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  املسائل التنظيمية  - أوال   
العاديــة األوىل للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة   ٢٠١٦دورة عــام عقــدت   - ١

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع مبقـر األمـم     
. ورحـب رئـيس   ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ٢٨إىل  ٢٥املتحدة، يف نيويـورك، يف الفتـرة مـن    

الشكر إىل رئيس الـس ونـواب الـرئيس املنتهيـة واليـام، تقـديراً        الس جبميع الوفود ووجه
. كمـــا هنـــأ أعضـــاء املكتـــب اجلُـــدد ٢٠١٥لقيـــادم والتـــزامهم بعمـــل الـــس خـــالل عـــام  

  انتخام. على
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، انتخب الس أعضـاء الـس    ٧ووفقاً للمادة   - ٢

  :٢٠١٦ التالية أمساؤهم لعام
  السيد زهراب مناتساكانيان (أرمينيا)    الرئيس:  
  السيدة بينيديكت فرانكينيت (بلجيكا)  نائبة الرئيس:  
  السيد مامادي توري (غينيا)  نائب الرئيس:  
  السيد خيان فانسوريفونغ (مجهورية الو الشعبية الدميقراطية)  نائب الرئيس:  
  وبربودا)السيد توماسي بليـر (أنتيغوا   نائب الرئيس:  

ــة األوىل       - ٣ ــه العادي وافــق الــس التنفيــذي علــى جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورت
 ٢٠١٥، ووافــــق علــــى تقريــــر الــــدورة العاديــــة الثانيــــة لعــــام  (DP/2016/L.1) ٢٠١٦ لعــــام

(DP/2016/1)   لــس خطــة العمــل الســنوية لعــام٢٠١٦. واعتمــد ا (DP/2016/CRP.1)  ووافــق
  السنوية. ٢٠١٦على خطة العمل املؤقتة لدورة 

، DP/2016/2يف الوثيقــة  ٢٠١٥تــرد القــرارات الــيت اختذهـــا الــس التنفيــذي يف عــام    - ٤
  املتاحة على املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

، علـى اجلـدول الـزمين التـايل ألجـل دوريتّ      ٢٠١٦/٣وافق الس التنفيذي، يف قراره   - ٥
  :٢٠١٦الس التنفيذي املقبلتني يف عام 

  (نيويورك) ٢٠١٦ان/يونيه حزير ١٠إىل  ٦  :٢٠١٦الدورة السنوية لعام   
  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٣و  ٩إىل  ٦  :٢٠١٦الدورة العادية الثانية لعام   
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  بيان مديرة الربنامج، والربامج القُطرية واملسائل املتصلة ا  - ثانيا   

االفتتاحية املوجهـة إىل الـس التنفيـذي (املتاحـة     وجهت مديرة الربنامج، يف مالحظاا   - ٦
على املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي)، الشـكر إىل الـرئيس ونـواب الـرئيس املنتهيـة      

ــواب   ٢٠١٥واليــام، تقــديراً اللتــزامهم ودعمهــم املشــهودين طــوال عــام    ــرئيس ون وهنــأت ال
وقد بثَّـت الـدورة مباشـرة علـى الشـبكة العامليـة. وأبـرزت         .٢٠١٦الرئيس املنتخبني حديثاً لعام 

. وقالـت إن  ٢٠١٥مديرة الربنامج، يف فيلم قصري، األعمال اليت قام ا الربنامج اإلمنائي يف عام 
خيـتص خبطـة التنميـة     فرصـة هائلـة لتحقيـق تقـدم فعلـي فيمـا       ٢٠١٦أمام اتمع الـدويل يف عـام   

ــا مــن خطــط إمنائيــة عامليــة. وأشــارت إىل اجتمــاع وزاري  ومــا يتصــل ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 
ــامج اإلمنــائي يف   ــى إنشــائه،   ٥٠، مبناســبة مــرور ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٤ينظمــه الربن عامــاً عل

وأشارت إىل أنه ميثل حلظة رائعة تتيح للشركاء التوصل إىل تفـاهم مشـترك بشـأن دور الربنـامج     
  ملموسة. إىل أفعال ونتائج ٢٠٣٠املندرجة يف خطة عام اإلمنائي يف ترمجة االلتزامات الطموحة 

وتطرقـــت مـــديرة الربنـــامج إىل العمـــل اجلـــاري، فـــأبرزت دور الربنـــامج اإلمنـــائي يف    - ٧
التصدي لألزمات، مسترعية االنتباه، أوالً، إىل هجـرة وتشـرد املاليـني جـراء النــزاع، ممـا ميثـل        

ة إىل رأس جــدول األعمــال. وقالــت إن هنــاك حاجــة اجتاهــاً يــدفع الشــواغل األمنيــة واإلنســاني
ملحــة إىل التركيــز علــى األســباب اجلذريــة، وإن مــن األمهيــة مبكــان أن يعمــل كافــة الشــركاء   
متجاوزين املسارات اإلنسـانية واإلمنائيـة العتيقـة كـي يضـمنوا االسـتجابة األشـد فعاليـة. ومـن          

أنشطة املساعدة اإلنسانية، الذي أنشأه األمـني  شأن تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بتمويل 
العـام، أن يســاعد علــى رســم طريـق التقــدم. وألقــت الضــوء علـى أعمــال الربنــامج اإلمنــائي يف    
اجلمهورية العربية السورية يف إطار برنـامج جديـد يسـتغرق سـنتني مـن شـأنه أن يوسـع نطـاق         

األضــعف، مبــا فيهــا املشـــردون    مســاعداته املقدمــة دعمــاً للصــمود، بــالتركيز علــى الفئــات        
واملهاجرون. وقد استند عمل الربنامج اإلمنائي يف هذا اال إىل االتفاقات اليت جـرى التوصـل   

يف اُألردن  ٢٠١٥إليها يف منتدى التنمية لتعزيـز القـدرة علـى مواجهـة األزمـات، املعقـود عـام        
، ودعم اجلهـود الوطنيـة وقـدرات    دف حتسني التكامل بني اجلهود اإلنسانية واجلهود اإلمنائية

اتمعات احمللية والبلدان املضيفة بوسائل تشمل، على سبيل املثال، خطة االسـتجابة اُألردنيـة.   
لفتت االنتباه إىل احلالة غري املستقرة القائمة يف بورونـدي، حيـث ينشـر الربنـامج اإلمنـائي       كما

  دي لألزمة وحتقيق اإلنعاش املبكر.فريقاً تابعاً ملرفق القدرات االحتياطية دف التص
مث شددت مديرة الربنامج على إبراز أمهيـة أعمـال الربنـامج اإلمنـائي املتعلقـة باالنتقـال         - ٨

ــودان،        ــوب السـ ــطى، وجنـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــتان، ومجهوريـ ــتوري يف أفغانسـ ــم الدسـ إىل احلكـ
ابطـة متنوعـة لـدعم    والصومال، وليبيـا، ومـايل، والـيمن، حيـث يعمـل الربنـامج يف جمـاالت متر       

العمليات االنتخابية بالتشارك مع بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، منـها اـاالت التاليـة:         
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توطيد السالم؛ واحلـد مـن العنـف؛ واسـتعادة سـلطة الدولـة؛ وبنـاء الدولـة؛ والعدالـة االنتقاليـة           
االجتمــاعي؛ واملصــاحلة؛ ووضــع الدســتور؛ وســيادة القــانون؛ وحقــوق اإلنســان؛ والتماســك    

واألمن الغذائي وسبل الرزق؛ وتقدمي اخلدمات األساسية؛ وتعزيز القدرة على الصمود وحتقيق 
اإلنعاش على الصعيد احمللي. كما لفتت االنتباه إىل دعم الربنامج اإلمنـائي لالنتخابـات يف كـل    

ن أخـرى يف  املتعددة القوميات)، وسـري النكـا، وهـاييت، فضـالً عـن بلـدا       -من بوليفيا (دولة 
أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، بــالتركيز علــى مســاعدة هيئــات إدارة االنتخابــات    

  وتقوية اتمع املدين وتعزيز مشاركة املواطنني، ال سيما مشاركة املرأة.
 ٢٠١٦-٢٠١٥ووفقـا ملــا ذكرتــه مــديرة الربنـامج، وجهــت ظــاهرة النينيــو يف الفتــرة     - ٩

، وميكــن أن يســتمر أثرهــا علــى األمــن الغــذائي ملــدة ســنتني.  ١٩٥٠ام أقــوى ضــرباا منــذ عــ
وملواجهة عواقبها السلبية، يقـدم الربنـامج اإلمنـائي الـدعم ملبـادرات اإلنعـاش املبكـر ولألعمـال         
الرامية إىل تعزيز القدرة علـى مواجهـة اجلفـاف يف إثيوبيـا والقـرن األفريقـي املتضـررين بشـدة،         

ئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة ومكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق          وذلـك باالشـتراك مـع اهلي   
الشؤون اإلنسانية واجلماعات االقتصـادية اإلقليميـة عمـالً علـى تعزيـز آليـات التنسـيق الوطنيـة         

ممــر ”واإلقليميـة. كمــا جتــري يف الوقــت نفســه أعمــال مماثلـة يضــطلع ــا الربنــامج اإلمنــائي يف   
 -، والســلفادور، وهــاييت، وهنــدوراس غوايابــاريف  -ا الوســطى أمريكــباملوجــود  “اجلفــاف

حيــث يعــزز التصــدي الــوطين واإلقليمــي، ويقــوي القــدرات، ويكفــل التنســيق ملنظومــة األمــم  
املتحــدة اإلنســانية. ويف منطقــة احملــيط اهلــادئ، يشــارك الربنــامج اإلمنــائي حكومــة بــابوا غينيــا   

الطـوارئ والتأهـب للكـوارث عـن طريـق برنـامج زيـادة        اجلديدة وفانواتو يف التنسـيق ملواجهـة   
  قدرة بلدان احمليط اهلادئ على حتمل الكوارث، املنبثق عن الربنامج اإلمنائي.

مث تطرقـت مــديرة الربنـامج إىل تنفيــذ اخلطـط العامليــة اجلديـدة، الــيت يطورهـا الربنــامج        - ١٠
فيما خيتص بنهج التعميم والتسريع ودعـم   اإلمنائي باالشتراك مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

، قــاد الربنــامج اإلمنــائي عمليــة التحضــري، باالشــتراك مــع برنــامج ٢٠١٥السياســات. ويف عــام 
األغذية العـاملي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، عمليـة إعـداد الـدليل املرجعـي           

ــق بتعمــيم مراعــاة      ــة املتعل ــم املتحــدة القُطري ــة األم ــة املســتدامة يف اخلطــط   ألفرق أهــداف التنمي
الوطنية، بينما كان يعد مع اليونيسـيف أداة خمصصـة ملسـاندة احلكومـات وأصـحاب املصـلحة       

وكان الربنامج اإلمنائي على رأس املسـامهني يف بلـورة ثالثـة    ألجل تسريع التقدم حنو األهداف. 
اتمع ” و “اخلطة بأسرها”عوامل حمركة خيتص ا وتكمن يف قلب األهداف، وهي: (أ) ج 

، فضالً عن ١٦و  ١٠و  ١؛ (ب) حشد الدراية الفنية والدعم الربناجمي حول األهداف “بأسره
األهداف األخرى اليت ميتلك فيها الربنامج اإلمنائي نقـاط قـوة معينـة؛ (ج) تقـدمي الـدعم للبلـدان       
من أجـل الرصـد واإلبـالغ وتطبيـق الـدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ األهـداف اسـتناداً إىل            

الربنامج اإلمنائي املتعلقة باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وفيمـا خيـتص باالتفـاق الـذي جـرى        أعمال 
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التوصل إليه مؤخراً بشأن املناخ يف املؤمتر احلادي والعشـرين لألطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة      
نـه مـن   بشأن تغير املناخ، شـددت مـديرة الربنـامج علـى متتـع الربنـامج اإلمنـائي بوضـع متميـز ميكِّ         

ــاً إىل إجــراءات طموحــة متعلقــة      ــة يف املســامهات املعتزمــة املقــررة وطني حتويــل االلتزامــات امل
باملناخ، وذلك على ضوء األعمال اليت اضطلع ا حىت اآلن ملساعدة البلدان على وضـع الصـيغة   

  النهائية ملسامهاا املعتزمة املقررة وطنياً.
األساســية) جــد ضــرورية لــتمكني الربنــامج اإلمنــائي مــن  وأكــدت أن املــوارد العاديــة (  - ١١

الوفاء بواليته، وأنه ملا كـان األمـر كـذلك يظـل اسـتمرار االجتـاه النــزويل يف املـوارد األساسـية          
مـن خـالل زيـادة     ٢٠١٦شاغالً أساسياً. وأعربت عن أملها يف أن يقلَب ذلك االجتاه يف عـام  

لك من خالل ارتفاع يف عـدد الشـركاء املسـامهني    التدفقات من الدول األعضاء الشريكة وكذ
مبوارد أساسية. وذكرت أن الربنامج اإلمنائي سيواصل السعي جاهداً إىل تنويع قاعدة مـوارده،  
مبــا يف ذلــك باالشــتراك مــع املصــارف اإلمنائيــة، ومــن خــالل تنفيــذ اســتراتيجية منقحــة ألجــل   

ت اخلريية. ومثة تطـور رئيسـي جديـد    مساعدته على حتسني عمله مع القطاع اخلاص واملؤسسا
يتمثل يف إنشاء أربع نوافذ متويل جديدة من خالهلا يستطيع الشركاء اإلسهام يف دعـم اجلهـود   
املبذولة على الصعيد القُطري لتحقيق األهداف اإلمنائية املستدامة بشـأن: (أ) التنميـة املسـتدامة    

خماطر الكوارث؛ (ج) احلوكمة مـن أجـل   تغير املناخ وختفيف حدة  والقضاء على الفقر؛ (ب)
جمتمعــات ســلمية شــاملة للجميــع؛ (د) االســتجابات اإلمنائيــة يف حــاالت الطــوارئ لألزمــات    

يف املائـة مـن األمـوال سيسـتخدم      ١٥والكوارث، واإلنعاش. وأشـارت إىل أن مـا ال يقـل عـن     
املـرأة واملسـاواة بـني    ألنشطة مراعية للمنظور اجلنساين لضمان ج معمـم متكامـل إزاء متكـني    

خيـتص مبالحظـة متصـلة بـذلك، أكـدت أن الربنـامج اإلمنـائي ملتـزم بالشـفافية           اجلنسني. وفيما
واملساءلة واالحتفاظ مبكانته الرفيعـة عـن طريـق املبـادرة الدوليـة للشـفافية يف املعونـة، وأنـه قـد          

ملوقـع الشـبكي لربنـامج األمـم     داوم على نشر تقاريره املتعلقة باملراجعة الداخلية حلساباته على ا
  املتحدة اإلمنائي، مبينا أن أعماله ختضع لتدقيق شديد مستقل.

، ســيجري الربنــامج اإلمنــائي اســتعراض منتصــف املــدة الــذي يغطــي   ٢٠١٦ويف عــام   - ١٢
، وهــو بالفعــل جيمــع البيانــات وجيــري      ٢٠١٧إىل  ٢٠١٤خطتــه االســتراتيجية للفتــرة مــن     

األداء اجليــد ويشــرح أوجــه القصــور ويعاجلهــا بصــورة أفضــل    التحلــيالت كــي يتعــرف علــى 
. ومبوازاة ذلك، ستوفر حوارات الس االقتصادي واالجتمـاعي  ٢٠٣٠لتتوافق مع خطة عام 

الشـامل للسياسـات الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات ويتنـاول          ٢٠١٦مدخالً هاماً الستعراض 
وقالت إن الربنـامج اإلمنـائي يعمـل يف تعـاون      األنشطة التنفيذية املضطلع ا لألغراض اإلمنائية.

وثيق مع جمموعة متنوعة من الـدول األعضـاء الشـريكة إلعـداد االسـتراتيجية اجلديـدة للتعـاون        
فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، وإن مثــة شـراكة وثيقـة مـع مكتـب األمـم املتحــدة            

تراتيجية. كمـا يقـدم الربنـامج اإلمنـائي     بني بلدان اجلنوب بشـأن تنفيـذ تلـك االسـ     للتعاون فيما
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الدعم املايل والتقين إىل فرقة العمل املعنيـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي         
التابعة موعة األمم املتحدة اإلمنائية لوضع املمارسـات احلميـدة والـدروس املسـتفادة يف دليـل      

ومـات. وأكـدت أن الربنـامج اإلمنـائي وغـريه مـن       للمستخدمني خيصص لألفرقة القُطرية واحلك
الشركاء املنتمني ملنظومة األمم املتحـدة اإلمنائيـة يعملـون سـوياً علـى مسـاعدة األفرقـة القُطريـة         
على صوغ ج متكامل إزاء أهداف التنمية املستدامة باستخدام ج التعمـيم والتسـريع ودعـم    

مليــون دوالر يف فتــرة الســنتني  ١٧,٥هــا السياسـات، يشــمل ســد فجــوة التمويــل البـالغ حجم  
بالنسبة لنظام املنسقني املقيمني. وأعربت، على وجه التحديـد، عـن أملـها يف     ٢٠١٧-٢٠١٦

أن توافق اللجنة اخلامسة للجمعية العامة على اإلسهام املقدم من األمانة العامة لألمـم املتحـدة،   
  بقيادة الدول األعضاء وبدعم منها.

الــس ببيــان مــديرة الربنــامج، وأثنــوا علــى قيادــا القويــة للمنظمــة.  ورحــب أعضــاء   - ١٣
وانصبت تعليقـام علـى أمهيـة الربنـامج اإلمنـائي والتحـدي الـذي يواجهـه يف حتقيـق تـوازن يف           

ــة    ٢٠٣٠دوره املركــزي يف الــدفع قــدما بتنفيــذ اخلطــة لعــام    مــن خــالل عملــه الشــديد األمهي
ملنــاطق الواقعــة يف قبضــة األزمــات اإلنســانية والنـــزاع الطويــل  املضــطلع بــه ملســاعدة البلــدان وا

األمد. وأكدوا أن حتقيق التناغم بني األنشطة اإلنسـانية واألنشـطة اإلمنائيـة أمـر شـديد األمهيـة       
  رد وضع حد لنـزاعات العامل وأزماته العديدة، بل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة أيضاً. ال

ــت ال   - ١٤ ــد أن لفت ــا عــام       وبع ــة الكــربى املتوصــل إليه ــات العاملي ــاه إىل االتفاق ــود االنتب وف
أبابـا الصـادرة    ، وخطـة عمـل أديـس   ٢٠٣٠املتمثلة يف خطة التنمية املسـتدامة لعـام    - ٢٠١٥

أعربــت عــن  - واتفــاق بــاريس بشــأن تغيــر املنــاخ، عــن املــؤمتر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة
، وكـذا جهـود الصـناديق والـربامج والوكـاالت املتخصصـة،       سرورها جبهـود الربنـامج اإلمنـائي   

املبذولة لتحديد الطريقة الـيت يعـاجل ـا تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن الغايـات،           
القائم على املسؤولية والقيادة الوطنيتني. وأعربت الوفود عن تقديرها لريـادة الربنـامج اإلمنـائي    

ــة     لنــهج التعمــيم والتســريع ود  ــه جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي ــذي تأخــذ ب عــم السياســات ال
للمســاعدة علــى حتديــد املؤشــرات وبنــاء القــدرة علــى مجــع البيانــات وحتليلــها مــن أجــل تنفيــذ 
األهداف اإلمنائية على الصعيد الوطين. كما رحبت الوفود مببادئ الربنـامج اإلمنـائي التوجيهيـة    

املخصصـة السـتخدام احلكومـات     ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية لعـام  الرباغماتية التنفيذية املتعلقة ب
واألفرقة القُطرية التابعة لألمـم املتحـدة. وقالـت الوفـود إـا تتطلـع إىل االسـتماع إىل الـدروس         
املستفادة من املرحلة التجريبية لنهج التعميم والتسريع ودعم السياسـات، ورحبـت بأيـة أفكـار     

على الصعيد القُطري. وشجعت الوفود الربنـامج اإلمنـائي علـى    أخرى مبتكرة للتسريع بالتقدم 
القيام، كجزء من اجلهود الرامية إىل ضمان استمرار منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف التنسـيق  
لتحقيق األهداف، وتعزيز توسع البلـدان يف اعتمـاد إجـراءات التشـغيل املوحـدة، القائمـة علـى        

يف تبني دروسها املسـتفادة. وأعربـت الوفـود عـن اتفاقهـا مـع       ، وكذا التوسع “توحيد األداء”
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، وقالــت إــا تتلــهف علــى رؤيــة ١٦و  ١٠و  ١الربنــامج اإلمنــائي يف تركيــزه علــى األهــداف 
 ،الربنامج اإلمنائي وهو يرعى البيئة اليت يسودها القانون والبيئـة احملققـة السـتقرار االسـتثمارات    

، الذي هو هـدف تأسيسـي، وإنـه مـا مل     ١٦ حتقيق اهلدف وهذان عامالن رئيسيان للنجاح يف
ــة خاضــعة         ــك مؤسســات قوي ــع ومتتل ــا للجمي ــق مشوهل ــدل والســالم وحتق ــات بالع ــنعم اتمع ت
للمساءلة ستكون كافـة اجلهـود غـري مثمـرة. وباملثـل، سـرت الوفـود إلدراج الربنـامج اإلمنـائي          

ملني يف كـل حزمـة دعـم أساسـية قُطريـة      املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة كموضـوعني شـا     
  يقدمها الربنامج.

وأكد عـدد مـن الوفـود أن اهلـدف اجلـامع ألعمـال الربنـامج اإلمنـائي كافـة يف البلـدان             - ١٥
مـع مـا جـاء يف     النامية ما زال يتمثل يف القضاء على الفقر، ال سيما يف أقل البلدان منـواً، متشـيا  

، وذلــك باالســتناد إىل دور ذلــك الربنــامج البــالغ االســتعراض الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات
األمهية املتمثل يف بناء القدرات الوطنية. ويف هذا الصدد، الحظت الوفود أن التحـول النمطـي   

قد وضع القطاعـات املنتجـة يف صـميم اخلطـة اإلمنائيـة، ولـذلك        ٢٠٣٠الذي ولدته خطة عام 
، ٢٠٣٠م الدقيق إىل البعد االقتصـادي خلطـة عـام    يتعين على الربنامج اإلمنائي أن يويل االهتما

سيما يف جماالت العمالة، والتصنيع، والبنية التحتية. ودعت الربنامج اإلمنائي إىل إظهار هـذا   ال
، أثنـاء اسـتعراض منتصـف    ٢٠١٧-٢٠١٤التحول عند تعديل خطته االستراتيجية، للسنوات 

الــيت أشــارت الوفــود إىل ضــرورة  ،٢٠٣٠، حبيــث تتماشــي مــع خطــة عــام  ٢٠١٦املــدة عــام 
تضمنها استعراضاً مؤسسياً لنظم الرصد والتجميع واإلبـالغ املتعلقـة باإلطـار املتكامـل للنتـائج      

، وذلك عمالً على تعزيـز مصـداقيته وقابليتـه للمسـاءلة.     ٢٠١٥/٧واملوارد، وفقا لقرار الس 
طته املتعلقة بالتعاون فيما بني بلـدان  وجرى التشديد على املشاركة مع الربنامج اإلمنائي يف أنش

اجلنوب والتعاون الثالثي، مبا يف ذلـك طلـب زيـادة املشـاورات معـه فيمـا خيـتص باسـتراتيجيته         
اجلديدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. كما شددت الوفود على أمهية عمل 

اجلزريـة الصـغرية الناميـة، حيـث تتطلـب       الربنامج اإلمنائي يف البلدان املتوسـطة الـدخل والـدول   
اجليوب الكبرية اليت يترسخ فيها الفقر جتاوز معايري ختصيص املوارد جمرد املعايري احملابية للفقـراء  

  اليت متثل حصة متواضعة من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.
، ٢٠٣٠ى خطـة عـام   وبينما أحس أعضاء الس بسعادة غامرة إزاء األمل املعلـق علـ    - ١٦

يف خمتلـف أرجـاء العـامل،     “األزمـات الكـربى  ”أعربوا أيضاً عن قلقهم البالغ إزاء ازديـاد عـدد   
الـيت تشـمل أعـداداً غـري مسـبوقة مــن مجـوع املشـردين، ونـداءات توجـه دون حتصـيل التمويــل           

مـة األمـم   املطلوب، وإغالق احليز اإلنساين، والعبء املرهق الذي يلقيه ذلك على كاهـل منظو 
املتحدة اإلنسانية. ورحب أعضاء الس جبهـود الربنـامج اإلمنـائي املبذولـة لتعزيـز قدرتـه علـى        
االستجابة لألزمات، وشجعوا كافة أصـحاب املصـلحة علـى اغتنـام فـرص اللقـاءات اإلنسـانية        

، ال ســيما مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين، ومــؤمتر مــاحني ســوريا لعــام     ٢٠١٦ يف عــام
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، وذلــك للــتفكري علــى حنــو إبــداعي، ووضــع البشــر يف صــميم عمــل اتمــع الــدويل،     ٢٠١٦
واحتضان حتول منطـي شـديد اللـزوم فيمـا خيـتص بالطريقـة الـيت بفضـلها ميكـن حتسـني تكامـل            
االستراتيجيات اإلنسانية واإلمنائية وتناغمها. وشددوا على وجوب إسـهام العمـل اإلنسـاين يف    

ة أطول أجالً، مع وجوب معاجلة العمل اإلمنـائي ألوجـه الضـعف وأوجـه     حتقيق مكاسب إمنائي
  الالمساواة واملخاطر معاجلة أسرع.

ملنظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة ككـل،       ٢٠١٦وشددت الوفود على شدة أمهيـة عـام     - ١٧
قد أعادت التركيز على األهداف املشتركة ووفرت إطاراً لقياس التقدم  ٢٠٣٠ألن خطة عام 

رز على مدى السنوات اخلمسة عشر التالية. ويتعني على الربنامج اإلمنـائي، بوصـفه حارسـاً    احمل
حسـبما أكـدت    -لنظام املنسقني املقيمني، القيام بدور قيادي. ولذلك، فإن من األمهية مبكان 

ــود  ــة وإعــادة جتهيزهــا لضــمان تقــدميها أفضــل       -الوف ــة األمــم املتحــدة اإلمنائي إصــالح منظوم
ات وتوزيع النتـائج بأفعـل وأكفـأ صـورة. وأكـدت الوفـود أن اجلـزء املتعلـق باألنشـطة          املساعد

التنفيذية للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي، واحلـوار الـذي جيريـه الـس بشـأن املوقـع الـذي          
ينبغي ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائيـة أن تشـغله يف األجـل الطويـل، واالسـتعراض الـذي جيـري        

تتيح مجيعها احملافل املثلى ملعاجلة هـذه القضـايا بصـورة مباشـرة، مبـا يف ذلـك       كل أربع سنوات 
البنية العامة ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وفيما يتعلق بالقضية املتصلة بذلك، أكـد عـدد مـن    
 الوفود أمهية الشمول يف هياكل إدارة تلك املنظومة اإلمنائية، اليت يتعني أن تعكس متثـيالً عـادالً  

، الــيت تنطبــق بصــورة ٢٠٣٠لكــل منطقــة. وشــددت الوفــود علــى الطــابع العــاملي خلطــة عــام   
متكافئــة علــى كــل مــن البلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة النمــو، وأكــدت أنــه ينبغــي للربنــامج  
اإلمنائي أن يركز علـى مـا يتمتـع بـه مـن ميـزات نسـبية، سـتظهر يف املناقشـات املتعلقـة بـاملوقع            

أن تشغله منظومة األمم املتحدة يف األجل الطويل. واقترح إجراء مزيد من النقاش الذي ينبغي 
  .٢٠١٦بشأن هذه القضايا أثناء الدورة السنوية يف عام 

وعلى ضوء العمل املنتظر للربنامج اإلمنائي ودور الربنـامج اإلمنـائي القيـادي الرئيسـي،       - ١٨
التمويليــة الصـعبة الــيت يواجههــا ذلــك الربنــامج،  أبـدى أعضــاء الــس قلقــاً بالغـاً بشــأن احلالــة   

إىل  ٢٠٠٨بليـــون دوالر عـــام  ١,١الحظـــوا اهلبـــوط الشـــديد يف التمويـــل األساســـي مـــن  إذ
. إال أن بعض البلدان أشارت إىل االستعراض الذي جيري كل ٢٠١٦مليون دوالر عام  ٥٥٠

ي مـن حتقيـق هـدف الكتلـة     أربع سنوات، وأعربت عن قلقها خشية أال يتمكن الربنامج اإلمنـائ 
احلرجة ومعاجلـة اخـتالل التـوازن بـني التمويـل األساسـي والتمويـل غـري األساسـي مـن خـالل            
استخدام موارد غري أساسية أكثر مرونة تتواءم مع اخلطة واألولويات االستراتيجية، مع حتاشي 

ت تلـك الوفـود أنـه    استخدام املوارد األساسية لدعم األنشطة املمولة مبوارد غري أساسية. وأكد
إذا اعتمد الربنامج اإلمنائي أكثر من الالزم على املـوارد غـري األساسـية فسـيعرض ذلـك طبيعتـه       
العاملية املتعددة األطراف للخطر. ونظراً ملا يساور تلك الوفود من قلق ألن الضـغوط التمويليـة   
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فقــد دعــت الربنــامج  مصــريها احلتمــي هــو التفــاقم يف مواجهــة األزمــات اإلنســانية املتصــاعدة،
اإلمنائي إىل مواصلة استكشاف املسارات املؤدية إىل توسيع وتعميق قاعـدة ماحنيـه، عـن طريـق     
كل مـن الـدول األعضـاء والشـراكات مـع املـاحنني غـري التقليـديني، ومـن بينـهم اتمـع املـدين             

العاملي علـى   واملؤسسات اخلريية والقطاع اخلاص. وشدد عدد من الوفود على أن توافق اآلراء
يقتضــي أن يقــوم كــل بلــد بــدور فعــال، يتكافــأ مــع إمكانياتــه وقدراتــه،   “عــدم إغفــال أحــد”
رد حتقيق األهـداف وطنيـاً، بـل لإلسـهام أيضـاً بطريقـة معقولـة يف مسـاعدة جهـود األمـم            ال

  املتحدة اإلمنائية يف البلدان املستفيدة من الربامج.
الربنـامج، بعـد أن اعترفـت جبسـامة اخلطـة وضـخامة       وعلى سبيل الرد، أكدت مـديرة    - ١٩

اآلمال املعلَّقة على املنظمة، أن الربنامج اإلمنائي ملتزم بالقضاء علـى الفقـر باعتبـار ذلـك هدفـه      
واخلطـة االسـتراتيجية للربنـامج     ٢٠٣٠الشامل الرئيسي، ومما يتسق مع مـا ورد يف خطـة عـام    

ىل معاجلة جوانب الفقر املتعـددة األبعـاد، باالسـتناد    اإلمنائي. ومضت قائلة إن الربنامج يسعى إ
بصورة خاصة إىل اخلربات اآلتية من أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكـارييب سـعياً إىل تقامسهـا    

ذلـك   عاملياً. وشددت على قضية العاملية املندرجة يف والية الربنامج اإلمنـائي، مؤكـدة علـى أن   
لـدور الـدول األعضـاء     خبطاب التنمية، مثال من خـالل دعمـه  الربنامج قائد فكري فيما خيتص 

. وهــو ال يســعى إىل االضــطالع بــدور إمنــائي يف البلــدان الــيت   ٢٠٣٠يف تصــميم اخلطــة لعــام  
يكون فيها ذلك داخال يف نطاق واليته، بل يسعى إىل تعظيم ميزاته النسـبية حيثمـا لزِمـت.     ال

علـى مسـاعدة    -حسـبما أكـدت    -مج اإلمنـائي  وبشأن العمل املتصل باألزمات، يعمـل الربنـا  
مجوع السكان املشردين واملهاجرين، بالتعـاون مـع شـركائه الـذين يؤيـدون بقـوة جـه القـائم         
على تعزيز القدرة على الصمود، وهذا جمال ميكن أن يكون فيه الربنامج اإلمنائي خري معـني يف  

يل منـوذج عملـه القـائم علـى حالـة      غمار األزمـة. وأكـدت أن الربنـامج اإلمنـائي سيواصـل تعـد      
متويله الفعلية، ولكنـها شـددت علـى أنـه رغـم سـعي ذلـك الربنـامج بنشـاط إىل توسـيع قاعـدة            
متويله، بوسـائل تشـمل االسـتعانة مبـاحنني غـري تقليـديني مـن قبيـل املصـارف اإلمنائيـة والقطـاع            

مل يسـهم   ،املقترحـة  اخلاص واملؤسسات اخلريية وفرادى األشـخاص، ونوافـذ التمويـل اجلديـدة    
دولـة عضـو    ١٢٠دولة عضواً مبوارد أساسية للربنامج اإلمنـائي باملقارنـة بـأكثر مـن      ٥١سوى 

أسهمت مبوارد أساسية ملؤسسات أخرى داخلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة. وأكـدت       
تص بإعـداد  أن الربنامج اإلمنائي سيواصل املشاركة بنشاط مع الدول األعضاء الشريكة فيما خي

اسـتراتيجيته املتعلقـة بالتعـاون فيمـا بـني بلــدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، بينمـا يواصـل أيضــاً           
إعطاء دفعة قوية ألنشطته املتصلة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، اليت تشـمل التزامـه بالعمـل    

ص مبوضوع أقل البلدان يف البلدان املتوسطة الدخل والبلدان اجلزرية الصغرية النامية. وفيما خيت
ــامج عمــل       ــة اســتعراض برن ــامج اإلمنــائي يشــارك بصــورة نشــطة يف عملي ــت إن الربن منــواً، قال

ويف دعــم عمليــة انتقــال البلــدان الــيت ترفــع أمساؤهــا مــن قائمــة أقــل    ٢٠١٦اســطنبول يف عــام 
ائـة مـن   يف امل ١٥البلدان منواً. وكررت القول بأن الربنامج اإلمنائي سيخصص مـا ال يقـل عـن    
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موارده اآلتية مـن نوافـذ التمويـل األربـع لتعمـيم مراعـاة قضـييت املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني            
ــة       ــة متــر اآلن مبرحل ــه. وأكــدت أن منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائي املــرأة، الشــاملتني، يف أعمال

شـمل  ، وهـذا ي ٢٠٣٠اإلصالح املتواصل، كجزء من اجلهود الرامية إىل دعم تنفيذ خطة عـام  
اعتماد ـج التعمـيم والتسـريع ودعـم السياسـات املشـترك فيمـا بـني منظمـات األمـم املتحـدة.            
وباملثل، فإن الربنامج اإلمنـائي يشـارك يف دعـم حـوارات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ويف        

لالستعراض الذي جيـري كـل أربـع سـنوات. وأبـرزت انشـغال        ٢٠١٦استعراض النوعية لعام 
كفالــة املزيــد مــن التمثيــل اجلنســاين واجلغــرايف يف جمموعــة املنســقني املقــيمني.   املنظومــة ــدف

وأخرياً، طمأنت مـديرة الربنـامج الـس إىل أن الربنـامج اإلمنـائي يقبـل كافـة توصـيات جملـس          
  مراجعي احلسابات ويعاجلها بصورة فعالة، وأنه مستعد إلتاحة املزيد من املعلومات للمجلس.

  
  طرية واملسائل املتصلة االربامج القُ    

عرض املدير اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة، يف الربنامج اإلمنـائي، هـذا البنـد.      - ٢٠
وقدم مديرو الربامج اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ألفريقيـا، والـدول العربيـة، وأوروبـا     

البحر الكارييب عرضـاً تفصـيلياً ملشـاريع وثـائق      ورابطة الدول املستقلة، وأمريكا الالتينية ومنطقة
ـــزانيا     الــربامج القُطريــة لكــل مــن إثيوبيــا، وأذربيجــان، واألرجنــتني، وأوروغــواي، ومجهوريــة تن
املتحــدة، واجلمهوريــة العربيــة الســورية، والعــراق، فضــالً عــن التمديــد األول ملــدة ســنة للــربامج  

ينيـداد وتوبـاغو، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، ومجهوريـة      القُطرية لكل من أوكرانيا، والربازيل، وتر
  الو الدميقراطية الشعبية، وغانا، ومتديد الربنامج القُطري للفلبني ملدة سنتني.

، اسـتعرض الـس التنفيـذي وأجـاز الـربامج القُطريـة التاليـة:        ٢٠١٤/٧ووفقاً للقـرار    - ٢١
ــا  ــا املتحــدة   (DP/DCP/ETH/3)إثيوبي ــة ترتاني ــا؛  (DP/DCP/TZA/2)، ومجهوري ، بالنســبة ألفريقي

ــورية    ــة العربيــــة الســ ، Corr.1)و  DP/DCP/IRQ/2، والعــــراق ((DP/DCP/SYR/3)واجلمهوريــ
، بالنســـبة ألوروبـــا ورابطـــة الـــدول  (DP/DCP/AZE/4)بالنســـبة للـــدول العربيـــة؛ وأذربيجـــان  

، بالنســبة ألمريكــا (DP/DCP/URY/3)، وأوروغــواي (DP/DCP/ARG/3)املســتقلة؛ واألرجنــتني 
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

وأحاط الس التنفيذي علماً بالتمديدات األوىل ملدة سـنة للـربامج القُطريـة لكـل مـن        - ٢٢
كـانون الثـاين/    ١داد وتوباغو، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية للفتـرة مـن      الربازيل، وتريني

ــاير إىل  ــا   ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٣١ين ــة، وغان ــة الدومينيكي ــا، واجلمهوري ؛ وألوكراني
، وهـي متديـدات أقرـا    ٢٠١٧كانون األول/ديسـمرب   ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للفترة من 

  .(DP/2016/3)بالفعل مديرة الربنامج 
ووافق الس التنفيذي أيضا على متديـد الربنـامج القُطـري للفلـبني ملـدة سـنتني للفتـرة          - ٢٣
  .(DP/2016/3) ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١من 
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  التقييم  - ثالثا   
عرض مدير مكتـب التقيـيم املسـتقل، يف الربنـامج اإلمنـائي، هـذا البنـد. وعـرض مـدير            - ٢٤

التقيـيم الـذي يتنـاول إسـهام الربنـامج اإلمنـائي يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام           التقييم باملكتب
)DP/2016/4 ؛(       ــربامج والسياســات، يف الربنــامج اإلمنــائي، رد ــرض مــدير مكتــب دعــم ال وع

  ).DP/2016/5اإلدارة على التقييم (
وأثىن أعضاء الس على مكتب التقييم املستقل تقديراً لتقريره املتعلق بإسهام الربنامج   - ٢٥

ــراءات ا  ــائي يف اإلجـ ــديراً     اإلمنـ ــى اإلدارة تقـ ــه، وعلـ ــة لـ ــتجابة اإلداريـ ــام واالسـ ــة باأللغـ ملتعلقـ
الستجابتها. وحثُّوا الربنامج اإلمنائي على أن يكفل أن تكون التوصيات أساسـاً لتعزيـز تعاونـه    
يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام مسـتقبالً. وشـددت الوفـود علـى إسـهام الربنـامج اإلمنـائي         

إلجراءات املتعلقة باأللغام، على النحو الذي أقر بـه فريـق التقيـيم، ال سـيما     إسهاماً عظيماً يف ا
عمله اهلـادف إىل تعزيـز القـدرة املؤسسـية للشـركاء الـوطنيني وزيـادة سـالمة وأمـن اتمعـات           
احمللية املتضررة من األلغام. ورحبـت الوفـود بعمـل الربنـامج اإلمنـائي اهلـادف إىل حتسـني سـبل         

لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، وأيـدت بالكامـل رؤيتـه إلزالـة األلغـام وحتقيـق        الرزق وتيسري ا
االقتصــادية، مبــا يف ذلــك مســاعدة الضــحايا الــيت تركــز علــى اإلعاقــات   -التنميــة االجتماعيــة 

والتنمية الشاملة للجميع. كما رحبت الوفود بتشديد الربنامج اإلمنائي على اتبـاع نهـج خمتلفـة    
الرجال، والفتيان، والفتيات فيما خيتص بالتوعية مبخاطر األلغام، وأخـذه مبنظـور   إزاء النساء، و

جنساين. وأكدت الوفود أن عمل الربنامج اإلمنائي بشأن اإلجراءات املتعلقة باأللغـام جيـب أن   
يتشكل وفقاً للنتائج ذات األولوية الواردة يف الربامج القُطرية املتفق عليها، وشجعت الربنـامج  

منائي على العمل مع احلكومات الوطنيـة علـى ضـمان توليـد أنشـطتها يف جمـال إزالـة األلغـام         اإل
  أثراً أكثر إجيابية يف اتمعات احمللية األفقر واألكثر ميشاً.

وأكدت الوفود على ضرورة دعم التزام الربنامج اإلمنائي االستراتيجي الطويـل األجـل     - ٢٦
ت املتعلقــة باأللغــام دعمــاً حمكمــاً علــى صــعيد املقــر والصــعيد  بــدعم الــربامج اجلاريــة لإلجــراءا

اإلقليمي عمالً على توفري املشورة التقنية، ودعم القدرات، والتوجيه العملي للبلدان اليت تنتقـل  
إىل مرحلة التنفيذ الوطين لربامج اإلجراءات املتعلقة باأللغـام. وبنـاء القـدرات اإلداريـة الوطنيـة      

املتعلقة باأللغام أمر أساسي، يشتمل علـى اخلـدمات االستشـارية القويـة يف      الالزمة لإلجراءات
مكاتب الربنـامج اإلمنـائي القُطريـة وحتسـني تعمـيم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف اإلجـراءات          

سيما للمناطق املتضررة. والحظت الوفود أن هـذا النـهج ينبغـي: أن يراعـي      اإلمنائية األعم، ال
خاطر احمللية قبل حتديد األولويـات؛ وأن يتضـمن مؤشـرات واضـحة للنجـاح؛      االحتياجات وامل

ويشرك اتمـع املـدين وغـريه مـن الشـركاء يف التخطـيط اإلمنـائي لالنتعـاش يف مرحلـة مـا بعـد            
النــزاع؛ ويسـتهدف زيـادة الكفــاءة واملسـاءلة. وأعربـت الوفـود عــن تطلعهـا إىل إعـادة تأكيــد         

مله املتعلق باإلجراءات املتعلقة باأللغـام علـى الصـعيد العـاملي، وطلبـت      الربنامج اإلمنائي على ع
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أن يعكس الربنامج اإلمنائي عمله املتعلق باإلجراءات املتعلقة باأللغام يف تقاريره السنوية املقبلـة  
ويف خطته االستراتيجية التالية، بينما يقدم للمـاحنني الـذين يـوفرون مـوارد غـري أساسـية إبالغـاً        

  يف التوقيت املناسب ويركز على النتائج.يأيت 
واستجابة لإلشارات املتكـررة إىل الصـالت القائمـة بـني املسـاعدة املقدمـة إىل ضـحايا          - ٢٧

أن خطـة   األلغام والعمل األعم املتعلق باإلعاقـات، ذكـر مـدير التقيـيم مبكتـب التقيـيم املسـتقل       
. وذكـر  ٢٠١٥شاملة ألوجه اإلعاقة يف عـام  التقييم ملنتصف املدة قد تضمنت تقييماً للتنمية ال

، ممـا ميهـد السـبيل    ٢٠١٧أن املكتب سيقدم نتائج ذلك التقييم يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام    
ملناقشات مع اإلدارة بشأن سبل التقدم فيما خيتص بقضايا اإلعاقة، مـع مراعـاة اتفاقيـة حقـوق     

  منائي اآلخذ يف التطور.األشخاص ذوي اإلعاقة واالعتراف بعمل الربنامج اإل
وأوضح مدير مكتب التقييم املستقل أن املقيمني قـد سـعوا إىل إدراج األدلـة املسـتمدة       - ٢٨

من امليدان واتمعـات احملليـة، الـيت تشـمل دراسـات إفراديـة عديـدة تقـدم أدلـة مسـتمدة علـى            
  اإلمنائية. جالصعيد القُطري من شأا أن تساعد على جتميع املعلومات إلظهار النتائ

وشــدد مــدير مكتــب دعــم الــربامج والسياســات، يف الربنــامج اإلمنــائي، علــى أن دور     - ٢٩
الربنـامج اإلمنــائي يتمثــل يف دعــم اجلهــود، بطريقــة حمايــدة، حلــل املشــكالت الــيت تتســبب فيهــا  

مهات األلغام األرضية ولتقليل اخلسائر البشرية إىل احلد األدىن. وأوضح أنه بينمـا تسـاعد املسـا   
غري األساسية على متويل برامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام، تكفل املـوارد األساسـية أن ميتلـك    
الربنـامج اإلمنــائي القـدرة التقنيــة واالستشـارية الالزمــة لبنـاء القــدرات الوطنيـة، واحلفــاظ علــى      

ــامج       ــه بينمــا أوىل الربن ــربامج. وذكــر أن ــذ ال ــة، وتنفي ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــة  األفرق اإلمنــائي أولوي
، ظـل  ٢٠١٧إىل  ٢٠١٤لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف خطته االستراتيجية للفترة املمتدة مـن  

ــربامج ويــدرج اإلجــراءات املتعلقــة       ــدان املســتفيدة مــن ال ــواردة مــن البل ــات ال يســتجيب للطلب
لغـام وغريهـا مـن    باأللغام يف عمله اإلمنائي العام، مما يكمل جهود دائرة لإلجراءات املتعلقة باأل

إىل  ٢٠١٣املنظمات اليت تنفذ استراتيجية األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام للفترة من 
. وشـدد علـى دفــع التبـادل اهلائـل احلــادث يف نطـاق التعـاون فيمــا بـني بلـدان اجلنــوب         ٢٠١٨

ربنـامج اإلمنـائي مـن    لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وأكد أن تعبئـة املـوارد تكمـل مـا يتمتـع بـه ال      
دراية فنية وقدرة تنسيقية يف املناقشات اليت جتري مع املاحنني ملسـاندة تلـك اجلهـود. وقـال إنـه      

للحرب ال ميكن أن يشترك الربنامج اإلمنائي يف أنشطة داخلة يف إطـار   مبوجب القواعد الدولية
أكــد أمهيــة تقاســم املعــارف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام إال عنــد توقــف النـــزاع. ويف اخلتــام،  

ـــزع       ــاطق املتضــررة مــن األلغــام ون ــى املن ــة إىل التعــرف عل واملعلومــات يف إطــار اجلهــود الرامي
  منها. األلغام

: تقييم إسهام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     ٢٠١٦/١اعتمد الس التنفيذي القرار   - ٣٠
  ة.يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام واالستجابة اإلداري
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  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  بيان املدير التنفيذي، والربامج القُطرية واملسائل املتصلة ا  - رابعا   

أعرب املـدير التنفيـذي لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، يف بيانـه املوجـه إىل الـس            - ٣١
للسـكان)، عـن شـكره للـرئيس      التنفيذي (املتاح على املوقـع الشـبكي لصـندوق األمـم املتحـدة     

. ٢٠١٥ونواب الـرئيس املنتهيـة واليـام، تقـديراً اللتـزامهم وقيـادم وتـوجيههم طـوال عـام          
وكفلــت مشــاركتهم الفعالــة يف الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنميــة  

ــدويل لل ٢٠١٥املســتدامة، ومشــاورات مــا بعــد عــام    ــة  ، إدراج خطــة املــؤمتر ال ســكان والتنمي
 ٢٠٣٠وحقوق وصحة ومتكني املرأة والشباب إدراجاً حمكماً يف خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

للعائد الـدميوغرايف يتـيح فرصـة     ٢٠٣٠وأهداف التنمية املستدامة. وأوضح أن إقرار خطة عام 
لسـكان  فريدة أمام الصندوق كي يسرع بعمله املتعلق بالطموحات األساسية للمـؤمتر الـدويل ل  

؛ ٢٠١٦. مث هنــأ الـرئيس ونــواب الــرئيس املنتخـبني حــديثاً لعــام   ٢٠١٤والتنميـة ملــا بعـد عــام   
وذكر أن ذلك العام سيكون حمورياً بالنسبة للمجتمع اإلمنائي الدويل، إذ يبدأ تنفيذ خطـة عـام   

  وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠٣٠
املتعـددة اجلوانـب، مبـا يف ذلـك      ٢٠١٥ام وألقى املدير التنفيذي الضوء على إجنازات ع  - ٣٢

، واتفاق باريس بشأن تغير املناخ املعتمـد يف املـؤمتر احلـادي والعشـرين     ٢٠٣٠اعتماد خطة عام 
 الصـادرة عـن  ألطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، وخطة عمل أديـس أبابـا   

أن خطة العمل تلك دف إىل املواءمة بني التدفقات  املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وذكر
ــة      ــة، مــن ناحي ــة والبيئي ــة، واألولويــات االقتصــادية واالجتماعي ــة، مــن ناحي والسياســات التمويلي
أخــرى؛ مث شــدد علــى احلاجــة إىل تعبئــة املــوارد احملليــة. وشــدد علــى كــون التمويــل أمــراً حيويــاً  

أن ساحة التمويل ال تزال متثل حتدياً وأن احلالة هـذه   لنجاح أهداف التنمية املستدامة، كما أكد
  تتطلب تفكرياً جديداً وشراكات جديدة وطرائق جديدة لتصريف األعمال.

وشدد على أمهية التمويل األساسي الذي ميكن التنبؤ بـه للسـماح للصـندوق باحلفـاظ       - ٣٣
اخنفاضــاً يف املــوارد شــهد  ٢٠١٥علـى خــدمات فائقــة اجلـودة والوفــاء بواليتــه. وقــال إن عـام    

مليون دوالر ويعزى أساساً إىل تقلبات أسعار الصرف غـري املواتيـة، مـع     ٨٠األساسية مقداره 
. واجلزء األعظم مـن التمويـل غـري األساسـي، املوجـه      ٢٠١٦توقُّع املزيد من االخنفاض يف عام 

يصعب على الصـندوق   مما غالباً إىل الروافد غري املواضيعية، عبارة عن التزامات قصرية األجل،
مهمة احلفاظ على إطاره املؤسسي القوي، مبـا يف ذلـك جتميـد الوظـائف. وأكـد أن الصـندوق       
قد أنشأ، ألجل التصدي ملا يواجهـه مـن حتـديات، وحـدة إلدارة التمويـل غـري األساسـي وأنـه         

فـع االبتكـار   جيري حواراً جوهرياً مع املاحنني لتحسني حالة التمويـل األساسـي بينمـا يواصـل د    
  يف العمليات وإجناز الربامج.
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أن والية الصـندوق مل تكـن يف أي وقـت مـن األوقـات باألمهيـة       املدير التنفيذي وأكد   - ٣٤
اليت تتسـم ـا حاليـاً. وذكـر أن الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة، واملسـاواة بـني            

 عنها للتنميـة املسـتدامة، ولـتفجري طاقـة     اجلنسني، ومتكني النساء والشباب أمور أساسية ال غىن
العائد الدميوغرايف، وبناء القدرة على الصمود. وبعد أن أكـد أن خطـة املـؤمتر الـدويل للسـكان      

ــة وخطــة عــام   ــالقطع، ذكــر أن الصــندوق ســريكز      ٢٠٣٠والتنمي ــدعمان بعضــهما بعضــاً ب ي
ــام     ــى تنظــيم اُألســرة، و   ٢٠٣٠اســتثماراته الكــربى يف إطــار خطــة ع ــدميوغرايف،  عل ــد ال العائ

  واالستجابة اإلنسانية وبناء القدرة على الصمود، وتسخري البيانات ألغراض التنمية.
ــن        - ٣٥ ــيت تســتهدف الوصــول إىل م وتســتند أنشــطة الصــندوق يف جمــال تنظــيم اُألســرة، ال
، إىل برنامج إمدادات الصـندوق، الـذي ميثـل أضـخم صـندوق عـاملي لتنظـيم        “يف املؤخرة بقوا”

اُألســرة وأكــرب مــورد ملوانــع احلمــل. وهلــذا الربنــامج أمهيــة رئيســية فيمــا خيــتص بتحقيــق أهــداف 
مليــون امــرأة  ١٢٠ املتمثلــة يف متكــني ٢٠٢٠التنميــة املســتدامة وأهــداف تنظــيم اُألســرة يف عــام 

. وأوضـح أنـه رغـم إنقـاذ     ٢٠٢٠وفتاة أخريات من استخدام موانع احلمـل احلديثـة حبلـول عـام     
نسـمة وتـوفريه باليـني الـدوالرات أنفقهـا علـى        ٧٠٠ ٠٠٠ج اإلمدادات أرواح أكثـر مـن   برنام

، ٢٠٠٧الرعاية الصحية يف البلدان اليت شهدت أعلـى نسـب عـدم تلبيـة االحتياجـات منـذ عـام        
إذ تقدر فجوة التمويل للربنـامج علـى مـدى     تظل هناك أزمة متويل عاملية يف جمال تنظيم اُألسرة،

مس املقبلة مببلغ بليون دوالر، األمر الذي ميكن أن يهدد أثـر الربنـامج بـاخلطر علـى     السنوات اخل
  امتداد العامل.

