشسسأك التقريسسر اا صسسائي الاسسربوي عسسن أ شسسطة الشسسراء السسيت   2015/21اختسس  القسسرار  

  2014ا طلات هبا  ربظو ة األ م املتح ا يف عام 
 

 14البرب  
األ سم املتحس ا املشسترك املاس  بنسريوس  قسص املرباعسة          تاباة اجتماع جملسس ترباسيق بر سا     

 البشرية/ ااي ز
وتوقسيات جملسس ترباسيق بر سا   األ سم      أ ا  علًمسا بسالتقرير املتالسق بتربنيس   قسررات       

 - DP/FPA/2015/13املتحسسسسس ا املشسسسسسترك املاسسسسس  بنسسسسسريوس  قسسسسسص املرباعسسسسسة البشسسسسسرية/ااي ز ) 

DP/2015/31 ) 
 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/14
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/OPS/2015/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=DP/FPA/OPS/2015/1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2015/13
http://undocs.org/ar/DP/2015/31
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 15البرب  
 الزيارات املي ا ية

لًما بتقرير الزيارا املي ا ية املشتركة للمجالس التربني ية ل  ا   األ سم املتحس ا   أ ا  ع 
اائائي وقرب و  األ م املتحس ا للاسواك و وتس  خس  ات املشساريع و ربظمسة األ سم املتحس ا         
للطنولسسسة )اليو ياسسسيف( وزيئسسسة األ سسسم املتحسسس ا للمسسسرأا وبر سسسا   األغ يسسسة الاسسساملي حىل األردك   

(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2015/CRP.1 ) 
أ ا  علًما باملبادس التوجي ية املتالقة بالزيارات املي ا يسة للمجلسس التربنيس ي ل  سا        

األ م املتح ا اائائي وقرب و  األ سم املتحس ا للاسواك و وتس  خس  ات املشساريع واملتالقسة        
املشسستركة  سسع اجملسسالس التربني يسسة لليو ياسسيف وزيئسسة األ سسم املتحسس ا للمسسرأا    بالزيسسارات املي ا يسسة 

 (  DP/2015/CRP.3وبر ا   األغ ية الااملي )
 

 16البرب  
  اائل أخرى

 أ سسا  علًمسسا بالبيسساك السس ي أدىل بسسه رئسسسيس جملسسسس  سسسوظني بر سسسا   األ سسسم املتحسسس ا     
اائسسائي وقسسرب و  األ سم املتحسس ا للاسواك و وتس  خس  ات املشسساريع وزيئسة األ سم املتحسس ا         

 للمرأا 
 عق  جلاات اا اطة واملشاورات التالية: 

  
 بر ا   األ م املتح ا اائائي 
يتخلسسف أ سس  عسسن الركسس : قسسرب و  األ سسم املتحسس ا       سسىت ال”ح اطسسة غسسري رمسيسسة،   

  “البل اك ئوا لتحقيق أز اق التربمية املات ا ةللمشاريع اا تاجية ي عم أقل 
املاساع ا اال تخابيسسة ل  سسا   األ سم املتحسس ا اائسسائي يف الاسسيا    ”ح اطسة غسسري رمسيسسة،   

اال تقسسات وسسسيا   ر لسسة  سسا باسس  الصسسراع: عسسرض اجنسسازات بر سسا   األ سسم املتحسس ا اائسسائي    
  “و رباقشة سبل املضي ق ً ا

 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
http://undocs.org/ar/DP/2015/CRP.3
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 اواكقرب و  األ م املتح ا لل 
ح اطسسة غسسري رمسيسسة بشسسأك بر سسا   تربميسسة رأس املسسال البشسسري يف مج وريسسة الوو يسسو          

 ال هقراطية يف  ر لة  ا با  الزناع 
 ح اطة غري رمسية بشأك االستجابة اا اا ية لصرب و  األ م املتح ا للاواك  
التسسابع ح اطسسة غسسري رمسيسسة بشسسأك ال  سسا   الاسساملي لتازيسسز أ سسن سسسلع الصسسحة ااجنابيسسة     

 لصرب و  األ م املتح ا للاواك 
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 املرفق الثاين

 2015عضوية اجمللس التربني ي يف عام   

 )تربت ي   ا الاضوية يف اليوم األخري  ن الاربة املشار حلي ا(

(، 2016(، مج وريسسة تزنا يسسا املتحسس ا )  2015(، أ يسسوال )2015السس ول األفريقيسسة: حثيوبيسسا )  
(، 2015(، لياسسسسسسوتو )2017ا )(، ليبيسسسسسس2017(، غيربيسسسسسسا )2015مج وريسسسسسسة الوو يسسسسسسو )

 ( 2015) الربيجر

(، الصسني  2015(، باكاستاك ) 2015) مج وريسة حيسراك ااسسال ية   دول آسيا واحمليط اهلسادس:  
 ( 2017(، اليمن )2017(، اهلرب  )2016(،  يبال )2015(، فيجي )2016)

(، 2017ييسوا وبربسودا )  (، أ ت2016دول أ ريوا الالتيربية و ربطقة البحر الواريت: حكسوادور ) 
 ( 2016(، كوبا )2015(، غواتيماال )2017مج ورية فزنويال البولينارية )

(، اجلبسل  2015(، بلياريسا ) 2016(، أر يربيسا ) 2017دول أوروبا الشرقية: االباد الروسسي ) 
 ( 2016األسود )

 ،السس ائرك ،حيطاليسسا ،ياسسلرب اأ ،أملا يسسا ،أسسستراليا ا،وبسسا اليربيسسة ودول أخسسرىر: حسسسبا ي  دول أور
الواليسسات  ،زولربسس ا ،الربسسروي  ،اململوسسة املتحسس ا ل يطا يسسا الاظمسس  وأيرلربسس ا الشسسمالية   ،الاسسوي 

 الياباك  ،املتح ا األ ريوية
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