وأكد املـدير التنفيـذي أن أعمـال الصـندوق اهلادفـة إىل بلـوغ احلـد األمثـل إلمكانـات            - ٣٦
 الشابات واملراهقات، عن طريق العائد الدميوغرايف، تركـز علـى يئـة الظـروف لتمكينـهن مـن      
ممارسة حقهن يف الصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم اُألسرة. ويعمل الصندوق علـى دعـم هـذه    
املبادرة مع الشركاء باللجوء، مثالً، إىل املنتدى االقتصادي العاملي، والبنك الـدويل، ومشـروع   
متكــني املــرأة والعائــد الــدميوغرايف يف منطقــة الســاحل، واملنظمــات القائمــة علــى أســاس ديــين،   

خالفها، وبتعزيز احلوار الرفيع املستوى، وتسهيل اجلهود اإلقليميـة، ودعـم إعـداد الدراسـات     و
  الوطنية الالزمة للتخطيط الوطين، ويئة بيئة مواتية لالستثمار املتعدد القطاعات.

وأوضــح أن الصــندوق يقــدم يف حــاالت األزمــة خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة     - ٣٧
ين يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، والـــيمن، وجنـــوب الســـودان، ويتصـــدى للعنـــف اجلنســـا

ومجهورية أفريقيا الوسطى، يف مجلة بلدان، وهي تتعرض غالباً حلاالت صعبة مشوبة بالتطرف 
يركـز علـى خطـة     ٢٠١٥تقرير حالة سكان العامل عام وانتهاكات حقوق اإلنسان. وذكر أن 
ن املعرضـة لألزمـات. ويتطلـع صـندوق األمـم املتحـدة       لتغيري أحوال النسـاء والفتيـات يف البلـدا   

، حيث سيوجه نـداًء اللتمـاس مزيـد مـن التمويـل      ٢٠١٦للسكان إىل مؤمتر ماحني سوريا عام 
يف املائــة مــن وفيــات  ٦٠لتلبيــة الطلــب امللــح للمشــردين داخليــاً والالجــئني. ونظــراً ألن حنــو   

قات إنسانية، فإن الصـندوق حمـام قـوي يـدافع عـن      اُألمهات على الصعيد العاملي حتدث يف سيا
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، مبـا يف ذلـك الـدفاع عنـها يف ظـروف األزمـات       “كل امرأة، كل طفل، يف كل مكان”خطة 
والكوارث، وذلك بتقدمي خدمات تشمل أدوات الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة وتوظيـف الدرايـة     

  الفنية، حيثما لزمت.
عـم وتطـوير القـدرات املتعلقـة بإعـداد البيانـات       وختاماً، أبرز اسـتمرار الصـندوق يف د    - ٣٨

واإلحصاءات، والنظم الوطنية للبيانات السكانية، والقدرة على مجع البيانات املصنفة وحتليلـها  
واستخدامها ألغراض الربجمة وتتبع التقدم. وسيتيح استعراض منتصف املـدة الـذي جيـري عـام     

، فرصـة تسـمح للصـندوق    ٢٠١٧إىل  ٢٠١٤ة من ، ويتناول اخلطة االستراتيجية للفتر٢٠١٦
بتحســني اجتاهــه االســتراتيجي وزيــادة مواءمتــه مــع اســتعراض األنشــطة التنفيذيــة املضــطلع ــا  
ألغراض التنمية الذي جيري كل أربع سنوات، والـذي خيضـع هـو اآلخـر لالسـتعراض يف عـام       

زيـادة فعاليـة الرقابـة    . وباملثـل، فـإن الصـندوق ملتـزم دومـاً ب     ٢٠٣٠، وكذا خطـة عـام   ٢٠١٦
  واملساءلة.

وشكر أعضاء الس املدير التنفيذي على قيادته الفعالة، وأعربوا عـن تأييـدهم القـوي      - ٣٩
املستمر ألعمال الصندوق يف كل من البلدان اليت تعاين من األزمات والبلدان اليت ال تعاين من 

واإلجنابيــة واخلــدمات املتعلقــة األزمــات فيمــا خيــتص بتعزيــز وتقــدمي خــدمات الصــحة اجلنســية 
باحلقوق اإلجنابية، بالتركيز على النساء والشـباب والسـكان الضـعفاء. وأعربـوا عـن سـرورهم       
بتركيز الصندوق على تنظيم اُألسرة، والعائد الدميوغرايف، واالسـتجابة اإلنسـانية وبنـاء القـدرة     

دئ خطة املؤمتر الدويل للسكان على الصمود، وتسخري البيانات ألغراض التنمية، متشيا مع مبا
. وأكدوا أن صـندوق  ٢٠٢٠، وشراكة تنظيم اُألسرة حبلول عام ٢٠٣٠والتنمية، وخطة عام 

األمم املتحدة للسكان هو، حبكم واليته، اجلهة األمثل لقيادة اجلهود املبذولـة يف إطـار اهلـدفني    
هـدفني شـاملني    -نظـرهم  مـن وجهـة    -من أهداف التنمية املستدامة، اللذين يعتـربان   ٥و  ٣

  .“عدم إغفال أحد”كلها واهلدف الشامل املقصود به  ٢٠٣٠مقصود ما حتقيق خطة عام 
وأعربت الوفود عن ثنائها وتأييدها القويني ألعمـال الصـندوق يف الظـروف اإلنسـانية       - ٤٠

املسـتدامة. وكانـت   اليت اعتربا الوفود بالغة األمهية للسالم واالنتعاش وحتقيـق أهـداف التنميـة    
الوفود تـدعم بشـدة أعمـال الصـندوق يف صـفوف املشـردين داخليـاً والالجـئني يف اجلمهوريـة          
ــا،        ــرب أفريقي ــوال يف غ ــاء اإليب ــي وب ــراق، واُألردن، والســتجابته لتفش ــة الســورية، والع العربي

ىل املســاعدة ســيما فيمــا خيــتص بالنســاء والشــباب يف املنــاطق النائيــة، ومهــا فئتــان حتتاجــان إ  ال
االقتصـادي. ويف هـذا الصــدد، كـان يســاور     -وتنميـة القـدرات حتقيقــاً لالنتعـاش االجتمــاعي    

خاص إزاء احلالة اهلشة للنساء والفتيات يف أحوال الطوارئ وكـذا العنـف    الوفود القلق بشكل
وحثـت   .٢٠١٥تقريـر حالـة سـكان العـامل عـام      املوجه ضدهن، وذلك علـى النحـو املوثـق يف    

وفود اتمع الدويل على معاجلة هـذه القضـايا معاجلـة مباشـرة يف مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل         ال
. وباإلشارة إىل مركزية الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة يف     ٢٠١٦اإلنساين عام 
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، أكـدت الوفـود الـدور القيـادي     ٢٠١٥إطار سنداي للحد من خمـاطر الكـوارث ملـا بعـد عـام      
، ال فيما خيتص بتقدمي املساعدة فحسب، بل فيما خيتص أيضاً بضـمان قـدرة النسـاء    للصندوق

والفتيات على القيام بدور جهات فاعلة يف جمايلّ بنـاء السـلم واألمـن، ويف جمـال إرسـاء أُسـس       
التنمية الطويلة األجل. وهذا يشمل عمـل الصـندوق النـاجح بالفعـل، يف إدارة برناجمـه اخلـاص       

ذي جعل منه فاعالً رئيسياً يف جمال تـوفري إمكانيـة احلصـول علـى موانـع احلمـل       باإلمدادات، ال
وأدوية الصحة اإلجنابية وخدماا ولوازمها، ال سـيما يف األحـوال اإلنسـانية. ورحبـت الوفـود      
بإصالحات الصندوق املقترحة لربنامج اإلمدادات، إال أا أعربت عن قلقها ألن نـدرة املـوارد   

  فعلي يف مستويات اإلمدادات، وميكن أن تعرض تأثري الربنامج للخطر. أدت إىل اخنفاض
ويتنـاول   ٢٠١٦وشددت الوفود على كون استعراض منتصف املدة الذي جيري عـام    - ٤١

اخلطة االستراتيجية فرصة طيبة تتيح للصندوق تعديل مسار برناجمه علـى حنـو يتسـق مـع خطـة      
ا يتماشـى مـع ميزاتـه النسـبية. وأعـرب وفـدان عـن        وأهداف التنميـة املسـتدامة، مبـ    ٢٠٣٠عام 

اهتمامهما باالستفادة من االجتمـاع املشـترك الـذي تعقـده اـالس التنفيذيـة يف حزيران/يونيـه        
باعتبـــاره منتـــدى ملناقشـــة القضـــايا املتعلقـــة باملنظومـــة ككـــل واألعمـــال التحضـــريية    ٢٠١٦

ذي جيــري كــل أربــع ســنوات  يف إطــار اســتعراض السياســات الشــامل الــ   ٢٠١٦الســتعراض 
ويتناول األنشـطة التنفيذيـة املضـطلع ـا ألغـراض التنميـة، مـن أجـل حتديـد دور الصـندوق يف           

يف إطار الرؤية العامـة لألمـم املتحـدة حتديـداً أفضـل. والحظـت وفـود         ٢٠٣٠تنفيذ خطة عام 
ي أن يظـل  أخرى أن دعم الصـندوق للبلـدان األقـل منـواً يف إطـار برنـامج عمـل اسـطنبول ينبغـ         

أيضــا أولويــة مــن األولويـــات. ورأت تلــك الوفــود أن نتـــائج حــوارات الــس االقتصـــادي        
واالجتماعي متثل مدخالت رئيسية من أجل املناقشة يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بأسـرها  

أن  ومعاجلة أزمات العامل اإلنسانية املتعددة. واقترح ٢٠٣٠بشأن التوازن بني تنفيذ خطة عام 
يقوم الصندوق بدور أكرب يف إدارة الشـؤون الصـحية العامليـة، ال سـيما علـى سـبيل االسـتجابة        
ــا            ــرب أفريقي ــوال يف غ ــريوس إيب ــن ف ــل تفشــي كــل م ــن قبي ــيت م ــة ال للطــوارئ الصــحية العام

زيكــا يف أمريكــا الالتينيــة، حيــث ســجلت وفيــات اُألمهــات واملواليــد اجلــدد أرقامــاً    وفــريوس
حنو استثنائي. والحظت تلك الوفود أن تلك املواضـيع ينبغـي أن تنـاقش يف مـؤمتر     مرتفعة على 

، اللـذين ينبغـي أن   ٢٠١٦ومؤمتر ماحني سـوريا عـام    ٢٠١٦القمة العاملي للعمل اإلنساين عام 
  يشارك الصندوق يف األعمال التحضريية هلما مشاركة فعالة.

األولويـة علـى التخطـيط القـائم     ورحب أعضاء الـس بتركيـز الصـندوق علـى سـبيل        - ٤٢
على األدلة، والشفافية، واملساءلة، فضالً عن محلته لبناء القدرات املؤسسية واإلقليمية والوطنية 
الالزمة جلمع وحتليل البيانات املتسمة باملوثوقية واجلودة الشديدة. وقـال هـؤالء األعضـاء إـم     

البيانـات وإعـداد املؤشـرات املتعلقـة     يعتمـدون علـى الصـندوق يف املسـاعدة علـى زيـادة جـودة        
بالــديناميات الســكانية وكــذلك إمكانيــة احلصــول علــى خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة.  
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وأعربــوا عــن ترحيبــهم بــالتقييم املشــترك الــذي أجــراه الصــندوق مــع مفوضــية األمــم املتحــدة    
جنة الدائمة املشتركة بني لشؤون الالجئني، وأوصى بزيادة االهتمام بتنفيذ املبادئ التوجيهية لل

ــة العربيــة         ــانية يف اجلمهوري ــف اجلنســاين يف االســتجابة اإلنس ــيم مراعــاة العن ــاالت وتعم الوك
ــه بينمــا جــرى تقــدير احلاجــة إىل معاجلــة        ــذلك، فإن ــة ب الســورية. وفيمــا خيــتص مبســألة متعلق

لــب إىل احتياجـات املؤسســات الوطنيـة فيمــا خيــتص بالقـدرات عــن طريــق تنميـة القــدرات، طُ    
الصندوق أن يكفل معقولية مقترحاتـه الداعيـة إىل التحسـني ودعمهـا بسياسـات قويـة ومـوارد        
مناسبة. وشددت الدول األعضاء على أن جناح أنشطة الصندوق يف شىت أحناء العامل ال بـد أن  
يستند إىل شراكات مع أصحاب املصلحة املتعددين وتنسيق حمكم مع املؤسسـات األخـرى يف   

  ألمم املتحدة اإلمنائية.منظومة ا
ونظراً للواليـة اهلامـة والسـتمرار النمـو االقتصـادي البطـيء يف منـاطق بعينـها، يسـاور            - ٤٣

الوفود القلق بشأن استمرار االجتاه النـزويل يف املوارد األساسية، الذي قالـت الوفـود إنـه ميكـن     
وفـود عـن السـالمة املاليـة     أن يهدد جودة أنشطة الصندوق ويشوه األولويات. كما تساءلت ال

ــود        ــاطي االســتجابة اإلنســانية، فضــالً عــن جه ــة الطــوارئ واحتي للصــندوق املركــزي ملواجه
الصندوق املبذولة ملواصلة متويلهما، وذلك علـى ضـوء عـدد مـن األزمـات املتزامنـة الـيت يـتعني         

بتحقيـق  على الصندوق أن يعاجلها. ورحبـت الوفـود جبهـود الصـندوق الراميـة إىل االضـطالع       
ــق بشــأن          ــدي القل ــل، أُب ــذا اــال. وباملث ــني الوكــاالت يف ه ــاحنني والتنســيق ب ــني امل ــاغم ب التن
التخفيضات احلادثـة يف أعـداد املـوظفني ويف التحركـات احلادثـة علـى الصـعيد اإلقليمـي جـراء          

بـه   احلالة املالية املتعسرة. وشددت جمموعة من الوفود بقوة على الدور الرئيسي الـذي تضـطلع  
مكاتب الصندوق اإلقليميـة يف جمـال تقـدمي الدرايـة التقنيـة، والوصـول إىل الشـبكات اإلقليميـة         
والعاملية، وتقاسم املمارسات احلميدة. وبصورة شاملة، شجعت الوفـود كـل مـن ميكنـه زيـادة      
التبـــرعات علــى أن يفعــل ذلــك، بينمــا أوصــت بــأن يواصــل الصــندوق بــذل قصــارى اجلهــود   

در متويــل وشــراكات جديــدة أعــرض وترتيبــات غــري تقليديــة، مبــا يف ذلــك   الستكشــاف مصــا
  الترتيبات مع القطاع اخلاص وعن طريق التمويل احمللي.

ورد املدير التنفيذي مكرراً اإلعراب عن التزام الصندوق باالرتباط جبميع الشركاء فيما   - ٤٤
تنميـة، مؤكـداً يف الوقـت نفسـه     وخطة املؤمتر الدويل للسكان وال ٢٠٣٠خيتص بتنفيذ خطة عام 

أن الصندوق سيتعني عليه اختاذ املزيد من اإلجـراءات مبـوارد أقـل وحتسـني التنسـيق مـع منظومـة        
األمم املتحدة اإلمنائية. وسوف يعمل الصندوق مع الس على معاجلـة كافـة القضـايا املطروحـة     

  .٢٠١٧إىل  ٢٠١٤ترة من يف استعراض منتصف املدة الذي يتناول اخلطة االستراتيجية للف
وفيما يتعلق بالعمل اإلنساين، قال املدير التنفيذي مطمئناً الوفود إن الصندوق سـيقدم    - ٤٥

خدماته يف جو من الشفافية وسيعمل على ضمان بروز اجلنسانية ومحاية املرأة والفتاة يف مؤمتر 
تخدم صـندوق مواجهـة   . وذكر أن الصندوق قـد اسـ  ٢٠١٦القمة العاملي للعمل اإلنساين عام 
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الطــوارئ للتصــدي لألزمــات اإلنســانية يف مجلــة بلــدان مــن بينــها العــراق واجلمهوريــة العربيــة   
الســورية، بينمــا أكــد علــى احلاجــة إىل اســتمرار التمويــل الكــايف لتلبيــة الطلــب. وفيمــا خيــتص  

الصحي علـى   بالتصدي لوباء اإليبوال، قال إنه من الالزم عمل املزيد ملعاجلة وسائل التشخيص
الصــعيد العــاملي وبنــاء منظومــات صــحية قويــة علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي. وفيمــا يتعلــق   
بفــريوس زيكــا، فقــد خطــى الصــندوق خطــوات عــن طريــق مكاتبــه القُطريــة لضــمان وضــوح  

  املعلومات ولتـزويد النساء والفتيات خبدمات الرعاية الصحية السابقة للوالدة.
يسعى بنشاط الكتشاف مسارات غري تقليدية لتعبئـة املـوارد وأنـه    وأكد أن الصندوق   - ٤٦

توصـل بالفعـل إىل اتفاقــات مـع بلــدان لتمويـل بـرامج ختفيفــاً للضـغط علــى املـوارد األساســية.        
وطمأن الوفود، قـائالً إنـه رغـم زيـادة تركيـز الصـندوق علـى األزمـات اإلنسـانية والصـعوبات           

ة الــدخل أولويــة عليــا. وسيواصــل الصــندوق إجــراء      املاليــة يظــل عملــه يف البلــدان املتوســط    
مشاورات مع تلك البلـدان وبـذل قصـارى جهـده للحفـاظ علـى رتـب الوظـائف يف املكاتـب          
اإلقليمية ودون اإلقليمية. ويف هذا الصدد، ألقى الضوء على إمكانية تعبئة املوارد على الصـعيد  

، وجنـوب أفريقيـا، والصـني، واهلنـد     اإلقليمي. كما رحب مببـادرة االحتـاد الروسـي، والربازيـل    
) السـتخدام نقـل التكنولوجيـا واملعرفـة     “جمموعة بـريكس ”(وهي البلدان املعروفة سوياً باسم 

  فيما بني بلدان اجلنوب ملساعدة البلدان على استغالل العائد الدميوغرايف.
  

  الربامج القُطرية واملسائل املتصلة ا    

للصندوق (لشؤون الربامج) ذلـك البنـد. وتـوىل املـديرون     عرض نائب املدير التنفيذي   - ٤٧
اإلقليميون للصندوق عن مناطق الدول العربية، وآسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ، وشـرق أفريقيـا      
واجلنــوب األفريقــي، وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، وأوضــحوا تفاصــيل الــربامج   

وريــة تنـــزانيا املتحــدة، واجلمهوريــة العربيــة     القُطريــة لكــل مــن إثيوبيــا، وأوروغــواي، ومجه    
السورية، والعراق، فضالً عن التمديد لفتـرة سـنتني لربنـامج الفلـبني القُطـري، والتمديـد الثـاين        
ملدة سنة واحدة للربناجمني القُطريني للجزائر واليمن، والتمديد األول ملدة سنة واحدة للربنامج 

  القُطري لغانا.
على ذلك، فأعربت عن قلقها إزاء افتقاد الوضوح فيما خيـتص بعمليـة   وعقَّبت الوفود   - ٤٨

حتضــري وإقــرار الــربامج القُطريــة. ويف هــذا الصــدد، شــددت الوفــود علــى األمهيــة البالغــة لتــويل  
البلدان املستفيدة من الربامج زمام التخطيط االستراتيجي والصياغة والتنفيـذ للـربامج القُطريـة،    

  سؤولية الوطنية، وباشتراك كافة أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين.مبا يتمشى مع مبدأ امل
، وثائق الربامج القُطرية لكل من ٢٠١٤/٧استعرض الس التنفيذي وأقر، وفقاً للقرار   - ٤٩

)، ومجهوريـــة DP/FPA/CPD/URY/3، وأوروغـــواي ()Corr.1 و DP/FPA/CPD/ETH/8(إثيوبيـــا 
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)، DP/FPA/CPD/SYR/8)، واجلمهورية العربيـة السـورية (  DP/FPA/CPD/TZA/8ترتانيا املتحدة (
  )DP/FPA/CPD/IRQ/2والعراق (

ووافق الس التنفيذي على التمديد لفترة سـنتني لربنـامج الفلـبني القُطـري، والتمديـد        - ٥٠
ــيمن (    ــر وال ــاجمني القُطــريني للجزائ ــاين لســنة واحــدة للربن )، وأحــاط علمــاً  DP/FPA/2016/2الث

  ).DP/FPA/2016/2بالتمديد األول لسنة واحدة للربنامج القُطري لغانا (
    

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  بيان املديرة التنفيذية  - خامسا   

شكرت املديرة التنفيذية، يف كلمتها االفتتاحية املوجهة إىل الس (املُتاحة على املوقع   - ٥١
الشبكي ملكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع)، الـرئيس ونـواب الـرئيس املنتهيـة واليـام،         

ئيس ونـواب الـرئيس املنتخـبني    . وهنـأت الـر  ٢٠١٥تقديراً اللتزامهم ودعمهم على مدى عـام  
. واسترعت االنتباه إىل االزدياد املزعج يف عدد األزمات اإلنسانية، والنمـو  ٢٠١٦حديثاً لعام 

السكاين العاملي املتسارع، واالحترار العاملي، وتغير املنـاخ. وألقـت الضـوء علـى عمـل مكتـب       
التحـديات، بالعمـل مـع شـركاء مـن      األمم املتحدة خلدمات املشاريع اهلـادف إىل معاجلـة هـذه    

ــة، ومشــتريات،         ــة حتتي ــدمي منتجــات لالســتجابة الســريعة، وبني ــام واخلــاص، لتق القطــاعني الع
ــة        ــة العربي ــات الســالم يف اجلمهوري ــانية وعملي ــات اإلنس وخــدمات إدارة مشــاريعية يف العملي

ا مع اآلخرين يف وتلك خربات يتطلع الصندوق إىل تقامسه -السورية واليمن على سبيل املثال 
  .٢٠١٦مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين عام 

وقالت إنـه ألجـل مواصـلة التصـدي هلـذه التحـديات عـدل املكتـب وحسـن كُـالً مـن              - ٥٢
هيكله ووظيفتـه، وزاد تنسـيقه مـع منظمـات األمـم املتحـدة األخـرى، ال سـيما منظمـة العمـل           

زز وظيفتــه املتعلقــة باالتصــاالت والــدعوة. ويف عــام الدوليــة ومنظمــة الصــحة العامليــة، وإنــه يعــ
، يسـتند إىل معـايري   “تقريـراً متعلقـاً باالسـتدامة   ”، سيضم املكتـب إىل تقريـره السـنوي    ٢٠١٦

املبادرة العاملية لتقارير األداء، ال يركز على املخاطر املالية وحدها بل يركز أيضاً على املخـاطر  
إىل الشـراكة   ٢٠١٦ع اخلاص. كما سينضم املكتب يف عام التشغيلية، ويستند إىل خربة القطا

العامليــة لبيانــات التنميــة املســتدامة، إذ ســيعمل مــع الشــركاء علــى إنشــاء وكشــف واســتخدام    
  بيانات للمساعدة على وضع حد للفقر، وحماربة الالمساواة والظلم، ومكافحة تغير املناخ.

عامـاً إجيابيـاًً بالنسـبة ملكتـب األمـم       ٢٠١٥وشددت املديرة التنفيذية علـى كـون عـام      - ٥٣
املتحدة خلدمات املشاريع، اتسـم بزيـادة جـودة العمليـات وفعاليـة التغيـرات اهليكليـة، مبـا فيهـا          

ــدة تســمى    ــد لألمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع  ”إنشــاء منصــة جديــدة وحي  “املكتــب الوحي
. كمــا ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  ١خمصصـة لــنظُم دعمــه اإلداريــة واملاليــة، وبـدأ تشــغيلها يف   
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أنشأ املكتب جلنة معنية باالستثمار لتقدم املشـورة بشـأن إدارة أكثـر مـن بليـون دوالر يشـرف       
ــة     عليهــا ســنوياً. وأكــدت املــديرة التنفيذيــة أن املكتــب يواصــل الســعي إىل االبتكــار وإىل تعبئ

وســيقدم املكتـــب يف  اســتثمارات مــن القطــاع اخلــاص لتحقيـــق أهــداف التنميــة املســتدامة.        
إىل  ٢٠١٤اســتعراض منتصــف املــدة خلطتــه االســتراتيجية، املمتــدة مــن  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب 

  .٢٠٣٠، وسيسمح هذا االستعراض بزيادة ضبط املسار خلطة عام ٢٠١٧
وأثــىن أعضــاء الــس علــى املكتــب تقــديراً لنهوجــه املبتكــرة احلديثــة إزاء املشــتريات      - ٥٤

املشاريع وإدارا، وهي النهوج القائمة على مبادئ التنميـة املسـتدامة حسـبما    املستدامة وتنفيذ 
. وإذ أقرت الوفود بتركيز املكتب تركيزاً واضحاً على االسـتدامة  ٢٠٣٠وردت يف خطة عام 

يف مجيع جماالت عمله، سرها بوجه خاص عمل املكتب بطريقة مسـؤولة يف جمـال املشـتريات؛    
ألمم املتحدة األخرى على استخدام املكتـب لتلبيـة احتياجاـا مـن     وشجعت الوفود منظمات ا

      درة املوارد. وشـجعت الوفـود املكتـب علـى املضـياملشتريات، ال سيما نظراً لظروف ازدياد ن
يف اتباع النمـوذج الـذي وضـعه للمشـتريات املسـتدامة يف شـراكة جاريـة مـع منظمـات األمـم           

اص، وهذا جمال يتمتع فيه مبيزة نسبية معينة، ال سـيما يف  املتحدة، والبنك الدويل، والقطاع اخل
تعبئة الدعم ألهداف التنمية املستدامة. وفضالً عن ذلك، أعربت الوفود عن تقـديرها لنمـوذج   
إدارة األعمال الفريد لدى املكتب يف إطار منظومة األمم املتحدة، حيـث يتضـح جناحـه، كمـا     

شــطته، مــع تنــوع مــدى اجلهــات الفاعلــة املنتميــة إىل   الحظــت الوفــود، يف تنــامي ميزانيتــه وأن 
القطاع العام والقطاع اخلاص، اليت تعمل غالباً يف أقسـى البيئـات. وشـددت الوفـود علـى دور      

، وشــجعته علــى مواصــلة جهــوده  ٢٠٣٠املكتــب احلاســم يف الطريــق حنــو حتقيــق خطــة عــام   
دارة احملُكمـة للمخـاطر واسـتمرار    لتحقيق شفافية وفعالية متزايـدتني دائمـاً، ال سـيما بفضـل اإل    

  املشاركة مع القطاع اخلاص.
ورداً على ذلك، رحبت املديرة التنفيذية بالدعم القـوي املتواصـل الـذي يبديـه أعضـاء        - ٥٥

الس للتوصل إىل سبل مبتكرة لتعزيـز التنميـة املسـتدامة، مبـا فيهـا املشـتريات املسـتدامة، الـيت         
ســيكون عــام حتــول بالنســبة  ٢٠١٦كتــب. والحظــت أن عــام متثــل حجــر زاويــة لعمليــات امل

للمكتب بينما هو يعمل على إدخال منصـة جديـدة للمعلومـات واالتصـاالت ومنصـة جديـدة       
للتجارة اإللكترونية لتيسري الوصول األسهل إىل الشركاء وتعزيز احللول اجليدة املبتكرة احملققـة  

شركاء علـى تعمـيم معلومـات بشـأن موقـع األمـم       لفعالية التكاليف. كما يتعاون املكتب مع ال
املتحدة الشبكي املخصص للمشترين على الشبكة الدولية ألجل التوسع يف استخدامه، وتعزيز 
االبتكار وبلوغ احلد األقصى الستخدام التمويـل املتـاح ملسـاعدة أولئـك األشـد احتياجـاً إليـه.        

زيـز نظُمـه املخصصـة إلدارة املخـاطر،     كما يعين العمل مع القطاع اخلاص سعي املكتـب إىل تع 
ــة املخــاطر واجلــودة، ــدف حتســني إدارة املخــاطر          ــؤخراً وحــدة ملراقب ــيت تشــمل إنشــاءه م ال

  شركائه. مع
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  اجلزء املشترك    
  توصيات جملس مراجعي احلسابات  - سادسا   

منــائي عــرض مــدير مكتــب اخلــدمات اإلداريــة، بالربنــامج اإلمنــائي، تقريــر الربنــامج اإل   - ٥٦
وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية بشـأن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات       

). وعرض نائب املدير التنفيذي (للشؤون اإلدارية)، بصندوق األمـم  DP/2016/6( ٢٠١٤لعام 
متابعــة تقريــر جملــس مراجعــي حســابات األمــم  املتحــدة للســكان، تقريــر املــدير التنفيــذي عــن  

واملرفقــات). وعــرض نائــب   DP/FPA/2016/1: حالــة تنفيــذ التوصــيات ( ٢٠١٤املتحــدة لعــام 
املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع تقريــر املكتــب عــن تنفيــذ توصــيات  

  ).DP/OPS/2016/1( ٢٠١٤ي احلسابات لعام جملس مراجع
وأعرب أعضاء الس عن تقديرهم آلراء مراجعي احلسابات غري املتحفظة فيما خيص   - ٥٧

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم املتحــدة    
املشاريع، ورحبوا بالتقـدم الـذي أحرزتـه عمومـاً املنظمـات الـثالث مجيعهـا يف تنفيـذ         خلدمات 

توصيات جملس مراجعي احلسابات. وكانت هناك دعوة للمنظمات كي تواصـل، كجـزء مـن    
أولوياا يف جمال مراجعة احلسابات، التركيز على القضايا الشـاملة والناشـئة، مبـا فيهـا القضـايا      

ــدروس     املتصــلة بتحــديات تن  ــة للقطــاع العــام، وتواصــل تقاســم ال ــذ املعــايري احملاســبية الدولي في
املستفادة فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحـدة. وعقَّبـت الوفـود، بـدورها، علـى جمـاالت       
التقدم والتحسن يف كل وكالة على حدة. وكان هناك أيضاً طلب ملزيد من املعلومات بشـأن:  

أجرا كل منظمة وكيف تؤثر تلك التغيرات علـى املـوارد البشـرية؛    (أ) التغريات اهليكلية اليت 
(ب) خطة حتقيق الفوائد املتولدة عن التغيرات اهليكلية، لكي يتمكن أعضاء الس من حتديـد  

مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، علـى وجـه التحديـد، مبـا يف          إسهاماا النوعية؛ (ج)
املوعد املدرج يف خطة املكتب لالنتهاء من دراسته الـيت تتنـاول   ذلك مزيد من التفاصيل بشأن 

  حتقيق الفوائد جراء تنفيذ عملية ختطيط موارده املؤسسية.
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

بعد أن أثىن أعضاء الس على الربنامج اإلمنائي، تقديراً للتقدم الذي أحـرزه يف تنفيـذ     - ٥٨
احلسابات، رحبـوا بالفرصـة السـنوية املتاحـة ملمارسـة الرقابـة وحصـر        توصيات جملس مراجعي 

ااالت اليت أدخلت فيهـا اإلدارة حتسـينات. والحظـوا علـى وجـه التحديـد النقصـان احلـادث         
 ٢٠٠٧يف املائة تقريباً يف عدد األولويات العليا املتصلة مبراجعة احلسابات منذ عـام   ٥٠بنسبة 

مراجعة احلسابات اليت ظلـت عالقـة ألمـد طويـل. وبينمـا رحبـوا        وقُرب األخذ التام بتوصيات
بالرؤى املتعمقة املتعلقة بكيفية معاجلة التحديات اإلدارية بشأن التقدم فيما خيتص باألولويـات  

، قـــالوا إـــم يتوقعـــون ٢٠١٥-٢٠١٤الثمـــاين املتعلقـــة مبراجعـــة احلســـابات لفتـــرة الســـنتني  
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احملــرز حنــو تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلســابات.  معلومــات أكثــر حتديــداً بشــأن التقــدم
وطلبوا معلومات أوىف يف التقارير املقبلـة بشـأن طريقـة اسـتجابة الربنـامج اإلمنـائي للتوصـيات،        
ــب األمــم املتحــدة          ــارير صــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومكت ــوا أن تستكشــف تق واقترح

  ى التفصيل املتوقع.خلدمات املشاريع إمكانية التوصل إىل فكرة بشأن مستو
وأعربت الوفود عن سرورها إزاء قيام الربنامج اإلمنائي باعتبار املشتريات أولوية عليا،   - ٥٩

ورحبــوا بــاإلجراءات الوقائيــة الــيت اختــذها الربنــامج اإلمنــائي للتخفيــف مــن االحتيــال والفســاد  
نامج اإلمنائي اجلديدة املتعلقـة  وإساءة استعمال األموال. وأبدوا اهتماماً شديداً باستراتيجية الرب

باملشتريات، وأعربوا عن تفاؤهلم بإمكانيات معاجلتها قضايا القدرات واالمتثـال، وأعربـوا عـن    
تطلعهم إىل أثرها املتحقق مسـتقبالً. وحثـوا الربنـامج اإلمنـائي، وكـذا منظمـات األمـم املتحـدة         

األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع يف     األخرى، على االستفادة من الدراية اليت يتمتع ا مكتب 
جمـال املشـتريات. وشــدد أعضـاء الــس علـى وجـوب زيــادة جهـود الربنــامج اإلمنـائي ملعاجلــة        

أوصـى بــه جملـس مراجعــي    املخـاطر املرتبطـة باعتمــاده علـى الشــركاء اخلـارجيني. وكـرروا مــا     
، ال سيما الشركاء الذين احلسابات، إذ رأوا أن هناك حاجة إىل زيادة مراقبة الشركاء املنفذين

املنسق املنقح  ٢٠١٥يتبعون طريقة التنفيذ الوطين. وبينما أعربوا عن سرورهم ببدء تنفيذ ج 
ــذه       ــة لتنفي ــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة إيــالء األولوي ــة، شــجعوا الربن إلطــار التحــويالت النقدي

دد، حثُّــوا الربنــامج . ويف هــذا الصــ٢٠١٦ومراقبتــه عــن كثــب، ورفــع تقريــر إىل الــس عــام  
اإلمنائي على االستثمار يف بناء القدرات العالية اجلودة لبدء تنفيـذ اإلطـار اجلـاري، ال سـيما يف     

  البلدان املعرضة ملخاطر شديدة.
وفيما يتعلق باالحتيال، رحب أعضاء الس بالطريقة الشفافة الـيت عـاجل ـا الربنـامج       - ٦٠

ره املايل، ولكنهم جلأوا إىل التخمني بشأن ما إذا كان نقصان عدد اإلمنائي هذه املسألة يف تقري
القضـايا املبلَّـغ عنـها عائـداً إىل تـدخل اإلدارة أو هــو جمـرد اخنفـاض يف عـدد حـاالت اإلبــالغ.          
وأشاروا إىل قرارات الس السابقة، وأكدوا أنه يتعني على الربنامج اإلمنائي أن يبذل قصـارى  

سات قويـة معروفـة للمـوظفني كافـة، حلمايـة املـبلّغني عـن األعمـال غـري          جهوده، مدعوما بسيا
الضــعف  القانونيـة مـن االنتقــام. وعلـى ســبيل االسـتجابة لتعليقــات مراجعـي احلســابات بشـأن      

املتواصل يف إدارة املشاريع ورقابتها واإلبـالغ عنـها إبالغـاً مرحليـاً، شـجعت الوفـود الربنـامج        
عليا لضمان جودة الربجمة واإلدارة القائمة على النتـائج علـى الصـعيد    اإلمنائي على إيالء أولوية 

القُطري. كما ينبغي أن يكفل الربنامج اإلمنائي إعداد املكاتب القُطرية تقـارير حسـنة التوقيـت    
بشأن كافة املشاريع وتلبيتها ملتطلبات مراقبة املشاريع، مبا يف ذلك حتديث سـجالت املخـاطر.   

 ٢٠١٤لتزامات التأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة قـد زادت بعـد عـام        والحظت الوفود أن ا
عامـاً   ١٥جراء عوامـل خارجيـة، وإدراكـاً منـها أن لـدى الربنـامج اإلمنـائي اسـتراتيجية مـداها          
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لتمويل الفجوة الفاصلة بني االلتزامات األصلية واملبلغ املمول، التمست تفاصيل إضافية بشـأن  
  حىت تارخيه.جناح هذه االستراتيجية 

  
  صندوق األمم املتحدة للسكان    

يف تنفيـذ معظـم    ٢٠١٥رحب أعضاء الس مبا أحرزه الصندوق من تقـدم منـذ عـام      - ٦١
توصيات جملس مراجعـي احلسـابات. وبعـد أن اعترفـوا بـأن بيئـات العمـل احلافلـة بالتعقيـدات          

ز يف إعـداد وتنفيـذ إطـاره    تعرض الصندوق ملخاطر جسيمة، أعربوا عن سرورهم بالتقـدم احملـر  
املؤسسي إلدارة املخاطر، وأعربوا عن رغبتـهم يف رؤيـة التقـارير املقبلـة وقـد تضـمنت بيانـات        
عن أثره. إال أم أكدوا على احلاجة إىل ضـمان امـتالك كافـة وحـدات األعمـال املشـاركة يف       

ليــة واالســتدامة. تقييمــات املخــاطر االســتراتيجية مــا يلــزم مــن تــدريب ومهــارات متنحهــا الفعا 
يف تعزيـز قـدرة    ٢٠٠٩وأعربوا عن تقديرهم للتقدم املشهود الذي أحرزه الصندوق منـذ عـام   

املكاتب القُطرية وامليدانية، وعن سرورهم باجلهود املبذولة لتحسني الرقابة بواسـطة اسـتعراض   
أـم حثُّـوا    شامل ألحوال املكاتب الالمركزيـة والتنقيحـات املدخلـة علـى دليلـه التنظيمـي. إال      

على زيادة الرصد والتقييم لقدرات املكاتـب اإلقليميـة والقُطريـة، والتمسـوا معلومـات إضـافية       
  بشأن األثر العام ملمارسة اهليكلة اإلقليمية.

ــتريات وإدارة      - ٦٢ ــات مشـ ــندوق ترتيبـ ــتالك الصـ ــة إىل امـ ــى احلاجـ ــود علـ ــددت الوفـ وشـ
لتتبــع الشـحنات مــن شـأنه أن يســاعد    للمخـزون تتسـم بــالقوة، ورأت أن وجـود نظــام أفضـل    

الصندوق على رصد التسليم والتوزيع وخيلق إمكانية زيادة فعالية إدارة اإلمدادات. وشـجعت  
الوفــود الصــندوق علــى رصـــد النظــام اجلديــد وتــأثريه علـــى إجنــاز الــربامج رصــداً حمكمـــاً.          

اإلمـداد ضـماناً لوصـول    أكدت أمهية مقاييس التتبع املنتظم على كافة مسـتويات سلسـلة    كما
ــق باملخــاطر املرتبطــة       ــا يتعل ــت املناســب. وفيم ــدادات إىل املســتفيدين املســتهدفني يف الوق اإلم
ــاملي،        ــه نظــام الربجمــة الع ــى الصــندوق إلطالق ــود عل ــت الوف باســتخدام الشــركاء املنفــذين، أثن

طه تـوفري  وأعربت عن تطلعها إىل مهامـه الوظيفيـة الـيت تـؤدى علـى مـرحلتني ورحبـت باشـترا        
الشركاء املنفذين تقارير مرحلية دورية حسنة التوقيت فيما خيتص خبطـة العمـل قبـل حصـوهلم     
على مدفوعات. وبينما رحبت الوفود باملعلومات احملدثة بشأن التقييم اجلزئي اجلديـد يف إطـار   

ــار وتق      ــة، فضــالً عــن السياســة املنقحــة املوضــوعة الختي ــهج املنســق للتحــويالت النقدي ــيم الن ي
ــه       ــز رقابت ــى اســتخدام هــذه األدوات ملواصــلة تعزي الشــركاء املنفــذين، شــجعت الصــندوق عل

  للشركاء املنفذين وإدارته لشؤوم.
كما أعرب أعضاء الس عن سرورهم إزاء حتسن إدارة شـؤون اخلـرباء االستشـاريني      - ٦٣

االختصاصات وضمان  والرقابة عليهم من خالل استعراض مجيع عقود اخلدمة القائمة لفحص
ــرباء      ــرادى اخلـ ــأن فـ ــة بشـ ــة املتبعـ ــة املنقحـ ــوا بالسياسـ ــة. ورحبـ ــود اخلدمـ ــة عقـ التقيـــد بسياسـ
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ــود.     ــيم األداء قبـــل جتديـــد العقـ ــة لتقيـ ــة اجلديـــدة املخصصـ ــاألداة اإللكترونيـ ــاريني وبـ االستشـ
  شجعوا الصندوق على مواصلة استعراض هذه السياسات واألدوات لضمان فعاليتها. كما
وبينما رحبت الوفـود مبسـتوى الشـفافية والتفصـيل لـدى الصـندوق، طلبـت مزيـداً مـن            - ٦٤

الصراحة بشأن إجراءات مراجعة احلسابات يف دورات الس املقبلـة، وطلبـت تضـمني التقـارير     
املالية والبيانات املالية املراجعة يف مرفق يضاف إىل رد اإلدارة. ورحبت الوفود بتقليل مستويات 

ــداً مــن اإليضــاح، ال ســيما بشــأن إدارة الصــندوق      الســي ــة، والتمســت مزي ــات املالي ولة يف البيان
للمخاطر وعائد االستثمارات. وإذ الحظت الوفود ازدياد التزامات التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء     

كتواريـة؛ ويف هـذا الصـدد، التمسـت الوفـود      ، جراء تغيري االفتراضات اال٢٠١٤اخلدمة يف عام 
إضــافية بشــأن جنــاح تنفيــذ إطــار إدارة املخــاطر يف املؤسســة حــىت تارخيــه. كمــا طلبــت  تفاصــيل 

الوفود الوضوح بشأن العملية واملخاطر املتعلقة بتحويـل األمـوال إلدارة االلتزامـات املترتبـة علـى      
يتصل بذلك من تدابري مخففـة   استحقاقات املوظفني فيما خيص مديري الصناديق اخلارجية، وما

اختذها الصندوق. وأخرياً، التمست الوفود معرفة ما إذا كانت حالة الصندوق املالية الصـعبة قـد   
أثرت على قدرته على تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات وعـن طريقـة حتقيـق ذلـك يف          

  حالة الرد على ذلك باإلجياب.
  

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

قرير وأقــروا بأوجــه الضــعف الــيت يتعــرض هلــا املكتــب يف   رحــب أعضــاء الــس بــالت   - ٦٥
ظــروف ميدانيــة صــعبة. وأعربــوا عــن ســرورهم بــاجلهود الــيت بــذهلا املكتــب للتصــدي لتلــك     
املخاطر والتخفيف من آثارها، ال سيما باستخدام النظام اجلديـد إلدارة املخـاطر الـذي بـدأ يف     

نـه سيسـاعد علـى إنشـاء إطـار فعـال إلدارة       ، وهو النظام الذي قـالوا عنـه إ  ٢٠١٣تشغيله عام 
املخاطر. وأعرب أعضاء الس عن تطلعهـم إىل إيـراد آثـار ذلـك الربنـامج اجلديـد يف التقـارير        

أثنوا على املكتب إلنشائه نظاماً جديداً للتخطـيط يسـتخدم يف التخطـيط للمـوارد      املقبلة. كما
يف التقريـر للعـرض علـى الـس يف      املؤسسية، وأعربوا عن سرورهم إليـراد حتـديث لألوضـاع   

الدورة العادية األوىل. والتمسوا مزيداً من املعلومات بشـأن جهـود املكتـب الراميـة إىل حتسـني      
القــدرة علــى الصــعيد القُطــري الســتخدام نظــام إدارة املخــاطر فيمــا خيــتص مبشــاريع املكتــب،   

يع علـى مـدى فتـرة بقائهـا.     بوسائل تشـمل تقيـيم القـدرة والرقابـة فيمـا خيـتص بسـالمة املشـار        
وطلبــوا مزيــداً مــن التفاصــيل بشــأن الطريقــة الــيت بفضــلها يســتطيع الــس دعــم تلــك اجلهــود  
بواســطة بــرامج تنميــة املشــاريع أو عــن طريــق التخطــيط إلدارة مــوارد املشــاريع. وقــالوا إــم    

املكتـب   يتطلعون إىل معلومات أوىف بشـأن توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات الـيت مل يقـدم       
  بعد تقارير بشأا، وإم يلتمسون الوضوح بشأن كيفية متابعة املؤسسة لتلك التوصيات.

ورداً على ذلك، أوضح مدير مكتب اخلدمات اإلداريـة، بالربنـامج اإلمنـائي، مـا يلـي:        - ٦٦
(أ) سيواصل الربنامج اإلمنائي اتباع ج منظم إزاء توثيـق تقدمـه يف معاجلـة توصـيات مراجعـة      
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ــة       ا ــة الرفيع ــدى اللجــة اإلداري ــد مــن التفاصــيل؛ (ب) ل ــوفري املزي حلســابات، بوســائل تشــمل ت
املستوى، أيضاً، مبادرة لزيادة املنهجية يف معاجلة وتقليل التزامات التأمني الصـحي بعـد انتـهاء    
اخلدمة، بوسائل تشمل حتسني االسـتفادة مـن السـلطات الصـحية الوطنيـة وخمططـات التـأمني.        

نظمات األمم املتحدة ستكون مستعدة لإلبالغ عن تلك املبادرة يف دورة مقبلة مـن  وقال إن م
ــال إن       ــة، ق ــد إلحــداث تغــيريات هيكلي ــق الفوائ دورات الــس. وفيمــا خيــتص مبوضــوع حتقي
الربنامج اإلمنائي قد أحرز قدراً طيباً من التقـدم، وإن بعـض الفوائـد سـيأيت ـا املسـتقبل، وإنـه        

  ت صلة باملوضوع حسبما طلب الس.سيقدم معلومات ذا
وهــو  ،وأشــار نائــب املــدير وكــبري مــوظفي الشــؤون املاليــة مبكتــب اخلــدمات اإلداريــة  - ٦٧

يتناول قضايا ذات طابع جد فين، إىل أن تقريـر الربنـامج اإلمنـائي يشـمل مرفقـاً تفصـيلياً يـورد        
حالة كل مالحظة من مالحظات مراجعـة احلسـابات. وقـال إن اإلدارة مسـتعدة لكـي تنـاقش       
مع أعضاء الس خيارات أخرى لعرض املعلومات بشكل خمتلف. وأضاف قـائالً إن الربنـامج   

قد أجرى استعراضاً لعمله مع الشركاء الوطنيني، بالتركيز علـى مـا اتبِـع مـن عمليـات       اإلمنائي
خمتلفة، وتلك ممارسة تتجـاوز طريقـة النـهج املنسـق للتحـويالت النقديـة لتغطـي قضـايا أخـرى          
متصلة باملوضوع. وأشار إىل أن اإلدارة قد قامـت مبناقشـة داخليـة لورقـة مفاهيميـة وأن لـديها       

زة للتنفيــذ يف غضــون أســبوعني، ال تشــمل جمــرد منــوذج للتقيــيم قــائم علــى    خطــة عمــل جــاه 
املخاطر بل تشمل أيضـاً خيـارات لبنـاء القـدرات املسـتهدفة علـى الصـعيد القُطـري. وسـتدمج          
البلـدان املســتفيدة مــن الــربامج منــوذج التقيــيم واخليــارات لبنــاء القــدرات املســتهدفة يف براجمهــا  

ة علــى ذلــك تشــمل قاعــدة البيانــات العامليــة للربنــامج اإلمنــائي املتعلقــة  القُطريــة. واألمثلــة الدالــ
بالتقدم الذي حترزه املكاتب القُطرية يف تنفيذ طريقة النهج املنسق للتحويالت النقديـة. ولفـت   
نائب املدير االنتباه أيضـا إىل أن معـدل اسـتكمال املكاتـب القُطريـة للتقييمـات الكليـة قـد بلـغ          

يف املائـة. وإضـافة إىل ذلـك،     ٦٨ن معدل استكماهلا للتقييمات اجلزئية قد بلـغ  يف املائة وأ ٨٠
خطة للتأمينات. وأكد أنه رغم هذا التقدم احملرز، يلزم حتقيق  ٥٨أعدت املكاتب القُطرية حنو 

املزيد. والحـظ أن الشـفافية فيمـا خيـتص بتنفيـذ طريقـة النـهج املنسـق للتحـويالت النقديـة قـد            
، وإن هذا إيقاع سيسعى الربنـامج اإلمنـائي جاهـداً    ٢٠١٤ة عما حتقق عام زادت بدرجة كبري

إىل احلفاظ عليه بينما يواصل العمل مع شركائه املنفـذين. وشـدد علـى أخـذ الربنـامج اإلمنـائي       
االحتيال مأخذاً جاداً كل اجلدية سواء يف داخله أو مع شركائه، ونتيجة لذلك أصـدر سياسـة   

شجع كل شريك وطين على امتالك سياسة ملكافحة االحتيال. وذكر جديدة بشأن االحتيال ت
أن مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات، وهو هيئـة مسـتقلة، هـو الـذي توصـل إىل األعـداد       

  املفترضة حلاالت االحتيال وبذلك يكفل أال تتمكن اإلدارة من التأثري على ذلك بأية طريقة.
ا زال ميثـل جمـال عمـل رئيسـي للربنـامج اإلمنـائي،       وأكد أن رصـد املشـاريع والـربامج مـ      - ٦٨

الــذي ابتكــر جــاً ثالثــي املراحــل، يبــدأ بنشــأة الربنــامج وميــر بتنفيــذ املشــروع وينتــهي باخلتــام.   
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وباملثل، ظل التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة جماالً هاماً بالنسبة للربنـامج اإلمنـائي، الـذي ميـول     
تزامــات، الــيت متثــل رقمــاً متقلبــاً يرصــده الربنــامج اإلمنــائي بدقــة  يف املائــة مــن االل ٤٩حــىت اآلن 

ويعدله بانتظام. وهذه ممارسة تستغرق وقتاً ألن الربنامج اإلمنائي يعـوض تـأخره بشـأن التزامـات     
ماضية مفتقرة إىل التمويل الكامل تراكمت على مدى عدد من السـنوات. وأوضـح أن الربنـامج    

ة ممولة متويالً جزئيـاً، خمصصـات قبـل أن يتلقـى متويلـه التـام، وهـذا        اإلمنائي يصدر، بوصفه منظم
هو سبب تبنيـه ـج السـنوات اخلمسـة عشـر. وفيمـا خيـتص بـبطء التنفيـذ، اسـترعى االنتبـاه إىل            
برنامج اإلجناز املعجل لدى الربنامج اإلمنائي الذي يرصـد البلـدان العشـرة الـيت حتتـل رأس قائمـة       

اعدها على زيادة اإلجناز؛ وفيما خيتص بـإغالق املشـاريع، الـذي ميثـل قضـية      البلدان املتخلفة ليس
كربى، أكد أن إطالق أداة ومبادئ توجيهيـة جديـدة للمشـاريع القدميـة قـد سـاعد علـى حتقيـق         

. واسـترعى االنتبـاه إىل الدراسـة املسـتقلة الـيت جيريهـا وتشـمل        ٢٠١٥قدر كبري من التقـدم عـام   
ــامج اإلمنــ    ــن الربن ــالً م ــاطي      كُ ــأن االحتي ــة بش ــاريع اإلنتاجي ــم املتحــدة للمش ائي وصــندوق األم

التشغيلي، مع مراعاة كافة التعليقات الصادرة عن جملس مراجعي احلسابات؛ وأضـاف قـائالً إن   
ــام         ــذ يف ع ــيبدأ التنفي ــب بينمــا س ــت قري ــاهزاً يف وق ــيكون ج ــر س ــا يتعلــق  ٢٠١٦التقري . وفيم

مكافحة االحتيـال، قـال إنـه نظـراً لنطاقهـا العـريض يقـوم         باإلجراءات التشغيلية املوحدة لسياسة
الربنامج اإلمنائي بتحديث السياسة بانتظام كي تعكس التغـيريات احلاصـلة يف احملتـوى التـوجيهي     

  اإلفرادي لكل جمال بعينه.
وأشـار مــدير شــعبة اخلــدمات اإلداريــة التابعــة لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان إىل أن    - ٦٩

ــد   ــه  الصــندوق ق ــن يف حزيران/يوني شــيم     ٢٠١٥د ــوذج تقي ــية إلدارة املخــاطر، من ــه املؤسس آليت
املخاطر، وهو عبارة عن عملية ناجحة مدفوعة داخلياً حققت معدل امتثال مرتفـع. وقـد صـمم    

، السـتخداماً جزئيـاً يف التوعيـة يف خمتلـف     ٢٠١٦منوذج االستجابة للمخاطر، الذي يدشن عـام  
سيشـهد ايـة    ٢٠١٦اع املخاطر املمكن حتققها. ونظـراً ألن حزيران/يونيـه   أحناء الصندوق بأنو

الدورة األوىل لنموذج تقيـيم املخـاطر، سـيغتنم الصـندوق الفرصـة إلحصـاء الـدروس املسـتفادة،         
اليت سوف يدجمها يف عمله يف املستقبل. ويتمثـل هدفـه يف كفالـة أن يكـون التخطـيط املؤسسـي       

ــن    ــة املخــاطر جــزءا م ــة اإلدارة املؤسســية    ملواجه ــة يف الصــندوق. وأكــد أن آلي املمارســة العادي
للمخاطر تشمل أيضاً تقييم خماطر االحتيال، اليت أقرت عدم التسامح إطالقاً مع خماطر االحتيـال  
يف شىت أحناء الصندوق؛ وسوف يعزز منـوذج التصـدي للمخـاطر سياسـة عـدم التسـامح إطالقـاً        

. ونظراً ألن الصندوق يعمل باطراد يف بيئات شديدة التعرض ٢٠١٦مىت نفذت تنفيذا تاماً عام 
للمخاطر، من قبيـل األزمـات اإلنسـانية، فـإن الصـندوق سـيقوم بالرصـد الـدقيق وسـيداوم علـى           
حتديث آلياته املخصصة إلدارة املخاطر من أجل التصدي للمخاطر الناشئة. وبينما ميثل التدريب 

ة املؤسســية للمخــاطر، جلـأ الصــندوق إىل التــدريب باســتخدام  عنصـراً رئيســياً مــن عناصـر اإلدار  
وذلك رغم تشديد املتكلم على كون اكتساب الدرايـة   ،اإلنترنت حصراً جراء الصعوبات املالية

الفنية بفضل النموذج أمراً متعلقاً إىل حد كبري بالتعلُّم باملمارسة. وقـال إن الصـندوق يعمـل مـع     
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يف على وضـع سياسـة منقحـة تسـتهدف إدمـاج طريقـة النـهج املنسـق         الربنامج اإلمنائي واليونيس
للتحــويالت النقديــة يف أداتــه املخصصــة لتقيــيم قــدرات شــركائه املنفــذين، مبــا يف ذلــك املبــادئ   
ــب        ــد ومالحظــة تقل ــا خيــتص بقضــايا الســيولة واملخــاطر والعائ ــة للمســتخدمني. وفيم التوجيهي

و يهدف إىل احلفـاظ علـى السـيولة واحلصـر يف     ، أكد أن الصندوق، وه٢٠١٤األسواق يف عام 
معدل حمدد، يسعى إىل ضمان حصوله على أمواله ومن مث اختار االسـتثمارات الطويلـة األجـل.    
والحظ أن البيانات املالية الراهنة تبين اخنفاضا يف نسبة عائد االسـتثمارات القصـرية األجـل الـيت     

لك، أكد للمجلس أن االستثمارات عموماً ظلت حلَّ موعد استحقاقاا يف سنة واحدة. ومع ذ
، بينما كادت االستثمارات الطويلة األجل تتضاعف باملقارنـة  ٢٠١٣ على مستوياا احملققة عام

. وأدار الصندوق استثماراته باالشتراك مع خزانة الربنـامج اإلمنـائي   ٢٠١٣ مبستوياا احملققة عام
  السيولة، ال املخاطرة.بواسطة سياسة مشتركة تدفعها احلاجة إىل 

وفيمــا يتعلــق مبوضــوع التــأمني الصــحي بعــد انتــهاء اخلدمــة، أكــد أن الصــندوق حيتــل    - ٧٠
املرتبة الثالثة بني منظمات األمم املتحدة فيما يتعلق بتمويل االلتزامات، حيث سعى إىل ضمان 

املتعلقـة بـاملوظفني   متويل االلتزامات السابقة على أساس سنوي، وأنه متـول االلتزامـات اجلاريـة    
املوجودين واجلدد على أساس شهري، مع تعميل تكاليف التأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة     
يف االشــتراكات املدفوعــة املقتطعــة مــن املرتبــات، وبــذلك يضــمن أال حتــدث زيــادة أخــرى يف  

منيـة)  االلتزامات. وميول الصـندوق بـدوره االلتزامـات الـيت حـددت كميـاً (يف تلـك النقطـة الز        
سواء مـن فـائض األمـوال املتحقـق يف ايـة السـنة أو مـن اإليـرادات اآلتيـة مـن االسـتثمارات.            
وتعـاون الصــندوق مــع الربنــامج اإلمنــائي واليونيسـيف لضــمان تكــافؤ اســتثمارام يف صــناديق   
االلتزامــات املتعلقــة بالتــأمني الصــحي بعــد انتــهاء اخلدمــة مــع االلتزامــات الطويلــة األجــل.          

نظمات هذه مستعدة لتسليم األموال املخصصة لدفع التزامات التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء     وامل
، واهلــدف مــن ذلــك ٢٠١٦اخلدمــة إىل مــديري صــناديق حمتــرفني يف النصــف األول مــن عــام  

حتســني العائــد باســتثمار تلــك األمــوال يف األســواق الــيت تضــارع التــأمني الصــحي بعــد انتــهاء   
كالتزام طويل األجل. وختاماً، أعرب عن سعادته بـإعالن نبـأ مفـاده    اخلدمة من حيث الطبيعة 

إصدار الصندوق مبادئ توجيهيـة جديـدة بشـأن املكاتـب الالمركزيـة، حسـبما أوصـى جملـس         
مراجعــي احلســابات؛ وقــال إن نظــام الربجمــة العامليــة قــد عــاجل قضــية مؤشــرات األداء؛ وأن         

عقود اخلدمة. وبينما اعترف بإمكانية ظهـور   الصندوق عاجل بنجاح القضايا املتصلة بأصحاب
آثار سلبية متولدة عن مصاعب التمويل، أكد للمجلس أن الصندوق يويل أولوية عليـا ملعاجلـة   

  توصيات جملس مراجعي احلسابات.
وتناول نائب املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع ثـالث قضـايا            - ٧١

 تتعلــق مبســألة احلالــة املاليــة يف امليــدان وكيــف أدار املكتــب       جــرى طرحهــا. القضــية األوىل  
وذكـر أن املكتــب   -الضـوابط الداخليــة بـالنظر إىل حجــم عملياتـه ومــا يـرتبط ــا مـن خمــاطر      
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يتحكم ال يف جمرد التكاليف العامة بل يتحكم أيضاً يف التكاليف العامـة للملكيـة، الـيت تشـمل     
ب أو حيملـها علـى العمـالء. وهنـاك ثالثـة أنـواع مـن تلـك         كافة التكاليف الـيت يتحملـها املكتـ   

التكــاليف، هــي: التكــاليف العامــة؛ والتكــاليف غــري املباشــرة؛ والتكــاليف املباشــرة. مث تنقســم   
التكاليف املباشرة إىل تكاليف متصلة باملقر واألقاليم واملكاتب القُطرية. ويسعى مكتب األمـم  

الســيطرة علــى تلــك التكــاليف علــى مــدار الــزمن. ويف   املتحــدة خلــدمات املشــاريع إىل ضــمان
يف املائة عموماً، رغم أن املكتب يهدف إىل  ٠,٢، اخنفضت تلك التكاليف بنسبة ٢٠١٥ عام

يف املائة للرسـوم، مـع إدراج التكـاليف مجيعهـا، الـيت تضـاف إىل        ٩احلفاظ على مستوى قدره 
ظــام ختطـيط املــوارد املؤسسـية. وأجــرى   أتعـاب يكشـف عنــها عـادة. والقضــية الثانيـة تتعلـق بن     

، استعراضــاً شــامالً يتنــاول ضــعف النظــام وتقيــيم ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  ١املكتــب، منــذ 
خماطر االحتيال ليضمن التصدي للقضايا اليت مـن قبيـل تكـرار الـدفع. وقـادت وحـدة مراجعـة        

عهـد بالتنفيـذ إىل شـركة    احلسابات الداخلية يف مكتب خدمات املشاريع تلـك املبـادرة، بينمـا    
تابعة للقطـاع اخلـاص تتـوافر لـديها اخلـربة. وفيمـا خيـتص بالقضـية الثالثـة، الـيت تتعلـق بالتـأمني             
الصحي بعد انتهاء اخلدمة والتزامات ما بعد انتهاء اخلدمة، مكتب خدمات املشاريع يف وضـع  

تام للتأمني الصحي بعـد  جيد بوصفه إحدى منظمتني فقط تابعتني لألمم املتحدة لديهما متويل 
ــن املمكــن ظهــور مشــكالت يف املســتقبل إذا ظــل       ــة. ورغــم إدراك اإلدارة أن م ــهاء اخلدم انت
املكتب يتوسع فإا ال تشعر بالقلق يف الوقت احلايل بشأن التأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة.   

د املؤسسـية إن املكتـب   وأخرياً، قال املتكلم فيما يتعلق بتحقيق فوائد تنفيذ نظام ختطـيط املـوار  
يتولـد عـن ذلـك مـن نتـائج فعليـة وعواقـب يـتعني اإلبـالغ           فعالً يف خضم ما بعد التنفيـذ، ومـا  

عنها، وتلك أمور سيبلغها ألعضاء الس، حسب املطلوب. وأكد أن املكتب يسـبق اجلـدول   
  الزمين وأنه يستفيد حالياً باملنافع املتولدة عن تنفيذه.

إنه قد تشـجع ألن   عة احلسابات اخلارجية مبجلس مراجعي احلساباتوقال مدير مراج  - ٧٢
ال سـيما فيمـا خيـتص بـإدارة الـربامج واملشـاريع، الـيت متثـل          ،الوفود متفقة مع توصـيات الـس  

حتدياً شديداً ملراجعي احلسابات. كمـا أعلـن ترحيبـه باسـتجابة اإلدارة والتزامهـا مبعاجلـة تلـك        
  التوصيات.

٧٣ -  تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  ٢٠١٦/٢لــس التنفيــذي القــرار واعتمــد ا :
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع بشـأن حالـة تنفيـذ     

  .٢٠١٤توصيات جملس مراجعي احلسابات لعام 
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  مسائل أخرى  - سابعا   
شـراكات مـن أجـل معاجلـة صـحة      مناسبة خاصة لدى صندوق األمـم املتحـدة للسـكان:        

  األم والطفل وحتقيق العائد الدميوغرايف: املنظمات الكائنة يف إفريقيا حتتل املقدمة

رحــب أعضــاء الــس مببــادرة الصــندوق اهلادفــة إىل إنشــاء منصــة للحــوار القــائم علــى    - ٧٤
ين يف تعزيـز  أساس ديين. وسلموا بالدور الرئيسي الذي تؤديه املنظمـات القائمـة علـى أسـاس ديـ     

ومعاجلة الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، ال سيما يف أوساط الشباب، على كل من 
الصعيد العاملي والصعيد اإلقليمي والصعيد القُطري. والتمسوا معرفة الطريقة اليت بفضـلها ميكـن   

ر عــن القــادة أن تعبــئ املنظمــات القائمــة علــى أســاس ديــين الشــباب وراء إعــالن داكــار الصــاد  
املستندين إىل الدين بشأن تسخري العائد الدميوغرايف يف غـرب أفريقيـا، وأعربـوا عـن تلـهفهم إىل      
معرفة الطريقة اليت بفضـلها ميكـن أن تسـاعد هـذه املنظمـات علـى القضـاء علـى املفهـوم الشـائع           

  القائل بأن الدين يتعارض مع الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية.
واسترعت الوفود االنتباه إىل الدور القيادي اهلـام الـذي تضـطلع بـه املنظمـات القائمـة         - ٧٥

على أساس ديين فيما خيتص بتغيري السـلوكيات، والـدعوة إىل اتبـاع ـج حقـوقي إزاء الصـحة       
الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات يف تعزيــز احلــوار  اجلنســية واإلجنابيــة، والتمســت معلومــات عــن

رسات احلميدة وحتديد التحديات اجلارية. وجرى التأكيد على دور العلمانيـة اهلـام   لتقرير املما
كمنصة للحوار. إال أم شددوا على أن أي ج للتثقيف باالستناد إىل الدين يف جمال الصـحة  
اجلنســية واإلجنابيــة ينبغــي أن يتكيــف مــع الظــروف الوطنيــة، حيــث يقــوم علــى إشــراك القــادة  

إشراكاً قوياً. وشددوا على ضرورة استخدام البلـدان إعـالن داكـار للتصـدي     الدينني الوطنيني 
  لتحويل الشبان على مستوى القاعدة الشعبية إىل عناصر متشددة.

ورحبت الوفود خبطط الشراكة الوطنية املقترحـة الـيت سـتجمع بـني املنظمـات القائمـة         - ٧٦
احلقوق اإلجنابية يف أفريقيـا، ولكنـها   على أساس ديين دف إدماج الصحة اجلنسية واإلجنابية و

أشـارت إىل احلاجــة إىل تعلــيم مبــادئ الســالمة وإىل التوعيـة ــا، وهــذان جمــاالن تــؤدي فيهمــا   
النساء والفتيات دوراً رئيسياً. كما شجعوا صندوق األمم املتحدة للسكان، ومعـه هيئـة األمـم    

س ديين لتحقيق أقصـى اسـتفادة مـن    للمرأة، على مواصلة العمل مع املنظمات القائمة على أسا
قيادا من أجل اتباع ج مراع للفوارق بني اجلنسني. وقُدم اقتراح يدعو إىل تنظيم مثـل هـذه   

  املناقشات مع الس بصفة منتظمة.
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  اجلزء الثاين
  ٢٠١٦الدورة السنوية لعام 

  
  املعقودة يف مقر األمم املتحدة بنيويورك    
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠إىل  ٦يف الفترة من     
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  املسائل التنظيمية  - أوال   
عقد الس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان      - ١

مبقـر األمـم املتحـدة يف     ٢٠١٦ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع دورتـه السـنوية لعـام      
  . ٢٠١٦ه حزيران/يوني ١٠إىل  ٦نيويورك، يف الفترة من 

 ٢٠١٦وأقــر الــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورتــه الســنوية لعــام    - ٢
)DP/2016/L.2 ( ٢٠١٦) واعتمد تقرير الدورة العادية األوىل لعامDP/2016/7.(  
يف الوثيقـة   ٢٠١٥وترد القرارات اليت اختذها الس التنفيذي يف الدورة السنوية لعـام    - ٣
)DP/2016/19 املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي) وهي متاحة على .  
للــدورات علــى اجلــدول الــزمين التــايل  ٢٠١٦/١٥ووافــق الــس التنفيــذي يف قــراره   - ٤

  :٢٠١٦املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام 
  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩إىل  ٦: ٢٠١٦الدورة العادية الثانية لعام   

    
  اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  بيان مديرة الربنامج والتقرير السنوي ملديرة الربنامج  - ثانيا   
أمـام الـس التنفيـذي (متـاح علـى       فتتـاحي االسلطت مديرة الربنامج الضوء يف بياـا    - ٥

املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي) على التطورات اهلامة اليت شهدها الربنـامج يف مسـتهل عـام    
، ومــن أبرزهــا مشــاركته يف مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين وتوقيعــه علــى التــزام  ٢٠١٦

وأشـارت إىل أن   “ميـع بالركـب  إحلـاق اجل ”أال وهـو   ٢٠٣٠بالعمل حتقيقا هلدف خطـة عـام   
ــال يف عــام   ــامج ن ــر منظمــات العــامل املقدمــة     ٢٠١٦الربن ــاره أكث ــاين، التقــدير باعتب ، للعــام الث

واسـتعراض   ٢٠١٥للمعونة شفافية. وعرضت يف سياق بياـا التقريـر السـنوي املتكامـل لعـام      
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للف     ٢٠١٧-٢٠١٤تــرة منتصــف املــدة للخطــة االســتراتيجية لربن

)DP/2016/9 .(واملرفقات  
ــة        - ٦ ــدة للخطـ ــف املـ ــتعراض منتصـ ــأن اسـ ــا بـ ــامج الـــس علمـ ــديرة الربنـ ــت مـ وأحاطـ

أظهـر أن الربنـامج أحـرز تقـدما مشـهودا خـالل العـامني         ٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفتـرة  
لت إن الربنامج بات أكثر صالبة وانفتاحا وشفافية وأفضـل تنظيمـا   األولني يف تنفيذ اخلطة وقا

نتيجة لعملية إعادة اهليكلة حيث إنه يباشر عملياته بتكلفة أقل مـع زيـادة املـوظفني واخلـدمات     
يف املناطق ويطبـق يف املشـاريع والـربامج معـايري أعلـى ويتبـع سـبال أفضـل يف الرصـد والتقيـيم.           

. وأضـافت قائلـة   ٢٠٣٠طة االستراتيجية متسقة مع خطـة عـام   وخلص االستعراض إىل أن اخل
إنه يلزم مع ذلك إيالء مزيد من العناية ملسـألة فهـم الصـلة بـني املـوارد والنتـائج بشـكل أفضـل         
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العمل انطالقا مما حتقق من إجنازات على كفالة أن يسند إىل املرأة مزيـد مـن األدوار   ومن أجل 
أفــادت بــأن اســتعراض منتصــف املــدة للعنصــر املؤسســي يف  الــيت متكنــها مــن إحــداث تغــيري. و

أظهـر تقـدما ال يسـتهان بـه صـوب حتقيـق األهـداف         ٢٠١٧-٢٠١٤امليزانية املتكاملـة للفتـرة   
على الرغم من اخنفاض املسامهات يف املوارد العادية (األساسية). ورغم أن ذلك االخنفـاض يف  

ناجمي واملؤسسي، جنح الربنامج اإلمنائي يف تأمني املوارد األساسية كان له أثره يف العنصرين الرب
االعتمادات األساسية للـربامج القطريـة وأنشـطة التنسـيق علـى صـعيد األمـم املتحـدة واملكتـب          
املعين بتقرير التنمية البشرية ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب. وشـددت    

  ساسية أمر يعد من أولويات الربنامج العليا. مديرة الربنامج على أن زيادة املوارد األ
وتطرقت مديرة الربنامج إىل الدعم الذي يقدمـه الربنـامج اإلمنـائي يف سـياق األزمـات        - ٧

ــة الســورية        ــة العربي ــا الوســطى واجلمهوري ــة أفريقي والكــوارث يف األردن وإكــوادور ومجهوري
إىل استجابته فيما يتصـل بتخفيـف   وجنوب السودان والصومال والعراق ولبنان وليبيا واليمن و

آثــار ظــاهرة النينيــو املناخيــة وأكــدت جمــددا التــزام الربنــامج اإلمنــائي باستضــافة مكتــب األمــم   
ــع        ــذا جلمي ــه جــار اختــاذ خطــوات تنفي ــوب وأكــدت أن ــدان اجلن املتحــدة للتعــاون فيمــا بــني بل

التقيـيم املنقحـة    التوصيات الصادرة مؤخرا عن مراجعي احلسابات. وأضـافت قائلـة إن سياسـة   
من شأا أن تعـزز باملثـل جـودة التقييمـات      ٢٠١٦املقرر تقدميها يف الدورة العادية الثانية لعام 

وجدواها وسوف تتضمن هدفا يتعلق بتمويل وظيفة التقييم. وعالوة على ذلك، وفيمـا يتعلـق   
ــادة جهــود التنســيق، قالــت إــا يــب بالــدول األ     ــامج اإلمنــائي قي عضــاء أن تــدعم بتــويل الربن

الربنامج يف إدارته لنظام املنسق املقيم يف سياق استعراض السياسات الشامل الـذي جيـري كـل    
وأن تكفل التمويل الالزم كي يتمكن النظـام   ٢٠١٦أربع سنوات والذي حيني موعده يف عام 

  اآلنف الذكر من أداء واليته.
دور رئيسـي يف كفالـة سـريان أثـر     وأكد أعضاء الس أن الربنامج اإلمنـائي منـوط بـه      - ٨

. وأعربــت الوفــود عــن غبطتــها ملواءمــة اخلطــة  ٢٠٣٠التنميــة، ال ســيما يف ســياق خطــة عــام  
االستراتيجية مع اخلطة آنفة الذكر وأهداف التنميـة املسـتدامة واالسـتعراض الـذي جيـري كـل       

الذي تتبعه جمموعـة  أربع سنوات. وأبدت تأييداً قوياً لنهج التعميم والتسريع ودعم السياسات 
قدما وتعزيز الـدور الريـادي للربنـامج اإلمنـائي      ٢٠٣٠األمم املتحدة اإلمنائية يف دفع خطة عام 

  يف ذلك اال. 
وأعرب أعضاء الس عن سرورهم بالتقرير عن التقـدم احملـرز يف اسـتعراض منتصـف       - ٩

بـالغ قـوي وإدارة فعالـة قائمـة     املدة وأثنوا على اجلهود املبذولة من أجل ترسيخ دعـائم نظـام إ  
على النتائج ورحبوا مبا جتلى يف االستعراض من دالئل علـى أن الربنـامج اإلمنـائي يف سـبيله إىل     
حتقيق معظم األهداف املندرجة يف إطار النـواتج املنشـودة. ونوهـوا بالتحسـينات اهليكليـة الـيت       

منظمـات العـامل املقدمـة للمعونـة     أفضت إىل التقدم احملـرز وباحتفـاظ املنظمـة مبركزهـا كـأكثر      
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شفافية. وأشاروا إىل أن أوجه النجاح تلك تبعث على السرور، ال سيما أا تأيت يف ظل حالة 
  من عدم اليقني االقتصادي وأخطار دد البيئة وأزمات طال أمدها. 

نسني وأثنت الدول األعضاء على الربنامج اإلمنائي ألدائه القوي فيما يتعلق بشؤون اجل  - ١٠
أا وجهت االهتمام يف الوقت نفسه إىل أوجه قصور فيما خيص األهداف املتعلقة بـتمكني   إال

املرأة وباحلماية االجتماعية وبتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومبؤشرات املساواة بـني اجلنسـني.   
ختـاذ خطـوات   وقالت إا تتوقع من الربنامج اإلمنـائي أن يبـدي مزيـدا مـن املرونـة والشـفافية با      

عملية لتحسني أداء املوارد البشرية وأساليب حتليل الـربامج وتنفيـذها وأدوات الرصـد والتقيـيم     
ــات الضــمان. وشــجعت      ــدعيم عملي ــد مــن الضــوابط املشــددة وت وإدارة املخــاطر وفــرض مزي
الربنــامج اإلمنــائي علــى الســعي إىل وضــع ترتيبــات مشــتركة مــع مؤسســات األمــم املتحــدة يف   

ملشتريات واملوارد البشرية واإلدارة املاليـة. وأثنـت علـى الربنـامج ملـا تتسـم بـه وظيفـة         جماالت ا
الرقابــة لديــه مــن قــوة إال أــا دعــت يف الوقــت نفســه إىل اســتعراض وظــيفيت الرصــد والتقيــيم   

  وأدواما املتصلة باإلطار املتكامل للنتائج واملوارد مبا يكفل مزيداً من املصداقية واملساءلة. 
ويف معرض اإلشـادة بأنشـطة املنظمـة يف حـاالت األزمـات واإلنعـاش املبكـر، أكـدت           - ١١

الوفود ضرورة أن يظل القضاء على الفقر حجر الزاوية يف واليـة الربنـامج مبـا يشـمل مسـاعدة      
البلدان على التخفيف من أثر تغري املناخ. وقالت إن من املهم بشدة أن يحتـرم مبـدأ املسـؤولية    

ألولويات احملددة على الصعيد الوطين باملوازاة مع جهود الربنامج اإلمنائي الراميـة إىل  الوطنية وا
تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون مع القطاع اخلاص، من خالل خطة 
الربنــامج االســتراتيجية للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب وباستضــافته ملكتــب األمــم املتحــدة     

ون فيما بني بلدان اجلنـوب. ووجهـت الوفـود االهتمـام إىل االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان        للتعا
الصغرية والدول اجلزرية الصغرية النامية اليت انتقل العديد منها إىل فئة البلدان املتوسطة الـدخل  

باالتفاقـات املربمـة مـؤخرا بشـأن تغـري املنـاخ        ٢٠٣٠واليت بالنسبة هلا يـرتبط جنـاح خطـة عـام     
اتفاق باريس بشأن تغري املناخ) واحلـد مـن أخطـار الكـوارث (وإعـالن سـينداي الصـادر عـن         (

لـدول  ل املعجّل العمل إجراءاتمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث، و
ساموا). وشددت على أمهية تعزيز الربامج اإلقليمية اليت تنـهض  مسار اجلزرية الصغرية النامية (
  . ثغرات التمويل هاأعربت عن أملها أال ددعلى شراكات قوية، و

وأعربت الوفود عموما عن قلقها املسـتمر إزاء اخـتالل التـوازن بـني املـوارد األساسـية         - ١٢
وغري األساسية. وشددت علـى أمهيـة تـوافر متويـل مضـمون يتسـم باملرونـة وجيـد النوعيـة مـن           

وحــة وشــجعت الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة تنويــع   أجــل حتقيــق اخلطــة االســتراتيجية الطم 
قاعدته التمويلية وتعديل النموذج الذي يتبعـه يف أسـاليب العمـل مبـا يكفـل اسـتدامة التمويـل.        
ودعت الربنامج إىل حتسني ـج اسـترداد التكـاليف وحثـت الشـركاء علـى الوفـاء بااللتزامـات         

التمويـل اجلديـدة ولكنـها أكـدت أن تلـك       نوافـذ باملتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسيـة. ورحبـت   
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النوافذ لن تصحح اختالل التوازن بني املـوارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية. وأُبـدي قلـق        
إزاء خفض التمويل األساسي املقدم إىل البلدان املتوسطة الدخل. ودعي الربنامج إىل اسـتجالء  

دان املتوســطة الــدخل، الــيت تتطلــب حضــورا  أوجــه عــدم املســاواة والتفــاوت الراســخة يف البلــ 
  مستمرا للربنامج اإلمنائي. 

وأيد أعضاء الس بشدة إدارة الربنامج لنظام املنسقني املقيمني الذي يعد أداة رئيسية   - ١٣
يستعان ا يف إحراز النتائج. وأبرزوا أمهية الدور القيادي الـذي يؤديـه الربنـامج يف بنـاء عالقـة      

التنميـة قوامهـا الـتالحم والتنسـيق يف ظـل الشـراكة مـع مؤسسـات األمـم          نساين والعمل اإلبني 
  املتحدة. 

وردا على ما تقدم، طمأنت مديرة الربنامج أعضـاء الـس إىل أن القضـاء علـى الفقـر        - ١٤
ال يزال يشكل حمور عمل الربنامج اإلمنائي. وقالت إنه إلعانة البلـدان املشـمولة بـالربامج علـى     

يلتــزم الربنــامج اإلمنــائي مبســاعدة أقــل البلــدان منــواً والــدول اجلزريــة   ٢٠٣٠ة عــام تنفيــذ خطــ
الصغرية النامية، خصوصاً فيما يتعلق اجلمع بني العمل اإلنساين والتنمية والتصدي لتغري املنـاخ  
وبالقيام، يف الوقت نفسه، مبعاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان املتوسطة الـدخل. وأضـافت أن   

ــ ــيم والتســريع ودعــم السياســات وهــي         الربن ــن اســتراتيجية التعم ــا م ــر عملــه انطالق امج يباش
االســتراتيجية الــيت تنــهض علــى الطلــب الــوطين واملســؤولية الوطنيــة. ومضــت قائلــة إن نتــائج    
استعراض منتصـف املـدة تبعـث علـى السـرور إال أـا أعربـت عـن القلـق إزاء اسـتمرار تقلـص            

تأثر معدالت اإلجنـاز مـن جـراء ذلـك رغـم اجلهـود املبذولـة لتعـديل         املوارد األساسية وإمكانية 
ــع        ــذ مجي ــامج اإلمنــائي عــازم علــى تنفي ــى أن الربن ــد عل منــوذج عمــل املنظمــة. وكــررت التأكي
توصيات مراجعي احلسابات اخلاصـة مبكتـب األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب          

رية التقــدم يف جمــايل شــؤون اجلنســني ومتكــني املــرأة  والربنــامج اإلمنــائي وأنــه يلتــزم بتســريع وتــ 
جيعلها عنصر تغيري. وسلطت الضوء على االجتاه التصاعدي امللحوظ يف معدل التكـافؤ بـني    مبا

  املنظمة.  اجلنسني داخل
: اســـتعراض منتصـــف املـــدة للخطـــة    ٢٠١٦/٤واعتمـــد الـــس التنفيـــذي القـــرار      - ١٥

والتقريـر السـنوي ملـديرة     ٢٠١٧-٢٠١٤ة اإلمنـائي للفتـرة   االستراتيجية لربنامج األمـم املتحـد  
  الربنامج. 

    
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - ثالثا   

عرض نائب مديرة الربنـامج نتـائج اسـتعراض منتصـف املـدة مليزانيـة الربنـامج اإلمنـائي           - ١٦
  ). DP/2016/10( ٢٠١٧-٢٠١٤املتكاملة للفترة 

ورحب أعضاء الس بنتائج استعراض منتصف املـدة للميزانيـة املتكاملـة وأثنـوا علـى        - ١٧
الربنامج اإلمنائي لتمكنه يف خضم احلالـة املاليـة الصـعبة مـن محايـة بعـض بنـود امليزانيـة املتعلقـة          
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دة الـيت سـعى الـس إىل محايتـها.     سيق على صـعيد األمـم املتحـ   نبفعالية التنمية ودعم عملية الت
ورحبوا خبفض حجم املوارد األساسية املخصصة للعناصر املؤسسية، األمر الذي يرجع الفضل 
فيه بصفة رئيسية إىل التغيريات اهليكلية. بيد أم أشاروا إىل أن الربنامج اإلمنائي اضطر يف ظل 

ــة إىل تقلــيص أنشــطته يف جمــاالت    ــود امليزاني ــة بعــض بن ــل تعمــيم مراعــاة املنظــور    محاي مــن قبي
اجلنساين. والتمست الوفود آراء اإلدارة يف مـا يتصـل بـأثر تقلـص حجـم التمويـل يف األنشـطة        
املتعلقة بكفالة فعالية التنمية وطلبت طرح خيارات بديلة لتمويل أو إعادة تنظيم اخلدمات اليت 

  اضطر الربنامج إىل تقليصها. 
أال تسـتخدم املـوارد األساسـية يف تغطيـة تكلفـة بـرامج       وشددت الوفود على وجـوب    - ١٨

ممولة من املوارد غري األساسية. وأعربـت عـن غبطتـها لتفـوق الربنـامج اإلمنـائي علـى نفسـه يف         
مستوى االمتثال، األمر الذي يرجع الفضل فيه إىل سياسته اجلديدة اخلاصة باسـترداد تكـاليف   

قلقها إزاء اضطرار الربنـامج اإلمنـائي إىل اإلنفـاق مـن     الدعم اإلداري العام. إال أا أعربت عن 
اإليرادات املتأتية من استرداد التكاليف على األنشطة املتعلقة بكفالة فعالية التنمية بقـدر يفـوق   
املستوى الذي كان مقررا يف األصل. وقالت إا تتطلع إىل استمرار املناقشات يف هـذا الصـدد   

. وحثت الربنامج على أن ينفـذ بالكامـل سياسـته اخلاصـة     ٢٠١٦ام يف الدورة العادية الثانية لع
باسترداد التكاليف. وفيما يتعلق بامليزنة القائمة على النتائج، ذكرت الوفود أا كانت تود أن 
تتاح هلا معلومات أوفر وحتليل أعمق لسـرد امليزانيـة. وأشـارت إىل نقـص التمويـل بعـد عـامني        

على متويل النواتج السبعة املتوخاة يف جمال التنمية. وحثـت   ٢٠١٣رغم موافقة الس يف عام 
  الربنامج على حتليل جتربته يف تطبيق ذلك النهج. 

وتطرقت الوفود إىل اخلطة احملدثة الرباعية السنوات املتعلقة بـاملوارد، فاستفسـرت عـن      - ١٩
يفيـة الـيت سـيعدل ـا     األثر الذي ميكن أن يطال النواتج من جـراء خفـض ميزانيـة الـربامج والك    

الربنــامج اإلمنــائي االعتمــادات لتعــويض ذلــك اخلفــض. وطلبــت إرســاء أســاس منطقــي يــربط   
ختصــيص املــوارد بــأداء الــربامج ممــا يشــمل حتســني اإلطــار املتكامــل للنتــائج واملــوارد. والحــظ  

دجمـت يف  أ ٢٠١٧-٢٠١٦أعضاء الس أن املعلومات املتاحة بشأن امليزانيـة اإلمجاليـة للفتـرة    
وقالوا إم كانوا يفضلون عرض كل من فتريت التخطـيط مقابـل    ٢٠١٥-٢٠١٤أرقام الفترة 

األخرى توخيـا ملزيـد مـن الوضـوح. وشـدد أحـد الوفـود علـى أمهيـة االمتثـال لركـائز امليزانيـة             
املتكاملـة الـثالث مـع أخــذ املـوارد املخصصـة للمكاتـب القطريــة وللتنسـيق علـى صـعيد األمــم          

ــة اســترداد         املتحــدة  ــديل سياس ــدا مــن التفاصــيل بشــأن تع ــود مزي ــت الوف ــبان. وطلب يف احلس
ــها         ــق من ــا يتعل ــات بالتفصــيل، ال ســيما م ــبني املعلوم ــها أن ت ــد طلب التكــاليف. وكــررت تأكي
بتخصيص املوارد ملكتب مراجعـة احلسـابات والرقابـة ومكتـب األخالقيـات ومكتـب التقيـيم.        

شـد الربنـامج يف ختصـيص االعتمـادات لـدعم نظـام املنسـقني        وقالت الوفود إا تتوقـع أن يستر 
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 ٢٠١٦املقيمني بنتائج االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات والـذي حـل موعـده يف عـام     
  وبتجارب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املتصلة بتقاسم التكاليف. 

وردا على ما تقدم، كرر نائب املسؤول املايل األول بالربنامج اإلمنائي تأكيد أن إجنـاز    - ٢٠
الربنامج فاق األهداف احملددة يف امليزانية املتكاملة مما يعزى يف جانـب كـبري منـه إىل التغـيريات     
 اهليكلية. وقال إن الربنامج اإلمنائي بصدد اختاذ خطـوات عمليـة لتصـحيح وضـعه املـايل وذلـك      
خبفض تكاليف اإلدارة وزيادة الكفاءة والفعالية. وفيما يتعلق بسياسة استرداد التكاليف، ذكر 

على طلب متديـد التـدابري االنتقاليـة حبيـث يتسـىن       وإن أحلأن املنظمة أحرزت تقدماً ال بأس به 
الشـفافية،  للربنامج اختاذ مزيد من اخلطوات قبل انتهاء الدورة الربناجمية الراهنة. وفيمـا يتصـل ب  

قال إن الربنامج على استعداد لتلبية طلب الس أن جتري موافاتـه مبعلومـات مبينـة بالتفصـيل.     
أما عن أهداف اإلطار املتكامل للنتائج واملـوارد وختصـيص املـوارد، فأفـاد بـأن الربنـامج أحـرز        
 نتــائج طيبــة ولكنــه ال يــزال مقيــدا يف عملــه بســبب ختصــيص األمــوال بشــكل حمــدد وحــدوث 
اخنفاضات يف حجم التمويل األساسي. وأضاف أن نوافذ التمويـل األربـع تتـيح الفرصـة ملزيـد      

  من املرونة. 
وأكــد مــدير مكتــب الشــؤون اإلداريــة بالربنــامج اإلمنــائي أن الربنــامج بصــدد تكييــف    - ٢١

النمــوذج الــذي يتبعــه يف تســيري العمــل مــع الــنقص يف املــوارد األساســية، إال أن تقلــص حجــم  
التمويل يعوقه عن التصرف يف سـياق القصـد االسـتراتيجي وحيـد مـن قدرتـه علـى التطـرق إىل         

تيجية ممــا يعــزى إىل ختصــيص التمويـل ألغــراض حمــددة. ونتيجــة  بعـض جمــاالت اخلطــة االسـترا  
  لذلك جيري الربنامج حاليا مسحا للطلب على خدماته يف السنتني الالحقتني. 

تنــاول نائــب مــديرة الربنــامج مســأليت اإلدارة القائمــة علــى النتــائج واملعلومــات اــزأة   - ٢٢
الس مبعلومات مفصلة عن مواضـيع شـىت    وذكر أن الربنامج اإلمنائي على استعداد ملد أعضاء

  من بينها املسائل املتعلقة باألخالقيات ومراجعة احلسابات. 
: استعراض منتصف املدة للميزانيـة املتكاملـة لربنـامج    ٢٠١٦/٥واعتمد الس القرار   - ٢٣

  . ٢٠١٧-٢٠١٤األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
    

  األمم املتحدة اإلمنائي الشؤون اجلنسانية يف برنامج  - رابعاً   
عرض مدير مكتب دعم الربامج والسياسات بالربنامج اإلمنائي التقرير السنوي ملـديرة    - ٢٤

  ). DP/2016/11( ٢٠١٥الربنامج عن تنفيذ استراتيجية الربنامج للمساواة بني اجلنسني يف عام 
الس عن غبطتهم للتقدم الذي أحرزه الربنامج ولعزمه على النـهوض   وأعرب أعضاء  - ٢٥

باملساواة بني اجلنسني على الصعيدين املؤسسي والربناجمي. ونوهوا بالنجاح احملـرز فيمـا يتصـل    
بتمكني املرأة اقتصاديا واملشاركة يف احلياة السياسية والعنف اجلنساين وبارتفاع عدد املكاتـب  
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بالنتائج احملرزة يف جمال املساواة بـني اجلنسـني. وأبـدوا رضـاهم عـن األدوات       القطرية اليت تبلغ
والترتيبات املؤسسية الداعمة جلهود الربنامج الرامية إىل حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني. ورحبـوا     
بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وطلبـوا موافـام بتفاصـيل خطـط الربنـامج لتعزيـز تلـك        

يف ظل املبادرة الرئيسية يف هذا املضمار. وشجعوا الربنامج على توسـيع نطـاق التعـان    الشراكة 
مع مؤسسات األمم املتحدة بناء على املزايا املقارنة وطلبـوا مـن الربنـامج اإلمنـائي تقـدمي تقريـر       

علـى نطـاق املنظومـة.     مرحلي عن تنفيذ خطة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة 
وا بالتقدم احملرز يف حتقيـق التـوازن بـني اجلنسـني يف القـوة العاملـة وإن شـددوا يف الوقـت         ورحب

  نفسه على ضرورة إسناد مزيد من األدوار القيادية للمرأة. 
ورحبت الوفود بالتحول إىل اختاذ إجراءات تصـبح النسـاء والفتيـات يف ظلـها عناصـر        - ٢٦

ي متعمـق وتـوفري املـالك الـوظيفي الـالزم. وأعربـت       تغيري، األمر الذي يستلزم إجراء حتليل كم
عن قلقها من تأثري قيود التمويل بشكل غري متناسب يف اهليكل اجلنسـاين للربنـامج. وتسـاءلت    
الوفود عما إذا كان الربنامج يف سـبيله إىل حتقيـق اهلـدف احملـدد يف إطـار بنـد النفقـات املتعلقـة         

 ٢٠١٥ء الزيـادة الـيت شـهدها هـذا اـال يف عـام       بأنشطة املساواة بني اجلنسني وذلـك يف ضـو  
وطلبــت موافاــا بتفاصــيل اإلجــراءات الــيت يتخــذها الربنــامج لتســريع وتــرية األداء. ورحبــت   
بالتحول إىل متويل مبـادرات أطـول أجـال ـدف إىل إحـراز نتـائج يف جمـال الشـؤون اجلنسـانية          

إىل أمهية إشراك الرجال والفتيان يف أنشطة أا ركزت على أنه مل ترد يف التقرير أي إشارة  إال
املساواة بني اجلنسني. وأبدت رضاها عن ما اختذه الربنامج، بناء على توصيات مكتب التقيـيم  
املستقل، من إجراءات كان هلا أثرها يف أنشطة املساواة بني اجلنسني. وقالـت إـا تـود أن يـتم     

اجلمـع بـني اسـتراتيجية     ٢٠١٨ي يف عام . وأقرت بضرورة أن جير٢٠١٦إحراز تقدم يف عام 
املساواة بني اجلنسني واخلطة االستراتيجية. ولكنها ارتأت ضرورة تضمني استراتيجية املسـاواة  
بني اجلنسني خططا وأهدافا حمددة تنصـب علـى التنفيـذ العملـي. ورددت الوفـود آراء متماثلـة       

يري وليس جمرد فئات مسـتفيدة  تسلط الضوء على وجوب أن يكون النساء واألطفال عناصر تغ
ورحبت بتويل الربنامج دور القيادة يف سياق خطة العمل املتعلقـة باملسـائل اجلنسـانية وباتباعـه     

 اجلنسـني  بـني  املسـاواة  بشأن املنظومة نطاق على العمل طةمبا يف ذلك خ( نهجا قطاعية شاملة
 . )املرأة ومتكني

دعم الربامج والسياسـات بالربنـامج اإلمنـائي أن    وردا على ما تقدم، أكد مدير مكتب   - ٢٧
النهج الذي يتبعه الربنامج يف بنـاء القـدرات ينصـب علـى بنـاء قـدرات الشـركاء علـى الصـعيد          

ــوطين. وذكــر أن اهلــدف    ــام      ٥ال ــة املســتدامة، وخطــة ع ــن أهــداف التنمي  ، ككــل،٢٠٣٠م
نســاء بوصــفهن مــن قيــادات  يتصــدران أعمــال املنظمــة مقتــرنني بــاملفهوم القائــل بأمهيــة دور ال 

 طـة التنمية. وقال إن من دواعي فخـر الربنـامج أن يقـود اجلهـود املشـتركة املبذولـة يف تنفيـذ خ       
لكفالـة التقـدم يف جمـال     املـرأة  ومتكـني  اجلنسـني  بـني  املسـاواة  بشـأن  املنظومـة  نطاق على العمل
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أن الربنــامج يهــدف إىل إنفــاق املسـاواة بــني اجلنســني. وفيمــا يتعلـق بامليزانيــة الربناجميــة، أفــاد بـ   
يف املائة من ميزانيته على األقل على املسائل اجلنسانية يف الربامج، ال سيما الربامج املتصـلة   ١٥

حباالت ما بعد األزمة؛ وذكـر أن الفريـق املعـين بالشـؤون اجلنسـانية يشـارك يف مـا يضـطلع بـه          
ــني ا     ــدرج فيهــا املســاواة ب ــرامج تن ــامج اإلمنــائي مــن ب ــة أو   الربن جلنســني ضــمن األهــداف اهلام

الرئيسية. وفيما يتصل بأدوات الربجمة اجليـدة النوعيـة، قـال إن الضـمانات االجتماعيـة والبيئيـة       
تشمل معايري للجـودة الغـرض منـها تعمـيم مراعـاة املسـاواة بـني اجلنسـني يف الـربامج القطريـة.           

ــامج يلتــزم بــإحراز نتــائج أفضــل حيــث يتخــذ خطــوا    ــه  وأضــاف أن الربن ــاء قدرت ت حمــددة لبن
املؤسسية يف هذا اال. وأفاد بأن الربنامج يسعى إىل إكمال قوام املكاتب القطرية حبيث تضم 

. وقال إن ااالت الـيت يلـزم فيهـا بوجـه خـاص إجـراء       توازن بني اجلنسنيعنصرا قويا معنيا بال
زمـة والبيئـة. وأكـد    حتسينات تشمل احلد من أخطار الكوارث واإلنعاش يف مرحلة مـا بعـد األ  

حرص الربنامج على العمل مع الرجال والفتيان من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني وقـال إن  
ذلك حيدث بالفعل يف املكاتب القطرية اليت تتوافر فيها القـدرة االبتكاريـة بقـدر أكـرب. وشـدد      

مم املتحدة للسـكان  على أمهية الشراكات، ال سيما مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األ
واليونيسيف وأكد أن الربنامج يعمل مة على ترقية النساء املنتميات إىل البلـدان املمثلـة متثـيال    

  ناقصا إىل املناصب اإلدارية العليا. 
ــذ اســتراتيجية        - ٢٨ ــامج عــن تنفي ــديرة الربن ــر الســنوي مل ــذي التقري ــدم إىل الــس التنفي وق

  ). DP/2016/11( ٢٠١٥يف عام الربنامج للمساوة بني اجلنسني 
    

  تقرير التنمية البشرية  - خامسا   
قدم مـدير مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية تقريـرا شـفويا عـن املشـاورات الـيت أجريـت              - ٢٩

  . ٥٧/٢٦٤ة وفقاً لقرار اجلمعية العام ٢٠١٦توطئة إلعداد تقرير التنمية البشرية لعام 
وأثــىن أعضــاء الــس علــى املكتــب لتنظيمــه عمليــة التشــاور وشــدد علــى أمهيــة تقريــر   - ٣٠

التنمية البشرية. وأكد أحد الوفود أمهية البيانات املقدمة بوصفها بيانات موضوعية قائمة علـى  
األدلة وإمكانية تعميق املشاورات مع الدول األعضاء. وطلب وفد آخر تفاصيل بشأن املرحلة 

املشاورات اإلقليمية وطلب معلومـات عـن اجلـدول الـزمين للمشـاورات مـع الـدول        اليت بلغتها 
األعضــاء وعــن ســبل ومواعيــد إيصــال الــردود وتســاءل عمــا إذا كــان ســيجري طــرح مــذكرة 
مفاهيمية أخرى أكثر تفصـيال أم ال. ولفـت الوفـد االنتبـاه إىل أن حكومـة بلـده تـرأس اللجنـة         

املذكورة يف تنسـيق عمليـة إعـداد تقريـر التنميـة البشـرية       اإلحصائية وطلب إيضاح دور اللجنة 
ودرجة االتساق بني املؤشـرات املسـتعان ـا يف التقريـر واملؤشـرات الـيت أعـدت علـى الصـعيد          

  الوطين. 
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وأكــد مــدير مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية أن اهلــدف مــن عمــل املكتــب هــو كفالــة     - ٣١
تنادها إىل األدلة بأقصى قدر ممكن وأفاد بأنـه كانـت   موضوعية البيانات الواردة يف التقرير واس

هناك على الصعيدين الوطين والعاملي مشاكل فيما يتعلق بالبيانات وأن عملية حتسـني البيانـات   
ال تتوقف. وقال إن املكتب عقد العزم على االستناد إىل العمل الذي اضـطلع بـه فريـق اخلـرباء     

رة املعلومـات ألغـراض التنميـة املسـتدامة. وأضـاف أن      االستشاريني املستقل املعىن بتسـخري ثـو  
املكتب أوىل االعتبار للبيانات غري الرمسية ومـا يتصـل ـا مـن حبـوث مـن قبيـل البيانـات اآلنيـة          
والبيانات الضخمة. وأيد الرأي القائل بإمكانية تعميق املشاورات مع الدول األعضاء وقال إنه 

بوجه خاص. وأضاف أن املكتب سعى إىل االسـتفادة مـن    ثبت أن احلوار الثنائي يثري النقاش
ــة يف الــدخول يف مشــاورات ويف الوقــت نفســه ظلــت          ــة البشــرية اإلقليمي نشــر تقــارير التنمي
املشاورات الثنائية مستمرة بشأن مسائل شىت من بينها السياسات املبتكـرة والتعـاون فيمـا بـني     

مع الـس ويـوفر وثـائق تتضـمن مزيـدا مـن       بلدان اجلنوب. واختتم قائال إن املكتب سيتشاور 
  التفاصيل مبجرد بلورة التقرير بقدر أكرب. 

وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير الشفوي املتعلق باملشاورات بشأن تقرير التنمية   - ٣٢
  . ٢٠١٦البشرية لعام 

    
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا   - سادسا   

الربنــامج البنــد وقــدم وثيقــة الربنــامج القطــري لكــل مــن جنــوب  عــرض نائــب مــديرة   - ٣٣
السودان وموريشيوس وطلبات التمديد األول ملدة سنة للربامج القطرية لبورونـدي ومجهوريـة   

كـانون   ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١أفريقيا الوسطى وغـابون وكـابو فـريدي وموريتانيـا مـن      
ــنة لكـــل   وطلـــب التمديـــد الثـــاين  ٢٠١٧ديســـمرب  األول/ مـــن الربنـــاجمني القطـــريني  ملـــدة سـ

وطلـب   ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١فاسو واليمن من  لبوركينا
كــانون  ٣١إىل  ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١التمديــد الثــاين للربنــامج القطــري للســنغال مــن  

يـا معلومـات أكثـر تفصـيال     . وقدم نائب مدير املكتـب اإلقليمـي ألفريق  ٢٠١٨ديسمرب  األول/
  عن وثائق الربامج القطرية وعرض طلبات التمديد من منظور إقليمي. 

وثيقة الربنامج  ٢٠١٤/٧وإثر املناقشات، راجع الس التنفيذي واعتمد، وفقا ملقرره   - ٣٤
ــيوس (  ــري ملوريشــ ــDP/DCP/MUS/4القطــ ــودان   ) ووثيقــ ــوب الســ ــري جلنــ ــامج القطــ ة الربنــ

)DP/DCP/SSD/2 .(  
) واملتعلقـة  DP/2016/12وأحاط الـس التنفيـذي علمـا بالطلبـات الـواردة يف الوثيقـة (        - ٣٥

ــدة ســنة للــ   ــد األول مل ــا الوســطى وغــابون    بالتمدي ــة أفريقي ــة لبورونــدي ومجهوري ربامج القطري
  . ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١فريدي وموريتانيا من  وكابو
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ــاجمني القطــريني          - ٣٦ ــن الربن ــاين لكــل م ــد الث ــب التمدي ــى طل ــذي عل ــس التنفي ــق ال وواف
وعلـى   ٢٠١٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١إىل كانون الثاين/يناير  ١فاسو واليمن من  لبوركينا

إىل  ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١طلــب التمديــد ملــدة ســنتني للربنــامج القطــري للســنغال مــن  
  . DP/2016/12وهي الطلبات الواردة يف الوثيقة  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٣١
    

  التقييم   - سابعا   
عـــرض مـــدير مكتـــب التقيـــيم املســـتقل بالربنـــامج اإلمنـــائي التقريـــر الســـنوي املتعلـــق    - ٣٧

ــالتقييم ــامج رد اإلدارة    DP/2016/13( ب ــربامج والسياســات بالربن ــدم مــدير مكتــب دعــم ال ) وق
  التعليقات. على
ســيما مــا ورد فيــه مــن تقيــيم مواضــيعي إلســهام  ورحــب أعضــاء الــس بــالتقرير، ال   - ٣٨

الربنامج يف أنشطة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة، اال الذي أحرزت فيـه هـذه   
املنظمة تقدما كبريا. وشجعوا الربنامج على تنفيذ التوصـيات الـواردة يف التقيـيم، وخباصـة مـن      

نسانية وتوفري املوارد الالزمـة لـه حبيـث يحـدث     خالل منح األولوية للعمل املتصل بالشؤون اجل
تغــيريا. والحظــوا أنــه مت علــى الصــعيد القطــري إحــراز تقــدم يف مواءمــة الــربامج القطريــة مــع     
األولويات الوطنية يف بلدان شىت، من بينها بلدان متوسطة الدخل، إال أـم ذكـروا أن اعتمـاد    

ن اثنني للتمويل يثري تساؤالت عن مدى الربنامج بشكل أساسي يف بعض البلدان على مصدري
جدوى الربامج. وشجعوا الربنامج اإلمنائي على استخالص الدروس مـن الـربامج القطريـة الـيت     
أعاق فيها عدم وجـود اسـتراتيجيات إمنائيـة واسـتراتيجيات خـروج طويلـة األجـل ومتماسـكة         

  إحراز نتائج حتدث حتوال.
وأثنـت الوفـود علــى جهـود الربنـامج يف جمــال التنسـيق وعلـى فعاليتــه يف جمـال توحيــد          - ٣٩

األداء وأكدت أن آليات التنفيذ يف حاجة إىل التحسني اجتنابا للتشتت. وذكـرت أـا تـود أن    
تشهد مزيدا من التعاون يف جمال بناء القـدرات فيمـا بـني مكاتـب التقيـيم بالوكـاالت وطلبـت        

جهــود مكتــب التقيــيم املســتقل يف جمــال بنــاء القــدرات علــى الصــعيد     معلومــات مفصــلة عــن 
. وشـجعت املكتـب علـى إيـالء     EvalLinkالقطري، ورحبت باستعانة الربنامج يف عمله بربجمية 

مزيد من االهتمـام للصـلة بـني إنتـاج البيانـات واسـتخدام املكاتـب القطريـة هلـا. وأعربـت عـن            
ــة    ــدد التقييمــات الالمركزي ــديرها لع ــدالت اإلجنــاز    تق ــها ذكــرت أن مع ــردود اإلدارة ولكن ول

واالمتثال منخفضة. وشجعت الربنامج اإلمنائي على االستعانة بالبيانات والتقييمات يف حتسني 
االستراتيجيات العامة وإضفاء الطابع املؤسسي عليها على النحو األمثل. ووافقت الوفود علـى  

جيدة لتحقيق هذا اهلـدف، ومـن مث ينبغـي تدعيمـه.      نظام تتبع استجابة اإلدارة، الذي يعد أداة
وحثـت   ٢٠٣٠وشددت على أمهيـة التقيـيم املسـتقل علـى نطـاق املنظومـة بالنسـبة خلطـة عـام          

مؤسسات األمم املتحدة على التعاون لكفالة توفري املوارد الالزمة له وإضفاء الطـابع املؤسسـي   
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لربنـامج اإلمنـائي واملعوقـات الـيت تعترضـه      عليه. وطلبت معلومات حديثة عن ثقافة التقيـيم يف ا 
وشــــددت يف الوقــــت نفســــه علــــى أمهيــــة اســــتمرار وجــــود الربنــــامج اإلمنــــائي يف البلــــدان  

  الدخل. املتوسطة
وردا على ما تقدم، أكد مدير مكتب دعم الربامج والسياسـات بالربنـامج اإلمنـائي أن      - ٤٠

 خـتم برنـامج إصـدار شـهادات    ا يف ذلـك  الربنامج ينفذ التوصيات الواردة يف التقيـيم مسـتخدم  
املساواة بني اجلنسـني وأدوات التحليـل اجلنسـاين لقيـاس التقـدم. وفيمـا يتعلـق بـاملوارد املعتمـد          
ــدة        ــة بالشــفافية وغــري مقي ــرية وحمكوم ــة متنوعــة ووف ــامج التمويلي ــوارد الربن ــال إن م عليهــا، ق

ول دون االضــطالع بأنشــطة ومرتكــزة علــى مبــدأ املســؤولية الوطنيــة ومل تشــكل أي عقبــة حتــ 
حتدث حتوالً. وأضاف أن نسبة التمويل إىل التحول يف املنظمة مـا زالـت أعلـى نسـبة يف األمـم      
املتحدة. أما عـن الصـلة بـني التقيـيم والـتعلم، فأفـاد بـأن إعـادة هيكلـة مركـز املـوارد التقييميـة             

ــادة اســتقرار املــوا    رد وتنقــيح سياســة أتاحــت اســتخالص دروس مــن التقييمــات. وقــال إن زي
التقييم أمران من شأما أن يساعدا على حتسني األداء. وأضاف أن الربنامج يعتـرب التقيـيم أداة   

  ال غىن عنها وأنه يلتزم بشدة بالعمل يف البلدان املتوسطة الدخل ومعاجلة احتياجاا الفريدة.
أن  نــامج اإلمنــائيالتــابع للرب ومــن ناحيــة أخــرى، أكــد مــدير مكتــب التقيــيم املســتقل    - ٤١

االعتماد بشكل أساسي على مصادر متويل قليلة حيد من استقالل الربنـامج الـذايت ومـن نطـاق     
أنشطته وذلك وضع يرتبط باختالل التوازن بني املوارد األساسية وغري األساسية. وشدد علـى  

عليـه؛ وقـال إن   أنه باإلمكان عمل املزيد فيما يتصل ببناء القـدرات الالزمـة للتقيـيم وللقـائمني     
يعتـزم التركيـز بقـدر أكـرب علـى بنـاء القـدرات مـن أجـل تلبيـة الطلـب             مكتب التقيـيم املسـتقل  

املتنامي. وأضاف أن عملية توحيد األداء، هي األخرىـ تشكل، حبكم طبيعتـها ونتيجـة لتنـوع    
ي جهـود  ج التقييم املستخدمة من وكاالت األمم املتحدة، حتدياً فريداً يف هـذا الصـدد وأن أ  

من هذا القبيل حيالفها التوفيـق بقـدر أكـرب مـىت اضـطلعت ـا مكاتـب مشـتركة. وفيمـا يتعلـق           
بتقييم نتائج التنمية والتحسينات اليت أجريت وجهود مكتب التقييم الداخلي الرامية إىل كفالة 
االهتـــداء بتلـــك التقييمـــات يف وضـــع الـــربامج القطريـــة، أفـــاد بـــأن املكتـــب ســـيحدد موقفـــه  

تراتيجي من هذه املسألة مستقبال. وذكر أن استيعاب التوصيات أمر يستدل منـه علـى أن   االس
ثقافة التقييم يف الربنامج قد حتسنت. وعـن التقييمـات الالمركزيـة، قـال إن املكتـب يعمـل مـع        

  الربنامج اإلمنائي على تعميم نظام تقييم منقح لقياس األداء. 
قييم املستقل يف الربنامج اإلمنائي أن املكتب يعمل مع وأكد مستشار التقييم مبكتب الت  - ٤٢

الربنــامج علــى معاجلــة املشــاكل الــيت تنطــوي عليهــا عمليــة إجــراء تقييمــات المركزيــة جيــدة     
النوعية. وقال إن املكتب ختطى اآلن مرحلة استعراض التقارير إىل العمل مع املكاتـب القطريـة   

املركزية. وأضاف أن الربنـامج سـيبدأ يف ضـخ دمـاء     على استقاء اآلراء بشأن نوعية التقييمات 
جديدة يف قائمة خرباء التقييم يف الوقت الذي ساعدت فيه عملية إعـادة هيكلـة مركـز املـوارد     
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التقييميــة علــى اســتخالص الــدروس مــن التقييمــات الالمركزيــة. وذكــر أن الربنــامج واملكتــب  
ضع إرشادات ليهتـدى ـا يف التقييمـات    خيططان للعمل مع املكاتب اإلقليمية والقطرية على و

  الالمركزية. 
: التقريــر الســنوي بشــأن التقيــيم (برنــامج ٢٠١٦/٦واعتمــد الــس التنفيــذي القــرار   - ٤٣

  األمم املتحدة اإلمنائي). 
    

  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   - ثامنا   
شـاريع اإلنتاجيـة التقريـر السـنوي     قدمت األمينة التنفيذية لصـندوق األمـم املتحـدة للم     - ٤٤

واسـتعراض منتصـف املـدة لإلطـار      ٢٠١٥املتكامل بشأن النتـائج الـيت حققهـا الصـندوق عـام      
  ). DP/2016/14( ٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجي للفترة 

والحظـوا أن العناصـر    ٢٠١٥ورحب أعضاء الـس بـأداء الصـندوق املتميـز يف عـام        - ٤٥
، أي التنمية لتمويل الثالث الدويل املؤمتر عن الصادرةالثالثة الرئيسية يف خطة عمل أديس أبابا 

تعبئة املوارد احمللية وتأمني التمويل اخلاص وااللتزام بتـوفري املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـن أجـل       
يف واليـة الصـندوق. وقـالوا إن الصـندوق     حتتل مكانة بارزة  -حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

هو املؤسسة الوحيدة من مؤسسات األمم املتحدة اليت ينصب اهتمامها على أقل البلـدان منـوا،   
األمر الذي من أجله زود بقدرات فريدة من أمهها التمويل املراعي ملصاحل الفقراء. وأضافوا أن 

رى للتمويــل اخلــارجي فيقــوم ببنــاء تتــوافر فيهــا أي مصــادر أخــ الصــندوق يعمــل يف أمــاكن ال
ــى الصــعيد         ــة الظــروف ألنشــطة القطــاع اخلــاص ال ســيما عل ــيني ويئ ــدرات الشــركاء احملل ق

  الوطين.  دون
ونوهت الوفود بتقدم الصندوق الكبري صوب حتقيـق أهدافـه االسـتراتيجية وباسـتمرار       - ٤٦

تـائج التقييمـات الـيت أجريـت     أمهيته وقيمته بالنسبة للجهـات صـاحبة املصـلحة وهـو مـا تبينـه ن      
مــؤخرا. ورحبــت بــالتغيريات الــيت اقتــرح، يف ســياق اســتعراض منتصــف املــدة، إدخاهلــا علــى    
اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد، وخباصة التغيريات اليت مـن شـأا أن تعـزز السـبل الـيت يتبعهـا       

تقـارير مسـتقبال مزيـدا    الصندوق يف إعداد التقارير اخلاصة بشؤون اجلنسني. وطلبت تضمني ال
مــن التفاصــيل بشــأن أثــر أنشــطة الصــندوق يف األجــل الطويــل، وأثنــت علــى الصــندوق بوجــه 
خاص التباعه نهجا مالية مبتكرة للدفع قدما بالعمليـة اخلاصـة بوضـع حلـول جديـدة. ودعـت       

  أيضا بعض الوفود الصندوق إىل توسيع نطاق عمله ليشمل أقل البلدان منوا قاطبة. 
وأعربت الوفود عن قلقها إزاء اخنفاض التمويل األساسي مما ميكن أن يعرض إجنازات   - ٤٧

الصندوق للخطر ويضطره إىل احلد من عدد أقل البلدان منوا اليت يعمـل فيهـا ويقـوض واليتـه.     
. وحثـت الوفـود   ٢٠٣٠بالفعـل لتحقيـق أهـداف خطـة عـام       “مؤهـل ”وأكدت أن الصندوق 

 أقصى حد يف جمال تعبئة املوارد واالستفادة متاما من نوافذ الصندوق على مضاعفة جهوده إىل
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التمويل املتاحة له، مبا يف ذلك الصندوق االستئماين لتمويل مرحلة امليل األخـري وأن يكفـل يف   
واللجـوء إن اقتضـى األمـر إىل منـوذج التمويـل الـذي        ومضـمون الوقت نفسه تـوافر متويـل حـر    

ى املصادر الداخلية واالستثمار املباشر. ودعـت الصـندوق إىل   يعتمد فيه من األلف إىل الياء عل
تضمني اإلطار االستراتيجي القـادم اسـتراتيجية تضـمن لـه االحتفـاظ بفعاليتـه وأمهيتـه يف حالـة         

  نقص التمويل األساسي. وحث أعضاء الس البلدان على زيادة مسامهاا. 
ــة      - ٤٨ ــة التنفيذي ــت األمين ــا تقــدم، طمأن ــى م  للمشــاريع املتحــدة األمــم صــندوقلوردا عل

أعضاء الس إىل أن الصندوق يبذل قصاراه لتحسـني وضـعه املـايل بطـرق مـن بينـها        اإلنتاجية
التمويـل بغيـة تلبيـة    طرقـا جديـدة لسـد ثغـرات     الشراكات والصكوك املالية اجلديدة اليت توجد 

، ٢٠١٠أجرت منـذ عـام   احتياجات أقل البلدان منوا. وذكرت أن وحدة التقييم يف الصندوق 
تقييمــا اهلــدف منــها قيــاس األثــر املباشــر والطويــل األجــل وأدجمــت   ٢٥علــى صــغر حجمهــا، 

الدروس املستفادة منها يف اإلطار االسـتراتيجي. وقالـت إن الصـندوق يسـعى إىل إجـراء مزيـد       
من التقييمات املواضيعية علـى الـرغم مـن أن نقـص التمويـل هلـذا الغـرض قـد يشـكل عقبـة يف           

  السبيل.  هذا
ــة تعمــيم اخلــدمات املاليــة إن            - ٤٩ ــن ممارس ــدير املســؤول ع ــال امل ــة أخــرى، ق ــن ناحي وم

الصندوق وضع الربنامج اخلاص بـ "إتاحة إمكانية االسـتفادة مـن اخلـدمات املاليـة" وهـو إطـار       
ــا مــن خــالل تعمــيم اخلــدمات املاليــة. وأضــاف أن      تشخيصــي اهلــدف منــه متكــني النســاء مالي

يسعى من خالل اإلطـار إىل الزيـادة يف البيانـات املصـنفة لتهتـدي ـا احلكومـات يف        الصندوق 
وضع استراتيجياا اخلاصة بتعميم اخلدمات املالية على النساء. ويأمـل الصـندوق أن يتسـىن لـه     

  تعزيز تلك البيانات يف املستقبل لتصبح أداة قوية لتمكني املرأة. 
امج الصندوق لتمويل التنميـة احملليـة فقـال إن الصـندوق     وتكلم املدير املسؤول عن برن  - ٥٠

أعد، باالشـتراك مـع الربنـامج اإلمنـائي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، الربنـامج العـاملي املشـترك            
الـذي حـرر االقتصـادات احملليـة مـن احلـواجز        “تنميـة حمليـة منصـفة وشـاملة للجميـع     ”املعنون 

رأة وسـاعد علـى تعبئـة االسـتثمارات العامـة واخلاصـة مـن        اهليكلية املعوقة اليت تكبح قدرات املـ 
ــأثري الربنــامج مــن حيــث متكــني املــرأة       أجــل املشــاريع الــيت تتخطــى احلــواجز. وميكــن قيــاس ت

  اقتصاديا. 
ــرار     - ٥١ ــذي القـ ــس التنفيـ ــد الـ ــاريع   ٢٠١٦/٧واعتمـ ــدة للمشـ ــم املتحـ ــندوق األمـ : صـ

ــام  اإلنتاجيـــة: التقريـــر الســـنوي املتكامـــل بشـــأن الن   ٢٠١٥تـــائج الـــيت حققهـــا الصـــندوق عـ
  .٢٠١٧-٢٠١٤واستعراض منتصف املدة لإلطار االستراتيجي للفترة 

    



E/2016/35 

 

49/151 17-03205 

 

  متطوعو األمم املتحدة  - تاسعا   
ــره      - ٥٢ ــاون تقري ــائي املع ــامج اإلمن ــدير الربن ــدم م ــم املتحــدة      ق ــوعي األم ــامج متط ــن برن ع

)DP/2016/5 .وبعد ذلك أدىل املنسق التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحدة ببيان ،(  
املنصـب علـى النتـائج     ٢٠١٥-٢٠١٤ولقد رحب أعضاء الس بتقرير فترة السنتني   - ٥٣

وأعربــوا عــن تقــديرهم ملتطــوعي األمــم املتحــدة واملتطــوعني العــاملني علــى اإلنترنــت الــذين مت  
نــامج نفســه، إلســهامام اجلليلــة يف العمــل علــى إقــرار الســالم وحتقيــق ربحشــدهم، يف إطــار ال

التنمية. وقالوا إم يرون يف متطوعي األمم املتحـدة شـريكا قويـا ملنظومـة األمـم املتحـدة حيفـز        
على االبتكار يف العمل التطوعي وبناء الشراكات والتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب ممـا يعـزى     

يد أعداد املتطوعني من بلدان اجلنوب. ورحبت الوفود مبواصلة االستثمار يف جانب منه إىل تزا
يف تعبئة املتطوعني العاملني على اإلنترنت وبازديـاد االسـتثمارات املاليـة يف الـربامج املشـتركة.      
وأعربت عن اغتباطها ملا أحـرزه متطوعـو األمـم املتحـدة مـن تقـدم يف توسـيع قاعـدة املعـارف          

عمل التطوعي وذلك بدعم الدراسات والتعاون مع املؤسسات البحثية. وأقرت املتعلقة بقيمة ال
بأن تنفيذ اخلطة اخلاصة بالعمل التطوعي اليت اعتمدا اجلمعية العامـة ميثـل فرصـة كـربى لبنـاء      
شراكات حتدث حتوال مبا يوفر حلـوال. ورحبـت مببـادرة متطـوعي األمـم املتحـدة إىل التشـاور        

  األعضاء.  بصفة منتظمة مع الدول
وحــث أعضــاء الــس متطــوعي األمــم املتحــدة علــى زيــادة الــدعم املقــدم إىل البلــدان    - ٥٤

لتعبئة املتطوعني على املستوى الوطين من خالل خطط وطنية وإقليمية. وحثوا متطوعي األمـم  
ال سيما بني شباب بلدان اجلنـوب،   ،املتحدة على نشر إعالنات الوظائف الشاغرة يف الربنامج

ومواصلة العمـل علـى زيـادة فـرص املتطـوعني وعـدد املتطـوعني الوافـدين مـن بلـدان اجلنـوب.            
وحثوا متطوعي األمم املتحدة على االستفادة من العمل التطوعي كوسيلة للمشاركة يف احلياة 

الوفود عـن تأييـدها الشـديد    املدنية وحفز التطوع حتقيقا للتنمية على الصعيد الوطين. وأعربت 
للعمل الذي يؤديه متطوعو األمم املتحدة يف أوقات األزمة والرتاع حيث يشكلون قـوة عمليـة   
حيوية غالبا ما تعمل يف ظروف عصيبة. وأعرب أعضاء الس عن قلقهم إزاء االجتاه التنـازيل  

متطوعي األمم املتحدة من الذي يشهده التمويل وحثوا الوفود على تقدمي الدعم املايل لربنامج 
خالل قنوات عدة، من بينها صندوق التربعات اخلاص. وأشاروا إىل ضرورة احلفاظ على قدر 
ــة        ــة لتعبئ ــرويج للخطــط القطري ــة املتطــوعني وإدارة شــؤوم والت ــني تعبئ ــوازن ب كــاف مــن الت

  األموال.  املتطوعني ودعمها لكفالة احتفاظها بقوة األداء يف مواجهة تناقص
ومــن ناحيــة أخــرى أعربــت الوفــود عــن تقــديرها الســتعراض منتصــف املــدة لإلطــار      - ٥٥

االستراتيجي وللمحة العامة العريضـة الـيت وفرهـا ومشلـت العمليـات الـيت يضـطلع ـا متطوعـو          
األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل. ورحبت بعملية إعادة التوجيه االسـتراتيجية والتركيـز علـى    

ءمة الداخلية وبتعزيز ج اإلدارة القائمة على النتائج وأثنت على متطوعي األمم االبتكار واملوا
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املتحدة لوفائهم بثلثي مؤشرات النتائج/النواتج املقررة هلم أو ختطيهم هلا. وأضـافت الوفـود أن   
عملية إعادة التوجيه جعلت من برنامج متطوعي األمم املتحدة شريكا استراتيجيا بدرجة أكرب 

أمـر بـالغ    ٢٠٣٠تركز على إرضاء العمالء. وأشارت إىل أن التكيـف مـع خطـة عـام     ومنظمة 
األمهية وأعربت عن سرورها الستمرار التحـول االسـتراتيجي ملتطـوعي األمـم املتحـدة يف ظـل       

  . ٢٠٢١-٢٠١٨اإلطار االستراتيجي للفترة 
تحـدة الشـكر   وردا على ما تقدم، أزجـى املنسـق التنفيـذي لربنـامج متطـوعي األمـم امل        - ٥٦

للوفود لتقـديرها لقيمـة الربنـامج والعمـل التطـوعي ومتطـوعي األمـم املتحـدة وملـا يبذلونـه مـن            
جهود من أجـل إعـادة تنظـيم أنشـطتهم لتركـز بقـدر أكـرب علـى اـاالت االسـتراتيجية. وأيـد            
 الفكرة الداعية إىل مواصلة العمل على توسيع نطـاق فـرص املتطـوعني وزيـادة عـدد املتطـوعني      
من بلدان اجلنـوب ورفـع مسـتوى دعـم خطـط املتطـوعني الوطنيـة واإلقليميـة الراميـة إىل حفـز           
العمـل التطــوعي. وقـال إن برنــامج متطــوعي األمـم املتحــدة يســعى بوصـفه برناجمــا للخــدمات     
املشتركة يركز على إرضاء العمالء إىل تعزيز الشـراكات علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة.       

ىل زيادة التمويل األساسي وأشار إىل أن صندوق التربعـات اخلـاص واإلطـار    ورحب بالدعوة إ
االستراتيجي متوهلما ومتتلكهما الدول األعضاء قاطبة. ونوه بتعليق جملس مراجعـي احلسـابات،   
الذي مفاده أن برنامج متطوعي األمم املتحدة برهن على أنه شريك سريع االسـتجابة وسـباق   

تــائج. وأعـرب عــن ترحيبـه بــاإلقرار بأنـه لــوال دور متطـوعي األمــم     إىل العمـل ويركــز علـى الن  
املتحدة، الذين ميثلون ثلث القوام املدين الدويل يف بعثات حفظ السالم، مـا كـان ميكـن لألمـم     

  املتحدة أن تنفذ العديد من االلتزامات وكذلك الواليات املسندة من جملس األمن. 
ــر    ٢٠١٦/٨واعتمــد الــس التنفيــذي القــرار    - ٥٧ املتعلــق مبتطــوعي األمــم املتحــدة: تقري

  مديرة الربنامج. 
    

  اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  بيان املدير التنفيذي والتقرير السنوي للمدير التنفيذي  - عاشرا   

وجــه املــدير التنفيــذي لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان االنتبــاه يف بيانــه أمــام الــس   - ٥٨
ــة اســتعراض منتصــف املــدة خلطــة     التنفيــذ ي (متــاح علــى املوقــع الشــبكي للصــندوق) إىل أمهي

يف ســـياق تنفيــذ خطـــة   ٢٠١٧-٢٠١٤الصــندوق االســتراتيجية وميزانيتـــه املتكاملــة للفتــرة     
. وأفــاد بأنــه اقتــرح يف االســتعراض إجــراء تعــديالت طفيفــة وتغــيريات يف املــوارد  ٢٠٣٠ عــام

، مبا يكفل االستجابة على حنو أفضل لبيئة ٢٠٣٠ع خطة عام املتاحة واملواءمة بشكل أفضل م
التنمية والعمل اإلنساين املتغرية. وقال إن االستعراض أكد جمـددا أمهيـة تركيـز الصـندوق علـى      

) والنموذج الذي يتبعه يف تسيري األعمال. وأضاف أن “بؤرة االهتمام”توجهه االستراتيجي (
نامج املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة وبرنـامج العمـل ملـا بعـد       االتفاقات العاملية األخرية مثل بر
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وخطة عمل أديس أبابا حددت وضع الصندوق مـن الناحيـة االسـتراتيجية ولكـن      ٢٠١٤عام 
ــأن       ــة. وأفــاد ب ــتقلص التمويــل املســتمد مــن املــوارد العادي ــة ل ــة تقلصــت يف مواكب املــوارد املالي

املوارد املخصصة لألنشطة اإلمنائيـة علـى الـرغم مـن      الصندوق احتفظ يف امليزانية املنقحة حبصة
اضطراره إىل تنفيذ تدابري تقشف. ولقد عمل الصندوق مع الشركاء يف مجيع القطاعات، ومن 

  بينهم اجلهات املاحنة غري التقليدية، على مجع أموال إضافية. 
نسـاين  ومضى قائال إن الصـندوق حـرص علـى كفالـة الـربط باسـتمرار بـني العمـل اإل          - ٥٩

والتنمية حبيث جتري معاجلة األسباب اجلذرية من قبيل الفقر وعدم املساواة وترسـيخ االهتمـام   
ا يف إطار سـنداي للحـد مـن أخطـار الكـوارث واتفـاق بـاريس بشـأن تغـري املنـاخ. وقـال إن            
الصندوق بتصرفه على هذا النحو وضـع النسـاء والفتيـات يف صـدارة احلـل الرامـي إىل ختفيـف        

األزمات ومنع نشوا يف املستقبل. وسلط الضوء على مشاركة الصندوق يف مؤمتر القمة حدة 
وتطرق إىل ما يضطلع بـه مـن أعمـال إنقـاذا      ٢٠١٦العاملي للعمل اإلنساين الذي عقد يف عام 

لألرواح يف غمار الكوارث والـرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية والعـراق ونيبـال ونيجرييـا        
كافحة فريوس زيكا. وشجع احلكومات على املصادقة على البيان املشـترك املتعلـق   إضافة إىل م

بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف حاالت الطوارئ وتأييد ميثاق العمل مـن أجـل الشـباب ومعهـم     
  يف سياق العمل اإلنساين. 

جية وأشار املدير التنفيذي إىل تقدم الصندوق بشكل مطـرد يف تنفيـذ خطتـه االسـتراتي      - ٦٠
وزيادة كفاءة املنظمة وفعاليتها وإىل جناحه يف مساعدة احلكومات على إدماج املسائل املتصـلة  
بالصحة اجلنسية والصحة اإلجنابيـة يف عمليـات التخطـيط وامليزانيـات الوطنيـة. وسـلط الضـوء        

ن على دور الصندوق يف الدعوة إىل إدراج أولويات املراهقني والشباب يف أطر التنميـة وقـال إ  
املساعدة على تعزيز املزايا الدميغرافية واالستفادة منـها تشـكل أحـد اجلوانـب الرئيسـية يف هـذا       
ــة     ــام بتنفيـــذ خطـ ــتفادة مـــن البيانـــات يف الـــدفع إىل األمـ ــة االسـ الصـــدد. وأضـــاف أن إمكانيـ

، وهي إمكانية مل تطرق بعد، تشكل عنصـرا حفـازا قويـا لعمـل الصـندوق املتعلـق       ٢٠٣٠ عام
ــق التن ــات املتصــلة      بتحقي ــاج البيان ــة يف جمــال إنت ــاء القــدرات الوطني ــة وبن ــة اســتنادا إىل األدل مي

  بالسكان وحتليلها ونشرها. 
وشدد املدير التنفيـذي علـى التـزام الصـندوق بكفالـة الرقابـة بصـورة فعالـة؛ وقـال إنـه             - ٦١

مكتـب التقيـيم    توسع يف أنشطته التقييمية وأعاد االعتماد الذي كان خمصصا يف األصل مليزانية
واســتثمر بقــدر أكــرب يف مكتــب خــدمات مراجعــة احلســابات والتحقيــق، ويهــدف إىل اختــاذ     

الـيت منحهـا مراجعـو احلسـابات      “غـري مـرض  ”اإلجراءات الالزمة اليت تفرضها درجـة التقيـيم   
للمكاتب القطرية. وسلط الضوء على التـزام الصـندوق بترسـيخ ثقافـة قوامهـا األخالقيـات يف       

وذلك من خالل التوعية يف هذا اـال، ال سـيما علـى الصـعيدين اإلقليمـي والقطـري،        املنظمة
والتدريب على اإلدارة. وقال إنـه بـالنظر إىل املشـهد املـايل، جيـري الصـندوق استعراضـا ملـدى         



E/2016/35

 

17-03205 52/151 

 

ــة والكفــاءة يف املنظمــة وســوف يلــتمس التوجيــه، يف هــذا الصــدد، مــن الــس مبجــرد      الفعالي
وكـــرر يف ختــــام بيانـــه تأكيـــد أمهيــــة املـــوارد العاديـــة لكفالــــة أداء       اكتمـــال االســـتعراض.  

  لواليته.  الصندوق
وقدم املدير التنفيذي، يف سياق تقريره السـنوي، التقريـر اجلـامع السـتعراض منتصـف        - ٦٢

وللتقريـر املرحلـي    ٢٠١٧-٢٠١٤املدة للخطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحـدة للسـكان   
ــذها (  ــن تنفيــــ ــايل   DP/FPA/2016/2 (Part I)عــــ ــائي واملــــ ــتعراض اإلحصــــ ــر االســــ )؛ وتقريــــ

)DP/FPA/2016/2 (Part I/Add.1)    ــيش ــق بتوصــيات وحــدة التفت ــر املتعل املشــتركة يف  )؛ والتقري
؛ واســــتعراض منتصــــف املــــدة للميزانيــــة املتكاملــــة )DP/FPA/2016/2 (Part II)( ٢٠١٥ عـــام 

ر اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة )؛ وتقريDP/FPA/2016/3لصندوق األمم املتحدة للسكان (
وامليزانية املتعلق باستعراض منتصف املدة للميزانيـة املتكاملـة لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان       

  ). DP/FPA/2016/4( ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 
طــوات الــيت اختــذها الصــندوق ورحــب أعضــاء الــس باســتعراض منتصــف املــدة واخل  - ٦٣

 ٢٠٣٠مـع خطـة عـام     ٢٠١٧-٢٠١٤ملواءمة خطته االستراتيجية وميزانيتـه املتكاملـة للفتـرة    
واســتعراض السياســات الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات والــذي حــل موعــده يف عــام   

وذلك مع التكيف يف الوقـت نفسـه مـع االجتاهـات احلديثـة يف جمـال التمويـل. وأبـدوا          ٢٠١٦
تهم يف أن الصندوق بات بفضل اخلطـة االسـتراتيجية املنقحـة يف وضـع جيـد ميكنـه مـن أداء        ثق

واليته. وكـرروا تأكيـد تأييـدهم القـوي لواليـة الصـندوق يف جمـال الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة           
واحلقوق اإلجنابيـة وهـي تتمحـور حـول أربعـة مـن نـواتج اخلطـة االسـتراتيجية. وأيـدوا بشـدة            

على بناء القدرة الوطنيـة وعلـى الـدعوة وتـوفري الـدعم الـتقين يف جمـال الصـحة          مواصلة التركيز
اجلنســية واإلجنابيــة وأعربــوا عــن تقــديرهم ملــا يتســم بــه التقريــر الســنوي مــن وضــوح وتــوازن   
والزدياد مستويات الفعالية والكفاءة يف املنظمة ولعمق التحليل والتباع ـج حمسـن يف اإلدارة   

ج. وذكـرت الوفـود أن الصـندوق يـأيت يف صـدارة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز         على أسـاس النتـائ  
إدارة البيانات املتصلة باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية حبيث يسـتفاد منـها يف حتسـني التخطـيط     

  والرصد والتقييم وفقا ألهداف التنمية املستدامة ويف صنع القرار على الصعيد الوطين. 
تركيز الصندوق بشدة على املراهقني والشباب وذكرت أنه يتوجـب  ورحبت الوفود ب  - ٦٤

عليه مواصلة أداء دور قوي يف تدعيم املزايا الدميغرافية من خالل تنسيق اجلهود يف هذا الصدد 
على صعيد األمم املتحدة. وشددت على ضرورة تسريع وترية التقـدم يف بعـض اـاالت، مـن     

التبــاع ــج قوامــه حقــوق اإلنســان يف وضــع السياســات   أبرزهــا جمــال بنــاء القــدرات الالزمــة
وتنفيذها على الصعيد الوطين. وشددت أيضا علـى أمهيـة دوره يف املسـاعدة علـى بنـاء القـدرة       
الوطنية الالزمة جلمع البيانات يف ااالت املتصلة باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وقالـت إـا   

االت بالغة األمهية لضمان حصول اجلميع على خدمات تتوقع أن يقود الصندوق اجلهود يف جم
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. وأعربت عن قلقها ألن السياسات املوضوعة يف ٢٠٣٠الصحة اجلنسية واإلجنابية حبلول عام 
املقر مل تتجسد بالقدر الكايف يف التنفيذ على الصـعيد القطـري. وأبـدت بعـض الوفـود اهتمامـا       

، وهي مبـادرة عامليـة تـدعم حقـوق     ٢٠٢٠ شديدا مبشاركة الصندوق يف حركة تنظيم األسرة
، وبربنــامج الصــندوق ٢٠٢٠النســاء والفتيــات يف اســتخدام وســائل منــع احلمــل حبلــول عــام    

اخلاص بتوفري اإلمدادات الالزمة يف هذا الصدد ودعت اجلهات املاحنة إىل املشاركة. وشددت 
يف أن يقـوم الصـندوق يف   وفود أخرى على أمهية احترام املسؤولية الوطنية وأعربت عـن أملـها   

حـــدود واليتـــه، باســـتغالل مزايـــاه املقارنـــة يف دعـــم أقـــل البلـــدان منـــوا مبوجـــب برنـــامج          
  اسطنبول.  عمل
ــة         - ٦٥ ــه الصــندوق يف جمــاالت التنمي ــذي يضــطلع ب ــس بشــدة العمــل ال ــد أعضــاء ال وأي

ث أعضـاء الـس   مبفهومها التقليدي املتصل بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وح
الصندوق على زيادة ما يقدمه من دعم يف أوقات األزمـة. وسـلطوا الضـوء علـى االحتياجـات      
اخلاصــة للنســاء والفتيــات يف احلــاالت اإلنســانية وشــددوا علــى أمهيــة تــوفري خــدمات الصــحة   
ــة والعمــل علــى مكافحــة العنــف اجلنســاين يف وقــت األزمــات. وقــالوا إــم      اجلنســية واإلجنابي

لون على الصندوق يف النهوض بااللتزامات املنبثقة من مؤمتر القمة العـاملي للعمـل اإلنسـاين    يعو
وكفالـة أن تشـكل النسـاء والفتيـات أحـد حمــاور االهتمـام الرئيسـية يف سـياق العمـل اإلنســاين          
وتعمــيم مراعــاة األهــداف اإلمنائيــة املتعلقــة بربنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة يف   

ظومـة االســتجابة اإلنسـانية. وأعــرب الـبعض عــن قلقهـم ألن صــندوق الطـوارئ واحتيــاطي      من
االســتجابة يف اــاالت اإلنســانية ال يــزاال ناقصــي التمويــل أو أبقــي عليهمــا عنــد مســتوى          
منخفض. ووجهت الوفود االنتباه إىل اسـتجابة الصـندوق القويـة يف مواجهـة فـريوس اإليبـوال       

لدان على إقامة بىن حتتية طبية مستدامة وصلبة وإنشاء آليـات وقائيـة   وشجعته على مساعدة الب
  ملكافحة فريوس زيكا. 

ورحبت الوفود بتشديد املساءلة املالية يف الصندوق وحتسـني اسـتخدام املـوارد وبعـدم       - ٦٦
ــادرة      ــام للمعــايري احملــددة يف املب ــال الت ــأي حتفظــات وباالمتث اقتــران رأي مراجعــي احلســابات ب

يــة للشــفافية يف املعونــة. وشــجعت بعــض الوفــود الصــندوق علــى مواصــلة تعزيــز اهلياكــل الدول
اإلقليمية وأدوات إدارة املخاطر وقالت إا تتطلع إىل تقييم إطار إدارة املخاطر يف املؤسسـة يف  

. وشــدد أعضـاء الــس علـى أمهيــة وظـيفيت التقيــيم ومراجعـة احلســابات ورحبــوا     ٢٠١٦عـام  
رحة يف متويل تقييمات املؤسسات. وأثنـت الوفـود علـى الصـندوق ملـا أحـرزه مـن        بالزيادة املقت

تقدم يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة ونوهت باستعداده لتحسني خـدمات مكتـب   
ممــا يشــمل إجــراء  ٢٠١٦أمــني املظــامل باالســتعانة خبطــة عمــل وحــدة التفتــيش املشــتركة لعــام 

  دارية وسياسات السفر يف الصندوق. استعراض ألداء دوائر الشؤون اإل
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وأعرب أعضاء الس مرة أخرى عن القلق إزاء اخنفـاض املـوارد العاديـة وأشـاروا إىل       - ٦٧
تأثري ذلك سلبا يف قدرة الصـندوق علـى إجنـاز واليتـه. وشـجعت الوفـود اجلهـات املاحنـة علـى          
زيادة املسامهات يف املوارد األساسية وحثت الصندوق على السعي مة إىل إجياد سبل مبتكرة 

ى الــبعض قلقــا مــن أن اخلطــوط الفاصــلة بــني كــل مــن دوري اجلهــات املاحنــة  للتمويــل. وأبــد
مما ميكـن أن يـؤثر بشـكل سـليب      ٢٠٣٠والبلدان املشمولة بالربامج تبدو مشوشة يف خطة عام 

يف البلدان آنفة الـذكر املـدعوة اآلن إىل تعبئـة املـوارد احملليـة الالزمـة للتنميـة الوطنيـة حيـث إن          
الصـندوق مل يعـد وحـده كافيـا. وشـددت بعـض الوفـود علـى أن بعـض          التمويل الذي يقدمـه  

احلكومات تنوء بأعباء وديون ثقيلة وحثت الصـندوق علـى تـوخي احلصـافة لـدى التمـاس أي       
دعم مايل إضايف من البلدان عـن طريـق تعبئـة املـوارد احملليـة. وأكـدت وفـود عـدة أـا سـتبقي           

وفـود أخـرى أـا سـتزيد مسـامهاا يف املـوارد        مسامهاا عند مستواها الراهن يف حـني أعلنـت  
  العادية. 

وأعــرب أعضــاء الــس عــن تقــديرهم للصــندوق ملشــاركته يف مبــادرة توحيــد األداء.    - ٦٨
وشجعوا الصندوق علـى التوسـع يف املشـاركة يف النـهج املشـتركة املتبعـة علـى نطـاق منظومـة          

عنيـة بالسياسـات واالشـتراك يف الربجمـة علـى      األمم املتحدة وعلى العمل يف األفرقة املشـتركة امل 
الصعيد القطري. وأشاروا إىل أن االستعراض القادم الذي سيجري بعد أربع سنوات ميكـن أن  
يساعد على حتديد مهام الوكاالت يف السياقات القطرية املختلفة وطـرق مشـاركتها يف العمـل    

ول األعضــاء هــيكال أفضــل علــى حنــو أفضــل وأعربــت الوفــود عــن أملــها يف أن تســتحدث الــد
لتمويل التنمية يزيد فعالية منظومة األمم املتحدة وكفاءا. وشجعت الصـندوق علـى مواصـلة    

  حتسني سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء يف منظومة األمم املتحدة. 
وردا على ما تقدم، أزجى املدير التنفيذي للصندوق الشـكر للمجلـس لتأييـده القـوي       - ٦٩

ال سيما ما يتصل منها بالعمل اإلنساين وباملزايا الدميغرافية. وأكد جمـددا أنـه سـتجري     لواليته،
والتنميـة   ٢٠٣٠مواءمة اجلوانب الرئيسية من خطته االستراتيجية بصورة تامـة مـع خطـة عـام     

ــد         ــوم الصــندوق بتجدي ــة. وســوف يق ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــامج عمــل امل ــة بربن املتعلق
بة اإلنسانية ماضيا قدما صوب كفالة فعالية أدائـه يف األزمـات. وفيمـا يتعلـق     احتياطي االستجا

بضرورة أن يبين الصندوق قدراته يف جمال حقوق اإلنسان، قـال إن الصـندوق يعمـل مـع جلنـة      
حقوق اإلنسان من أجل إحراز نتائج يف الواقـع العملـي. وأضـاف أن الصـندوق عـاكف علـى       

نات واألدلة املتصلة باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية وهو يعمل يف بناء قدراته يف جمال مجع البيا
هذا الصـدد مـع احلكومـات. وأفـاد بـأن الصـندوق منخـرط اآلن يف عمليـة إعـداد االسـتعراض           
اجلديــد الــذي ســيجري بعــد أربــع ســنوات، وطمــأن الوفــود يف هــذا الســياق إىل أن الصــندوق  

قليميـة وسـيكفل يف الوقـت نفسـه مشـاركتها يف      سيعمل معها من أجل استجالء احتياجاا اإل
صـوغ اخلطــة االسـتراتيجية القادمــة. وقــال إن الصـندوق يبــذل قصــارى جهـوده لتعبئــة مــوارد     
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إضافية، بطرق من بينها اسـتراتيجيته اجلديـدة لتعبئـة املـوارد وإقامـة شـراكات جديـدة. وشـدد         
لصـندوق يعمـل مـة علـى اسـترداد      على أمهية متويل املوارد العادية وذكـر يف هـذا الصـدد أن ا   

  التكاليف إال أنه يتوجب على الدول األعضاء أن تتقيد بالتزاماا. 
: اســـتعراض منتصـــف املـــدة للخطـــة    ٢٠١٦/٩واعتمـــد الـــس التنفيـــذي القـــرار      - ٧٠

ــرة      ــم املتحــدة للســكان للفت ــر الســنوي  ٢٠١٧-٢٠١٤االســتراتيجية لصــندوق األم ، والتقري
  للمدير التنفيذي. 

: اســتعراض منتصــف املــدة للميزانيـــة    ٢٠١٦/١٠واعتمــد الــس التنفيــذي القــرار       - ٧١
  . ٢٠١٧-٢٠١٤املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 

    
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا - حادي عشر 

 قدمت نائبة مـدير صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان (يف شـؤون الـربامج) عرضـا عامـا           - ٧٢
والتمديـد األول ملـدة    ٢٠١٧-٢٠١٦ملشروع وثيقة الربنامج القطري جلنوب السودان للفترة 

. وشــددت علــى أمهيــة  ٢٠١٧ســنة واحــدة للربنــامج القطــري للجمهوريــة الدومينيكيــة لعــام   
املسؤولية الوطنية وعملية التشـاور بـدعم مـن الصـندوق خـالل إعـداد الـربامج القطريـة. وبعـد          

قليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي مشروع الربنامج القطري جلنوب ذلك عرض املدير اإل
  من منظور إقليمي.  ٢٠١٧-٢٠١٦السودان للفترة 

وأعرب أحد الوفود عن كامل تأييده للربنامج القطري اخلاص ببلده وأكد أنـه جـرت     - ٧٣
وشدد على أمهيـة   االستفادة يف عملية إعداد الربنامج القطري من ج قوامه املشاركة الكاملة.

  مجع البيانات واألدلة لدى وضع الربنامج. 
ــا لقــراره       - ٧٤ ــر الــس التنفيــذي، وفق ــامج القطــري جلنــوب    ٢٠١٤/٧وأق ، وثيقــة الربن

  ). DP/FPA/CPD/SSD2( ٢٠١٧-٢٠١٦السودان للفترة 
علما بطلب التمديد ملـدة سـنة للربنـامج القطـري للجمهوريـة      وأحاط الس التنفيذي   - ٧٥

  ). DP/FPA/2016/6( ٢٠١٧الدومينيكية لعام 
    

  التقييم - ثاين عشر 
عرضت مديرة مكتب التقييم بصندوق األمم املتحدة للسكان التقرير السنوي املتعلـق    - ٧٦

) والتقييم املواضيعي للدعم املقدم مـن الصـندوق   DP/FPA/2016/5ييم يف الصندوق (مبكتب التق
يف جمـــال بيانـــات تعـــداد الســـكان واملســـاكن بغـــرض االهتـــداء ـــا يف صـــنع القـــرار ووضـــع   

(الشــؤون اإلداريــة) . وقــدمت نائبــة املــدير التنفيــذي للصــندوق   ٢٠١٤-٢٠٠٥السياســات، 
  اإلدارة على التعليقات على كل من الوثيقتني. رد
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ورحب أعضـاء الـس خبطـة التقيـيم املتعـددة السـنوات املدرجـة يف امليزانيـة وكـذلك            - ٧٧
بازدياد تنوع التقييمـات علـى الصـعيدين القطـري واإلقليمـي. وأعربـوا عـن تقـديرهم لتحسـن          

م يتطلعــون إلجــراء دراســة بشــأن الــدروس املســتفادة يف  تقييمــات الــربامج القطريــة وقــالوا إــ 
. ورحبوا جبهود إعداد إرشادات بشأن إجراء تقييمات على صعيد الربامج لكفالـة  ٢٠١٦ عام

االلتزام يف التقييمات الالمركزية بسياسة وخطة التقييم. ورحبـوا مببـادرات نشـر نتـائج التقيـيم      
لربجمـة بالـدروس املسـتفادة وحثـوه علـى إدمـاج       وشجعوا الصندوق على االسترشاد يف عمليـة ا 

أدوات اإلبــالغ عــن مؤشــرات التقيــيم الــيت توفرهــا خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة بشــأن    
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف نظامه لتقييم النوعية. ورحبوا بالتحسـينات الـيت أجريـت    

الصـندوق علـى حتقيـق هدفـه املنشـود      يف جمال تتبع مسار األمـوال املخصصـة للتقيـيم وشـجعوا     
ــق بتخصــيص   ــان أمشــل بالنفقــات         ٣املتعل ــوا موافــام ببي ــيم وطلب ــة للتقي ــة مــن امليزاني يف املائ

  بالتقييم.  اخلاصة
ونوهت الوفود بالزيادة املقترحة يف ميزانية مكتب التقييم والحظـت يف الوقـت نفسـه      - ٧٨

القطريـة. وشـجعت الصـندوق علـى مواصـلة      التخفيضات يف متويل عدد من تقييمـات الـربامج   
بناء قدرة تقييمية على الصعيدين املؤسسي والوطين ورحبت باجلهود الراميـة إىل حتسـني قائمـة    
االستشاريني. وشجعت املدير ومكتب التقييم على املشاركة مة يف فريق األمم املتحدة املعين 

التقييمات املستقلة على نطاق املنظومة بالتقييم، وأعربت عن الرأي الذي مفاده أنه لئن كانت 
واإلبالغ عنـه، فإـا تتطلـب متـويال كافيـا. وقالـت إن        ٢٠٣٠مفيدة يف رصد تنفيذ خطة عام 

االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات يتيح فرصـة لتعزيـز التعـاون علـى نطـاق املنظومـة يف       
ــتمس أحــد الوفــود إيضــاحا بشــأن التسلســل اهلرمــي      ــيم وال ــيم  جمــال التقي ــى التقي للقــائمني عل

  اختيارهم.  وكيفية
وردا على ما تقدم، كررت نائبة املدير التنفيذي للصندوق (الشـؤون اإلداريـة) تأكيـد      - ٧٩

التزام الصندوق بوظيفة التقييم وشددت يف الوقت نفسه على أمهية توافر موارد كافيـة يف هـذا   
كــن مــن خالهلــا كفالــة إجــراء الصــدد. وقالــت إن الصــندوق حيــرص علــى حبــث الســبل الــيت مي

التقييمات مع ضمان استقالل الوظيفة وفعاليتها. وأضافت أنه من املهم املوازنـة بـني االحتيـاج    
  إىل التقييمات واملوارد املتاحة مبا يكفل تعظيم أثرها. 

وأكــدت مــديرة مكتــب التقيــيم التــابع للصــندوق أن الصــندوق يــؤدي دورا فعــاال يف     - ٨٠
ما يتعلق مبسألة إضفاء الطابع املهين علـى التقيـيم وباملسـائل املتصـلة بالتقييمـات      فريق التقييم في

يف املائـة   ٣اليت جتري على صعيد املنظومة وعلى صعيد مشترك. وتطرقت إىل هدف ختصـيص  
من امليزانية للتقييم فأكدت طابعه الطموح ولكنها أفادت بأن الصندوق حيـرز بالتـدريج، رغـم    

دما ال يستهان به. وقالـت إن الصـندوق حقـق فيمـا يتصـل بكفالـة الفعاليـة        تدابري التقشف، تق
عددا من املكاسب مما أتاح له إجراء مزيد من التقييمـات مـع االعتمـاد يف الوقـت نفسـه بقـدر       
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أكرب على موارد أخرى لتمويل التقييم، وهـي اسـتراتيجية سيواصـل الصـندوق اتباعهـا. وفيمـا       
للـربامج، قالـت إن الصـندوق يعتـزم القيـام، متاشـيا مـع التزاماتـه          يتعلق بالتقييمـات الالمركزيـة  

املبينة يف خطة التقييم الرباعية السنوات املدرجة يف امليزانية، بتنويع جمموعة التقييمات حبيث ال 
تقتصر على الربامج القطرية بل لتشمل أيضا األنشطة املتعـددة السـنوات، ويهـدف إىل ضـمان     

ــى ا  ــز التقييمــات عل ــدروس املســتفادة وإىل    تركي ــث توجــد حاجــة إىل ال ألنشــطة الرئيســية حي
املســاءلة. أمــا النفقــات فيجــري تتبعهــا مــن خــالل نظــام الربجمــة العــاملي بغــرض حتســني عمليــة   

قيــد اإلعــداد حاليــا.  ٢٠١٦تقييمــا للــربامج القطريــة لعــام  ٢٢مــن  ٢٠اإلبــالغ. وأكــدت أن 
ولكن الصندوق عاكف على العمل من أجل إجياد  وقالت إن أي قصور يرجع إىل احلالة املالية

حــل. وذكــرت أن سياســة التقيــيم املنقحــة حتــدد التسلســل اهلرمــي للقــائمني علــى التقييمــات     
املصنفة على نطاق واسع إىل تقييمات على مستوى املؤسسـة (مواضـيعية ومؤسسـية وبرناجميـة     

الـيت جتـري علـى الصـعيدين     ومشتركة) وتقييمات على مستوى الـربامج، مـن بينـها التقييمـات     
ــام      ــى أن خطــة ع ــدول األعضــاء دورا يف    ٢٠٣٠اإلقليمــي والقطــري. وشــددت عل ــيط بال تن

التقييمات اليت جتري على الصعيد الوطين إسهاما يف عمليات االستعراض والتعلم على الصـعيد  
  . ٢٠١٣الوطين املنوط بالصندوق دعمها مبقتضى سياسة التقييم لعام 

٨١ -  التقريــر الســنوي ملكتــب التقيــيم التــابع ٢٠١٦/١١لــس التنفيــذي القــرار واعتمــد ا :
  لألمم املتحدة. 

  
  اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  بيان املديرة التنفيذية والتقرير السنوي للمديرة التنفيذية - ثالث عشر 
املشاريع تقريرها السنوي لعـام  عرضت املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات   - ٨٢

٢٠١٥ )DP/OPS/2016/2 حيث زاد معدل  ٢٠١٥) وسلطت الضوء على أداء املكتب يف عام
يف املائـة. وتناولـت التحسـينات الراميـة إىل رفـع الكفـاءة فـذكرت أن تلـك          ١٦اإلجناز بنسـبة  

واسـتحداث نظـام    OneUNOPSر نظام ختطيط موارد املؤسسة ليصـبح  التحسينات تشمل تطوي
معلومات واتصاالت جديـد. وقالـت إن املكتـب يعمـل علـى كفالـة تـوخي املرونـة يف ختطـيط          
البىن التحتيـة ووضـع ـج قوامـه الـنظم املتكاملـة ليتبـع فيمـا خيـص الـبىن التحتيـة. وتفيـد نتـائج              

يف  ٨٢إىل  ٢٠١٥ء والشـركاء ارتفـع يف عـام    استقصاء أجري مؤخرا بأن معـدل رضـا العمـال   
املائة. ووجهت االنتباه إىل النجاح الذي أحرزه املكتب جنبا إىل جنب مـع الشـركاء يف إجنـاز    
مشاريع يف جمال البىن التحتية يف أفغانستان والسودان وكوسـوفو وهـاييت ويف جمـال املشـتريات     

يـت نـام وكمبوديـا وميامنـار إضـافة إىل أنشـطة       يف تايلند ومجهورية الو الدميقراطية الشـعبية وفي 
ــى    ــو عل ــا يرب ــدريب م ــب يتوســع أيضــا يف خــدمات     ٦٠ ٠٠٠ت شــخص. وذكــرت أن املكت

  االستضافة. 
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وأكدت املديرة التنفيذية أن املكتب يقـيم شـراكات أكثـر مـن نصـفها مـع مؤسسـات          - ٨٣
وارد البشرية. وقالـت  األمم املتحدة، ال سيما إدارة عمليات حفظ السالم، وتشمل خدمات امل

إن املكتب يتطلع إىل املشاركة بصفة منتظمة يف األفرقة القطرية بوصفه عضوا فيها ويعمل عن 
كثب مع احلكومات حيث يقترح أنشطة تندرج يف أطر التنمية الوطنية. ووجهـت االنتبـاه إىل   

ات الالجـئني  العمل الـذي يقـوم بـه املكتـب يف أوقـات األزمـة والـرتاع، ويشـمل تلبيـة احتياجـ          
والنازحني يف اجلمهورية العربية السورية يف جمـاالت األمـن والكهربـاء واللوجسـتيات واإليـواء      

أول  ٢٠١٦ومشــاريع اإلعمــار يف دولــة فلســطني (غــزة). وقالــت إن املكتــب سينشــر يف عــام 
ــادرة العامليــة إلعــداد التقــارير. وهــو أول مؤسســة مــن      تقريــر ســنوي أعــده يف اتســاق مــع املب

سســات األمــم املتحــدة تقــوم بــذلك. وأفــادت بــأن املكتــب كــان بصــدد عمليــة اســتعراض   مؤ
ــرة     ــوائم اســتراتيجية الفت ــدة لي ــع خطــة عــام   ٢٠١٧-٢٠١٤منتصــف امل . وســيقدم ٢٠٣٠م

. وشـددت علـى ضـرورة أن تبحـث     ٢٠١٦استراتيجيته اجلديدة يف الدورة العادية الثانية لعـام  
  عانة برأس املال اخلاص يف جمال التنمية. األمم املتحدة إمكانية زيادة االست

ــه          - ٨٤ ــوي ولكفاءت ــه الق ــتمرار أدائ ــب الس ــديرها للمكت ــن تق ــدول األعضــاء ع ــت ال وأعرب
وفعاليته يف العمل وملا تتسم به عملياته من شفافية ولصالبة مركزه املايل وللعمـل الـذي يضـطلع    

تنمية ولتأسيس عمله على مقـاييس تنـبين   به يف جمال بناء السالم ويف احلاالت اإلنسانية وبيئات ال
على املعايري الدولية. وأثنت على املكتب جلهوده يف جماالت تغري املناخ وإدارة أخطار الكـوارث  
ــام       ــده نظـ ــبما جيسـ ــرة حسـ ــول مبتكـ ــاد حلـ ــعي إىل إجيـ ــمود ويف السـ ــى الصـ ــدرة علـ ــاء القـ وبنـ

OneUNOPSتعزيز أولوياته ور اجلنساين وزيادة عمله يف جمال تعميم مراعاة املنظ . وشجعته على
ــزه الرئيســية  ــة يف جمــاالت تركي ــة مســتدامة   ؛إدارة املشــاريع املســتدامة :العملي ــىن حتتي  ؛وتشــييد ب
   .واألخذ مبمارسات الشراء املستدامة

ورحبت الوفود بتزايد عمليات املكتب يف البلدان املنخفضة الـدخل والبلـدان الـيت متـر       - ٨٥
تمع املدين ومؤسسات األمم املتحدة وغالبا ما يكون ذلك يف ظل بأزمة دعما للحكومات وا

ظروف عصيبة. وشجعت املكتب على املضي يف حتسني اخلدمات الـيت يقـدمها إىل مؤسسـات    
األمم املتحدة انطالقا من روح التنسيق املتبدية يف االستعراض الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات      

ثنائي واملتعـدد األطـراف، مـع شـركاء مثـل البنـك       وأن يعمل يف الوقت نفسه على الصعيدين ال
 ٢٠٣٠يف سـياق تنفيـذ خطـة عـام      واملالريـا  والسـل  اإليـدز  ملكافحة الدويل والصندوق العاملي

واالتفاقات الدولية، ومن بينها مسار ساموا، ومن خـالل شـراكات القطـاعني العـام واخلـاص.      
ــذاب       ــال أويل الجتـ ــيص رأمسـ ــندوق لتخصـ ــاء صـ ــة إىل إنشـ ــب الراميـ ــط املكتـ ــت خبطـ ورحبـ

ها مـع  استثمارات موجهة إىل أهداف حمددة دعما ملشاريع البىن التحتية وبالشراكات اليت يقيم
القطاع اخلاص يف إطار تعزيز روح االستدامة وتشجيع االستثمارات. وطلـب أحـد الوفـود أن    
جيتنب املكتب التعليق يف تقريره السنوي على جهود بناء السالم الوطنية وأن يتقيد بواليته مـع  
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ل احترام مبدأ املسؤولية الوطنية. وأشارت وفود أخرى إىل املكتب بوصفه شريكا حمل ثقة يعو
  عليه يتميز يكل مبسط يتسم باملرونة. 

وردا علــى مــا تقــدم، شــددت املــديرة التنفيذيــة ملكتــب خــدمات املشــاريع علــى أمهيــة    - ٨٦
يوفره املكتب من دعم وتوجيهات من أجل إجراء التحسينات الالزمة. وقالـت إن املكتـب    ما

التمويــل، التركيــز علــى  منظمــة حمــور عملــها التنفيــذ ومبقــدوره، حبكــم طبيعتــه كمنظمــة ذاتيــة 
احتياجــات الشــركاء. وأضــافت أن املرونــة والســرعة واجلــودة مســات أساســية فيــه بينمــا تتــيح   
ــه الســرعة. ولقــد تســىن           ــع املســتوى أو خفضــه علــى وج ــتا التوظيــف واملشــتريات رف سياس
للمكتب، نظرا ملرونته، استكشاف سبل التكيف مع االحتياجات احمللية. وأفادت بأن املكتـب  

مــل علــى أن يكــون علــى قــدر توقعــات الــس فيمــا يتعلــق بتطــوير العمليــات علــى الصــعيد  ع
املؤسسي وقالت إنه يتوق إىل العمل مع الس على وضع ج شراء مبتكرة تتبع حيال التنمية 

  املستدامة. 
: مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع:  ٢٠١٦/١٢واعتمد الس التنفيذي القرار   - ٨٧
  رير السنوي للمديرة التنفيذية.التق
    

  اجلزء املشترك    
  مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان - رابع عشر 

عرض مدير مكتـب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات بربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           - ٨٨
ــداخليتني (    ــة ال ــر املتعلــق مبراجعــة احلســابات والرقاب )، وقــدم مــدير مكتــب  DP/2016/16التقري

ــب خــدمات        ــديرة مكت ــات. وعرضــت م ــى التعليق ــامج رد اإلدارة عل ــة بالربن الشــؤون اإلداري
مراجعة احلسابات والتحقيق بصندوق األمم املتحدة للسكان التقريـر املتعلـق بأنشـطة املراجعـة     

)؛ وقدمت نائبة املـدير التنفيـذي   DP/FPA/2016/7حقيق يف الصندوق (الداخلية للحسابات والت
للصندوق (الشؤون اإلدارية) رد اإلدارة على التعليقات. وعرض مدير فريق املراجعة الداخليـة  

قريـر املتعلـق بأنشـطة فريـق     للحسابات والتحقيقات مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع الت 
ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع      ــة للحســابات والتحقيقــات الت املراجعــة الداخلي

  )؛ وقدم نائب املديرة التنفيذية للمكتب رد اإلدارة. DP/OPS/2016/3( ٢٠١٥ لعام
  

  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة     

رحب أعضـاء الـس، بوجـه خـاص، بـالرأي املتعلـق بكفـاءة وفعاليـة إطـار احلوكمـة             - ٨٩
وإدارة املخاطر والرقابة يف الربنامج اإلمنائي وشـجعوا مكتـب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات      
على تضمني اإلطار حتلـيال للمخـاطر ولكيفيـة تعامـل اإلدارة معهـا ومـدى االسترشـاد بـذلك.         

مـرض  ”إىل التقدم احملرز وأكدوا أن التقدير الـذي منحـه مراجعـو احلسـابات بدرجـة       وأشاروا
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احلوكمـة  جمـايل  يعين أنه يتعني على الربنامج أن يفعـل املزيـد ملعاجلـة أوجـه القصـور يف      “ اجزئي
وشــجعوا اإلدارة علـــى تعزيــز الــدعم املقـــدم لعمليــات مراجعــة احلســـابات      وإدارة املخــاطر.  
يشمل ختصيص املوارد الكافية واآلنية ملكتب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات    والتحقيقات مبا 

لكفالة أدائه لواليته. وقـالوا إـم يـودون معرفـة مـا إذا كـان اسـتمرار نقـص املـوارد سـيؤثر يف           
عملــه أم ال. وأشــاروا إىل تعليقــات اللجنــة االستشــارية ملراجعــة احلســابات بشــأن الصــلة بــني   

ل مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقـات. وحثـوا اإلدارة علـى اتبـاع     مصادر التمويل واستقال
مشـورة اللجنــة. ورحبــوا بآليــات الربنــامج اجلديـدة إلدارة املخــاطر وقــالوا إــم يــودون معرفــة   
سبب وكيفية ازدياد التقديرات املرضية واخنفـاض التقـديرات غـري املرضـية. والحظـت الوفـود       

اجعـو احلسـابات ملكتـب األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـني         التقدير غري املرضـي الـذي منحـه مر   
بلدان اجلنوب ونوهت باخلطوات املتخذة يف هذا الصدد وحثت الربنامج اإلمنـائي علـى كفالـة    
تنفيذ مجيع توصيات مراجعي احلسابات. وطلبت أن يبقي الربنامج الس علـى علـم بـاجلهود    

الربامج والشؤون املالية واملشتريات اليت يتكرر تناوهلـا يف  املبذولة ملعاجلة املسائل املتعلقة بإدارة 
مراجعة احلسابات، وحثت الربنامج على تدعيم عملية حتديد واختيار البـائعني وكـذلك تعزيـز    
قدرة املوظفني على رصد عقود الشراء وضمان عرض حاالت الشراء على جلـان االسـتعراض.   

ت عمليــات الشــراء ذات الصــلة بالنــهج املنســق وقالــت الوفــود إــا تــود التعــرف علــى اختناقــا
للتحويالت النقدية: نوهت الوفود باجلهود املبذولة للتصدي هلذا املشـكل، لكنـها التمسـت يف    
الوقت نفسه معلومات مفصلة عن أثرها. وطلبت معلومـات عـن تعـاون الربنـامج اإلمنـائي مـع       

توطئـة ملراجعـة حسـابات عمليـة      مكتب مراجعة حسابات الصندوق العاملي يف اجلهود املبذولة
متويل الصـندوق العـاملي للربنـامج اإلمنـائي. وأعربـت عـن أملـها يف أن جتـد مسـتقبال يف تقـارير           
مراجعة احلسـابات معلومـات تفيـد بـأن الربنـامج اإلمنـائي حيـرز تقـدما يف جهـود اإلصـالح يف           

علـى إيـالء األولويـة إلغـالق     جمايل الرقابة على عملية الربجمـة وإدارة املـوارد. وحثـت الربنـامج     
ملفات توصيات مراجعي احلسابات اليت طال أمدها وقالت إا تود معرفة أسباب ازدياد عدد 
التوصيات اليت مل تنفذ بالكامل. وفيما يتعلق بالتحقيقات، طلبت الوفود معلومات عـن كيفيـة   

سـيما   لتحقيقـات، ال تفسري الربنامج ومكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات للزيادة يف عـدد ا 
احلـاالت اجلديـدة. وأعربـت عـن القلـق مـن أن مكتـب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات يقبـل            

يف املائـة فقـط مـن     ١٥مزيدا من احلاالت رغم اخنفاض مـوارده وتسـاءلت عـن السـبب يف أن     
احلاالت هي اليت ثبت فعال أا تنطـوي علـى سـوء سـلوك. إال أـا أعربـت عـن سـرورها ألن         

املائة من املوظفني أفادوا بأم ال خيشون اإلبـالغ عـن سـوء السـلوك. وقالـت إـا تـود         يف ٧٠
معرفــة االســتراتيجية الــيت يتبعهــا الربنــامج اإلمنــائي يف التصــدي الرتفــاع عــدد حــاالت الغــش    
والســرقة واالخــتالس يف جمــال املشــتريات واجلهــود املبذولــة الســترداد املــوارد. وشــددت علــى 

دابري فعالة للحماية من الغش والتصدي له وحثت مؤسسـات األمـم املتحـدة علـى     أمهية اختاذ ت
  تكثيف جهودها ملكافحة الغش على نطاق املنظومة. 
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  صندوق األمم املتحدة للسكان    

رحب أعضاء الس بوجه خاص بالرأي القائل بكفاءة وفعالية إطار احلوكمـة وإدارة    - ٩٠
ات علـى  قيقعوا مكتب خدمات مراجعة احلسابات والتحاملخاطر والرقابة يف الصندوق. وشج

تضمني اإلطار حتلـيال للمخـاطر ولكيفيـة تعامـل اإلدارة معهـا ومـدى االسـتناد إليهـا يف الـرأي          
الذي أبداه عموما مراجعو احلسابات. وأعربـوا عـن قلقهـم ألن عمليـة حتـديث تقيـيم املخـاطر        

ليت أجريـت يف سـياق ختصـيص املـوارد،     ألغراض مراجعة احلسابات تأجلت بسبب التغيريات ا
األمر الـذي يعـين أن مكتـب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات مل يسـتطع اإلبقـاء علـى النطـاق           
املقرر أن تشمله مراجعـة احلسـابات ممـا يعـرض الصـندوق خلطـر ال يسـتهان بـه. وأعربـوا عـن           

، ورحبـوا بالزيـادة   إىل ما كانت عليه ٢٠١٦اغتباطهم إلعادة مستويات متويل املكتب يف عام 
، وحثـوا الصـندوق علـى كفالـة تـوافر التمويـل الكـايف للتصـدي حلـاالت          ٢٠١٧املقترحة لعام 

تكن يف احلسبان. وعالوة على ذلك، طلب أعضاء الس من  الطوارئ وتلبية الطلبات اليت مل
الحظـت  يف املائـة. وإذ   ١٦الصندوق أن يتخذ تدابري خلفض معدل الشواغر يف املكتب البـالغ  

، شـجعت الصـندوق   “مـرض جزئيـا  ”الوفود التقدير الـذي منحـه مراجعـو احلسـابات بدرجـة      
علــى التركيــز علــى إجــراء حتســينات وتنفيــذ التوصــيات الــيت ظلــت مــدة طويلــة دون أن تنفــذ   
واملتعلقة باحلوكمة وإدارة الربامج. وسلطت الضوء على تكرار التوصيات يف جمـاالت الرصـيد   

ارة املالية وإدارة شـؤون الشـركاء املنفـذين. وذكـرت أنـه يسـتدل مـن أوجـه         واملشتريات واإلد
القصور واملخاطر تلك على ضرورة إيالء العناية الواجبة يف هذا الصدد وتشديد املراقبة املالية. 
ونوه أعضاء الس باخلطوة اإلجيابية املتخـذة صـوب إرسـاء نظـام إلدارة املخـاطر يف املؤسسـة       

ضرورة بذل مزيد من اجلهد وحثوا الصندوق على تنفيذ تدابري لتخفيف حـدة  وإن أشاروا إىل 
املخاطر كل على حدة وتوثيق تلـك التـدابري. ورحبـوا مبشـروع حتسـني إطـار الرقابـة الداخليـة         
وشجعوا الصـندوق علـى العمـل علـى كفالـة االسـتعانة جبميـع عناصـر جلنـة املنظمـات الراعيـة            

ان مع وصالت الربط خبطوط الدفاع الثالثة. ومـن ناحيـة أخـرى    التابعة للجنة تريدواي باالقتر
نوهت الوفود بالتقدم الذي أحرزته اإلدارة يف الرقابة على املكاتب القطرية ويف مواءمة قدراا 
بشكل أفضل مع مقتضيات تنفيذ الربامج. وحثت الصندوق على حتسني خطط إدارة املكاتب 

و أوثق بني أولويات املنظمـة وبراجمهـا ومواردهـا. وفيمـا     وأطرها االستراتيجية مبا يربط على حن
يتعلــق مبوضــوع التحقيقــات، أعربــت الوفــود عــن القلــق إزاء عــدم اســتطاعة مكتــب خــدمات  
مراجعة احلسابات والتحقيقات مواكبة مستوى احلاالت املعقدة الـيت تسـتهلك املـوارد بصـورة     

وق علـى إدراج تلـك املواضـيع يف    كثيفة والطلب علـى اخلـدمات االستشـارية. وحثـت الصـند     
املناقشات املتعلقـة بـإدارة املخـاطر وعلـى ختصـيص مـوارد كافيـة. ووجهـت االنتبـاه إىل تقريـر           
وحدة التفتيش املشتركة املتعلق بالغش وحثت الصندوق وسائر مؤسسات األمم املتحدة علـى  

  تكثيف اجلهود يف هذا اال. 
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  املشاريعمكتب األمم املتحدة خلدمات     

رحب أعضاء الس خبطـة املراجعـة الداخليـة للحسـابات علـى أسـاس تقيـيم املخـاطر           - ٩١
الــيت وضــعها فريــق املراجعــة الداخليــة للحســابات والتحقيقــات وأعربــوا عــن غبطتــهم لســرعة   
استجابة املكتـب لتوصـيات مراجعـي احلسـابات حيـث يبلـغ معـدل تنفيـذه للتوصـيات عمومـا           

). وطلبوا معلومات عن الزيادة يف عدد التوصيات الصادرة عن ٢٠١٥-٢٠٠٨يف املائة ( ٩٨
وا املكتـب  أاملراجعة الداخلية للحسابات وعن متوسط عدد توصيات كل عملية مراجعة. وهنـ 

على اخلطوات اليت اختذها لتعزيز برناجمه يف جمال إدارة املخاطر وأعربوا عن سـرورهم لتدشـني   
املوارد. وقالوا إم يتطلعون إىل معرفة أثره فيما يتصـل بـإدارة   النظام املركزي اجلديد لتخطيط 

املخاطر والضوابط الداخلية. وأثنوا على املكتب لعدد املشاريع اليت خضعت للمراجعة ونالـت  
وطلبوا إجراء مزيد من التحسـينات يف جمـاالت   الضوابط الداخلية.  فيما خيص“ ضمر”تقدير 

ون املالية. وأعربوا عن قلقهم ألن أعلى عـدد مـن التوصـيات    إدارة املشاريع واملشتريات والشؤ
ظل يهم جمال إدارة املشاريع واملشتريات. وفيما يتعلق بالتحقيقات، رأوا أن الزيادة الكـبرية يف  

تعد دليال على ثقة املوظفني يف فريق املراجعة الداخلية للحسابات  ٢٠١٥عدد القضايا يف عام 
هم إزاء استمرار املخالفات املالية، ال سيما ما يتعلق منها بـالغش  والتحقيقات. وأعربوا عن قلق

يف جمال املشتريات وحثوا املكتب على إعطاء األولويـة لتنفيـذ التوصـيات املتعلقـة باملشـتريات.      
ونوهوا باجلهود اليت يبذهلا املكتب ملعاجلة حـاالت سـوء السـلوك والسـترداد التكـاليف بطـرق       

  منها التوعية والتدريب. 
وردا علــى مــا تقــدم، أكــد مــدير مكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات يف برنــامج    - ٩٢

ــة؛       ــر منهجي ــؤ باملخــاطر بطريقــة أكث ــى التنب األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن املكتــب: (أ) يعمــل عل
يف املائــة يف غضــون أربعــة أعــوام بتقلــيص النفقــات    ٤اســتوعب خفــض امليزانيــة بنســبة   (ب)

ستشاريني والسفر، وأشار مدير مكتب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات يف    املتعلقة باخلرباء اال
ــا أثرهــا يف النطــاق        ــوظفني وســيكون هل هــذا الصــدد إىل أن أي ختفيضــات أخــرى ســتطال امل

 “ضغـري مـر  ”املشمول مبراجعة احلسـابات؛ (ج) يعتـرب أن عـدد التقـديرات املمنوحـة بدرجـة       
املخـاطر والضـوابط ال تشـكل اجتاهـا بـل هـي        يف ما يتصـل باحلوكمـة وإدارة   ٢٠١٣منذ عام 

حالة متغرية؛ (د) حيمل إدارة الربنامج وإدارة الوحدات املعنية بتصريف األعمال املسؤولية عن 
املخاطر اليت مت حتديدها يف سياق عمليات مراجعة حسـابات الصـندوق العـاملي (أو أي عمليـة     

ل مع الصندوق العاملي على احلد مـن  مراجعة حسابات) على الصعيدين املؤسسي واحمللي وعم
 ٢٠١٥ازدواج األدوار واملسؤوليات وتوضيحها؛ (هـ) يرى أن الزيادة يف قضايا الغش يف عام 

هــي نتــاج الزديــاد ثقــة املــوظفني وملزيــد مــن حــاالت ســوء الســلوك؛ (و) يعمــل مــع الربنــامج   
تبـددت مـن جـراء الغـش      اإلمنائي على كفالة توخي مزيد من اليقظـة يف اسـترداد األمـوال الـيت    

  واملخالفات املالية األخرى. 
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ــامج: (أ) ســيبذل        - ٩٣ ــائي أن الربن ــامج اإلمن ــة يف الربن ــب الشــؤون املالي ــيس مكت وأكــد رئ
من جـذورها وقـد وضـع خطـة إلدارة     “ ةالتقديرات غري املرضي”قصارى جهده ملعاجلة مسألة 

مـنح  “ امرض جزئي”ة ن التقدير بدرجاملخاطر بناء على التكاليف واألثر احملتمل؛ (ب) يرى أ
يف جمال من جماالت البيئة عايل املخاطر، إال أن اإلدارة ستعمل على وضع خطة وجدول زمـين  

ألن القضـاء علـى املخـاطر    “ دتقليل املخاطر إىل أدىن حـ ”ملعاجلة هذه املسألة؛ (ج) يسعى إىل 
 ازديــاد عــدد قضــايا الغــش أمــر صــعب بــالنظر إىل عــدد اــاالت عاليــة املخــاطر؛ (د) يــرى يف 

ازديـاد ثقـة املـوظفني؛ (هــ) أطلـق مـن جديـد اسـتراتيجية منـع الغـش           والتحقيقات مؤشرا على 
ــاع أفضــل          ــع الشــركاء واتب ــق العمــل م ــع جمــاالت العمــل عــن طري ــذها يف مجي وســيكفل تنفي
ــش يف ضــوء أفضــل           ــدة ملعاجلــة قضــايا الغ ــات ع ــة بقطاع ــرق معني املمارســات؛ (و) شــكَّل ف

رسات؛ (ز) يعمل مة على تنقيح النهج املنسق للتحويالت النقدية وبدء تنفيـذه رغـم أن   املما
التمويل يعد مشكلة رئيسية؛ (ح) احرز تقدما يف معاجلة املسائل املتصلة باملستفيدين الفـرعيني  
مــن الصــندوق العــاملي وإن كــان مل يبــت يف الرصــيد حــىت اآلن حيــث إن ذلــك األمــر مرهــون  

  نية. بالنظم الوط
وذكر مدير مكتب الشؤون اإلداريـة بالربنـامج اإلمنـائي أن الربنـامج: (أ) يعمـل حاليـا         - ٩٤

على إرساء إطار على نطاق املنظمة يضـم ضـوابط حتكـم نظامـه الالمركـزي؛ (ب) يعمـل مـع        
مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على تنفيذ مجيـع التوصـيات حبلـول ايـة     

؛ (ج) يعمل على تشغيل نظـام الشـراء اإللكتـروين العـاملي فيمـا يتصـل باالتفاقـات        ٢٠١٦عام 
الطويلة األجل وعلى حتسني خدمات املكاتب القطرية؛ (د) يركز على تدابري منع الغش حيث 

  إن جهود الربنامج الرامية إىل استرداد التكاليف تأيت يف سياق قيود مالية. 
ــب خــدمات مر     - ٩٥ ــدير مكت ــال م ــق بصــندوق الســكان إن    وق ــابات والتحقي ــة احلس اجع

املكتب: (أ) اختذ قرارا واعيا بعدم إجراء تقييم للمخـاطر ألغـراض مراجعـة احلسـابات يف عـام      
إلفساح الوقت لإلدارة إلجراء التغـيريات اهليكليـة وسـوف يعـاود النظـر يف املسـألة يف        ٢٠١٥

ائف الشــاغرة حبلــول ايــة عــام  ؛ (ب) اختــذ كــل اإلجــراءات املمكنــة ملــلء الوظــ  ٢٠١٦عــام 
ــرر؛ (د) يأخــذ         ؛ (ج)٢٠١٦ ــت املق ــر يف القضــايا يف الوق ــاز النظ ــد إلجن ــذل قصــارى اجله يب

  التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة املتعلق بالغش مأخذ اجلد. 
ــندوق:      - ٩٦ ــة) أن الصـ ــؤون اإلداريـ ــندوق (يف الشـ ــذي للصـ ــدير التنفيـ ــة املـ وأكـــدت نائبـ
يعمل مـة مـع الوحـدات املعنيـة بتصـريف األعمـال علـى تـدارك التقـدير املمنـوح بدرجـة             (أ)
؛ (ب) يبــذل أقصــى جهــد ممكــن لزيــادة املــوارد املخصصــة للتقيــيم والرقابــة    “امــرض جزئيــ”

والتحقيق وسيتخذ اخلطوات الضرورية لتلبية الطلبات يف أي حالة طوارئ رغم حالـة املـوارد؛   
يف املائـة مـن    ٨٠بتوفري دعم خمصوص لوظائف الرقابة عند االقتضاء؛ (د) سـيتناول  يلتزم  (ج)
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؛ (هـ) اختـذ خطـوات لتحسـني    ٢٠١٦التوصيات اليت طال أمدها حبلول الفصل الرابع من عام 
  إدارة املخزون وشؤون الشركاء املنفذين. 

ب األمـم املتحـدة   وقال مدير فريق املراجعة الداخلية للحسـابات والتحقيقـات يف مكتـ     - ٩٧
خلــدمات املشــاريع إن الفريــق: (أ) يعتــرب ارتفــاع متوســط عــدد توصــيات مراجعــي احلســابات  
يعزى إىل التركيز بقـدر أكـرب علـى املسـائل املتعلقـة باالمتثـال توطئـة لتدشـني النظـام املركـزي           
اجلديــد لتخطــيط املــوارد واختــاذ خطــوات حمــددة اســتلزم األمــر اختاذهــا يف ســياق مراجعــة          
ــة مبــنح صــغرية؛      احلســابات بســبب ارتفــاع عــدد عمليــات مراجعــة حســابات املشــاريع املمول

ركــز بقــدر أقــل علــى إدارة املشــاريع واملشــتريات بســبب التركيــز علــى الــبىن التحتيــة يف   (ب)
؛ (ج) يشدد على أمهية توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات الرقابة التابعة للجهات ٢٠١٥ عام

العمــالء اخلاصــة باحلصــول علــى املعلومــات وحيتــرم يف الوقــت نفســه يف    املاحنــة لتلبيــة طلبــات
اجتمـاعني   ٢٠١٥اإلبالغ مبـدأ مراجعـة احلسـابات علـى يـد جهـة واحـدة؛ (د) عقـد يف عـام          

بشأن إجراء عملييت مراجعة للنظام املركـزي لتخطـيط املـوارد تتصـالن مبكافحـة الغـش وبـأمن        
  الفضاء اإللكتروين. 

  : مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان. ٢٠١٦/١٣س التنفيذي القرار واعتمد ال  - ٩٨
    
ــائي      -  خــامس عشــر  ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــات التابعــة لربن ــارير مكاتــب األخالقي تق

  وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
ألنشطة اليت اضطلع ا املكتـب يف  عرض مدير مكتب األخالقيات بالربنامج اإلمنائي ا  - ٩٩

ــام  ــامج رد اإلدارة.    DP/2016/17( ٢٠١٥عـ ــة بالربنـ ــؤون اإلداريـ ــب الشـ ــدير مكتـ ــدم مـ ) وقـ
وعرضـــت مستشـــارة األخالقيـــات يف صـــندوق الســـكان تقريـــر مكتـــب األخالقيـــات التـــابع  

) وقدمت نائبـة املـديرة التنفيـذي (الشـؤون اإلداريـة)      DP/FPA/2016/8( ٢٠١٥للصندوق لعام 
ــيت       ــانوين ملكتــب خــدمات املشــاريع األنشــطة ال بالصــندوق رد اإلدارة. وعــرض املستشــار الق

  ) وقدم أيضا رد اإلدارة. DP/OPS/2016/4( ٢٠١٥اضطلع ا مكتب األخالقيات يف عام 
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

أثىن أعضاء الس على مكتب األخالقيات بالربنـامج اإلمنـائي إلرسـائه ثقافـة قوامهـا       - ١٠٠
األخالقيات والرتاهة وأشادوا بأسلوبه املبتكر واالسـتراتيجي يف النـهوض بعـبء العمـل الواقـع      

كاهله رغم استمرار شـغور الوظـائف يف املكتـب. وقـالوا إن تزايـد عـدد املـوظفني الـذين          على
يلتمسون املشورة دليل على ازدياد ثقافة األخالقيات رسوخا وازدياد الثقـة يف عمـل املكتـب،    

أشار املوظفون إىل مستوى أكـرب مـن    وهو ما تأكد يف استقصاء آلراء املوظفني أجري مؤخرا:
ن اإلبالغ عـن سـوء السـلوك، األمـر الـذي يرجـع الفضـل فيـه أساسـا إىل محلـة           عدم التحرج م
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التوعية اليت اضطلع ا مكتب األخالقيات والترويج لثقافة قوامها "عدم السكوت" على اخلطأ 
الوفــود عــن تقــديرها . وأعربــت تــدعمها اإلدارة العليــا مــن أجــل محايــة املــوظفني مــن االنتقــام 

ة اليت قدمها مكتب األخالقيات، والحظت الوفـود أن مـوظفني كـثريين    للمواد التدريبية العملي
التمسوا املشورة يف أعقاب عملية إعادة اهليكلة اليت أجراها الربنامج. وحثـت الوفـود الربنـامج    
على كفالة أن تقترن التغيريات بسبل أفضل للتواصل حتول دون اللبس وتدرأ الشك. وأعربت 

امج مــن تعــرض أحــد املــبلغني عــن املخالفــات لالنتقــام وطلبــت  عــن قلقهــا إزاء مــا ثبــت للربنــ
معلومات مفصلة عن كيفية محاية الشاكي خالل التحقيق وعن ما إذا كـان الربنـامج قـد اختـذ     
إجراءات تأديبية ضد املوظف الـذي أقـدم علـى االنتقـام أم ال. وحثـت اإلدارة علـى يئـة بيئـة         

ة قوامها اإلبالغ عن املخالفـات دون خـوف مـن    عمل تسودها األخالقيات وعلى ترسيخ ثقاف
االنتقام. وقالت إنه يتعني على الربنامج أن يكفل مساءلة كل من يأيت تصـرفات تنطـوي علـى    
ســوء ســلوك واختــاذ إجــراءات تأديبيــة عنــد االقتضــاء. وشــجعت اإلدارة علــى تنفيــذ توصــيات 

  اليت مل تنفذ بعد.  مكتب األخالقيات واملواظبة على تقدمي تقارير بشأن التوصيات
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان    

ــابع ل    - ١٠١ ــات الت  صــندوق األمــم املتحــدة للســكان  أشــاد أعضــاء الــس مبكتــب األخالقي
ملبادرته إىل حل املشاكل قبل أن يشكل خطر مساس بسمعته. وحثوا اإلدارة العليا على كفالة 
حصول املديرين على ما يلزم من تدريب واكتسام ما يلزم من مهارات لترويج ثقافة قوامهـا  
األخالقيات والرتاهة. وأثنوا على املدير التنفيذي لدعمه مكتـب األخالقيـات وإرسـائه منوذجـا     

وشجعوا اإلدارة على تعزيز ثقافة اإلبالغ عن املخالفـات دون  “ ةعلى مستوى القم”لوك للس
إىل ازديــاد الطلــب علــى خــدمات مكتــب األخالقيــات، الــذي اخلــوف مــن االنتقــام. وأشــاروا 

يعكـــس ازديـــاد الـــوعي وازديـــاد الثقـــة يف عملـــه وجيســـد ثقافـــة عامـــة يف الصـــندوق قوامهـــا   
يف جانب كبري منه إىل املبادرة بنشر تلك الثقافـة بـني املكاتـب     األخالقيات، األمر الذي يعزى

القطرية، وأقروا بالقيود املالية اليت حتد مـن قـدرة مكتـب األخالقيـات يف جمـال السـفر إال أـم        
شجعوه يف الوقت نفسه على مواصـلة تقـدمي دعـم قـوي للمكاتـب القطريـة. وشـجعوا اإلدارة        

انية العامة ملكتـب األخالقيـات حبيـث يتسـىن لـه الوفـاء بواليتـه        على توخي املرونة يف إدارة امليز
وتقــدمي الــدعم للمــوظفني. ومــن ناحيــة أخــرى، أعربــت الوفــود عــن قلقهــا مــن أن املــوظفني     
املخولني سلطة يف جمايل الشؤون املالية واملشتريات يستثنون من برنامج إقـرارات الذمـة املاليـة،    

وأيــدت الــرأي القائــل بوجــوب أن يســتعرض مكتــب األمــر الــذي يعــرض الصــندوق للخطــر، 
األخالقيات سياسة وبرنـامج إقـرارات الذمـة املاليـة وأضـافت أن املـديرين بسـعيهم إىل توسـيع         
نطاق فئات املوظفني املطلوب منهم تقدمي تلك اإلقرارات إمنا أثبتوا أـم يـدركون القصـد مـن     

لقها إزاء ما ثبت مـن تعـرض أحـد املـبلغني     برنامج إقرارات الذمة املالية، وأعربت الوفود عن ق
عن املخالفات لالنتقام وأشارت إىل أن اإلبالغ عن تلك احلالة يؤكد أمهية الدور الـذي يؤديـه   
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مكتب أخالقيات قوي. وحثت الصندوق على أخذ مسألة محاية املبلغني عن املخالفات مأخذ 
  . اجلد وكفالة مساءلة من يأتون تصرفات تنطوي على سوء سلوك

  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

تـوفره   أشاد أعضاء الس مبكتب األخالقيات اللتزامه بتعريف املوظفني بـالغرض ممـا   - ١٠٢
السياســة الــيت يتبعهــا مكتــب خــدمات املشــاريع يف جمــال األخالقيــات مــن محايــة مــن االنتقــام   

ت الوفـود إىل الشـكوى الرمسيـة    وبنطاق تلك احلماية ومدى توافرها. ومن ناحية أخرى أشـار 
وحثـت مكتـب خـدمات املشـاريع علـى أخـذ        ٢٠١٥الوحيدة املسجلة يف هذا الصدد يف عام 

هذه املسألة مأخذ اجلد، وكفالة محاية املبلغني عن املخالفات من االنتقـام ومسـاءلة مـن يـأتون     
يلتمسـون  أي تصرف ينطـوي علـى سـوء سـلوك. وأشـري إىل أن ارتفـاع عـدد املـوظفني الـذين          

املشورة بشأن شواغل تتصل بالعمل ما هو إال دليل علـى الثقـة يف مكتـب األخالقيـات، األمـر      
الذي يرجع الفضل فيه أساسا إىل احلملة اليت اضطلع ا مكتب خدمات املشـاريع للـدعوة إىل   

  عدم السكوت على اخلطأ. 
اه إىل الـدور الرئيسـي   وردا على ما تقدم، وجه مـدير مكتـب الشـؤون اإلداريـة االنتبـ      - ١٠٣

الذي يؤديه مكتب األخالقيات يف الربط بني األخالقيات واملساءلة. وأفاد بأنه مت اختـاذ إجـراء   
  تأدييب يف احلالة املشار إليها. 

وتناول مدير مكتب األخالقيات بربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سياسـة احلمايـة مـن        - ١٠٤
ذت يف احلالة املذكورة وأكد أن املكتب وسع نطاق سياسة االنتقام وإجراءات احلماية اليت اخت

احلماية من االنتقام لتشمل املتعاقدين على تقدمي اخلدمات. وقال إن احلالـة املشـار إليهـا تتعلـق     
بأحــد هــؤالء املتعاقــدين نــال لــدى مغادرتــه املنظمــة توصــية ضــعيفة باطلــة مشــفوعة بتعليقــات  

ير قد منع من إعطـاء أي خطابـات توصـية يف املسـتقبل.     مسيئة من املدير وأضاف أن ذلك املد
وأُنشئ نظام جديد حلماية املتعاقدين مما ميكن أن يتسبب يف رفض االستعانة ـم يف أي جهـاز   

  آخر داخل منظومة األمم املتحدة. 
وأكدت مستشارة األخالقيات بصندوق األمم املتحدة للسكان أنـه سـعيا إىل حتسـني     - ١٠٥

ات الذمة املالية حبيث يفي بالغرض منه مل جير احلد مـن عـدد املـوظفني املشـمولني     برنامج إقرار
به، وذكرت أن اهلـدف املنشـود هـو كفالـة إعـداد الربنـامج مبـا يناسـب احتياجـات الصـندوق           
ومنظومــة األمــم املتحــدة ككــل. وقالــت إــا تتطلــع إىل تقــدمي معلومــات حديثــة عــن برنــامج   

  . ٢٠١٧ األخالقيات يف عام
وأشار املستشار القانوين ملكتب خدمات املشاريع إىل أن ازدياد الطلب على املشـورة   - ١٠٦

لنجاح برنامج اإلبـالغ وازديـاد الثقـة يف مكتـب األخالقيـات.       يعترب يف جانب كبري منه نتيجة
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وشكر الس علـى دعمـه لعمليـة حتديـد هـدف حمـوري طمـوح يف جمـال األخالقيـات وسـلط           
  البناء املشترك الذي اضطلعت به مكاتب األخالقيات التابعة للوكاالت. الضوء على العمل 

: تقــارير مكاتــب األخالقيــات التابعــة    ٢٠١٦/١٤اعتمــد الــس التنفيــذي القــرار     - ١٠٧
ــم املتحــدة        ــب األم ــم املتحــدة للســكان ومكت ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم لربن

 خلدمات املشاريع.
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  املرفق 
ــر      ــة ل  تقري ــم املتحــدة  االجتمــاع املشــترك للمجــالس التنفيذي ــامج األم ربن

خلدمات األمم املتحدة ومكتب صندوق األمم املتحدة للسكان واإلمنائي 
ــم املتحــدة   املشــاريع و ــة األم ــة   منظم ــة (اليونيســيف) وهيئ ــم للطفول األم

   برنامج األغذية العامليللمرأة واملتحدة 
  )٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣(    

    
  العمل يف سياقات هشة، تشمل البلدان ذات الدخل املتوسط  -ألف   

صـندوق األمـم املتحـدة    ، وربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي  افتتح رئيس اس التنفيذي ل  - ١
خلــدمات املشــاريع، االجتمــاع املشــترك بالترحيــب جبميــع   األمــم املتحــدة ، ومكتــب للســكان

، ومكتـب  صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان    ائي واملشاركني يف االس التنفيذيـة للربنـامج اإلمنـ   
برنــامج للمــرأة، واألمــم املتحــدة طفولــة، وهيئــة منظمــة األمــم املتحــدة للخــدمات املشــاريع، و

  لألمم املتحدة.األمني العام . ورحب أيضا بنائب األغذية العاملي
يف مالحظاته االفتتاحية، وضع االلتزامات املشتركة لألمـم  األمني العام ووصف نائب   - ٢

. ٢٠٣٠املتحدة يف ضوء االتفاقات العاملية الرئيسية األخرية مثـل خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      
اإلمنائيـة إىل تكثيـف تعاوـا فيهـا     األمم املتحدة وسلط الضوء على ااالت اليت حتتاج منظومة 

. وهي تشمل ما يلي: معاجلـة منـع نشـوب الرتاعـات واحلـد مـن       من أجل بناء جمتمعات سلمية
أخطار الكوارث عن طريق التخطيط والربجمة املشتركني، والقيـادة اجلماعيـة، والتمويـل الـذي     

اتمع ضعفا وميشا، وال سـيما الشـباب، يف    أفرادميكن التنبؤ به؛ ومراعاة التركيز على أشد 
صائية الوطنية والتوسع يف استخدام البيانات الضخمة؛ والعمـل  مجيع الربامج؛ وبناء النظُم اإلح

مـن أجـل توحيـد اجلهـود؛ وتوسـيع      األمـم املتحـدة   بطريقة رأسية داخـل احلكومـات ومنظومـة    
توحيـد   تلك اإلجراءات املستخدمة يف ج نطاق استخدام إجراءات التشغيل املوحدة من قبيل

  وإصالح هيكل املعونة الشاملة.األداء، على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛ 
وعرضت مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملدير التنفيذي لليونيسـيف، حـاالت     - ٣

النجاح والتحديات اليت تواجهها منظمة كل منهما عند العمل يف سياقات هشـة، مبـا يف ذلـك    
علــى أن الــرتاع ئي برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــايف البلــدان املتوســط الــدخل. وشــددت مــديرة 

واهلشاشة مها العقبتان الرئيسيتان أمام حتقيق أهداف التنميـة املسـتدامة، األمـر الـذي جيعـل مـن       
ككل حباجة إىل معاجلة األسباب اجلذرية وحتديد أولويات بنـاء املرونـة.   األمم املتحدة منظومة 

ــة    ــج جمموع  ــارت إىل أن ــة املتمثــل يف التع األمــم املتحــدة  وأش ــيم والتســريع ودعــم   اإلمنائي م
السياســات هــو األداة الصــحيحة حلشــد اجلهــود علــى نطــاق املنظومــة. وأكــد املــدير التنفيــذي  
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لليونيسيف إنه لئن كان من املهم التركيز على الدول اهلشة ينبغي أن يكون السكان يف صميم 
ل (عــدم التنميــة والعمــل اإلنســاين. وســيؤدي حتســني البيانــات (املصــنفة واالبتكاريــة) والشــمو

بــني  ف أحــد عــن الركــب) والتكامــل بشــكل أوثــق للعالقــة اإلمنائيــة اإلنســانية (الــيت جتمــعلــختُّ
الفقر، والرتاع، واملناخ، وندرة املوارد) إىل نتائج ملموسة علـى أرض   األعمال يف جماالت مثل

 االســتجابةجيــب أن تكــون الواقــع. وتلــك التحــديات ال ميكــن فصــلها بعضــها عــن بعــض، و   
  .هانفس هي
وناقش املنسق املقيم لألمم املتحدة، ألبانيا، الكيفية اليت ميكن ا أن يساعد متويل بنـاء    - ٤

السالم علـى إخـراج أقـل البلـدان منـوا مـن حالـة اهلشاشـة. ولفـت االنتبـاه إىل نشـوء توافـق يف             
ــاء اتمعــات الســلمية ليشــمل مــا يلــي: (أ)     ــة معاجلــة األزمــات وبن معاجلــة  اآلراء بشــأن كيفي

دفــع مبــادئ الســالم  ممارســة منــع نشــوب الرتاعــات يف التنميــة؛ (ج) اب اجلذريــة؛ (ب)األســب
تعزيــز  توســيع مفهــوم حقــوق اإلنســان؛ (هـــ)  ؛ (د)األمــم املتحــدةاملســتدام يف ســائر منظومــة 

ضمان التمويل الذي ميكن التنبؤ به. وبـدوره نـاقش منسـق التنميـة      احلدود؛ (و) العالقات عرب
مرفق االسـتجابة دون اإلقليمـي لألزمـة السـورية، موضـوع اهلشاشـة يف        سورئيدون اإلقليمية 

سياق أزمة مطولة، وركز على بناء القدرة على الصمود، يف البلدان املتوسطة الـدخل. وسـلط   
امليـدان أثبتـت كيـف ميكـن للصـدمات أن تزعـزع اسـتقرار        املستمدة من الضوء على أن األدلة 

ىل انتكاس مكاسب التنمية الـيت حتققـت بشـق األنفـس عـرب      البلدان املتوسطة الدخل، وتؤدي إ
املنطقة. وقال إن عجز بنية املعونة احلالية عن التصدي لألزمات بصـورة كافيـة أدى إىل تفـاقم    

اإلمنائيـة  األمـم املتحـدة   اسـتجابة جمموعـة    ه على الـرغم مـن ذلـك، متثـل    احلالة. وأردف قائال إن
اليت مجعت من ناحية ثانية بـني اـالني اإلمنـائي واإلنسـاين     القائمة على القدرة على التكيف، و
. اجلمهوريـة العربيـة السـورية   يف زمـة  باأل مـا يتعلـق  سيما في يف برنامج واحد، تقدما كبريا، وال

املعرفـة   أنواع جديدة مـن االسـتجابة لألزمـات؛ (ب)    (أ) يلي: وتشري األدلة إىل احلاجة إىل ما
اجلمع بني االستجابات على مجيع  التنبؤ بالتمويل وجودته؛ و (د)إمكانية  والتكنولوجيا؛ (ج)

  اجلبهات.
الســت األمــم املتحــدة ونـاقش رؤســاء اــالس التنفيذيــة األربعــة، ورؤسـاء مؤسســات     - ٥

وأعضاء الس التنفيذي فرص وحتديات العمل يف الـدول اهلشـة، مبـا يشـمل البلـدان املتوسـطة       
بفعالية طوال الدورة وقدمت عددا مـن التعليقـات أخصـها    الدخل. وشاركت الدول األعضاء 

  يلي: بالذكر ما
ــدخل اســتجابات وتقــديرات وتقييمــات       •   ــدان املتوســطة ال ــدول اهلشــة والبل تتطلــب ال

  مشتركة ومتكاملة ومتعددة األبعاد لتحسني تركيز املساعدة؛
  واإلمنائية؛يتطلب بناء السالم والقدرة على الصمود تكامل اجلهود اإلنسانية   •  
  ؛األمم املتحدةينبغي أن يكون إصالح هيكل املعونة احلايل من أولويات   •  
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كمفهوم إىل تعريف أوضح للتركيز علـى السـكان يف كـل جمتمـع،      “اهلشاشة”حتتاج   •  
  مبا يف ذلك البلدان املتوسطة الدخل، وليس على الدول؛

  القدرة على الصمود يف سياقات هشة؛يعد التعزيز املايل واملؤسسي عامال رئيسيا لبناء   •  
  أدت النساء والفتيات دورا رئيسيا يف بناء القدرة على الصمود يف سياقات هشة.  •  

وأبرز املدير التنفيذي ملكتب خدمات املشـاريع يف ختـام حديثـة أنـه مـن أجـل معاجلـة          - ٦
ل، لبناء القدرة على على السكان ال على الدواألمم املتحدة يتعني أن تركز مساعدة  ،اهلشاشة

الصمود قبـل حـدوث األزمـات. وأضـاف قـائال إنـه يلـزم تـوفري أشـكال ابتكاريـة للتمويـل إىل            
جانب النظُم االبتكارية لقياس أوجه الضعف من أجل ختصيص التمويل والدعم. وقال يف هذا 

ات اهلشة السياق، إنه يوجد دور لألمم املتحدة الجتذاب استثمارات القطاع اخلاص يف السياق
  العالية املخاطر.

منظومــة كيانــات وأكـد رئــيس الــس التنفيـذي لليونيســيف أمهيــة اجلهـود املشــتركة ل     - ٧
يف معاجلة أوجه الضعف األوسع نطاقـا الـيت تـؤثر علـى مجيـع اتمعـات، وذلـك        األمم املتحدة 

إنـه  من خالل منظور يركز على السكان، وعلى وقف انتشـار ذلـك الضـعف. وأضـاف قـائال      
يف غمار االنتقال من الضـعف إىل القـدرة علـى الصـمود، أن     األمم املتحدة يتعني على منظومة 

تعطي األولوية للسكان املعرضني للخطـر واملهمشـني والضـعفاء، وأن تعـاجل األسـباب اجلذريـة       
  عن طريق القضاء على الفقر واحلد من أوجه التفاوت وعدم املساواة.

صندوق األمـم  وربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لس التنفيذي لويف اخلتام وجه رئيس ا  - ٨
األمـم  خلـدمات املشـاريع الشـكر للوفـود، ومنظمـات      األمـم املتحـدة   ومكتب املتحدة للسكان 

  الست على مشاركاا يف اجلزء الصباحي من االجتماع املشترك.املتحدة 
  

  البيانات الضخمة وأهداف التنمية املستدامة  -باء   
ــذي ل    - ٩ ــس التنفي ــيس ال ــامج األرحــب رئ ــة    ربن ــاملي بأعضــاء اــالس التنفيذي ــة الع غذي

السـت، وبـاملتكلم الزائـر يف اجللسـة بشـأن املناقشـة       األمـم املتحـدة   األربعة، ومبمثلـي منظمـات   
  املتعلقة بالبيانات الضخمة وأهداف التنمية املستدامة.

االنتبـــاه يف املالحظـــات صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان ولفـــت املـــدير التنفيـــذي ل  - ١٠
جمموعـات البيانـات الضـخمة الـيت ميكـن حتليلـها        -االفتتاحية إىل إمكانات البيانـات الضـخمة   

سـيما خـالل األزمـات.     لتوفري معلومات آنيـة، وال  -للكشف عن أمناط واجتاهات وترابطات 
لى املشـاركة السياسـية واالجتماعيـة للسـكان،     وأشار إىل أن البيانات الضخمة هلا أيضا تأثري ع

التوعية باملسائل الرئيسية ووضع اخلرائط السكانية. بيد أن االستفادة من إمكانـات  مبا يف ذلك 
البيانات الضخمة ال تتطلب بناء قدرات النظم الوطنية واملوظفني فحسـب، بـل وتلـك املتعلقـة     
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البيانات حىت يتسىن للسـكان  مجع ملواقف جتاه أيضا، وهي خطوة تتطلب تغيري ااألمم املتحدة ب
  فهمها كأدلة.

للمــرأة قــدرة البيانــات علــى تــوفري     األمــم املتحــدة  وأكــدت املــديرة التنفيذيــة هليئــة      - ١١
منظورات اجتماعية واقتصادية خمتلفة بشأن القضايا، وخباصة يف ما يتعلق برفـاه املـرأة والفتـاة،    

وتنفيــذها ورصــدها. وأشــارت إىل أن االفتقــار إىل املعرفــة  واملســاعدة يف إثــراء ختطــيط الــربامج
. ولـذا  اختـاذ إجـراءات يف حـاالت األزمـات    يقيد قدرة اتمع الدويل على مواجهة األزمـات و 

ــة       ــات الضــخمة لتكمل ــة واســتخدام البيان ــات اإلحصــائية الوطني فمــن الضــروري حتســني البيان
بيانـات، ينبغـي أن تكـون معرفـة كيفيـة اسـتخدامها       البيانات التقليدية. وبالنظر إىل إمكانـات ال 

حتـل   ونشرها هدفا أمسى للحكومات ولألمم املتحدة. بيد أا أكدت أن البيانـات الضـخمة ال  
  حمل املسؤولية املتعلقة بطلب املعرفة والعمل.

هـولنت  م. األستاذة يف شبكة جريي واملتكلمة الضيف،  بيث سيمون نوفيك، وقدمت  - ١٢
ــة مب ــة    العامليـ ــديرة مؤسسـ ــورك، ومـ ــة نيويـ ــة يف جامعـ ــدون للهندسـ ــد تانـ ــة  عهـ ــرب احلوكمـ  خمتـ

(Governance Lab)    عرضا عن كيفية حل املشاكل العامة بواسطة البيانـات. وسـلطت الضـوء ،
علــى أن الثــورة احلادثــة يف الــتفكري احلــايل بشــأن البيانــات تقتضــي حتــول التركيــز مــن نــواتج     

ــواتج، وس   ــة إىل شــفافية الن ــيت ال   احلكوم ــات املفتوحــة، ال ــات    ياســة البيان تنشــئ اقتصــاد البيان
أيضا. وأضافت قائلة إنه رغـم قبـول املمارسـني بالفرضـية      “أخالقيات البيانات”فحسب، بل 

كيفيــة اسـتخدام البيانـات إلثـراء السياسـات ال تـزال تشــكل      فـإن مسـألة   القائمـة علـى األدلـة،    
حتديا. لكن حىت وإن حتقق هذا، ينبغي أن تدور احملادثة واملشاركة والشـراكات، حـول الصـلة    

اجلهـات املتعاونـة يف جمـال    ”بني السياسات والبيانات. ولفتت االنتباه إىل الدور الذي تقوم به 
يف املســاعدة علـى إجيــاد حلـول جديــدة للمشــكالت.    ،“إنتــل”أو  “تـويتر ”، مثــل “البيانـات 

فبيانات اهلاتف، على سبيل املثال، تعطي صورة أفضل للتحركات البشرية يف أفريقيا أكثر مـن  
البيانات العامـة، يف حـني أنـه يف نيويـورك، تتـيح بيانـات اهلـاتف ألصـحاب األعمـال التجاريـة           

ات وحــدها، ليســت كافيــة؛ فينبغــي تنقيتــها الصــغرية حتديــد جمــاالت االســتثمار. بيــد أن البيانــ
وحتليلها لكي تكون مفيدة. ويساعد التعاون والشراكات أيضا على ضمان استخدام املواهـب  

قضـــايا اخلصوصـــية والوصـــول إىل البيانـــات أن مـــن الضـــروري تعـــين غـــري املســـتغلة حاليـــا. و
األمم املتحدة وء على أن يف إجراءات املعونة. وسلطت الض “املسؤولية يف جمال البيانات”بناء 

ومبـادرة   خمتـرب احلوكمـة   آخذة يف استكشاف الطريقة اليت ميكن ا حتقيق التعاون بني مؤسسة
، على أفضل وجه. وأكـدت  األمم املتحدةجلس النبض العاملي وخمتلف منظمات األمم املتحدة 

سـي حلـل مشـاكل    كشـرط أسا  -وليس االستئثار ا  -يف ختام كلمتها أمهية تقاسم البيانات 
  التنمية واملشاكل اإلنسانية.
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وردا علــى ذلــك، أدلــت اثنتــان مــن الــدول األعضــاء مبــداخالت وعرضــتا عــددا مــن       - ١٣
وجهات النظر، أبرزها ما يلي: (أ) أن هناك أوجه عدم املسـاواة يف البيانـات، حيـث إن بعـض     

ــا ال       ــتخدامها، بينم ــدرة علــى اس ــات والق ــديها بيان ــاطق ل ــدان واملن ــا بــذلك؛    البل ــع غريه يتمت
أن املواقف الثقافية تؤثر يف مجع البيانات وتفسـريها ولـذا قـد جتعلـها غـري موثـوق ـا؛         (ب) و
أن اخلـــربة يف مـــا يتعلـــق باســـتخدام البيانـــات الضـــخمة مـــن أجـــل األنشـــطة اإلمنائيـــة   (ج) و

أن ملكية  (د) ة، وتزال إمكاناا الفعلية غري واضح تزال يف مراحلها األوىل، فال واإلنسانية ال
تـزال تكتنفهـا املشـاكل، وال سـيما عنـدما تكـون حبـوزة القطـاع          قواعد البيانـات ومراقبتـها ال  

أنـه ينبغـي أن يكـون السـكان يف صـميم       اخلاص، بسـبب آثارهـا األخالقيـة والتنظيميـة؛ و(هــ)     
الضـخمة يف  أنـه ينبغـي أن تفيـد البيانـات      (و) البيانات الضخمة وأن يشاركوا يف تطبيقاـا؛ و 

أمهيـــة  حتجبـــها؛ و(ز) بنــاء قـــدرة املكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة علـــى إنتـــاج البيانـــات، ال أن 
  .٢٠٣٠املناقشات املتواصلة بشأن البيانات الضخمة يف خطة التنمية لعام 

، يف ما يتعلق باملوضوع الرئيسـي للبيانـات الضـخمة    برنامج األغذية العاملي ممثلوقدم   - ١٤
املستدامة، النتائج املستخلصة من دراسة استقصائية للـهواتف احملمولـة تسـاعد     وأهداف التنمية

صندوق األمـم املتحـدة للسـكان     ممثلعلى دعم اختاذ القرارات على الصعيد القطري، وأوضح 
كيف أن الصور الساتلية تستخدم إلنتاج تقديرات سكانية يف أفغانستان. وأبـرزت اثنتـان مـن    

األمهية البالغة اليت تتسم ا البيانات املصنفة، فـإن بلـدانا كـثرية تفتقـر     الدول األعضاء أنه رغم 
جيـدا ولكنـه يتسـم    األمم املتحـدة  إىل القدرة على إنتاجها؛ ويعد تقاسم البيانات بني وكاالت 

بالتجزئة. وأعربت الدولتان عن رغبتهما يف معرفة نتائج ومستقبل خمتربات ابتكارات البيانات 
، ومـا إذا كـان هنـاك    بالتنسيق املعين املتحدة األمم يف التنفيذيني الرؤساء جملسل املنظمة من قب

الصــناديق داخــل ــج مماثــل ملبــادرة خصوصــية البيانــات يف مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية  
  والربامج والوكاالت املتخصصة.

برنـامج األمـم املتحـدة    قـدم   “مجـع البيانـات وطرائقـه   ”ويف ما يتعلق باملوضوع الثـاين    - ١٥
عرضـا بشـأن (أ) الطريقـة الـيت ميكـن ـا ملصـادر البيانـات اجلديـدة املسـاعدة يف قيـاس            اإلمنائي 

التغريات املتعلقـة بـالفقر، يف السـودان، باسـتخدام الصـور السـاتلية لتحديـد مسـتويات الـدخل          
لتقدم احلاصل صـوب  قياس ا استنادا إىل استهالك الكهرباء واستعمال اهلاتف احملمول؛ و (ب)

وسـائل   جممعة مـن  استخدام بياناتبيف تونس، من أهداف التنمية املستدامة  ١٦حتقيق اهلدف 
تصـورات بشـأن الفسـاد. ووصـفت منظمـة اليونيسـيف بـدورها        لتقيـيم ال االجتمـاعي   التواصل

والتـدخالت املمكنـة، علـى     “بـؤر املخـاطر  ”كيف أـا اسـتخدمت اهلواتـف احملمولـة لتحديـد      
ل املثــال، مــن أجــل التصــدي ألزمــة وبــاء إيبــوال يف غــرب أفريقيــا. وأبــرزت دول أعضــاء  ســبي

خرباا يف مجع البيانات الوطنية عن طريق وسائط التواصل االجتماعي للمساعدة علـى حتديـد   
يف هـذا اـال. وشـددت علـى      األمـم املتحـدة  القضايا ومعاجلتها، ورحبت باجلهود اليت تبـذهلا  
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سـيما بالنسـبة ألقـل     درة على مجع البيانات وتصنيفها على الصـعيد القطـري، وال  أمهية بناء الق
البلــدان منــوا. ولفتــت االنتبــاه إىل الفجــوة التكنولوجيــة املوجــودة بــني دول الشــمال واجلنــوب  

يف قيادة اجلهود املبذولة لتحديـد الكيفيـة الـيت ميكـن أن تفيـد      األمم املتحدة وشددت على دور 
ضـخمة مجيـع السـكان، مـع احتـرام خصوصـية األفـراد. والتمسـت تفاصـيل عـن           ا البيانات ال

التخطــيط  باالســتثمار يف بنــاء قــدرة البيانــات الضــخمة، أواألمــم املتحــدة موعــد وكيفيــة قيــام 
األمم املتحدة اإلمنائي ورئيس جمموعة األمم املتحدة ملعاجلة ذلك األمر. وأبرزت مديرة برنامج 

األمم وأشارا إىل الدور احلفّاز ملبادرة األمم املتحدة ن املستمر بني منظمات اإلمنائية أمهية التعاو
ما يتعلق مبعظم مبادرات البيانات الضخمة اليت قدمتها  جلس النبض العاملي وتعاوا يفاملتحدة 

  .األمم املتحدةمنظمات 
ــة العــاملي  وأشــار رئــيس الــس التنفيــذي ل   - ١٦ ــامج األغذي املناقشــة إىل لــدى تلخــيص ربن

األمهيـة املتزايـدة للربجمـة    كـذلك  ، و٢٠٣٠خطـة عـام   اعتمـاد  توقيتها يف ضوء ثورة البيانـات و 
القائمة على األدلة والرصد والتقييم من أجل حتقيق النتائج. بيد أنه شدد علـى التحـديات الـيت    

يفتقـر إليهـا.   يـزال كـثري مـن البلـدان      تعترض بناء القدرات يف جمال البيانات الضـخمة، الـيت ال  
كـبرية،   االتصـاالت املعلومـات و وأضاف قائال إن إمكانية التوسـع السـريع وتنويـع تكنولوجيـا     

تسخري تلك القدرة. ولذا يتعني تعزيز القدرات الوطنيـة يف جمـال البيانـات    األمم املتحدة وعلى 
مم املتحدة األالضخمة ويف الوقت نفسه إنشاء إطار تنظيمي حلماية اخلصوصية. وأشار إىل أن 

  ميكن أن تكون مبثابة املنظم للجهات املتعاونة يف جمال البيانات يف املستقبل.
للمـرأة واملمثـل الـدائم لتـونس لـدى      األمـم املتحـدة   وأبرز رئيس الس التنفيذي هليئـة    - ١٧

األمـم  يف املالحظـات اخلتاميـة ضـرورة تطبيـق منظـور جنسـاين يف مجيـع أعمـال         األمم املتحـدة  
أيضا علـى   بشأن البيانات الضخمة؛ وسد الفجوة الرقمية؛ واحترام اخلصوصية. وشددحدة املت

مجـــع البيانـــات فإـــا  عـــناحلكومـــة  تعـــوض مســـؤولية أن البيانـــات الضـــخمة وإن كانـــت ال
  تكملها. قد

صندوق األمـم املتحـدة   وربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واختتم رئيس الس التنفيذي ل  - ١٨
خلدمات املشاريع االجتماع بتوجيه الشكر للوفـود ومنظمـات   األمم املتحدة ومكتب ن للسكا

  الست على مشاركاا الفعالة ومناقشاا املفيدة.األمم املتحدة 
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  اجلزء الثالث
  ٢٠١٦العادية الثانية لعام الدورة 

  
  املعقودة يف مقر األمم املتحدة بنيويورك    
  ٢٠١٦ أيلول/سبتمرب ٩إىل  ٦يف الفترة من     
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  املسائل التنظيمية  - أوال   
للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة       ٢٠١٦عقدت الدورة العادية الثانيـة لعـام     - ١

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع مبقـر األمـم     
  . ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩إىل  ٦املتحدة يف نيويورك من 

 ٢٠١٦ وأقر الس التنفيذي جـدول أعمـال وخطـة عمـل دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام          - ٢
)DP/2016/L.3 ،(ــام    و ــدورة الســنوية لع ــر ال ــس  DP/2016/18( ٢٠١٦اعتمــد تقري ــر ال ). وأق

) وخطــةَ العمــل املؤقتــة للــدورة DP/2016/CRP.2( ٢٠١٧مشــروع خطــة العمــل الســنوية لعــام 
  .٢٠١٧العادية األوىل لعام 

يف  ٢٠١٦الـيت اختـذها الـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام          املقرراتوترد   - ٣
  اليت ميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي.  DP/2017/2الوثيقة 

علــى اجلــدول الــزمين التــايل للــدورات  ٢٠١٦/٢١ووافــق الــس التنفيــذي يف املقــرر   - ٤
  : ٢٠١٧املقبلة للمجلس التنفيذي يف عام 

  ٢٠١٧ شباط/فرباير ٣إىل  كانون الثاين/يناير ٣٠من   ألوىل:الدورة العادية ا  
   ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٩إىل  أيار/مايو ٣٠من    الدورة السنوية:  
  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١إىل  ٥من   الدورة العادية الثانية:  

    
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

   هبتمويل املتصلة واملسائل األمم املتحدة اإلمنائي بيان مديرة برنامج  - ثانيا   
 بيان مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

استهلت مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بياـا أمـام الـس التنفيـذي مبالحظـات        - ٥
مـن  (ميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي) تناولت فيها سلسـلة مواضـيع   

وحالـة متويـل الربنـامج اإلمنـائي. وتضـمنت       ٢٠٣٠منظور تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      
تلك املواضيع مشاركة الربنامج اإلمنائي يف: اخلطط العاملية الرئيسـية؛ وإصـالح منظومـة األمـم     
املتحدة اإلمنائية واالسـتعراض الشـامل الـذي جيـرى كـل أربـع سـنوات لألنشـطة التنفيذيـة مـن           

؛ ومالية املؤسسة، وخاصة حالـة املـوارد العاديـة (األساسـية) واملـوارد      ٢٠١٦التنمية لعام  أجل
األخرى (غري األساسية)؛ واحلاالت اإلنسانية يف شىت أرجاء العامل؛ واجلهود املتواصلة لضـمان  
الشفافية واملساءلة يف كل جماالت العمل؛ وحتسني جودة الربامج القطريـة؛ وبنـاء وظيفـة تقيـيم     

  وثقافة تقييم أكثر قوة على نطاق املنظمة.
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ــاه إىل تعــاون       - ٦ ــامج اإلمنــائي االنتب ــة، وجهــت مــديرة الربن وفيمــا يتصــل بــاخلطط العاملي
مـن خـالل اتبـاع     ٢٠٣٠الربنامج اإلمنائي مع أفرقة األمم املتحدة القطرية يف تنفيذ خطـة عـام   

تعميم والتسـريع ودعـم السياسـات يف اـاالت     نهج جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة املتعلـق بـال     
ــوعي وبنــاء          ــدرات اإلحصــائية، وإذكــاء ال ــات، وتعزيــز الق ــيط املتعــدد القطاع ــة: التخط التالي
الشراكات فيما يتصل بأهداف التنمية املستدامة. وعلى املستوى الوطين، سلَّطَت الضـوء علـى   

ملتحدة اإلمنائية يف تنفيـذ أنشـطة مشـتركة    تعاون الربنامج اإلمنائي مع الشركاء مبجموعة األمم ا
، وكـان مـن أبـرز    علـى املسـتوى القطـري    ٢٠٣٠بني الوكاالت تساعد على تنفيذ خطـة عـام   

عمــل  طهــذه األنشــطة اآلليــة العامليــة للتمويــل اجلمــاعي، وإجــراءات التشــغيل املوحــدة، وخطــ
يعمـل أيضـا مـع مؤسسـات      األفرقة القطرية لألمم املتحـدة. وأشـارت إىل أن الربنـامج اإلمنـائي    

أخرى تابعة لألمم املتحدة، من خالل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، لتعزيز االستعراض الذي 
، ـدف االسـتفادة مـن املزايـا     ٢٠٣٠دعمـاً خلطـة عـام     ٢٠١٦يجرى كل أربع سنوات لعـام  

ة اإلمنائيــة النسـبية الــيت تتمتـع ــا كــل منظمـة مــن املنظمـات. وطرحــت جمموعــة األمـم املتحــد     
، ٢٠١٦مقترحات عديدة بشأن كيفية حتسني االستعراض الذي جيرى كل أربع سنوات لعـام  

تضــمنت حتقيــق تكامــل تشــغيلي أوثــق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، وتقويــة نظــام املنســقني  
  املقيمني بقدر أكرب، والتنفيذ الكامل إلطار املساءلة املتبادلة، مبا يف ذلك الفصل بني املهام.

، الـذي مت التوصـل إليـه يف    ٢٠١٥لعـام   بشـأن تغـري املنـاخ    وانتقلت إىل اتفـاق بـاريس    - ٧
ألطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ،      املؤمتر الدورة احلادية والعشرين 

 فقالت إن الربنامج اإلمنائي يركز علـى مسـاعدة البلـدان يف االسـتعداد لتنفيـذ اإلسـهامات الـيت       
حددا على الصعيد الوطين وذلك عن طريق تعزيز املؤسسات، وتصـميم إجـراءات للتخفيـف    

 ةث عاملياحدأمن وطأة تغري املناخ والتكيف معه، وحتسني الرصد. وسلطت الضوء أيضا على 
االجتمـاع   منـها  وشارك فيهما الربنامج اإلمنائي بصـورة نشـطة،   ٢٠١٦يف عام  تنظم أخرى

 وى للجمعية العامة بشأن التعامل مع التحركات الكربى لالجئني واملهـاجرين العام الرفيع املست
  ومؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث).

مث انتقلت مديرة الربنامج اإلمنائي إىل املسـائل املاليـة، فوجهـت االنتبـاه إىل االجتاهـات        - ٨
اإلجيابية التالية: أن الربنامج اإلمنائي قـد تلقـى رأيـا غـري مشـفوع بـتحفظ مـن جانـب مراجعـي          

، مما يتمم عقدا خلت فيه آراء مراجعـي احلسـابات مـن التحفظـات؛     ٢٠١٥احلسابات يف عام 
ملوارد العادية اليت تنفقهـا املنظمـة علـى التكـاليف املؤسسـية قـد هبطـت يف حـني أن         وأن نسبة ا

ــة قــد ارتفعــت؛ وأن نســبة التكــاليف      ــة الــيت خصصــت لألنشــطة الربناجمي حصــة املــوارد العادي
اإلدارية قد اخنفضت بدرجـة كـبرية خـالل فتـريت السـنتني السـابقتني. وعلـى الـرغم مـن هـذا،           

، وهـو اجتـاه سـليب مســتمر    ٢٠١٥ة واملـوارد غـري األساسـية يف عـام     اخنفضـت املـوارد األساسـي   
يسعى الربنامج اإلمنائي إىل موازنته بتوسيع نطاق قاعدة ماحنيه، وإنشاء نوافذ متويـل مواضـيعية   
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شريك، وتعبئة مسامهات من جانب الـربامج القطريـة. وشـددت     ١٠٠جديدة، وإطالق محلة 
املاحنني بربهان علـى   وتزويدزاما راسخا بالشفافية واملساءلة، على أن الربنامج اإلمنائي ملتزم الت

ه يف عــام وأشــارت إىل أنــ .أثــر مســامهام وحبــافز علــى زيــادة املســامهات يف املــوارد األساســية 
الربنامج اإلمنائي مرة أخرى يف املرتبـة األوىل فيمـا خيـص مؤشـر شـفافية املعونـة.        ، جاء٢٠١٦

هو اآلخر، بأمهية مركزية للربنامج اإلمنائي، وأن سياسة التقيـيم  وأشارت إىل أن التقييم يتسم، 
  املعدلة للربنامج اإلمنائي مقدمة إىل الس ليقرها يف دورته احلالية.

اسـتمرار العمـل اإلنسـاين الـذي     معلومـات عـن   مديرة الربنامج اإلمنـائي أيضـا    قدمتو  - ٩
يـا الوسـطى، واجلمهوريـة العربيـة السـورية،      يؤديه الربنامج اإلمنائي يف األردن، ومجهورية أفريق

 يف ،وجنــوب الســودان، والصــومال، والعــراق، والكــامريون، وكينيــا، ولبنــان، وليبيــا، والــيمن 
جمــاالت ســبل كســب العــيش، وإجيــاد فــرص عمــل، واخلــدمات األساســية، ودعــم الالجــئني      

سيا يف تعزيـز الصـلة بـني    واملشردين داخليا. وأشارت إىل أن الربنامج اإلمنائي قد أدى دورا رئي
مت يتفـق مـع االلتزامـات الـيت      ، مبـا ٢٠٣٠العمل اإلنساين والعمـل اإلمنـائي يف إطـار خطـة عـام      

 املعتمـدة  اإلنسانية األنشطة متويل بشأن الكربى الصفقةيف إطار األهداف احملددة يف تعهد ا ال
  يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين.

، يف إمجاهلــا، علــى الربنــامج اإلمنــائي لــدوره املركــزي يف مســاعدة   وقــد أثنــت الوفــود   - ١٠
ضــمن عمليــات التخطــيط الــوطين اخلاصــة ــا،  التنميــة املســتدامة البلــدان علــى إدراج أهــداف

ولتعزيــزه أولويــات البلــدان الناميــة يف اخلطــط العامليــة الرئيســية احلديثــة العهــد، ولقيادتــه نظــام   
ــت ال  ــات     املنســقني املقــيمني. ورحب ــه املنظمــة يف بيئ ــذي تؤدي ــود أيضــا بالعمــل املتواصــل ال وف

األزمــات بشــأن دعــم ســبل كســب العــيش، وإجيــاد فــرص العمــل، واخلــدمات األساســية،           
  . ٢٠٣٠واملشردين داخليا، ويف تعزيز الصلة بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنائي يف خطة عام 

علـى أمهيـة االلتزامـات الـيت تعهـدت      وبصورة أكثر حتديدا، شدد بعض أعضاء الس   - ١١
، ٢٠١٦ا املنظمـة يف إطـار الصـفقة الكـربى إبـان مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين لعـام            

يتعلق  وطلبوا موافام بإحاطة حمدثة عن تنفيذ الربنامج اإلمنائي لتلك االلتزامات، وخاصة فيما
منائية يف منظومة األمم املتحدة ينبغـي  ذات األولوية. وأكدوا أن مجيع املؤسسات اإلباألهداف 

أن تتأزر يف العمل مع الشركاء على سد الفجوات يف االسـتجابة اإلنسـانية، ودعـوا يف الوقـت     
نفســــه احلكومــــات إىل تضــــمني اســــتراتيجياا اإلمنائيــــة الوطنيــــة تــــدابري تتعلــــق بــــالالجئني 

 داخليا. واملشردين

غري أن الوفود قـد ركـزت معظـم تعليقاـا علـى نتيجـة االسـتعراض املـايل الـذي كـان             - ١٢
موضوع النقاش الرئيسي للدورة. وأعربت مجيع الوفود اليت تناولت الكلمة عن قلقها الشـديد  

، وتواصـل اخـتالل التــوازن بـني املــوارد    ٢٠١٥إزاء اسـتمرار هبـوط املــوارد األساسـية يف عــام    
رد غري األساسية. وشددت كـل اموعـات الرئيسـية للوفـود علـى أن الربنـامج       األساسية واملوا
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اإلمنائي حيتاج، كي يؤدي الوالية املنوطة بـه مبوجـب اخلطـة االسـتراتيجية واالسـتعراض الـذي       
جيرى كل أربع سنوات، إىل متويل مستقر وميكن التنبؤ بـه، ومـرن، وطويـل األجـل. وأعربـت      

إىل جانـب اسـتمرار    -ن أن يؤدي تدين قاعدة املوارد األساسية إحدى اموعات عن قلقها م
إىل تـأثر قـدرة الربنـامج اإلمنـائي يف ايـة       -اجتاه املاحنني إىل ختصيص األموال ألغـراض بعينـها   

علـى أرض  واليتـه  املطاف على رصد موارد كافية للبلدان اليت ينفذ بـرامج فيهـا، وعلـى إجنـاز     
إمجاهلـا، أـا تتطلـع إىل تعزيـز احلـوار مـع الربنـامج اإلمنـائي، يف         الواقع. وأوضـحت الوفـود، يف   

واالستعراض الذي  ٢٠٢١-٢٠١٨سياق املناقشات بشأن اخلطة االستراتيجية اجلديدة للفترة 
 ، من أجل معاجلة حالة املوارد األساسية املتناقصة.٢٠١٦جيرى كل أربع سنوات لعام 

يــل املواضــيعي ومحلــة املائــة شــريك قــد قللتــا مــن  وأشــارت الوفــود إىل أن نوافــذ التمو  - ١٣
نوافـذ التمويـل   املسـامهات مـن خـالل    التكاليف اإلدارية، غري أا أعربت عـن قلقهـا إزاء بقـاء    

اهلدف املتوخى. وشدد أيضا عدد من الوفود على أمهية استرداد كامل التكاليف كوسيلة  دون
حـذرت مـن دعـم املـوارد غـري األساسـية مبـوارد        ملوازنة احلالة املالية الصعبة، لكن تلـك الوفـود   

أساسية. وأكدت جمموعة من أعضاء الس أن الربنامج اإلمنائي لن يتمكن من أداء واليتـه إن  
اعتمد على املوارد غري األساسية. وأشارت هذه اموعة إىل أن تعبئة املوارد الوطنية ألغـراض  

ذه الطريقـة تتسـم بطـابع طـوعي وتسـتهدف يف      التنمية لئن كانت قد حققت أثرا إجيابيا فإن ه
  املقام األول تعزيز السيطرة الوطنية.

بأمهيــة الســيطرة الوطنيــة وبضــرورة أن تســتند   أيضــا ونوهــت جمموعــة الوفــود نفســها   - ١٤
الربامج إىل األولويات الوطنية. وحثت اموعة الربنامج اإلمنائي علـى كفالـة أن يظـل القضـاء     

أوجـه عـدم املسـاواة (مـع التركيـز علـى األسـباب اجلذريـة) اـالني ذوي          على الفقر واحلد من 
األولويــة يف عملــه اإلمنــائي، اللــذين ترتكــز عليهمــا كــل األنشــطة األخــرى، وفقــا للخطـــة           

، واالستعراض الذي جيـرى كـل أربـع سـنوات، واخلطـط      ٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفترة 
، وخطـة عمـل أديـس أبابـا     ٢٠٣٠صوص خطة عام العاملية الرئيسية، مبا يف ذلك على وجه اخل

الصادرة عن املؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، واتفـاق بـاريس بشـأن تغـري املنـاخ، وإطـار           
من الضروري إضـفاء الطـابع    هسنداي للحد من خماطر الكوارث. ورأت هذه اموعة أيضا أن

جغـرايف أكثـر إنصـافا للـدول      متثيـل  الدميقراطي على وجود البلدان الناميـة يف الـس، وضـمان   
  األعضاء بني موظفي منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

ورداً علــى ذلــك، أكــدت مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف معــرض تناوهلــا      - ١٥
ــع       ــامج اإلمنــائي يعمــد بصــورة نشــطة إىل تنوي ــل، أن الربن ــق بالتموي للموضــوع الرئيســي املتعل

غري األساسية ال جيري دعمها مبوارد أساسـية.   األنشطةطمأنت الس إىل أن مصادر متويله، و
لبلـدان املتضـررة   لألنشطة يف اوقد خصص الربنامج اإلمنائي اجلانب األكرب من متويله األساسي 

من األزمات أو الكوارث، وأظهر براعة يف حشد موارد إضافية جبملـة سـبل منـها مـثال حتويـل      
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ال األساسية إىل جماالت أخرى، مثل احتياجات البلدان املتوسطة الدخل. نسبة مئوية من األمو
ــة،      والحظــت يف هــذا الصــدد أن هنــاك فجــوة كــبرية يف النتــائج املتعلقــة باحلوكمــة الدميقراطي
واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املـرأة، والتعـايف املبكـر، والقيـادة الفكريـة. وقالـت إن الربنـامج        

د استجاب لبيئة التمويل األقـل اتسـاما باملرونـة مـن خـالل تـدابري مؤسسـية        اإلمنائي لئن كان ق
ــأثر حبجــم         ــوارد األساســية تظــل شــديدة الت ــإن امل ــوفر، ف ــق ال ــاءة وحتقي ــادة الكف تســتهدف زي
التخفيضات وتقلب أسـعار الصـرف؛ وحثـت أعضـاء الـس القـادرين علـى زيـادة مسـامهام          

شـريك   ١٠٠املسـامهات املقدمـة مـن خـالل محلـة      د عدعلى أن يفعلوا ذلك. وأشارت إىل أن 
، وأعربت عـن الـرأي   ٢٠١٦رتفع يف عام يوإن كان من املنتظر أن  ٢٠١٥يف عام  اخنفض قد

تـبني  احلوار املنظم بشأن التمويل هو اإلطار األمثل ملناقشة احلالـة املاليـة. ولـئن    الذي مفاده أن 
ــدة    أن ــادرة جي ــل املواضــيعي مب ــذ التموي ــإن    األنشــطة جــودة لتحســني نواف ــري األساســية، ف غ

التــدفقات مل تــرق إىل مســتوى التوقعــات؛ غــري أــا حــذرت مــن أن النوافــذ ينبغــي أال تحــول   
األمــوال بعيــدا عــن املــوارد األساســية. وتشــمل جهــود الربنــامج اإلمنــائي لتنويــع التمويــل تعبئــة 

 ع اخلاص.املوارد احمللية، والصناديق الرأسية، وتنفيذ القروض، والقطا

وأكدت مديرة الربنامج اإلمنائي للمجلس أن القضاء علـى الفقـر يظـل مـوطن التركيـز        - ١٦
األساسي واملعيار املرجعي الرئيسي يف عمل الربنـامج اإلمنـائي الـذي ينصـب علـى أقـل البلـدان        

خـالل  منوا، إىل جانب أن الربنامج اإلمنائي يدعم الدول اجلزرية الصغرية النامية دعما تاما مـن  
مسار ساموا. وسلطت الضوء على أن الربنامج اإلمنائي قـد اضـطلع بـدور حاسـم يف مسـاعدة      

للظــروف القائمــة علــى املســتوى القطــري، بالعمــل يف   ٢٠٣٠خطــة عــام  نفيــذالبلــدان علــى ت
ــق بالصــفقة الكــربى وبالصــلة بــني العمــل        ــاط مــع مؤسســات األمــم املتحــدة. وفيمــا يتعل ارتب

ائي، التزم الربنامج اإلمنائي بتحقيـق األهـداف املتفـق عليهـا وبالعمـل مـن       اإلنساين والعمل اإلمن
خالل نظام املنسقني املقيمني لتصميم خطـة متعـددة السـنوات للعمـل اإلنسـاين تراعـي النتـائج        

تكـون هـذه العمليـة شـاملة للجميـع. ويظـل الربنـامج اإلمنـائي          وبضـمان أن اجلماعية املنشودة، 
فيما بني بلدان اجلنوب، بالعمل يف ارتباط وثيق مع مكتب األمم املتحدة ملتزما أيضا بالتعاون 

للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب. والربنامج اإلمنائي ملتزم كذلك بقيادته ملنظومة األمم املتحـدة  
. ٢٠١٦اإلمنائية، وهو دور يأمل أن يؤكده االستعراض الـذي جيـرى كـل أربـع سـنوات لعـام       

 تغيري وقـت إقـرار   ربامج القطرية، نوهت بأن الربنامج اإلمنائي يأمل أن يتموفيما يتعلق جبودة ال
لضــمان أن  ٢٠١٨ إىل الــدورة العاديــة األوىل لعــام ٢٠١٧عــام  مــنبرناجمــا جديــدا  ٥٠حنــو 

. وشـددت مـديرة   ٢٠٢١-٢٠١٨ تتوافق توافقا كامال مع اخلطة االستراتيجية اجلديدة للفتـرة 
قيـيم وبتنفيـذ توصـيات    ياا، على التزام الربنامج اإلمنائي بوظيفة التالربنامج اإلمنائي، يف ختام ب

واا، وكذلك بتطبيق سياسة عـدم التسـامح إطالقـا مـع الغـش إىل جانـب مواصـلة        التقييم يف أ
  تنقيح سياسة التقييم لالستجابة لكل توصيات وحدة التفتيش املشتركة.
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  املسائل املتصلة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

توىل مدير مكتب العالقات اخلارجية والدعوة بربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومـدير        - ١٧
تقدمي البند، كما قدما عرضا بشـأن املسـائل املتصـلة بتمويـل برنـامج       مكتب اخلدمات اإلدارية

الوثـــائق التاليـــة: االســـتعراض الســـنوي للحالـــة املاليـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، مبـــا يف ذلـــك 
ــام ــة    DP/2016/20( ٢٠١٥ لع ــات تفصــيلية ذات صــلة باالســتعراض الســنوي للحال )، ومعلوم

)، وحالـة االلتزامـات بتمويـل املـوارد العاديـة لربنـامج       DP/2016/20/Add.1( ٢٠١٥املاليـة لعـام   
 ).DP/2016/21وما بعده ( ٢٠١٦األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق والربامج املرتبطة به لعام 

كرروا  ورحب أعضاء الس بالعروض وباإلحاطات عن أحدث التطورات، ولكنهم  - ١٨
اإلعــراب عــن قلقهــم إزاء اســتمرار صــعوبة احلالــة املاليــة. وأشــاروا بوجــه خــاص إىل أن نســبة  

تظل غـري ممولـة. وذكـرت     ٢٠١٧-٢٠١٤يف املائة من اخلطة االستراتيجية للفترة  ٣٢تقارب 
كـن  وفود أن الربنامج اإلمنائي يشغل موقعا فريدا يؤهله لقيادة منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، ل

ــع        ــع الواق ــف م ــدها وأن تتكي ــد تعقي ــى املنظمــة أن تكــون مســتعدة ملواجهــة حتــديات يتزاي عل
التمويلي اجلديد. ولذا يسـتلزم األمـر تـوافر قاعـدة متويليـة مسـتقرة وميكـن التنبـؤ ـا مـن أجـل            
إحداث التغيري املطلوب. وأبدوا تقديرهم للجهود اليت تبذهلا املنظمة من أجل تعبئة املوارد مـن  

الل طائفة متنوعة من األساليب اليت ذُكـرت يف العـروض. وشـجعوا الربنـامج اإلمنـائي علـى       خ
السعي بصـورة نشـطة إىل االسـتعانة بالتمويـل اجلمـاعي، وأكـدوا يف هـذا السـياق أمهيـة تعزيـز           
الشراكات والتواصل والتعاون مـع املؤسسـات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف        

د الراميــة إىل توســيع قاعــدة املــاحنني، وضــرورة اســترداد كامــل التكــاليف. وكــان   إطــار اجلهــو
اهلبــوط املســتمر يف املــوارد األساســية شــاغال رئيســيا، وحثــت الوفــود الربنــامج اإلمنــائي علــى     
مواصلة املشـاركة يف احلـوار املـنظم مـع الـس بشـأن مسـائل التمويـل. وحـذرت الوفـود مـن            

وارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية، وطلبـت أن تـواىف مبعلومـات        إجراء دعم تباديل بـني املـ  
أكثــر تفصــيال يف التقــارير املقبلــة عــن حالــة اســترداد التكــاليف واألحجــام املاليــة، ومبجموعــة    
تعاريف متفـق عليهـا بشـأن التكـاليف املباشـرة وغـري املباشـرة، وذلـك قبـل أن تبـدأ املناقشـات            

  .٢٠٢١-٢-٢٠١٨ديدة للفترة بشأن اخلطة االستراتيجية اجل
ورداً على ذلك، تناول كبري املوظفني املاليني يف برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مسـألة      - ١٩

استرداد التكاليف. فأشار إىل أن اختصاصات االستعراض املستقل الذي طلـب الـس إجـراءه    
نـت تقدميـة يف طابعهـا    ركزت على االمتثال للسياسة اليت أقرها الـس، وهـي سياسـة لـئن كا    

كي تعرب عن  ٢٠٢١-٢٠١٨فقد يتعني مراجعتها يف إطار اخلطة االستراتيجية اجلديدة للفترة 
احلالة التمويلية يف املستقبل. وعليـه، قـد تحظـى بعـض أسـئلة الـس بإجابـة أفضـل يف الـدورة          

ــام  ــة األوىل لعـ ــتراتيجية   ٢٠١٧العاديـ ــة االسـ ــأن اخلطـ ــات بشـ ــدما تبـــدأ املناقشـ ــدة.  عنـ اجلديـ
وسيتضــمن النمــوذج التمــويلي اجلديــد الــذي تقــوم عليــه اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة سياســة  
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معدلة السترداد التكاليف وضعت لتلك اخلطة حتديدا، وتعرب عن الدروس املستفادة من اخلطـة  
  .٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية السابقة للفترة 

عوة يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     وأعرب مدير مكتـب العالقـات اخلارجيـة والـد      - ٢٠
عـن التقـدير للتعليقـات اإلجيابيـة بشـأن مـا يسـديه الربنـامج اإلمنـائي مـن تعـاون علـى املسـتوى              
القطري، ورحب باإلعالنات عن تقـدمي دعـم مـايل جديـد ومتجـدد، وخاصـة لتمويـل املـوارد         

طا متواصال ال ميكن جتنبـه يف  األساسية. وأكد للمجلس أن الربنامج اإلمنائي مل يكن يتوقع هبو
متويل املوارد األساسية، وأوضح أن الربنامج اإلمنائي قد واجـه مـن قبـل اجتاهـات نزوليـة مماثلـة       
جــرى عكــس مســارها. وسيواصــل الربنــامج اإلمنــائي التركيــز علــى النتــائج وسيســعى بصــورة  

 .نشطة إىل تطويع منوذج ممارسة األعمال اخلاص به لتطور البيئة املالية

بشــأن املســائل املتصــلة بتمويــل برنــامج   ٢٠١٦/١٦واعتمــد الــس التنفيــذي املقــرر   - ٢١
  األمم املتحدة اإلمنائي.

    
  ذات الصلةالربامج القطرية واملسائل   - ثالثا   

حملة عامة قدمت هذا البند و عرض اإلمنائياألمم املتحدة املديرة املعاونة لربنامج  تولت  - ٢٢
 متديـدات عـن   السبعة والعشرين املعروضة على الـس إلقرارهـا، وكـذلك    عن الربامج القطرية
دئ، وأوروبا ورابطـة  ااملديرون اإلقليميون لكل من آسيا واحمليط اهل وتوىل. أربعة برامج قطرية

ونائبـا املـديرين اإلقليمـيني ألفريقيـا      ،الدول املستقلة، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب  
ــة، لــدول العرلو ــا، والبحــرين،  الــربامج القطريــة لكــل  عــرض وتوضــيح بي ــا، وألباني مــن: إريتري

والربازيل، وبليز، وبنغالديش، وبريو، وتايلند، وترينداد وتوباغو، وجامايكا، واجلبل األسـود،  
ــومي وبرينســييب،       ــة الشــعبية، وســان ت ــة الو الدميقراطي ــران اإلســالمية، ومجهوري ــة إي ومجهوري

غامبيا، وغينيا، وفييت نام، وكوت ديفوار، ولبنان، واملغرب، واململكة وسورينام، وسيشل، و
العربية السعودية، ومنغوليا، وموزامبيق، وهندوراس، ووثيقة الربنامج دون اإلقليمي لرببـادوس  
ومنظمة دول شرق البحر الكارييب، باإلضافة إىل متديـد الربنـامج القطـري ملـالوي ملـدة سـنتني       

ــاير كــانون الثاين/ي ١مــن  ــامج  ٢٠١٨كــانون األول/ديســمرب   ٣١إىل  ٢٠١٧ن ــد الربن ، ومتدي
، ٢٠١٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١القطري للسودان لسنة أوىل من 

 كـانون األول/  ٣١كانون الثاين/ينـاير إىل   ١القطري للصومال لسنة ثانية من  ومتديد الربنامج
كـانون الثاين/ينـاير    ١قطري لليبيا لسنة ثالثـة اسـتثنائية مـن    ، ومتديد الربنامج ال٢٠١٧ديسمرب 

  .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 
وأدىل أعضــاء الــس الــذين كانــت الــربامج القطريــة لبلــدام معروضــة علــى الــس      - ٢٣

الستعراضها وإقرارها بتعليقات على تلـك الـربامج مـن املنظـور الـوطين. وسـلطوا الضـوء علـى         
التشاركية املتبعة يف تصميم الربامج القطرية، مع التشـديد علـى أمهيـة السـيطرة الوطنيـة      العملية 
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واالحتياجات الوطنية، واإلجنازات اليت حققتها شراكام مع الربنـامج اإلمنـائي علـى املسـتوى     
القطري. وأبدت جمموعـة مـن الوفـود حتفظاـا علـى عمليـة إعـداد الـربامج القطريـة وإقرارهـا،           

ن بالوسع حتسينها. وقالت اموعة نفسـها إن أعضـاء الـس ينبغـي أن حيـاطوا علمـا       مؤكدة أ
لدى الشروع يف إعداد وثائق الربامج القطرية كي يتسىن هلـم أن يشـاركوا فيهـا بالتـايل، وهـي      

 خطوة قالوا إن من شأا أن جتعل عملية الربامج القطرية أكثر مشوال وشفافية.

امج نـ الرب وثيقـة ، ٢٠١٤/٧ الـس التنفيـذي   نفيذي وأقر، وفقا ملقررواستعرض الس الت  -  ٢٤
ــن  ــل مـــ ــري لكـــ ــا (القطـــ ــا (DP/DCP/ERI/3: إريتريـــ ــرين DP/DCP/ALB/2)، وألبانيـــ )، والبحـــ

)DP/DCP/BHR/3) والربازيــــــــــل ،(DP/DCP/BRA/3  وCorr.1) وبليــــــــــز ،(DP/DCP/BLZ/3 ،(
ــنغالديش ( ــريو (DP/DCP/BGD/3وب ــد (DP/DCP/PER/3/Rev.1)، وب )، DP/DCP/THA/3)، وتايلن

)، واجلبـــــل األســـــود  DP/DCP/JAM/3)، وجامايكـــــا (DP/DCP/TTO/3وترينـــــداد وتوبـــــاغو ( 
)DP/DCP/MNE/2 ) ومجهوريــة إيــران اإلســالمية ،(DP/DCP/IRN/3 ومجهوريــة الو الدميقراطيــة ،(

)، وســــورينام DP/DCP/STP/3)، وســــان تــــومي وبرينســــييب (DP/DCP/LAO/3/Rev.1الشــــعبية (
)DP/DCP/SUR/3) وسيشـــــــل ،(DP/DCP/SYC/3) وغامبيـــــــا ،(DP/DCP/GMB/3 وغيانـــــــا ،(
)DP/DCP/GUY/3 ــت ــام ()، وفييــ ــوار ( DP/DCP/VNM/2نــ ــوت ديفــ )، DP/DCP/CIV/2)، وكــ

)، واململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية DP/DCP/MAR/3)، واملغــــــرب (DP/DCP/LBN/2(  ولبنــــــان
)DP/DCP/SAU/3  وCorr.1) ومنغوليــــا ،(DP/DCP/MNG/3) وموزامبيــــق ،(DP/DCP/MOZ/3 ،(

)، ووثيقــة الربنــامج دون اإلقليمــي لرببــادوس ومنظمــة دول شــرق   DP/DCP/HND/3وهنــدوراس (
  ).DP/DSP/CAR/3البحر الكارييب (

 كـانون الثـاين/   ١لس على متديد الربنامج القطري للصومال لسـنة ثانيـة مـن    ووافق ا  - ٢٥
، ومتديد الربنامج القطري ملـالوي ملـدة سـنتني مـن     ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١يناير إىل 

، ومتديد الربنامج القطـري  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١
، ٢٠١٧كــانون األول/ديســمرب  ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١ائية مــن لليبيــا لســنة ثالثــة اســتثن
  .DP/2016/22وفقا ملا ورد يف الوثيقة 

ــامج القطــري للســودان لســنة أوىل مــن      - ٢٦ كــانون  ١وأحــاط الــس علمــا بتمديــد الربن
  .DP/2016/22، وفقا ملا ورد يف الوثيقة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير إىل 

    
  التقييم  - رابعا   

 ة اإلمنائيسياسة التقييم يف برنامج األمم املتحد    

توىل رئيس الس التنفيذي عرض البند فأشار إىل أمهية سياسة التقييم، وشكر أعضاء   - ٢٧
الـس علــى تنــاوهلم النشــط للموضــوع خــالل الســنة الســابقة. واعتــرف الــرئيس بــأن مكتــب  

مج التقييم املستقل يف الربنامج اإلمنائي هو من وضع السياسة املعدلة، وأعرب عن تقديره للربنا
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اإلمنائي وملكتب التقييم املستقل ملوافـاة الـس بسياسـة جديـدة حمكمـة اإلعـداد تعكـس اآلراء        
  اليت أبداها أعضاء الس أثناء وضعها.

وتوىل مدير مكتب السياسات ودعم الربامج يف برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي عـرض      - ٢٨
) وأَطلــع الــس علــى أحــدث DP/2016/23سياســة التقيــيم يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (

التطورات فيما خيص اإلصالحات اجلاري تنفيذها لتعزيز وظيفة التقيـيم الالمركزيـة. مث تنـاول    
مدير مكتب التقييم املسـتقل يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الكلمـة بـدوره فشـكر الـرئيس          

س القيـادة الــذي أظهـره يف صــياغة توافـق يف الــرأي بشـأن املســألة، وعـرض اجلوانــب      علـى حــ 
ــداد         ــذ وبإع ــة بالتنفي ــات املتعلق ــيم، والتوقع ــادئ التقي ــا مب ــا فيه ــدة، مب الرئيســية للسياســة اجلدي

  التقارير، واحلدود الدنيا اجلديدة للتمويل.
ظـوا أـا سياسـة واضـحة     والح ،ورحب مجيـع أعضـاء الـس بسياسـة التقيـيم اجلديـدة        - ٢٩

وشاملة وترتكز بصورة راسخة على قواعد ومعايري فريق األمم املتحدة املعين بـالتقييم. وأشـاروا   
إىل أن الربنامج اإلمنائي لديه يف الواقع قاعدة تقييم متينة ميكن البناء فوقهـا بقـدر إضـايف وإشـاعة     

د عن تقديرها ألن السياسة اجلديـدة  ثقافة تقييم وتعلم مؤسسية قوية. وأعربت جمموعة من الوفو
تعكــس توصــيات أعضــاء الــس، ومــن بينــها: (أ) حتديــد أهــداف لتخصــيص املــوارد املرصــودة  
لوظيفة التقييم؛ (ب) إدراج الدروس املستفادة واخلطـوات الراميـة إىل تلبيـة توصـيات التقيـيم يف      

لــى نطــاق املنظومــة، الــيت هــي  اســتجابات اإلدارة؛ (ج) املشــاركة يف عمليــات التقيــيم املنفــذة ع 
وسيلة رئيسية لقياس أداء شىت مؤسسات األمم املتحدة، كما أا هامة بوجه خاص لتتبع التقدم 

. وحتقيقا هلذا الغرض، طالبت تلك اموعة مـن الوفـود بتعزيـز    ٢٠٣٠احملرز يف تنفيذ خطة عام 
مسـؤوليات مؤسسـية واضـحة    التنسيق، واستكشاف طرق جديدة لتعبئة املوارد، وحتديد أدوار و

فيما يتعلق بوظيفة التقييم، ومواصلة احلوار بني الس والربنامج اإلمنائي بشأن التقييم. وشددت 
علـى أن اسـتجابة اإلدارة لنتـائج التقيــيم عنصـر رئيسـي لتحسـني الــتعلم، واالرتقـاء جبـودة ثقافــة         

تتطلع إىل التواصل، يف دورات مقبلـة  التقييم، والنهوض بالنتائج احملرزة على األرض. وقالت إا 
للمجلس، مع اللجنة االستشـارية ملراجعـة احلسـابات والتقيـيم الـيت اضـطلعت بـدور مركـزي يف         

  والس. إسداء املشورة إىل إدارة الربنامج اإلمنائي
وركزت الوفود على أن جناح وظيفة التقييم يستلزم توافر مـا يكفـي مـن املـوارد ومـن        - ٣٠

التقيـيم.  هـذا  الربنامج اإلمنائي على إسناد األولوية العتمادات متويـل   تظفني، وحثقدرات املو
وأبــدت ســرورها ملالحظــة أن السياســة اجلديــدة تعــين حــدود التمويــل الــدنيا الالزمــة لنجــاح   
وظيفة التقييم ومكتب التقييم املستقل. وشجعت الربنامج اإلمنائي على أن يستند، لدى وضـع  

، إىل ثقافـة التقيـيم القويـة اخلاصـة بـه الـيت أثبتــت       ٢٠٢١-٢٠١٨اجلديـدة للفتـرة   اسـتراتيجيته  
جدارا وألن يعطي أعلى درجة من األولوية لتعبئة املـوارد اإلضـافية. وأشـارت إىل أن وظيفـة     

  التقييم تتسم بأمهية جوهرية لكسب ثقة املاحنني وتعد حافزا على زيادة املسامهات.
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بـــاخلطوات الـــيت اختـــذها الربنـــامج اإلمنـــائي لتحســـني جـــودة  ورحبــت الوفـــود أيضـــا   - ٣١
ــيم لعــام        ــة التقي ــص اســتعراض سياس ــة، الــيت خل ــات الالمركزي ــا تتســم   ٢٠١٤التقييم إىل أ

بالضعف. وقالت إا تتوقع أن تـوفِّر سياسـة التقيـيم اجلديـدة مزيـدا مـن احلـوافر لتعزيـز جـودة          
 ٢٠١٧ىل أن تــوافَى يف الــدورة العاديــة األوىل لعــام التقييمــات الالمركزيــة وفائــدا، وتتطلــع إ

  بإحاطة حمدثة أخرى عن اجلهود اليت يبذهلا الربنامج اإلمنائي يف هذا الصدد.
وفيما يتعلـق بالتقييمـات املسـتقلة املنفـذة علـى نطـاق املنظومـة، شـددت الوفـود علـى             - ٣٢

املتحدة اإلمنائية، وفقا ملا جـاء  ضرورة صياغة نهج تقييمي مشترك على مستوى منظومة األمم 
. ومـن شـأن هـذا املهمـة أن تتطلـب حتسـني التنسـيق والتعـاون فيمـا بـني           ٢٠٣٠يف خطة عـام  

 حمـددة  مكاتب التقييم يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، واستكشاف فرص متويليـة جديـدة  
سـتعراض الشـامل   لتقييمـات املسـتقلة املنفـذة علـى نطـاق املنظومـة. وتـوفر عمليـة اال        ا من أجل

هامــة ملواصــلة تلــك اجلهــود.  فرصــة ٢٠١٦للسياســات الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات لعــام 
ونوهت الوفود بأمهية االستجابة لتوصيات التقيـيم يف الوقـت املناسـب مـن أجـل حتسـني صـنع        
القــرارات وإعــداد التقــارير. ورحــب أحــد الوفــود باســتخدام مؤشــرات حمــددة وقابلــة للقيــاس  

ها وذات صلة وحمددة املدة، مع تأكيـد أن هنـاك حاجـة إىل فعـل املزيـد مـن أجـل        وميكن حتقيق
ــى      ــة ينبغـــي أن تعـــرض علـ ــر إن التعـــديالت املقبلـ ــال وفـــد آخـ حتســـني مجـــع املعلومـــات. وقـ

  مسبقا. الس
ورداً على ذلك، كرر مدير مكتب السياسات ودعم الربامج يف برنامج األمم املتحـدة    - ٣٣

ى أن تعليقات الوفود تعكس بصورة كاملة الـروح الـيت صـيغت ـا سياسـة      اإلمنائي التأكيد عل
التقييم اجلديدة. وشدد علـى أن الربنـامج اإلمنـائي ملتـزم بـاإلدارة الفعالـة القائمـة علـى النتـائج          

. وحيـرص الربنـامج اإلمنـائي أيضـا     يـه لضمان حتقيق أقصى تأثري يف حدود املوارد اليت عهد ا إل
ز ثقافته املؤسسية يف جمال التقييم، عن طرق مجلـة تـدابري منـها تـدعيم جـودة      على مواصلة تعزي

التقييم، وختصيص مزيد من التمويل لوظيفة التقييم. وأكـد أن االسـتقالل املـايل يسـري يـدا بيـد       
ن قـال إ و ،مع االستقالل الوظيفي، مما يضفي أمهية حامسة على توافر معايري وضـمانات متويليـة  

  ئي ملتزم بالتنفيذ الكامل لسياسة التقييم اجلديدة فور إقرارها من جانب الس.الربنامج اإلمنا
وأكد مدير مكتب التقييم املستقل يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جمددا أن تعليقات   - ٣٤

 ،سياسـة التقيـيم اجلديـدة    مـن خـالل  الس تتفق متاما مع ما يرمي الربنامج اإلمنائي إىل حتقيقـه  
كــذلك منظومـة األمـم املتحـدة و    بالنســبة ملؤسسـات السياسـة تعـد منوذجـا    هـذه  إىل أن  وأشـار 

  على املستوى الدويل.للكيانات األخرى اليت تعمل 
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تقرير عن تنفيذ التوصـيات الـواردة يف تقيـيم مسـامهة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف             
  احلد من الفقر

امج يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـرض      توىل مدير مكتب السياسات ودعم الـرب   - ٣٥
التقرير عن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من 

  ).DP/2016/26الفقر (
ولكـن يف املـداخالت الـيت أُديل     ،احملـدد  ومل تتناول أي وفود الكلمة يف إطار هذا البند  - ٣٦

نـه  أوفـدان  رأى ا أثناء مناقشة البند املتعلق بسياسة التقييم يف برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،   
أن يتطلـع الربنـامج    ،“ثقافة التقييم”بدال من التركيز بصورة ضيقة على  ،سيكون من األفضل
وهذه هي إحدى التوصيات الرئيسية الـواردة يف تقيـيم    ،قوية “ثقافة تعلم”اإلمنائي إىل إشاعة 

. وأعرب هـذان الوفـدان عـن تقـديرمها     ٢٠١٣مسامهة الربنامج اإلمنائي يف احلد من الفقر لعام 
للطريقة اليت اسـتجاب ـا الربنـامج اإلمنـائي لطلـب الـس موافاتـه بإحاطـة حمدثـة عـن متابعـة            

ملــذكور الــس علــى فهــم كيــف يعمــل الربنــامج  املنظمــة لتلــك التوصــيات. وســاعد التقريــر ا 
، كمـا جــاء  “ختلـف أحـد عـن الركـب    ”اإلمنـائي مـن أجـل ختفيـف وطـأة الفقـر وكفالـة عـدم         

  . وأبـــديا ســـرورمها ملالحظـــة أن اخلطـــة االســـتراتيجية للفتـــرة ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة لعـــام  يف
ربنــامج ، وشــجعا ال٢٠١٣تقيــيم عــام الــواردة يف لتوصــيات لقــد اســتجابت  ٢٠١٧-٢٠١٤

كمرجع لدى إعداد اخلطة االسـتراتيجية اجلديـدة    ٢٠١٣اإلمنائي على استخدام توصيات عام 
  .٢٠٢١-٢٠١٨للفترة 

ومل يــدل مــدير مكتــب السياســات ودعــم الــربامج يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     - ٣٧
  مالحظات إضافية بشأن هذا البند ردا على مداخلة الوفدين. بأي
٣٨ -  ــامج األمــم    ٢٠١٦/١٧لــس التنفيــذي املقــرر  واعتمــد ا ــيم يف برن بشــأن خطــة التقي

املتحدة اإلمنائي، والتقرير عن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقييم مسـامهة برنـامج األمـم املتحـدة     
  اإلمنائي يف احلد من الفقر. 

ــائي         - ٣٩ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــيم مســامهة برن ــذي مناقشــة تقي ــس التنفي يف  وأرجــأ ال
)، وكــذلك رد اإلدارة علــى DP/2016/24مكافحــة الفســاد ونزاهــة احلوكمــة يف ســياق إمنــائي (

تقيـيم مســامهة برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي يف مكافحـة الفســاد ونزاهـة احلوكمــة يف ســياق      
  .٢٠١٧) إىل الدورة العادية األوىل لعام DP/2016/26إمنائي (
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  بصندوق األمم املتحدة للسكان املتعلقاجلزء     
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة  - خامسا   

قدمت نائبة املدير التنفيـذي لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان (لشـؤون الـربامج) حملـة           - ٤٠
القطريـة الواحـد والعشـرين املعروضـة علـى الـس إلقرارهـا، وكـذلك عــن         عامـة عـن الـربامج    

 متديدات تسعة برامج قطرية.

وتــوىل املــديرون اإلقليميــون لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان للــدول العربيــة، وآســيا      - ٤١
واحمليط اهلـادئ، وشـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي، وشـرق أوروبـا وآسـيا الوسـطى، وأمريكـا           

نية ومنطقة البحر الكارييب، وغرب ووسط أفريقيا عرض الربنامج القطري لكل من ألبانيـا،  الالتي
وإريتريا، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتايلند، وتشاد، واجلزائر، ومجهورية إيـران اإلسـالمية،   

ــا الشـــعبية الدميقراطيـــة، ومجهوريـــة الو  الدميقراطيـــة الشـــعبية، وســـان تـــومي   ومجهوريـــة كوريـ
وفييــت نــام، وكــوت ديفــوار، ولبنــان، واملغــرب، ومنغوليــا، وموزامبيــق،    ،وبرينســييب، وغامبيــا

وهنــدوراس، وبلــدان الكــارييب الناطقــة باإلنكليزيــة والناطقــة باهلولنديــة، باإلضــافة إىل متديــدات  
الربامج القطرية لكل مـن بوركينـا فاسـو، وبورونـدي، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والسـنغال،         

  ودان، وغابون، وكابو فريدي، ومالوي، وموريتانيا.والس
ومبوجب الصيغة اجلديدة لدراسة وثائق الربامج القطرية، قُدم العـرض املعمـق لفـرادى      - ٤٢

الربامج القطرية، الذي تضمن إيضاحات ملسائل حمددة ذات أمهية للدول األعضـاء، يف الـدورة   
.وأدلــت وفــود الــدول األعضــاء الــيت كانــت )١(غــري الرمسيــة الــيت ســبقت الــدورة العاديــة الثانيــة

الربامج القطرية لبلداا معروضـة علـى الـس ملناقشـتها وإقرارهـا بتعليقـات علـى الـربامج مـن          
املنظور الوطين لكل منها. وسلطت الضـوء علـى العمليـة التشـاركية املتبعـة يف تصـميم الـربامج        

االحتياجــات الوطنيــة، واإلجنــازات الــيت القطريــة، مــع التشــديد علــى أمهيــة الســيطرة الوطنيــة و 
املغـرب إىل أن حكومتـه    حققتها شراكاا مع الصندوق علـى املسـتوى القطـري. وأشـار ممثـل     

كانت قد طلبت إعادة إنشاء وظيفة ممثل الصندوق يف البلد مـن أجـل تعزيـز املكتـب القطـري      
طلبوا أن تراعى لـدى تنفيـذ   وتنفيذ الربنامج القطري اجلديد. وأدىل عدد من الوفود بتعليقات، 

  وثائق الربامج القطرية.
امج نـ الرب  وثيقـة ، ٢٠١٤/٧ الـس التنفيـذي   واستعرض الس التنفيذي وأقر، وفقا ملقرر  -  ٤٣

)، والربازيــل DP/FPA/CPD/ERI/5)، وإريتريــا (DP/FPA/CPD/ALB/4: ألبانيــا (القطــري لكــل مــن
)DP/FPA/CPD/BRA/6) وبنغالديش ،(DP/FPA/CPD/BGD/9 ) وبـريو ،(DP/FPA/CPD/PER/9 ،(

ــد ( ــاد (DP/FPA/CPD/THA/11وتايلنــــــــــــ ــر DP/FPA/CPD/TCD/7)، وتشــــــــــــ )، واجلزائــــــــــــ

                                                           
 يرد النص الكامل لبيان املدير اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ بصندوق األمم املتحدة للسكان يف مرفق هذا التقرير.  )١(  
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)DP/FPA/CPD/DZA/6 ) ومجهورية إيران اإلسـالمية ،(DP/FPA/CPD/IRN/6   ومجهوريـة كوريـا ،(
ــة ( ــعبية الدميقراطيــــــ ــعبية  DP/FPA/CPD/PRK/6الشــــــ ــة الشــــــ ــة الو الدميقراطيــــــ )، ومجهوريــــــ

)DP/FPA/CPD/LAO/6تــــــــومي وبرينســــــــييب ( )، وســــــــانDP/FPA/CPD/STP/7 وغامبيــــــــا ،(
)DP/FPA/CPD/GMB/8) ــام ــوار DP/FPA/CPD/VNM/9)، وفييـــــــــت نـــــــ )، وكـــــــــوت ديفـــــــ
)DP/FPA/CPD/CIV/7 ) ولبنـــان ،(DP/FPA/CPD/LBN/4) واملغــــرب ،(DP/FPA/CPD/MAR/9 ،(

)، وهنــــــــدوراس  DP/FPA/CPD/MOZ/9)، وموزامبيــــــــق ( DP/FPA/CPD/MNG/6ومنغوليــــــــا ( 
)DP/FPA/CPD/HND/8  ووثيقــة الربنــامج دون اإلقليمــي لبلــدان منطقــة البحــر الكــارييب الناطقــة ،(

  ).DP/FPA/CPD/CAR/6باإلنكليزية والناطقة باهلولندية (
وأحــاط الــس علمــا بتمديــد الــربامج القطريــة لكــل مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،    - ٤٤

والسودان، وغابون، وكابو فريدي، وموريتانيا لسنة أوىل، ووافق على متديد الربنامج القطـري  
روندي لسنة ثانية، وعلى متديد الربنامج القطري لكل من السـنغال  لكل من بوركينا فاسو وبو

  ).DP/FPA/2016/11ومالوي ملدة سنتني، وفقا ملا ورد يف الوثيقة (
    

ــائل     -  سادسا   بيــــان املــــدير التنفيــــذي لصــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان واملســ
  هبتمويل  املتصلة

الـذي ألقتـه بالنيابـة عنـه      ،سلط بيان املدير التنفيذي لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان      - ٤٥
 ،نائبــة املــدير التنفيــذي (لشــؤون اإلدارة) ألن املــدير التنفيــذي مل يــتمكن مــن حضــور الــدورة  

الضوء على تواصل عمل الصـندوق الرامـي إىل دعـم البلـدان يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة         
، ويف االنتقـال صـوب إجنـاز أهـداف التنميـة املسـتدامة. ويعكـف الصـندوق علـى          ٢٠٣٠لعام 

، اليت سـتكون متوافقـة توافقـا    ٢٠٢١-٢٠١٨ عملية إعداد خطته االستراتيجية اجلديدة للفترة
ــع خطــة عــام    ــا م ــؤمتر  ٢٠٣٠تام ــد عــام     وخطــة امل ــا بع ــة مل ــدويل للســكان والتنمي ، ٢٠١٤ال

واملمارسات املثلى املستخلصة من اخلطة السابقة، مع مواصـلة   وستستند إىل الدروس املستفادة
. وأكدت “اهلدف احملدد”التركيز على رؤية اخلطة وعلى التوجه االستراتيجي املعروف باسم 

مرة أخرى أيضا التزام الصندوق مبراعاة االتساق يف التنفيذ والرصـد واإلبـالغ مـع املؤسسـات     
  منائية.األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإل

املعروضـة يف التقريـر عـن مسـامهات الـدول األعضـاء وجهـات         -غري أن احلالة املاليـة    - ٤٦
واألعـوام املقبلـة    ٢٠١٦أخرى يف صندوق األمـم املتحـدة للسـكان وتوقعـات اإليـرادات لعـام       

)DP/FPA/2016/10 (-  ،حبكم تواصل هبوط املـوارد العاديـة واسـتمرار تطبيـق     ما زالت حرجة
أقـل كـثريا، يف الواقـع،     ٢٠١٧وعـام   ٢٠١٦التدابري التقشفية. وتعد توقعات اإليـرادات لعـام   

ــذ اخلطــة االســتراتيجية     ــة لتنفي ــوارد املطلوب ــها  عــن امل ــك إىل أســباب من ــزى ذل ــات  ، ويع التقلب
لى الصندوق أن جيري اختيارات صـعبة مـن   املواتية يف أسعار الصرف. ومن مث، سيكون ع غري
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شأا أن تؤثر على تنفيذ األنشطة وعلى املستفيدين. وقد أثر اخنفاض املوارد بالفعل على قدرة 
الصندوق على حتقيق نتائج معينة، وأجربه على تقليل احلدود القصوى للميزانية يف مجيع فئات 

  ت اإلمنائية واملعيارية.املكاتب القطرية، وهو أمر يؤثر على كل من العمليا
خـالل   ويعمد الصندوق بصورة نشطة إىل استكشاف طرق وفرص متويلية جديدة (من  - ٤٧

املتحـدة األخـرى)    القطاع اخلاص، واألموال املواضيعية، والربامج املشتركة مع مؤسسـات األمـم  
ان أقصـى  ملتزمـا بضـم   ، ويظـل للصـندوق وخاصة لضمان الصـحة املاليـة لربنـامج اللـوازم التـابع      

مســاءلة وكفــاءة وفعاليــة فيمــا خيــص املــوارد. ولكــن لــئن كانــت اســتراتيجية تعبئــة املــوارد لعــام  
تؤيت مثارها، فإن القدرة على تعبئة موارد املوظفني تعد حمدودة؛ وتظل املوارد األساسـية   ٢٠١٥

ه. ودعـت  الطويلة األجل اليت ميكن التنبؤ ا هي أفضل ضمان لقدرة الصـندوق علـى أداء واليتـ   
كل الدول األعضاء اليت تستطيع زيادة مسامهاا يف املوارد العادية إىل القيام بـذلك. وأوضـحت   

  أن الصندوق يتطلع إىل العمل مع الس من أجل حتسني احلالة املالية.
وعلــى جبهــة العمــل اإلنســاين، ســلطت الضــوء علــى أن الصــندوق يســتجيب ألزمــات     - ٤٨

لدا، ويزود النساء والفتيات خبدمات تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة  ب ٥٦إنسانية يف أكثر من 
وباحلقوق اإلجنابية، ويتصدى للعنـف اجلنسـاين، اسـتنادا إىل االلتزامـات الـيت تعهـد ـا يف مـؤمتر         
القمة العاملي للعمل اإلنساين ويف االتفاق من أجل الشباب يف العمـل اإلنسـاين. وقـام الصـندوق     

يف تشاد واجلمهورية العربية السورية وجنوب السودان والكامريون والنيجر  بدور نشط وخاصة
ونيجرييــا والــيمن، ويف االســتجابة لفــريوس زيكــا يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب.  
واضطلع الصندوق بدور نشط أيضا يف بناء القدرات احمللية وتـدريب العـاملني يف جمـايل الصـحة     

ب تعزيز القدرة اخلاصة به علـى مواجهـة تصـاعد األزمـات، حيـث نشـر أكثـر        والوقاية، إىل جان
  .٢٠١٦بلدا حىت اآلن يف عام  ٢٠من أفراد النجدة يف قرابة  ١٠٠من 

وفيما يتعلق بتنظيم األسـرة، قالـت إن الصـندوق يراجـع اسـتراتيجيته املتعلقـة بـاللوازم          - ٤٩
تنظيم األسـرة  أهداف و هية إىل إجناز أهدافمن خالل منوذج حوكمة جديد لتعزيز اجلهود الرام

بلـدا. وتعـد أنشـطة تنظـيم األسـرة حامسـة        ٣٩، اليت تتضمن اآلن التزامات من ٢٠٢٠يف عام 
، وخاصـة يف ضـوء   ٢٠٣٠خطة عـام   لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يفاألمهية أيضا 

وأشارت إىل أن الصـندوق سيستضـيف    العائد الدميغرايف املتحقق يف كثري من البلدان واملناطق.
) لتوفري منرب يتيح للقادة ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩حدثا جانبيا على هامش اجلمعية العامة (يف 

ــاء شــراكات مــن أجــل العائــد الــدميغرايف يف القــارة. وباملثــل، درس     ــة األفــريقيني بن تقريــر حال
، كيـف يعتمـد   ٢٠١٦تـوبر  ، الذي سيصدر يف تشرين األول/أك٢٠١٥السكان يف العامل لعام 

 املستقبل على الفتيات الاليت بلغن السن احملورية، سن العشر سنوات. 

واستمرت الوفود يف إظهار دعم قوي لوالية الصندوق، وشـدت مـن أزرهـا اإلجنـازات       - ٥٠
اليت حققها الصندوق يف مضيه قدما خبطة املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة. ورحبـت بـاخلطوات     
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ــرة   املتخــذة ل ــذ اخلطــة االســتراتيجية للصــندوق للفت ــدرات ونظــم  ٢٠١٧-٢٠١٤تنفي ــاء ق ، ولبن
احلكومات من أجـل إدراج السياسـات والـربامج املتعلقـة بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة وبـاحلقوق         

تعزيـز احلــوار  لناصــرة حقـوق املـراهقني والشــباب، و  ملاإلجنابيـة يف امليزانيـات واخلطــط الوطنيـة، و   
بشــأن العائــد الــدميغرايف. وكــرر أعضــاء الــس التأكيــد علــى الــدور احلاســم   احلكــومي الــدويل 

، بقيادتـه الطريـق فيمـا خيـص ضـمان الوصـول إىل       ٢٠٣٠والفريد للصندوق يف حتقيق خطة عام 
   اخلدمات املتعلقة بالرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية.

لقهـا إزاء اسـتمرار االخنفـاض يف متويـل املـوارد      غري أن الوفود واصلت اإلعـراب عـن ق    - ٥١
العادية، الذي الحظت أنه يؤثر اآلن تأثريا سلبيا على تنفيـذ األنشـطة وعلـى وجـود الصـندوق      
على املستويني القطري واإلقليمي. وشجعت الوفود الصندوق على مواصلة جهوده الرامية إىل 

خلاص، والتخفيف من أثر تقلبـات أسـعار   تنويع قاعدة موارده، مبا يف ذلك من خالل القطاع ا
الصرف. وشددت بعض الوفود على أمهية احلوار السنوي املنظم بشأن التمويـل، وأكـدت أنـه    
ينبغي تعزيزه وإضفاء الطابع املؤسسي عليه. ورحبت الوفود بالبوابـة اإللكترونيـة احملتويـة علـى     

والتحـديات التمويليـة وكيفيـة     بيانات تتعلق بالتمويـل، لكنـها طلبـت حتلـيال شـامال للفجـوات      
تأثريها على تنفيذ اخلطة االستراتيجية. كما دعت إىل حتليـل أكثـر تفصـيال ملخـاطر عـدم تلبيـة       
ــع املؤسســات        ــاون م ــدر أكــرب بالتع ــا بق ــة ميكــن تطويره ــة، ورأت أن البواب االحتياجــات املالي

  األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. 
فود بأن من املسؤولية اجلماعية للمجلس أن يضمن حتقيق الصـندوق  ونوه عدد من الو  - ٥٢

، مبـا  إلمكاناته الكاملة يف تزويد البلدان باملساعدة الالزمة إلجناز األولويات اليت حددها الس
: (أ) قيــام الصــندوق بــدور ريــادي يف خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق  يف ذلــك

وتلبيـة االحتياجـات    ةاإلجهاض غري املأمونـ ممارسات اإلجنابية، ومساعدة البلدان على مواجهة 
ــد؛         ــة األمـ ــات الطويلـ ــوارئ واألزمـ ــاالت الطـ ــك يف حـ ــا يف ذلـ ــرة، مبـ ــيم األسـ ــة بتنظـ املتعلقـ

اللــوازم التــابع للصــندوق مــن أجــل حتســني االســتدامة املاليــة،    الضــغط إلصــالح برنــامج (ب)
اإلمــداد، واملرحلــة األخـرية مــن تســليم اللــوازم داخـل البلــدان. وســاندت تلــك    لةوإدارة سلسـ 

الوفود أيضا توصيات التقيـيم املواضـيعي بشـأن الـدعم الـذي يقدمـه الصـندوق يف جمـال تنظـيم          
  قائم على حقوق اإلنسان.األسرة، مبا يف ذلك تنفيذه من خالل ج 

، وكذلك على منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بوجه وأكدت الوفود أن على الصندوق  - ٥٣
عــام، أن يثبتــا أمــا حيققــان أفضــل اســتخدام لألمــوال املنفقــة. ولــذا تتســم الشــفافية واملســاءلة  

الغــش يواجهــان بأمهيــة حيويــة لكســب ثقــة املــاحنني، إىل جانــب تأكيــد وإثبــات أن التقصــري و 
بطريقـة سـريعة وحازمـة. وطلبـت الوفـود أن تـتم االسـتجابة لتقريـر وحـدة التفتـيش املشــتركة           

. وأشارت بعـض الوفـود إىل أن الصـندوق ينبغـي أن     وعمليةاملتعلق مبنع الغش بصورة واضحة 
حيشــد القــدرات لتحقيــق تــأثري أكــرب وأن يعبــئ املــوارد باالشــتراك مــع املؤسســات األخــرى يف  
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ومة األمم املتحدة اإلمنائيـة مـن خـالل الصـناديق املواضـيعية العامليـة، والصـناديق اجلماعيـة،         منظ
والربامج املشتركة. وينبغي أن تنتفع هذه اجلهود أيضا مـن حتليـل التكـاليف واملنـافع وأن تقَـيم      

د التكـاليف،  من منظور فعالية املعونة. وطلبت أن توافَى يف التقارير املقبلة بتفاصيل عن استردا
استرشادا بتوصية االستعراض الذي جيرى كل أربع سنوات الداعية إىل اتباع منهجيـة منسـقة،   

وجهـت الوفـود االنتبـاه     من أجل ضمان الشفافية يف عمليات ختصيص املوارد األساسية. كمـا 
جيـرى  إىل الدور الرئيسي الذي يؤديه الصندوق يف املناقشات املتعلقة باالستعراض املقبل الـذي  

 . ٢٠١٦كل أربع سنوات لعام 

وأعرب أعضاء الس عن دعمهم القوي لعمل الصندوق يف البيئات اإلنسـانية لتـوفري     - ٥٤
خدمات تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية تتصـدى أيضـا للعنـف اجلنسـاين.     

ــادرة    ــزام الصــندوق مبب ــوا الت لعــاملي للعمــل اإلنســاين  يف مــؤمتر القمــة ا ‘ الصــفقة الكــربى ’وحي
، وتطلعوا إىل معرفة كيف سينفذ الصندوق التزاماته ويرتب أولوياا ويتصدى ملا ٢٠١٦ لعام

يواجههــا مــن حتــديات. وكــرر أحــد الوفــود اإلعــراب عــن قلقــه إزاء قــرار الصــندوق أال ميــول  
نسـانية،  بصورة كاملة موارد صندوق االستجابة للطـوارئ واحتيـاطي االسـتجابة للحـاالت اإل    

أو أال جيــددها، وحــث اإلدارة علــى أن ختصــص للصــندوقني مــوارد كافيــة. وأكــد عــدد مــن     
البلدان هشاشة سكاا ومكاسـبها اإلمنائيـة يف مواجهـة الـتغريات الدميغرافيـة واألمـراض وتغـري        

بيئــة دوليــة املنــاخ، وحثــت تلــك الوفــود الصــندوق علــى زيــادة دعمــه اإلقليمــي، مبســاندة مــن  
 أكثر إنصافا.متكينية 

ــم املتحــدة للســكان          - ٥٥ ــذي لصــندوق األم ــدير التنفي ــة امل ــت نائب ــك، رحب ــى ذل ورداً عل
(لشؤون اإلدارة) بتعليقات الوفود املتصلة باألمهية املركزية لواليـة الصـندوق فيمـا خيـص إجنـاز      

يظـل حمـور عمـل     "اهلـدف احملـدد  "األهداف، وأكـدت جمـددا أن التوجـه االسـتراتيجي املسـمى      
. غـري أن احلالـة التمويليـة    ٢٠١٧-٢٠١٤صندوق، كما جاء يف خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة    ال

تقوض املكاسب القوية اليت حتققت على املستوى القطري على مر السـنني؛ ويركـز الصـندوق    
من جانبه على ضمان االسـتخدام الفعـال للمـوارد املتاحـة لـه يف األنشـطة الربناجميـة واألنشـطة         

حد سواء، من خالل تدابري تقشفية، وعن طريق اسـتعراض أولويـات الصـندوق    التنفيذية على 
عن كثب يف ضوء اهلدف احملدد. وأشارت، يف معرض ردها على مالحظة بشأن تقرير وحـدة  
التفتــيش املشــتركة، إىل اجلهــود الــيت يبــذهلا الصــندوق للتصــدي ملســألة الغــش، وهــي اســتجابة  

لوحــدة. ويرحــب الصــندوق باالقتراحــات املتعلقــة لكي تتــوافر معلومــات عنــها يف املوقــع الشــب
بالبوابة الشبكية، والشفافية، واحلوار املنظم، واسترداد التكاليف، والفجوات يف تعبئـة املـوارد،   
باإلضافة إىل إدخال حتسينات على برامج اللوازم داخليا وخارجيا على حد سواء، وهي أمـور  

تشــاطر شــواغل اجلماعــة الكاريبيــة إزاء قضــاياها  يلتــزم ــا الصــندوق. وقالــت إن الصــندوق ي 
اإلقليمية، وأضافت أن الربنـامج دون اإلقليمـي اجلديـد، املقـدم إىل الـس إلقـراره، يسـعى إىل        
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تعبئة موارد إضـافية. وسـلمت بـأن احلالـة املاليـة الصـعبة للصـندوق ومـا يـرتبط ـا مـن تـدابري             
 كن الصندوق ملتزم باحملافظة على وجوده فيها.تقشفية كانت هلما آثار سلبية على املنطقة، ل

وفيما يتعلق بالعمـل اإلنسـاين، شـكرت الـدول األعضـاء علـى دعمهـا املسـتمر للـدور            - ٥٦
الشامل الذي يؤديه الصندوق يف احلاالت اإلنسانية، وخاصة فيما يتعلق بـدرء العنـف اجلنسـي    

ماليـني دوالر يف صـندوق الطـوارئ     أربعـة واجلنساين. وأشارت إىل أن الصندوق قـد خصـص   
واحــتفظ مبليــون دوالر يف احتيــاطي االســتجابة اإلنســانية. ويصــل معــدل التنفيــذ فيمــا يتصــل   

علـى الصـندوق   ال يـزال يتوجـب   ويف املائة.  ٥٠بصندوق الطوارئ يف الوقت احلاضر إىل حنو 
هـد بتقـدميها إىل الصـندوق    يف املائة من التربعات للمـوارد العاديـة الـيت مت التع    ٣٥أن جيمع حنو 

. وأكــدت أن املنظمــة ستســتخدم، بــالنظر إىل احلالــة التمويليــة، كــل االعتمــادات ٢٠١٦ لعــام
املوجــودة يف صــندوق الطــوارئ وستســتخدم باإلضــافة إىل ذلــك مليــون دوالر (مــن احتيــاطي  

ديـد مـوارد   جتإىل  الصـندوق هـدف  ياالستجابة اإلنسانية) لتلبية االحتياجات الفورية للبلدان، و
 احتياطي االستجابة اإلنسانية فور تلقي ما تبقى من األموال اليت مت التعهد بتقدميها.

وأكــد مــدير شــعبة االتصــاالت والشــراكات االســتراتيجية يف صــندوق األمــم املتحــدة   - ٥٧
للسكان أن الصندوق يبذل قصارى اجلهد للتخفيف من االخنفـاض املسـتمر يف املـوارد العاديـة     

استراتيجية الصندوق لتعبئة املوارد، وهي استراتيجية تؤيت مثارها بالفعل. وأشـار إىل   من خالل
أن الصندوق يرحب باألنواع الثالثة لتحليل التمويل اليت يقترح تضمينها التقارير املقبلة، واليت 

يف تركز على الفجوات التمويلية، وحتليل املخاطر، وحتليل املنافع. ومنذ حتديد أهـداف قطريـة   
يف املائة من املوارد غري األساسية تأيت من مجع األموال علـى املسـتوى    ٦٨، أصبح ٢٠١٥عام 

الوطين. ونوه بأن قدرة الصندوق على تعبئة املوارد لئن ظلت حمدودة فإن الصندوق قـد أحـرز   
، تعرضت أموال الصندوق لضربة قاسية من جراء تقلبات أسـعار  ٢٠١٥تقدما طيبا. ويف عام 

أقــل بقــدر كــبري، وإن كــان  ٢٠١٦يف حــني ينتظــر أن تكــون األرقــام املتعلقــة بعــام  الصــرف، 
السبب يف تأثرها تأثرا أشد هو تضاؤل تربعات املاحنني. والحظ أن ربع دخل الصـندوق يـأيت   

ألمـم املتحـدة. وفيمـا    ملنظومـة ا من مشـاركته يف بـرامج مشـتركة مـع مؤسسـات أخـرى تابعـة        
ر للصــندوق يف وقــت قريــب بوابــة إلكترونيــة شــبكية خمصصــة  خيــص املوقــع الشــبكي، ســتتواف 

للماحنني تتضمن تفاصيل التربعات وما حققته من نتائج. وأكد أن الصـندوق يرحـب مبواصـلة    
  احلوار املنظم بشأن التمويل.

وأشار مدير شعبة اخلدمات اإلدارية يف صندوق األمم املتحدة للسكان إىل التـدابري الـيت     - ٥٨
اختذها الصندوق للتخفيف من اخلسائر النامجة عن تقلب أسـعار الصـرف، ونـوه بـأن الصـندوق      
قد أسند أنشطته املتعلقة باخلزانة إىل الربنامج اإلمنائي واستخدم نفس أدواته حلماية قوته الشرائية 
يف بداية السنة املالية. وتركز تلك األدوات أساسا على املوارد العادية، مع قيام الصندوق برصـد  
احلالة بصفة مستمرة باالشتراك مع الربنامج اإلمنائي. ونوه بأن اإلجراءات اليت اختذها الصـندوق  
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وى لتحويــل األمــوال فــورا إىل دوالرات الواليــات املتحــدة مبجــرد تســلمها قــد قللــت مــن مســت  
اخلطر، وأن الدفع املبكر لالشتراكات من شأنه أن خيفف دوما من خطر تقلب العمالت. وفيما 

ــي إىل      ــدل الفعل ــاة الصــناديق    ٧خيــص اســترداد أســعار الصــرف، يصــل املع ــع مراع ــة، م يف املائ
االســتئمانية املواضــيعية وتقاســم التكــاليف مــع احلكومــات، وفقــا للمنهجيــة املنســقة املعتمــدة يف  

املباشــرة ضــئيال،  . وكــان التــأثري املــايل لإلعفــاءات مــن اســترداد التكــاليف غــري٢٠١٣/٩ر املقـر 
مبضــي  ، الــيت يتنــاقص عــددها فــإن االتفاقــات املوروثــة  ،دوالر. وباملثــل ٢٠٠ ٠٠٠ويقــل عــن 

)، ضـئيل  ٢٠١٣/٩ يف املائـة (يف املقـرر   ٨أثر، يف ضوء املعيار املرجعي األصلي البالغ هلا الزمن، 
مليون دوالر لفترة السنتني. وأشار إىل أن الصندوق قد اعتمد عددا من  ١,٢ موعه حنوويبلغ جم

التدابري لتنفيذ منهجية استرداد التكاليف اليت أقرها الس، على الرغم من أن استرداد التكـاليف  
املباشـرة يظــل حتـديا. وأكــد للمجلـس اســتعداد الصـندوق للعمــل مـع مؤسســات األمـم املتحــدة       

  لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة. األخرى 
وكــررت نائبــة املــدير التنفيــذي لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان (لشــؤون الــربامج)     - ٥٩

تأكيــد أن النــهج القــائم علــى احلقــوق هــو حجــر الزاويــة يف التوجــه االســتراتيجي للصــندوق،   
، الفئـات األشـد   ٢٠٣٠شيا مع خطة عـام  . ويستهدف الصندوق، متا“اهلدف احملدد”املسمى 

ــه الصــندوق علــى املســتوى القطــري       ضــعفا. وســلطت الضــوء علــى أمثلــة للعمــل الــذي يؤدي
للوصول إىل الفئات األشد ضعفا، مبا يف ذلك من خالل تنظيم األسرة، وجمموعـة جديـدة مـن    

تضـمن الـربامج   تاملبادئ التوجيهية لتنفيذه تشجع على استخدام النـهج القـائم علـى احلقـوق. و    
ضـمن  تت . كمـا ٢٠٣٠اتفاق التزام حيقق التواؤم بني النتائج املنشودة وخطـة عـام    اآلنالقطرية 

استراتيجية الصندوق يف جمال االتصاالت شرحا للنهج القـائم علـى احلقـوق مـن أجـل إدراجـه       
 “اختيار ال صـدفة ”يف مجيع جماالت عمل الصندوق. وشددت على أن الصندوق يتبع سياسة 

 اليت تركز على اتباع ج غري قسري يف تنظيم األسرة يتيح للزوجني جمموعة من اخليارات.

بشـأن املسـائل املتصـلة بتمويـل صـندوق       ٢٠١٦/١٨واعتمد الـس التنفيـذي املقـرر      - ٦٠
  األمم املتحدة للسكان.

    
  التقييم  - سابعا   

للســكان عــرض التقيـــيم   تولــت مــديرة مكتــب التقيـــيم يف صــندوق األمــم املتحـــدة        - ٦١
ــم املتحــدة للســكان يف جمــال تنظــيم األســرة يف        ــه صــندوق األم ــذي قدم ــدعم ال املواضــيعي لل

ــرة ــك  )DP/FPA/2016/CRP.5( ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفت ــا يف ذل ــدير    مب ــة امل ــت نائب ــه، مث تول مرفقات
دة للســكان (لشــؤون الــربامج) عــرض رد اإلدارة علــى التقيــيم التنفيـذي لصــندوق األمــم املتحــ 

  ).DP/FPA/2016/CRP.6املواضيعي (
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ورحب أعضاء الس بنتائج التقييم املواضيعي الشـامل، والحظـوا أن توقيـت إعـداده       - ٦٢
، ولتنفيـذ خطـة   ٢٠٢١-٢٠١٨جية اجلديـدة للفتـرة   يتسم بأمهية كربى لوضع اخلطة االستراتي

 يف. واعترفــت الوفـود بــأن الصـندوق كــان القائـد العــاملي يف جمـال تنظــيم األســرة     ٢٠٣٠عـام  
، والـيت كفـل فيهـا الصـندوق     ٢٠١٤حىت عام  ٢٠٠٨الفترة املشمولة بالتقييم املمتدة من عام 

مل وتنظيم األسرة، يف سياق احلقوق التوفري الفعلي للوازم وتعميم الوصول إىل وسائل منع احل
ــا يف ذلــك يف حــاالت األزمــات          ــوق اإلجنابيــة، مب ــية واإلجنابيــة واحلق ــة بالصــحة اجلنس املتعلق
ــه برنــامج اللــوازم التــابع           ــات. واعترفــت الوفــود أيضــا بالــدور األساســي الــذي يؤدي والرتاع

احلقوق واملرتبطـة بـ   ٢٠٣٠خطـة عـام    التنمية املسـتدامة الـواردة يف   للصندوق يف إجناز أهداف
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. غري أـا نوهـت بـأن الصـندوق سـيكون      
عليــه أن يتخـــذ قــرارات اســـتراتيجية هامــة تســـند األولويــة للســـيطرة واالســتدامة الـــوطنيتني      

ع إىل تنفيـذها  وتعززمها. ورحبت باإلصالحات اليت بدأ الصندوق تنفيذها، وذكرت أـا تتطلـ  
بصورة كاملة ضمانا لوصول السلع إىل املستخدمني النهائيني بأكثر الطرق فعالية وكفاءة، مع 
االستناد إىل الدروس املستفادة والـربامج القائمـة علـى األدلـة. كمـا أبـدت نفـس اموعـة مـن          

 “لكـل امـرأة وكـل طفــ   ”الوفـود تقـديرها للصـندوق للعمـل الـذي يؤديــه يف مسـاندة مبـادرة        
  التابعة ملرفق التمويل العاملي، وقالت إا تتطلع إىل مشاركة الصندوق على املستوى القطري.

وأبدت جمموعة أخرى من الوفود رضاها عن نتائج التقيـيم املواضـيعي اإلجيابيـة بوجـه       - ٦٣
وطلبت أن جيـري إعـداد    ،عام، ولكنها أوضحت أا كانت تفضل تقريرا أكثر إجيازا وتركيزا

اطــات احملدثــة يف شــكل أقصــر. واعترفــت باإلســهامات اهلامــة الــيت يقــدمها الصــندوق يف  اإلح
تعزيــز أمــن ســلع الصــحة اإلجنابيــة وسالســل اإلمــداد بوســائل منــع احلمــل. وأكــدت أن تلــك   

واالستراتيجية  ٢٠٣٠األنشطة اليت يقوم ا الصندوق تؤدي دورا مركزيا يف حتقيق خطة عام 
األطفــال واملــراهقني. وأشــادت مبــا يظهــره الصــندوق يف جمــال تنظــيم   العامليــة لصــحة النســاء و

األسرة من حس قيادي والتزام يرتكزان على النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنسـان وعلـى إجنـاز        
، ولكنها نوهت بأمهية املساواة بني اجلنسني، مـع التركيـز   ٢٠٢٠شراكة تنظيم األسرة يف عام 

والشــباب، واملــراهقني، والنســاء، وال ســيما الفتيــات   علــى الفئــات األكثــر تعرضــا للتــهميش، 
املراهقات. وأعربت عن تأييـدها القـوي لربنـامج اللـوازم التـابع للصـندوق، الـذي يعـد عنصـرا          
رئيسيا لتعزيز الدعم املقدم يف جمال تنظيم األسـرة. وسـاندت اتبـاع نهـج تكامليـة إزاء برنـامج       

دعوم قطريـا، وشـجعت الصـندوق علـى مواصـلة      اللوازم، مبا يف ذلك من خالل منوذج قوي م
تقدمي الدعم من أجل تعزيز تنظيم األسـرة يف إطـار نظـم الصـحة الوطنيـة، والنـهوض بالفعاليـة        
والكفــاءة. واقترحــت أن يزيــد الصــندوق مــن مشــاركته يف مرفــق التمويــل العــاملي ذي القيــادة 

ــة ــة  القطري ــن أجــل ســد الفجــوات القائمــة يف    واالســتثمارات القطري  جمــال تنظــيم األســرة.  م
وشجعت الصندوق أيضا على مواصلة العمل يف ارتباط وثيق مع احلكومات احملليـة والشـركاء   
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احمللــيني إلدمــاج تنظــيم األســرة يف املشــاريع والــربامج، ولصــياغة الشــراكات، يف إطــار اجلهــود  
  ثقافية.الرامية إىل معاجلة قضايا تنظيم األسرة اليت تتسم باحلساسية من الناحية ال

وقال أحد الوفود إنه كان يفضل اتباع منهجية أوسع نطاقا يف جمال تنظيم األسرة تعاجل   - ٦٤
أيضا إسهامات تنظيم األسرة يف التنمية االجتماعية االقتصادية، وحـذر يف الوقـت نفسـه مـن أن     

   ق.الصندو أمام “املساءلة”تستخدم يف التقارير تعابري توحي بأن احلكومات تقف يف موقف 
ورداً علــى ذلــك، رحبــت مــديرة مكتــب التقيــيم يف صــندوق األمــم املتحــدة للســكان    - ٦٥

بتأكيــد الوفــود أن اجلــودة العاليــة لتقريــر التقيــيم مفيــدة ألعمــال الــس ولتخطــيط السياســات 
والربامج. وأشارت إىل أن مكتب التقييم يتبادل نتائج التقييمات على نطـاق واسـع، مـع أخـذ     

هج القائمـة علـى احلقـوق وباحتياجـات     تعليقات الس ومقرراته يف احلسبان. وفيما يتعلق بالن
ــد عــاجل هــاتني املســألتني، وأضــافت أن        ــر ق ــى أن التقري ــات الضــعيفة، ســلطت الضــوء عل الفئ

نتــائج تقيــيم جــامع إلســهام الصــندوق يف تلبيــة   ٢٠١٨الصــندوق ســيقدم إىل الــس يف عــام  
همشــة. وفيمــا يتعلــق بطــول التقــارير، أشــارت إىل أن مكتــب احتياجـات الفئــات الضــعيفة وامل 

كلمــة ملعاجلــة تلــك املســألة،  ٥ ٠٠٠يف إنتــاج إحاطــات مــن  ٢٠١٥التقيــيم قــد بــدأ يف عــام 
وأضافت أن تقارير التقييم تعد مع ذلك ذات طابع تقين وكثريا ما يتعني إيـراد التفاصـيل لنقـل    

قالت إن مكتب التقييم يسعى بصـورة نشـطة   الصورة كاملة. وبعد أن أوضحت تلك النقطة، 
إىل احلد من حجم تقاريره. واستجابة للدعوة إىل توسـيع النطـاق املنـهجي للتقريـر، أوضـحت      

ولـذا مل يكـن مبقـدوره أن     ٢٠١٣-٢٠٠٨أن مكتب التقييم قد قصر نفسه على تناول الفتـرة  
الـيت مل تـربز إىل الصـدارة إال يف    يأخذ يف االعتبار املسائل االجتماعية االقتصادية األوسع نطاقا 

. وفيما خيص املساءلة، أكدت أن التقييمات تركز بوجه عام على دور الصندوق، ٢٠١٦عام 
  وال توحي يف أي حالة بوضع الدول األعضاء يف موضع املساءلة.

ــربامج)        - ٦٦ ــة لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان (لشــؤون ال ــة املــديرة التنفيذي ورحبــت نائب
ت على برنامج اللوازم التابع للصندوق، وأكدت للوفود أن الصندوق قد أسند األولوية بالتعليقا

دوما إىل السيطرة الوطنية وإىل التخطيط والربجمـة الشـفافني القـائمني علـى األدلـة، وهـي مبـادئ        
. وكــررت تأكيــد ٢٠٢١-٢٠١٨ســيعززها الصــندوق يف اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة للفتــرة  

  بالشراكات وبإدماج العنصر اجلنساين يف مجيع جماالت عمله.التزام الصندوق 
وسلط مدير شـعبة االتصـاالت والشـراكات االسـتراتيجية يف صـندوق األمـم املتحـدة          - ٦٧

للســكان الضــوء علــى أمهيــة مواصــلة الشــراكات وتعزيزهــا لضــمان ملكيــة املبــادرات مــع كــل  
جتماعيـة االقتصـادية، قـال إن التركيـز     أصحاب املصلحة. وفيما يتعلـق باإلسـهام يف التنميـة اال   

ينبغي أن ينصب على بيان كيف يؤدي تقدمي الصندوق للمساعدة يف ااالت اليت يتمتع فيهـا  
  مبيزة نسبية إىل حتسن اجتماعي اقتصادي.
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التركيــز أن وأكــد رئــيس شــعبة الــربامج يف صــندوق األمــم املتحــدة للســكان للوفــود      - ٦٨
سـيما   علـى الشـباب واملـراهقني، وال    وفقـا "للهـدف احملـدد"، ينصـب    ، االستراتيجي للصندوق

املراهقات، بوصـفهم العنصـر املركـزي يف تنظـيم األسـرة والصـحة اإلجنابيـة، وخاصـة يف أشـد          
  البلدان احتياجا.

ومل يــتمكن الــس التنفيــذي مــن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن مشــروع املقــرر    - ٦٩
ضيعي للدعم الـذي قدمـه صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان يف جمـال تنظـيم         املتعلق بالتقييم املوا
) ومرفقاته، وقرر أن يرجـئ مواصـلة   DP/FPA/2016/CRP.5( ٢٠١٣-٢٠٠٨األسرة يف الفترة 

  .٢٠١٧ النقاش واختاذ مقرر يف هذا الشأن إىل الدورة العادية األوىل لعام
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب أحد الوفود عن اختالفه مع مسـار العمـل املقتـرح      - ٧٠

قرر، على أساس أن امل عتماد مشروعمن رئيس الس بشأن اجلانب اإلجرائي املتعلق بإرجاء ا
النص القائم ال ميكن أن يشكل أساسا ألي مفاوضات جديدة. وأعربت عدة وفود عن قلقهـا  

يؤدي عجز الس عن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشـأن املقـررات إىل تقـويض فعاليـة     من أن 
الس. وذَكَّر رئـيس الـس الوفـود بـأن مـن مسـؤوليتها بصـفتها أعضـاء يف الـس أن تعمـل           

  حلل اخلالفات والتوصل إىل توافق يف اآلراء. معا
    

  املشاريعاجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات     
واسـتعراض   ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع  بيان املديرة التنفيذية  - ثامنا   

  ٢٠١٧- ٢٠١٤منتصف املدة للخطة االستراتيجية، 
تولت املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، يف البيـان الـذي أدلـت      - ٧١

دة للخطة االستراتيجية ملكتب األمم املتحدة به أمام الس، عرض نتائج استعراض منتصف امل
)، وكذلك التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشـطة الشـراء   DP/OPS/2016/5خلدمات املشاريع (

). وأظهـر االسـتعراض   DP/OPS/2016/6اليت اضطلعت ـا مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة (     
كيـف يسـهم املكتـب يف كــل هـدف مـن أهــداف التنميـة املسـتدامة مــن خـالل املسـاعدة الــيت          
يقدمها إىل الشركاء، وأشار إىل النتائج القوية اليت حققتها املنظمة يف جمـال اإلدارة وإىل أدائهـا   

يف املائـة يف املتوسـط سـنويا، بينمـا ظلـت       ١٣بنسـبة   املايل احلصيف. وقد ارتفع إجنـاز املكتـب  
املصروفات اإلداريـة ثابتـة أو اخنفضـت. وأوضـح االسـتعراض أن نسـبة رضـا الشـركاء كانـت          

يف املائــة، وكانــت مشــاركة مــوظفي املكتــب  ٨٢أعلــى مــن أي وقــت مضــى، إذ وصــلت إىل 
األداء. وأكـدت املـديرة   أعلى كثريا مـن املعـايري املرجعيـة اخلارجيـة للمنظمـات الدوليـة العاليـة        

التنفيذية أن املكتب قد استمر يف توظيف استثمارات يف التكنولوجيا اجلديدة مـن أجـل جتديـد    
 وتبسيط العمليات املتعلقة بأنشطته، وكان حريصا على تزويد شركائه بأرفع اخلدمات جودة.
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جمــاالت أولويــات ، فأشــارت إىل أن ٢٠٣٠وانتقلــت املــديرة التنفيذيــة إىل خطــة عــام   - ٧٢
ــف          ــدة (مــن خــالل توظي ــة جدي ــىن حتتي ــة ب ــى إقام ــب، يف احلاضــر واملســتقبل، تركــز عل املكت

وهـو مـن أهـم الشـروط املسـبقة       -استثمارات يف البىن التحتية وختطيط القدرة على الصـمود)  
 -لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، والتصدي لألزمات اإلنسانية، وبناء القدرة على الصـمود  

وحتقيـق االمتيــاز يف خـدمات الشــراء الســليمة والشـفافة، وهــو أمــر مبقـدوره أن يولــد عائــدات     
ضخمة على النطاق العاملي ويساعد على مكافحة الفساد. وأوضحت أن يف املستقبل سترجح 
كفة املوارد احمللية على املساعدة اإلمنائية الرمسية فيما خيص إجناز األهداف، وأن األمم املتحـدة  

رك مع القطاع اخلاص يف متويل التنمية. وينهض املكتب من جانبه بتعزيز الشراكات بني ستشت
القطاعني العام واخلاص إىل جانب االشتراك بصورة حتفيزية مع املؤسسات املالية يف "احلد مـن  
خماطر" املشاريع بالنسـبة لالسـتثمار اخلـاص. وقالـت إن تركيـز املكتـب يظـل منصـبا، يف تلـك          

ا، علـــى الشــــراء، وإدارة املشـــاريع، وإدارة املــــوارد البشـــرية واإلدارة املاليــــة،    اجلهـــود كلــــه 
 التحتية. والبىن

وأثــىن أعضــاء الــس علــى املكتــب الســتمرار أدائــه احملكــم وإجنازاتــه القويــة يف ضــوء    - ٧٣
ــتراتيجية للفتــرة    ــه االس ــتعراض منتصــف املــدة.      ٢٠١٧-٢٠١٤خطت ــر ذلــك اس ــا يظه ، كم

القياسي للمعونة، وبتزايـد الفعاليـة وتنـامي رضـا الشـركاء، وأشـادوا يف الوقـت        ورحبوا باملبلغ 
نفسه بتنظيم العمل يف بعض مـن أصـعب البيئـات الـيت ال يتـوافر فيهـا وجـود ملعظـم املنظمـات          
األخرى. وأعربت الوفود عن تقديرها ملشاركة املكتب يف الدول اهلشة ويف أقـل البلـدان منـوا،    

االجتماعية والبيئية، وخاصة على السكان األكثر ضعفا، مبا يف ذلـك مـن    ولتركيزه على اآلثار
خالل شراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص. وعـالوة علـى ذلـك، أشـادت الوفـود باملكتـب          
اللتماســـه طرقـــا ابتكاريـــة إلشـــراك وتعبئـــة القطـــاع اخلـــاص واملؤسســـات املاليـــة، وتشـــجيع   

عربــت الوفــود كــذلك ال عــن دعمهــا ملشــاركة  الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص. وأ 
املكتــب يف الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص فحســب، بــل أيضــا عــن دعمهــا القــوي   

 ملشاركته األعمق مع املستثمرين من خالل مبادرته املتعلقة باألثر االجتماعي لالستثمار.

تنفيذيـة، بـالتركيز   وشجعت الوفود املكتب على مواصلة تعزيز واسـتهداف أولوياتـه ال    - ٧٤
اإلدارة املسـتدامة للمشـاريع، وإقامـة الـبىن التحتيـة املسـتدامة، والشـراء         -على ركائزه الـثالث  

إىل جانـب احلفــاظ علـى عنصــر قـوي يتعلـق ببنــاء القـدرات. وطلــب أحـد الوفــود        -املسـتدام  
كتـب يف جمـال   إحاطةً بشأن ختطيط البىن التحتية القائم على األدلة. ورحبت الوفود بأنشـطة امل 

الشــراء، لكنــها طلبــت أن تكفــل املنظمــة، بــالنظر إىل مــا يــرتبط بــذلك مــن خمــاطر، أن تكــون  
عمليات تفـويض السـلطة واآلليـات الرقابيـة حمـددة حتديـدا جيـدا، وخاصـة فيمـا يتعلـق بشـراء            
خدمات الشركاء املنفذين. وعلى وجه اإلمجال، أعربت الوفود عن ارتياحها لزيادة مشتريات 

ظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة للخــدمات مــن مــوردين ينتمــون إىل البلــدان الناميــة، وخاصــة  من
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البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية وأقل البلدان منوا. ولوحظ أن النهج الذي يتبعه املكتب يف جمـال  
الشراء قد ساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة إىل جانب خفض التكاليف، وأوضحت الوفود 

حـدد اخلطـة اإلداريـة املقبلـة بصـورة       طلبـت الوفـود  ا تتطلع إىل استمرار التقدم احملـرز. و أأن ت
واضحة والية املكتب، مع مراعاة القدرة الفعلية على تقدمي اخلدمات. وحثت الوفـود املكتـب   
على مواصلة التعاون مع منظومة األمم املتحـدة اإلمنائيـة وحتسـني اخلـدمات املقدمـة إليهـا علـى        

  كل املستويات، وفقا لالستعراض الذي جيرى كل أربع سنوات. 
ــون إىل إجــراء حــوار معمــ      - ٧٥ ــس أــم يتطلع ــب بشــأن  وأوضــح أعضــاء ال ــع املكت ق م

استراتيجيات املرحلة املقبلة، وذكر أحـد الوفـود أنـه ينتظـر إجـراء مزيـد مـن املناقشـات بشـأن          
متفـرغ وقابـل للنشـر     ، الـذي هـو فريـق   ملتحـدة فريق خرباء الوسـاطة االحتيـاطي التـابع لألمـم ا    

. وشجع هذا الوفد املكتـب علـى تـوفري معلومـات بشـأن كيفيـة متابعتـه مبـادئ الربجمـة          بسرعة
 املشتركة (مثل النهج القائمة على حقوق اإلنسان، واملساواة بـني اجلنسـني). وأوصـت الوفـود    

املكتـب (وهـو منظمـة     يفيـة إجنـاز  بأن يتضمن احلوار مع الس مستقبال مناقشات عن ك أيضا
املتكامل على نطاق منظومة األمـم   ٢٠٣٠ قائمة على املشاريع) ألنشطته وفقا لنهج خطة عام

. بــذلكاملــرتبط املتحــدة، وكيــف يــرى دوره يف خطــة إصــالح األمــم املتحــدة وتقســيم العمــل 
طتــه وشــجعت الوفــود املكتــب علــى مواصــلة تطــوير ســجل األداء اخلــاص بــه لــدى صــياغة خ 

ــرة   ــدة للفت ــزود أعضــاء    ٢٠٢١-٢٠١٨االســتراتيجية اجلدي ــأن ي . ووجــه طلــب إىل املكتــب ب
ــرة       ــدة للفت ــق للخطــة االســتراتيجية اجلدي ــس خبريطــة طري ــدرج  ٢٠٢١-٢٠١٨ال ــأن ي ، وب

  إعدادها.  الشركاء يف
ورداً علـى ذلــك، شـكرت املــديرة التنفيذيــة ملكتـب األمــم املتحـدة خلــدمات املشــاريع       - ٧٦

وفـود علـى اســتمرار دعمهـا القـوي، وكــررت تأكيـد أن املكتـب قــد اسـتحدث سلسـلة مــن         ال
ــام        ــز علــى والي ــالنفع علــى الشــركاء، كــي يتســىن هلــم التركي ــيت عــادت ب ــدعم ال وظــائف ال
ــا        ــب اجلــاري، أل ــه املتخصصــة اســتجابة للطل ــب تطــوير خدمات األساســية. وسيواصــل املكت

واألفضل فحسب، بل تساعد أيضا منظومة األمم املتحدة تساعد الشركاء على تقدمي املزيد  ال
. وشــددت علـى أن املكتــب يركـز، يف سـعيه إىل حتقيــق االمتيـاز، علــى     “ءدااألتوحيـد  ”علـى  

تصميم خدمات حتسن جودة إعداد الربامج وسرعته وكفاءته. وملا كانت والية املكتب تركـز  
كتــب يف هــذين اــالني يتســم بأمهيــة  علــى الــبىن التحتيــة والشــراء، فــإن دعــم الــس لعمــل امل 

حامسة. وأشارت إىل أن اخلطة والتصميم املتكاملني للبىن التحتية يعـدان عنصـرا رئيسـيا لتنفيـذ     
الشـراكة مـع القطـاع     تعتـرب  ،الـبىن التحتيـة  بصـفة خاصـة، يف جمـال    . و٢٠٣٠خطة عام وإجناز 
. ويف هــذا الصــدد، ٢٠٣٠ سيســتحيل إجنــاز خطــة عــامألنــه بــدون مشــاركته ، مهمــة اخلــاص
بقـيم  احلفـاظ علـى االلتـزام    منظومة األمم املتحدة بدفع مبادئ التنمية املسـتدامة قـدما و   ستقوم

ــزم بالشــفافية يف كــل اــاالت، وخاصــة    األساســية األمــم املتحــدة  ــب ملت . وذكــرت أن املكت
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منظومــة الشــراء، وأشــارت إىل اســتعدادها لشــرح نتــائج االســتعراض اإلحصــائي الــذي يغطــي  
األمم املتحدة اإلمنائية بأسرها. وشددت على أن املكتب يعمـل بأقصـى طاقتـه يف بيئـات هشـة      
ويف أقل البلدان منوا، ويقدم خدمات متخصصـة يف ظـل ظـروف صـعبة. لكـن املكتـب ينشـط        
أيضا يف البلدان املتوسـطة الـدخل، وهـذا ميـدان يأمـل أن يستكشـفه بقـدر أكـرب. وأكـدت أن          

 ارتبــاط وثيــق مــع الــس ويــدرج مطالبــه يف تصــميم اخلطــة االســتراتيجية  املكتــب ســيعمل يف
 .٢٠٢١-٢٠١٨اجلديدة للفترة 

بشـأن اســتعراض منتصــف املــدة للخطــة   ٢٠١٦/١٩واعتمـد الــس التنفيــذي املقــرر    - ٧٧
  .٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفترة 

صــائي الســنوي عــن بشــأن التقريــر اإلح ٢٠١٦/٢٠واعتمــد الــس التنفيــذي املقــرر   - ٧٨
  .٢٠١٥أنشطة الشراء اليت اضطلعت ا منظومة األمم املتحدة يف عام 

    
  اجلزء املشترك    

  واإلدارة شؤون امليزانية الشؤون املالية و  - تاسعا   
توىل مدير مكتب اخلـدمات اإلداريـة يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـرض تقريـر           - ٧٩

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
). وتــوىل مــدير مكتــب اختيــار DP/FPA/OPS/2016/1املشــاريع عــن أنشــطة الشــراء املشــتركة (

واملوظـف املسـؤول عـن     املوردين والعمليات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملستشار العام
مكتب نيويورك يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ورئيس شعبة خدمات املشـتريات  
يف صندوق األمـم املتحـدة للسـكان، عـرض اـاالت الـيت ركـز عليهـا التقريـر واالسـتنتاجات           

  الرئيسية اليت خلص إليها، وذلك من منظور منظمة كلٍ منهم.
الوفود بالربنامج اإلمنائي والصـندوق واملكتـب لتنـامي جهـودهم     وأشادت جمموعة من   - ٨٠

الرامية إىل استحداث أنشـطة شـراء ابتكاريـة مشـتركة، ممـا أدى إىل حتقيـق وفـورات كـبرية يف         
التكاليف، وزيادة كفاءة عمليات الشراء، وتقدمي سلع وخدمات عالية اجلودة. واعترفت تلك 

هــذا اــال شــبكة املشــتريات التابعــة للجنــة اإلداريــة   الوفــود بالــدور الرئيســي الــذي تؤديــه يف 
الرفيعة املستوى موعة األمم املتحدة اإلمنائية، وشجعت مكاتـب األمـم املتحـدة املوجـودة يف     
كوبنهاغن على القيام بدور قيادي يف إجـراء اإلصـالحات وحتديـد املمارسـات املثلـى يف جمـال       

املتحدة. وأوضحت أا تتطلـع إىل الدراسـة املتعلقـة    الشراء، ونشرها على نطاق منظومة األمم 
بالسلع اليت ستجرى على نطـاق املنظومـة، وشـجعت املنظمـات الـثالث علـى اسـتخدام نتـائج         
الدراسة يف عملها املتصل بالشراء. وأشادت باملنظمـات لتعزيزهـا خـدمات الشـراء املقدمـة إىل      

ــها الحظــت أن ا    ــم املتحــدة األخــرى، ولكن ــون دوالر) يظــل   ٩٢حلجــم (مؤسســات األم ملي
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متواضعا. وشجعت الوفود املنظمات الثالث على استكشاف الفرص املتاحة للتعاون على كل 
من املستوى القطري واإلقليمي والعاملي، وتوفري تفاصيل أوىف عن قـيم الوفـورات الناشـئة عـن     

ة إعـادة اسـتثمارها   زيادة الكفاءة اليت حتققت يف القطاعات وفئات السلع املختلفة، وعـن كيفيـ  
 يف تدابري احلد من الفقر.

وأشــارت الوفــود إىل مــا للشــراء مــن طــابع عــايل املخــاطر، وحثــت الربنــامج اإلمنــائي     - ٨١
والصندوق واملكتب على كفالة توافر ضوابط وآليات رقابية قوية، ورحبت باإلصالحات اليت 

، اليت تفحص البائعني آليا يف ضـوء  أدخلت مؤخرا على بوابة األمم املتحدة العاملية للمشتريات
قائمة اجلزاءات املقررة. ورحبت أيضا بتزايـد اسـتخدام االتفاقـات الطويلـة األجـل، وشـجعت       
املنظمــات الــثالث علــى التوســع يف اســتخدامها، وحثتــها علــى العمــل معــا مــن مرحلــة مبكــرة  

قيـق أقصـى اسـتفادة    لتجميع الطلب وتنسيق النهج من أجـل التـأثري يف األسـواق وتنميتـها، وحت    
من وفورات احلجم وختفيضات احلجم. ورحبت الوفود أيضـا بالنـهج االبتكـاري الـذي اتبعتـه      
مؤسسات األمم املتحدة لتحديد الشركاء غري التابعني لألمم املتحدة ألغراض التعاون املشترك 

إلمنائيـة.  معهم، ورحبت كذلك بالنهج التعاونية فيمـا بـني مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ا      
وشـجعت األفرقـة القطريــة لألمـم املتحـدة علــى مواصـلة طريقـة توحيــد األداء بوصـفها حمركــا        
رئيسيا للشراء املشترك. ودعت املنظمات إىل إبالغ الس بصورة منهجية عن أنشـطة الشـراء   
ــدروس          ــق ال ــن أجــل تطبي ــر م ــائج التقري ــة، واالســتعانة بنت ــورات املتحقق ــن الوف املشــتركة وع

  ادة والتأسيس على التقدم احملرز. املستف
ورداً على ذلك، أعرب املستشار العام ومدير الفريق القانوين يف مكتب األمم املتحدة   - ٨٢

. ويركز املكتـب علـى حتسـني اإلبـالغ     هاتشجيعشورة الوفود وخلدمات املشاريع عن تقديره مل
فيمـا بـني املنظمـات، علـى      عن الشراء، بوصفه الكيان املسؤول عن تنسيق اإلبالغ عن الشـراء 

حنو مـا ورد يف التقريـر اإلحصـائي السـنوي عـن أنشـطة الشـراء الـيت اضـطلعت ـا مؤسسـات            
). وأشار إىل أن املنظمات قـد أحـرزت تقـدما كـبريا،     DP/OPS/2016/6منظومة األمم املتحدة (

علم، وحققـت مسـتوى مـن الثقـة بالبيانـات يسـمح هلـا اآلن مبعاجلـة         على الرغم مـن مـنحىن الـت   
اجلوانب التحليلية، على النحو املبني يف التقرير املقدم إىل الـس يف هـذه الـدورة. وأوضـح أن     
املكتــب سيتقاســم هــذا النــهج مــع شــبكة املشــتريات التابعــة للجنــة اإلداريــة الرفيعــة املســتوى    

  ائية لصياغة السبيل الذي ستمضي فيه التقارير املقبلة.موعة األمم املتحدة اإلمن
وتناول رئـيس شـعبة خـدمات املشـتريات يف صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مسـألة            - ٨٣

تواضع حجم خدمات املشتريات املقدمة إىل مؤسسات األمم املتحدة، فأكد أن هناك جمـاالت  
. وأوضح أن “الوكالة الرائدة”وم ال يستطيع الصندوق أن يتعاون فيها، وخاصة يف ضوء مفه

الصندوق هو مؤسسـة األمـم املتحـدة الوحيـدة الـيت تشـتري سـلعا تتعلـق بالصـحة اإلجنابيـة يف           
حني أن اليونيسيف، مثال، هي اليت تشتري اللقاحات، ألن هذا جمـال لـيس مبقـدور الصـندوق     
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ت الــيت تســتطيع أن يشــارك فيــه. ومــن شــأن الدراســة املقترحــة أن تســاعد علــى حتديــد اــاال  
املنظمــة أن تتعــاون فيهــا يف جمــال الشــراء. وأكــد أن كفالــة تــوافر ضــوابط كافيــة ومعــززة           
للمشتريات، تقترن بتدابري أقوى إلدارة املخـاطر، تشـكل أولويـة قصـوى للمنظمـات الـثالث.       

ثيق مع وأشار إىل أن شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى تعمل يف ارتباط و
جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة مــن أجــل حتديــد كيــف ميكــن للمنظمــات أن تــدعم املكاتــب   
القطريــة يف تنفيــذ الشــراء املشــترك باســتخدام القواعــد والسياســات والعمليــات املشــتركة الــيت  

  الشبكة. وضعتها
الربنـامج  وأكد مدير مكتـب اخلـدمات اإلداريـة يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن          - ٨٤

اإلمنائي ملتزم أيضا باستخدام نفس أدوات الشراء اليت صممتها شبكة املشتريات التابعة للجنـة  
اإلداريـة الرفيعـة املسـتوى، وأوضـح أنـه سـيطلع اللجنـة علـى التزامـات الـس واقتراحاتـه، مبــا            

يـة سـواء   وعلـى صـعيد جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائ      يضمن معاجلة املسألة علـى صـعيد اللجنـة   
بسواء. وأشار إىل أن النهج املتبع على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة هـو الـذي قـاد إىل حتقيـق        
املســتوى احلــايل مــن التقــدم. وكــرر تأكيــد أن املنظمــات قــد وصــلت إىل مســتوى مــن الثقــة     

  بالبيانات من شأنه أن يدفع إىل إحراز تقدم أكرب.
رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق     وأحــاط الــس التنفيــذي علمــا بتقريــر ب      - ٨٥

املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع عـن أنشـطة الشـراء املشـتركة        األمم
)DP/FPA/OPS/2016/1.( 
    

ملتحـدة املشـترك   األمـم ا  ي لربنـامج رباجمـ التنسـيق  المتابعة اجتماع جملـس    -  اشراع  
  اإليدزبفريوس نقص املناعة البشرية/املعين 

ــام      - ٨٦ ــة األوىل لعـ ــدورة العاديـ ــئ إىل الـ ــرر الـــس التنفيـــذي أن يرجـ ــة  ٢٠١٧قـ مناقشـ
ــامج       هــذا ــذ مقــررات وتوصــيات جملــس التنســيق الرباجمــي لربن ــالتقرير عــن تنفي ــق ب ــد املتعل البن

ــم ــص امل    األمــ ــريوس نقــ ــين بفــ ــترك املعــ ــدة املشــ ــرية/اإليدز ( املتحــ ــة البشــ –DP/2016/27ناعــ

DP/FPA/2016/11.(  
    

 الزيارات امليدانية - عشر  حادي

قدم املقرران تقرير كل منهما إىل الس: (أ) التقرير عن الزيـارة امليدانيـة الـيت قـام ـا        - ٨٧
التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان  إىل غينيــا الــس 

ــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع (   ــر عــن   )؛DP/FPA/OPS/2016/CRP.1ومكت (ب) التقري
ان االس التنفيذية لربنامج األمـم املتحـدة   الزيارة امليدانية املشتركة اليت قامت ا إىل قريغيزست

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، ومنظمـة       
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األمم املتحدة للطفولـة، وهيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وبرنـامج           
). وقام املدير اإلقليمـي ملكتـب   DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2016/CRP.1األغذية العاملي (

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي اإلقليمــي ألفريقيــا، ورئــيس الفريــق اإلقليمــي ألوروبــا وآســيا     
زيـارات امليدانيـة ملـنطقيت    الوسطى يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بعرض مالحظاما علـى ال 

كل منهما. وباإلضافة إىل ذلك، قدم املنسـق املقـيم لقريغيزسـتان، وهـو مـتكلم ضـيف، مزيـدا        
  من التفاصيل عن الزيارة من منظور الفريق القطري واملنظور الوطين.

وأكد أعضاء الس، يف تعليقام العامـة، فائـدة الزيـارات امليدانيـة يف تزويـدهم خبـربة         - ٨٨
مباشرة عن العمل الذي تؤديه مؤسسات األمم املتحـدة اإلمنائيـة علـى األرض، ويف مسـاعدم     

ــات وشــركا       ــع احلكوم ــاون م ــى املســتوى القطــري بالتع ــها عل ــم مكانت ــى فه . ورأوا أن ئهاعل
الزيارات امليدانية وسيلة ممتازة لتبادل اخلربات والدروس املستفادة. ونوهوا أيضا بأمهية ضـمان  

ــربامج علــى املســتوى القطــري،     االتســاق بــ  ــذ ال ني مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة يف تنفي
 بالتعويل على املزايا النسبية املختلفة لكل منها.

علما بالتقرير عن الزيارة امليدانيـة الـيت قـام ـا إىل غينيـا      أيضا وأحاط الس التنفيذي   - ٨٩
دوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم الس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصن

 ).DP-FPA-OPS/2016/CRP.1املتحدة خلدمات املشاريع (

وأحاط الس التنفيذي علما بالتقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة اليت قامـت ـا إىل     - ٩٠
نفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان      قريغيزستان االس الت

ــة (اليونيســيف)،      ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
ــة ــاملي      وهيئـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــرأة، وبرنـ ــني ومتكـــني املـ ــاواة بـــني اجلنسـ ــدة للمسـ ــم املتحـ األمـ

)DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2016/CRP.1.( 
    

 مسائل أخرى - عشر  ثاين

حوار مشترك مع كبار مسؤويل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة          
اإلنسـاين  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بشأن تعزيز الصلة بني العمل 

  ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة ل والعمل اإلمنائي يف إطار خطة

تضمنت الدورة حدثا خاصا هو: حوار مشترك بني الس التنفيذي واملديرة التنفيذية   - ٩١
ونائبـة املـدير التنفيـذي (لشـؤون اإلدارة) يف صـندوق       ،ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ائبـة املـدير التنفيـذي (لشـؤون الـربامج) يف صـندوق األمـم املتحـدة         ون ،األمم املتحـدة للسـكان  
االسـتجابة   ومـدير  ،ومدير السياسات ودعم الربامج يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،للسكان

: تعزيز الصـلة بـني   ٢٠٣٠خطة عام ”لألزمات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن موضوع 
. وركز العرض واملناقشـات علـى أربـع مسـائل رئيسـية هـي:       “يالعمل اإلنساين والعمل اإلمنائ
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لألطـراف الفاعلـة يف جمـايل العمـل اإلنسـاين والعمـل        ٢٠٣٠(أ) كيف يتـيح تنفيـذ خطـة عـام     
اإلمنــائي اتبــاع ــج مشــترك أكثــر مشــوال، وكيــف يبــدو هــذا النــهج يف املمارســة العمليــة؛           

إىل اســتعدادهم أن يــدفعوا االلتــزام   كيــف ينظــر الربنــامج اإلمنــائي والصــندوق واملكتــب   (ب)
بالعمل قدما؛ (ج) كيف ترتبط معاجلـة التحركـات الكـبرية لالجـئني واملهـاجرين بااللتزامـات       

ودور األطراف  “أال يتخلف أحد عن الركب”بكفالة  ٢٠٣٠اليت مت التعهد ا يف خطة عام 
لتمويــل النتــائج يف ضــوء  ةمــالالز ةالرئيســي تالتحــوال يهــ الفاعلــة يف العمــل اإلمنــائي؛ (د) مــا

  النواتج اجلماعية واإلنسانية املتوخاة.
ورحب أعضـاء الـس باملناقشـة ونوهـوا بضـرورة أن تـنعكس املنظـورات اإلمنائيـة يف           - ٩٢

ختطيط العمـل اإلنسـاين وتنفيـذه. والحظـوا أن التقـدم احملـرز حـىت اآلن مل يكـن كافيـا ملعاجلـة           
ة بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنائي، ويعزى ذلـك جزئيـا إىل   العقبات اليت تعترض تعزيز الصل

نقص التمويل. وتعد حوكمة التكامل بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنائي أمرا رئيسيا وينبغـي  
مــؤمتر القمــة  يفو ٢٠٣٠خطــة عــام االلتزامــات الــيت مت التعهــد ــا عنــد اعتمــاد أن تســتند إىل 

أعضاء الس إىل أـم ينبغـي أن ميارسـوا أيضـا قـدرا أكـرب مـن         العاملي للعمل اإلنساين. وأشار
اإلشراف لدى صياغة إطار واحد للصلة بني العمل اإلمنائي والعمل اإلمنـائي. وتتسـم األنشـطة    
اإلنســانية بأــا متمــايزة عــن األنشــطة اإلمنائيــة مــن حيــث إن هلــا أساســا قانونيــا دوليــا، ينبغــي   

ــان كــثرية كــال مــن االحتياجــات      يكــون خاضــعا للتفــاوض، وإن  أال ــيب يف أحي ــدخالت تل الت
االحتياجـات اإلنسـانية واالحتياجـات يف     أيضـا  ٢٠٣٠اإلنسانية واإلمنائية. وتعـاجل خطـة عـام    

حاالت الكوارث، اليت يتعني إدماجها يف خطط الس والوكاالت. ومن منظور املاحنني، مـن  
ئي علـى أمـا مترابطـان. ومـن العوامـل الرئيسـية       املهم النظر إىل العمل اإلنسـاين والعمـل اإلمنـا   

للنجاح بناء القدرات الوطنيـة واحملليـة املطلوبـة يف األجـل الطويـل. والتمسـت الوفـود إيضـاحا         
بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إىل مزيد من احلوافز أو اإلرشـادات لتوثيـق الصـلة بـني العمـل      

ــة م     ــد أصــبحت احلاج ــائي. وق ــل اإلمن ــذه الصــلة و   اإلنســاين والعم ــق ه ــة إىل اســة إىل توثي تلبي
االحتياجــات األساســية للنــاس أثنــاء حتركــات املهــاجرين والالجــئني مــن املنــاطق املتضــررة          
باألزمات. وكان هناك دعم قوي للتحليل املشترك، والتخطيط املتعـدد السـنوات، والشـفافية،    

اريا رئيسـيا يسـاعد علـى    واالبتكار. ويعد االستعراض الذي جيرى كل أربعة سنوات دافعا معي
  اإلمنائي.  توثيق الصلة بني العمل اإلنساين والعمل

وأكد أعضاء فريق املناقشة أن األمم املتحدة لـيس مبقـدورها أن حتـل األزمـة اإلنسـانية        - ٩٣
وأزمة الالجئني مبفردها. وبالنظر إىل كمية التمويل املطلوبة ملواجهـة األزمـات اإلنسـانية، يعـد     

خلاص حاسم األمهية، إىل جانب االسـتخدام الفعـال للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،      دور القطاع ا
واحلوكمـة القويـة، وتــوافر منسـق مقــيم مسـتقل. وهنـاك حاجــة إىل إجـراء حتــول أساسـي مــن        
التمويل القائم على املشاريع إىل متويـل أكثـر مرونـة قـائم علـى الطلـب، وغـري خمصـص لغـرض          
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قدور األطراف الفاعلة يف العمل اإلنساين والعمل اإلمنـائي أن  حمدد، وابتكاري، حبيث يكون مب
أشـري   تطوع براجمها لتغري االحتياجات ومستويات اخلطر من خالل ج متعدد السنوات، كما

إىل ذلك يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسـاين. ونوهـوا أيضـا بأمهيـة حتليـل البيانـات يف تلبيـة        
. وفيمــا يتعلــق  “أال يتخلــف أحــد عــن الركــب   ”احتياجــات أشــد الفئــات ضــعفا وكفالــة     

باملهــاجرين والالجــئني، هنــاك حاجــة إىل إجيــاد فــرص عمــل حمليــة وإىل توليــد األمــل. وتــوفر     
ملثلى على املستوى القطري مصدرا ثريا تستطيع اجلهات املاحنـة والـدول األعضـاء    املمارسات ا

عـن عمـد لغـة تـدل علـى       ٢٠٣٠أن تستند إليه بتكلفة منخفضة. وقد اسـتخدمت خطـة عـام    
بــني البعــدين اإلنســاين واإلمنــائي، ممــا يعــين ضــمناً التخطــيط والتنفيــذ املشــتركني.   “التقــارب”

املنســقون املقيمون/املنســقون اإلنســانيون مجيــع الشــركاء      وعلــى املســتوى القطــري، يــدرج   
 “احليـزين ”اإلمنائيني واإلنسانيني يف التخطيط والتنفيذ. غـري أن هنـاك حاجـة إىل احتـرام كـال      

اإلنساين واإلمنـائي، اللـذين ال ميكـن دجمهمـا، والتركيـز علـى األسـباب اجلذريـة. وهنـاك أيضـا           
عباء لدى مواجهـة أزمـة املهـاجرين والالجـئني، مبـا يـؤدي       حاجة إىل إسناد األولوية لتقاسم األ

 إىل جتنب احللني غري الواقعني املتمثلني يف الترحيل أو االستيعاب.
  

كلمــة رئــيس جملــس مــوظفي برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنائي/صــندوق األمــم املتحــدة              
اواة بــني للســكان/مكتب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، وهيئــة األمــم املتحــدة للمســ

 اجلنسني ومتكني املرأة

جملــس مــوظفي برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنائي/صــندوق األمــم املتحــدة   تطــرق رئــيس  - ٩٤
للسكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وهيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني     

، يف الكلمة اليت أدىل ا أمام الس، إىل عدد من املواضـيع، مـن بينـها الشـفافية،     ومتكني املرأة
واألجـر املتكـافئ نظـري العمـل      “بغـري املـوظفني  ”والتمسك باملبادئ، وحقوق اإلنسان اخلاصة 

، واملسـائل  “بغـري املـوظفني  ”املتكافئ، وتقارير مراجعـة احلسـابات، ومـدى قانونيـة االسـتعانة      
ن التقاعــد، واملتــأخرات يف دفــع املعاشــات التعاقديــة، واألداء والتطــوير الــوظيفي،   املتعلقــة بســ

وأمهية أن يـديل أمـني مظـامل صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا بكلمـة أمـام الـس، واسـتخدام            
  جمموعة عناصر األجر، واحترام مبادئ اخلدمة املدنية الدولية.

 الربنامج اإلمنائي ومدير شـعبة املـوارد البشـرية    ونوه مدير مكتب اخلدمات اإلدارية يف  - ٩٥
يف الصندوق واملستشار العام ومدير الفريق القانوين باملكتـب، يف ردودهـم اإلداريـة، بعالقـات     
العمل الطيبة اليت تقيمها كل منظمـة مـع جملـس املـوظفني وبالتـدابري الـيت تتخـذها كـل واحـدة          

  منها ملعاجلة شواغل املوظفني.
داخلة الوحيدة اليت أُديل ا، قال أحد الوفود إن الس لئن كان ال يستطيع أن ويف امل  - ٩٦

يتخــذ بصــورة مباشــرة خطــوات ملعاجلــة قضــايا املــوظفني، فــإن أعضــاء الــس يتوقعــون مــن      
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قيم املبينة يف ميثـاق األمـم   الو لمبادئلمؤسسات األمم املتحدة وجملس املوظفني التصرف وفقا 
  املتحدة. 

ــيس  وأ  - ٩٧ ــان رئ ــامج األمــم املتحــدة    حــاط الــس التنفيــذي علمــا ببي جملــس مــوظفي برن
اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع، وهيئـة األمـم    

  .املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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  مرفق    
املتحدة  صندوق األمماهلادئ ب البيان الذي أدىل به املدير اإلقليمي آلسيا واحمليط    

للسكان يف املشاورة غـري الرمسيـة بشـأن وثـائق الـربامج القطريـة للصـندوق الـيت         
  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٥عقدت يف 

  
يعيش يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ، أكثـر منـاطق العـامل سـكانا وتنوعـا، أنـاس شـديدو            

ودينية عديدة، وهي تعد أشد املناطق تعرضـا  الثراء وأناس شديدو الفقر، فضال عن مجاعات عرقية 
للكوارث يف العامل. ونستطيع أن نرى على نطاق املنطقة طائفـة متنوعـة مـن االجتاهـات السـكانية،      
فهي تضـم بلـدانا متـر مبراحـل خمتلفـة مـن االنتقـال الـدميغرايف: فبعضـها يسـعى إىل تلبيـة احتياجـات             

العائـد الـدميغرايف،    آخر منها إىل االستفادة مـن  سكان شباب تتنامى أعدادهم، يف حني يسعى عدد
بصـورة سـريعة. وعلـى     ويكافح بعضها اآلخر ملواجهـة التحـديات الناشـئة عـن شـيخوخة السـكان      

 إقليمية تنطبق على معظم البلدان.الرغم من هذا التنوع، فإن هناك اجتاهات 

الكبري الذي حـدث   ومن االجتاهات اإلجيابية اليت تالحظ على نطاق املنطقة االخنفاض  
يف وفيات األمومة خـالل السـنوات اخلمـس عشـرة املاضـية، إذ نقصـت نسـبة وفيـات األمومـة          

إىل  ١٩٩٠ والدة حيـة يف عـام   ١٠٠ ٠٠٠حالة لكل  ٣٥٣يف املائة، فهبطت من  ٦٤مبقدار 
 ٨٣ ٠٠٠. ولكـن ال تـزال أكثـر مـن     ٢٠١٥والدة حية يف عام  ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل ١٢٧

اــا كــل عــام ألســباب تتصــل باحلمــل والــوالدة. وعــالوة علــى ذلــك، كــثريا     امــرأة تفقــد حي
تخفي املتوسطات الوطنية افتقار اتمعات املستبعدة واملهمشة لفرص الوصول إىل خدمات  ما

الصحة اجلنسية واإلجنابية العالية اجلودة، مثل اتمعات اليت تعيش يف املناطق الريفيـة النائيـة أو   
ضرية الفقرية، واملهاجرين، واملشردين داخليـا، والالجـئني، والشـعوب األصـلية،     يف األحياء احل

واألقليات العرقية والدينية. وما زالـت املضـاعفات أثنـاء احلمـل والـوالدة تشـكل سـببا رئيسـيا         
للوفاة بني املراهقات. ومما يبعث على قلق بالغ انتشار العنف ضـد النسـاء والفتيـات. ويشـكل     

ن املشاركة يف صـنع القـرارات املتعلقـة حبيـام وجمتمعـام حتـديا آخـر يواجـه         متكني الشباب م
بلدان املنطقة. وتكافح البلدان اليت وصلت إىل مرحلة متقدمة يف االنتقال الـدميغرايف مـن أجـل    

  كفالة حياة كرمية لسكاا املسنني الذين تتنامى أعدادهم.
، وتبـذل جهـود لتطويـع    ٢٠٣٠مة لعـام  وقد أيدت بلدان املنطقة خطة التنميـة املسـتدا    

وهـو جهـد يؤيـده صـندوق األمـم املتحـدة        -أهداف التنمية املستدامة مـع األولويـات الوطنيـة    
للسكان يف إطار التعاون علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة. وممـا يتسـم بأمهيـة مركزيـة هلـذا           

  اجلهد تعزيز مجع املعلومات وحتليلها واستخدامها.
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  بنغالديش    

حققت بنغالديش تقـدما هـائال يف تعلـيم شـعبها وصـحته إىل جانـب تشـجيعها النمـو           
االقتصادي الذي رفع البلد إىل مركز بلد من الشرحية الدنيا للبلـدان املتوسـطة الـدخل. وجيـدر     
التنويه على وجه اخلصوص بالتوسع يف خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلـك تنظـيم   

مــن اخنفــاض وفيــات األمومــة. ومــن جهــة أخــرى، تزايــد عــدم املســاواة،     األســرة، ومــا تــاله  
امرأة تفقد حياا كل سنة نتيجة احلمل والوالدة. وتتزوج ثالث مـن كـل    ٥ ٢٠٠زالت  وما

عامــا، وتعرضــت نســبة مذهلــة مــن النســاء       ١٨مخــس فتيــات قبــل أن تصــل أعمــارهن إىل     
. وحتتـل بـنغالديش، الـيت تعـد مـن أكثـر       يف املائة، إىل عنف جنساين ٨٧املتزوجات، تصل إىل 

بلدانا العامل اتصافا بالكثافة السكانية، املرتبة العشرين فيما خيص املؤشر العاملي للضعف وحتتـل  
  املرتبة اخلامسة ضمن أكثر البلدان تعرضا للكوارث الطبيعية يف العامل. 

ــة، سيســهم الصــندوق، يف إطــار برناجمــه القطــ       ــات الوطني ــا لألولوي ري التاســع، ووفق
التــزام احلكومــة حبقــوق النســاء والفتيــات، وخاصــة زيــادة تنظــيم األســرة، والقبالــة املــاهرة،   يف

والرعايــة التوليديــة ورعايــة الوليــد يف احلــاالت الطارئــة، والقضــاء علــى زواج األطفــال، ومنــع  
لـى  العنف ضد النساء والفتيات. وسـيقدم الصـندوق خـربة تقنيـة رفيعـة املسـتوى للمسـاعدة ع       

تفسري البيانات السـكانية واالجتماعيـة السـكانية، وجـين العائـد الـدميغرايف مـن خـالل توظيـف          
يف املائة من السكان. وسنساند أيضـا   ٣٠استثمارات لصاحل املراهقني والشباب الذين يؤلفون 

احلكومة يف حتليل واسـتخدام البيانـات مـن أجـل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، إىل جانـب          
أيضـا يف التأهـب للكـوارث ومواجهتـها،      الصندوقاء على اإلقصاء والتهميش. وسيسهم القض

 وضمان أخذ حاجات النساء والفتيات والشباب يف احلسبان.
  

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

تعاون الصندوق مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على مدى السـنوات الـثالثني     
جهودها الرامية إىل حتسني جودة حيـاة شـعبها. وقـد أسـهم هـذا يف حتقيـق زيـادات        املاضية يف 

كبرية يف فرص الوصول إىل وسائل منع احلمـل والقبالـة املـاهرة، ممـا أسـهم بـدوره يف إحـداث        
حالـة لكـل    ٦٥,٩إىل  ٨٥,١اخنفاضات هامة يف وفيات األمومة، فهبطت وفيات األمومة من 

السنوات السـت املاضـية. وسـاند الصـندوق االستقصـاءات       والدة حية على مدى ١٠٠ ٠٠٠
السكانية الوطنية اليت أنتجت بيانات جوهرية سيسـتفاد ـا يف السياسـات والـربامج. ومـا زال      

من بني  ٣٩البلد يواجه أزمة إنسانية طويلة األمد ال يتوافر هلا التمويل الكايف، ويأيت يف املرتبة 
ث، وفقا ملؤشر إدارة املخاطر للجنة الدائمة املشتركة بني بلدا من حيث التعرض للكوار ١٩١

الوكاالت. وقد أثرت هذه احلالة على البىن التحتية الصحية وعلـى جـودة اخلـدمات، وخاصـة     
  يف املقاطعات األشد تعرضا للكوارث.
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وأدت اجلزاءات الدولية، وال سيما اجلزاءات املتصلة بشـراء املعـدات واللـوازم املعمـرة       
امالت املصرفية الدولية، إىل تعطيل تنفيذ الربنامج يف عدة مناسـبات، مبـا يف ذلـك خـالل     وباملع
. وسيواصل الصندوق العمل مع احلكومـة ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى مـن       ٢٠١٦عام 

أجل معاجلة هذه املسألة بطريقة تتفق متاما مع قرارات جملـس األمـن املتعلقـة جبمهوريـة كوريـا      
 راطية. الشعبية الدميق

ــه القطــــري اجلديــــد      ــة، ســــريكز الصــــندوق يف برناجمــ ووفقــــا لألولويــــات احلكوميــ
علـى اـاالت التاليـة: (أ) زيـادة القـدرة الوطنيـة علـى تقـدمي خـدمات           ٢٠٢١-٢٠١٧ للفترة

شاملة لصحة األم وخدمات متكاملة للصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة؛ (ب) تقويـة القـدرة الوطنيـة       
ــة اجلــودة وعلــى حتليلــها ونشــرها. وســريكز عمــل    علــى إنتــاج بيانــات ســكا  نية مصــنفة وعالي

ــوطين. و    ــى املســتوى ال ــد عل ــور، الصــندوقســيقوم الصــندوق داخــل البل ــة أم ــدبت ، يف مجل  ميق
مســاعدة تقنيــة لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة منصــفة وقائمــة علــى احلقــوق بشــأن الصــحة 

ت عـن طريـق تـوفري التـدريب يف كليـات      تحسني جودة مهـارات القـابال  باجلنسية واإلجنابية، و
الطب وكذلك أثناء اخلدمة. ويرمـي الصـندوق، مـن خـالل تـدخالت تسـهم يف إنقـاذ احليـاة،         
مثل توفري أطقـم أدوات الصـحة اإلجنابيـة والقبالـة والعقـاقري واألدويـة األساسـية، إىل املسـاعدة         

  والدة مأمونة كل عام. ٣٥٠ ٠٠٠على ضمان إجراء 
ــداد الســكاين           ــى إجــراء التع ــة عل ــة احلكوم ــة ملعاون وســيقدم الصــندوق مســاعدة تقني

، وفقا للمعايري الدولية، عن طريق إنشاء فريق استشاري دويل. ٢٠١٨واإلسكاين الوطين لعام 
واالستقصــاء االجتمــاعي  ٢٠٠٨واســتنادا إىل املمارســات اجليــدة املستخلصــة مــن تعــداد عــام 

، سيعمل الصندوق مع احلكومة لضمان اتساق ٢٠١٤والصحي لعام واالقتصادي والدميغرايف 
ــذها. وســيقوم        ــربامج وتنفي ــا يف أغــراض وضــع السياســات وال  ــة لالســتعانة ــات الوطني البيان
ــه.         ــة املشــروع حــىت ايت ــن بداي ــة التعــداد م ــن الصــندوق مبصــاحبة عملي ــون م موظفــون دولي

ع مـوظفي املكتـب املركـزي لإلحصـاء،     وسيقومون بزيارات ميدانية لضمان اجلودة وللعمـل مـ  
وهــــو الوكالــــة الوطنيــــة املســــؤولة عــــن التعــــداد، أثنــــاء إدخــــال البيانــــات ومعاجلتــــها،          

جمموعات البيانـات األوليـة مـن أجـل مراعـاة اتسـاق البيانـات ومصـادقتها داخليـا،           الستعراض
ــا، عنـــد الضـــرورة،    مـــع ــندوق أيضـ ــيوفر الصـ ــراء تبويبـــات إضـــافية. وسـ ــة طلـــب إجـ  إمكانيـ

إضافية قائمة علـى املواضـيع، مبـا يف ذلـك بشـأن نـوع اجلـنس، وشـيخوخة السـكان،           حتليالت
الدميغرافيــة، يكتبــها خــرباء دوليــون، مبــا يتفــق مــع واليــة املكتــب           -واملالمــح االجتماعيــة   

  لإلحصاء. املركزي
وسريصد الصندوق تنفيذ الربنامج باالحتكام إىل البيانات األساسـية مـن خـالل القيـام       

 زيارات ميدانية منتظمة جلمع معلومات كمية ونوعية من األقاليم املستهدفة.ب
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  مجهورية إيران اإلسالمية    

من أقوى النظم الصحية يف العامل، وهو اإلسالمية إيران مجهورية يعد النظام الصحي يف   
اخنفـاض  يستمد قوته من نظام الرعاية الصحية األوليـة الراسـخ األركـان. وميكـن رؤيـة آثـاره يف       

). ومنـذ عـام   ٢٠١٤والدة حية يف عام  ١٠٠ ٠٠٠حالة لكل  ١٩,٧( األمومة مستوى وفيات
، شهد قطاع الصحة توسعا كبريا، بدءا من الرعاية الصحية األولية على مستوى الريـف  ٢٠١٤

 "التضــخم الشــبايب"مــا يســمى  البلــد إىل اخلــدمات العامــة يف املنــاطق الريفيــة واحلضــرية. وشــهد
عامـا. وميثـل    ٢٩و  ١٥قد املاضي. فثلث العدد الكلي للسكان تتراوح أعمـارهم بـني   خالل الع

هـؤالء السـكان الشــباب فرصـة لالسـتفادة مــن العائـد الـدميغرايف واإلســراع بالتنميـة االجتماعيــة        
ويقتـرن ذلـك بتحـديات اقتصـادية واجتماعيـة       ،للبلد أيضا سـكانا يشـيخون  االقتصادية. غري أن 

ــها. وتســعى وصــحية يســتهدف مو  ــة اجهت ــران  مجهوري ــات  اإلســالمية إي ــوافر البيان إىل حتســني ت
املصنفة وحتليلها لالستعانة ا يف أغـراض التخطـيط ورسـم السياسـات يف األجـل الطويـل بشـأن        

  املسائل السكانية واإلمنائية.
استخدام نافذة الفرصـة  الرامية إىل احلكومة جهود وسيدعم الربنامج القطري السادس   

الدميغرافيــة حتقيقــا للمنفعــة االجتماعيــة واالقتصــادية. وســيدعو الصــندوق إىل وضــع سياســات  
وخطــط عمــل تــدي باألدلــة مــن أجــل معاجلــة الــديناميات الســكانية، مبــا يف ذلــك شــيخوخة  
السكان. وسيواصـل الربنـامج القطـري التركيـز علـى القضـاء علـى وفيـات األمومـة الـيت ميكـن            

ذلــك يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية. وســيقدم الــدعم مــن أجــل حتســني   الوقايــة منــها، مبــا يف
السياسات املتعلقة بالقبالة، وإضفاء الطابع املؤسسي على نظـام وطـين ملراقبـة وفيـات األمومـة،      

تسـاعد علـى حتديـد أوجـه عـدم املسـاواة ومعاجلتـها، ممـا يعـزز السياسـات            والوقوف على أدلة
  ية.الوطنية للصحة اجلنسية واإلجناب

  
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    

خفضت مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية املعـدل الـوطين للفقـر مبقـدار النصـف علـى          
مــدى العقــدين املاضــيني. وتقلصــت الفجــوة يف املســاواة بــني اجلنســني علــى كــل مســتويات      

التعلـيم الثـانوي    االلتحاق بالتعليم، لكن الفتيات ما زلن يـواجهن حتـديات تعـوق وصـوهلن إىل    
ويعزى ذلك جزئيا إىل أن معدل الـزواج املبكـر يعـد مـن أعلـى معدالتـه يف املنطقـة.         -وإمتامه 

وتلـد واحـدة مـن كـل مخـس نسـاء        عامـا  ١٨تتزوج واحدة من كل ثالث نسـاء قبـل سـن     إذ
ــتم    يف ــل أن ت ــات األمومــة اخنفاضــا هــائال،     ١٨ســن اإلجنــاب قب ــا. واخنفضــت نســبة وفي عام

 ٠٠٠حالــة لكــل  ١٩٧إىل  ١٩٩٠والدة حيــة يف عــام  ١٠٠ ٠٠٠حــاالت لكــل  ٩٠٥ مــن
ــام   ١٠٠ ــة يف ع ــة     ٢٠١٥والدة حي ــات األموم ــاع نســبة وفي ــت نفســه، يشــري ارتف . ويف الوق

وارتفاع معدل خصوبة املراهقات، املقترنني بارتفاع معدالت العنف ضـد املـرأة، إىل اسـتمرار    
مجاعـة عرقيـة معترفـا ـا رمسيـا وهـيكال عمريـا         ٤٩لـد  انعدام املساواة بني اجلنسني. ويضـم الب 
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 ٢٥يف املائة من السكان تقل أعمارهم عـن   ٦٠سكانيا شبابيا، إذ تشري التقديرات إىل أن حنو 
عاما. ومبقدور االستثمار يف تزويد الشبان والشابات مبا يلـزم مـن تعلـيم ومهـارات ومعـارف،      

مجهورية  الفوائد اليت ميكن أن جتنيها ، أن يسهم يفذلك بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف مبا
 .ةالدميغرافي خالل ميزاالو الدميقراطية الشعبية من 

ويف الربنامج القطري السادس، سريكز الصندوق تعاونه على خفـض وفيـات األمومـة      
وزيادة مشاركة الشباب. وبوجه خاص، سيقدم الصندوق مسـاعدة تقنيـة لتعزيـز تنفيـذ خطـة      

الوطنيــة لتنظــيم األســرة، واســتراتيجية الصــحة اإلجنابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل،   العمــل 
وخطة حتسني القبالة، يف إطار دعم املنظمة للتغطية الصحية الشـاملة. ويركـز الصـندوق بصـفة     
ــة للمــراهقني والشــباب، مبــا يف ذلــك فــرص      خاصــة علــى الصــحة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي

احلمــل والتربيــة اجلنســية الشــاملة املراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية.   حصــوهلم علــى وســائل منــع
وسيسدي الربنامج مشورة سياساتية بشأن منع العنف اجلنساين ضد النساء والفتيـات، اسـتنادا   
إىل الدراسة الـيت أجريـت مـؤخرا بـدعم مـن الصـندوق بشـأن مـدى انتشـار العنـف اجلنسـاين.            

ئيـة الوطنيـة للبلـد وإدماجـه يف اجلماعـة االقتصـادية ألمـم        وعمال على مسـاندة األولويـات اإلمنا  
جنوب شرق آسيا، سيدعم الصندوق إنتاج أدلة وحبوث لضمان أن يسهم صـنع القـرارات يف   

  التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، وخاصة للشباب واألقليات العرقية.
  

  منغوليا    

النسـاء والفتيـات وضـمان حقـوقهن.     قطعت منغوليـا أشـواطا كـبرية يف حتسـني صـحة        
وهي واحدة من تسع بلدان فقـط يف العـامل الـيت حققـت وجتـاوزت اهلـدف املتمثـل يف خفـض         

. واخنفــض مؤشــر عــدم املســاواة بــني ٢٠١٥يف املائــة حبلــول عــام  ٧٥وفيــات األمومــة بنســبة 
يــد واليــوم يز ؛٢٠١٤يف عــام  ٠,٣٢٥إىل  ٢٠٠٥يف عــام  ٠,٤٠١اجلنســني يف منغوليــا مــن  

يف املائة) علـى نظـرائهن مـن الرجـال      ٢٧عدد النساء الاليت تصلن إىل مرحلة التعليم اجلامعي (
يف املائة). ويعد مؤشر تنمية الشباب أعلى من املتوسط العاملي، وإن كان البلد قد سجل  ١٧(

 يف املائـة مـن   ٨٨,٣نتيجة أدىن فيمـا خيـص املشـاركة السياسـية واملدنيـة. وتشـكل النسـاء حنـو         
يف  ٤٠عامـا   ٣٤و  ١٥اوح أعمـارهن بـني   ضحايا العنف املرتيل، وتشكل الفتيـات الـاليت تتـر   

املائة من هؤالء الضحايا، ومن غري املرجح أن تقمـن بـاإلبالغ عـن هـذا النـوع مـن احلـوادث.        
  واختذ البلد مؤخرا إجراء تشريعيا لتجرمي العنف املرتيل.

لـى املسـائل املتعلقـة بالشـباب وباملسـاواة      وسريكز الربنامج القطري السـادس تعاونـه ع    
بني اجلنسني. وسيدعم الصندوق حتسني اإلطار القانوين للخدمات الصحية الصديقة للشـباب،  
وســيتعاون يف وضــع سياســات الدولــة املتصــلة بالصــحة والشــباب، والربنــامج الــوطين اخلــامس 

صـندوق أيضـا صـياغة معـايري     للصحة اإلجنابية، والربنـامج الـوطين لتنميـة الشـباب. وسـيدعم ال     
ختص تعليم املهارات احلياتية الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية وختص التربية اجلنسـية الشـاملة   
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للمرحلتني الثانوية واجلامعيـة، وسيسـاند مراكـز التعلـيم الـتقين واملهـين، ومراكـز التعلـيم مـدى          
ب ويوســع نطاقهــا لضــمان إدراج  احليــاة. وســتعزز احملافــل الوطنيــة الــيت تتــيح مشــاركة الشــبا  

ــربامج         ــوانني والسياســات وال ــات، يف الق ــيما الفتي ــراهقني والشــباب، وال س ــر امل ــات نظ وجه
ــة هلـــذا الغـــرض علـــى املســـتويني الـــوطين     الوطنيـــة. وســـيدعم الصـــندوق إنشـــاء آليـــات رمسيـ

 الوطين. ودون

ولة وإىل التنفيـذ  وسيدعو برنامج اجلنسانية إىل ختصيص اعتمادات كافية يف ميزانية الد  
الفعال للقوانني والسياسات، مبا يف ذلـك القـانون املتعلـق بـالعنف املـرتيل. وسـيدعم الصـندوق        
إنشاء آليات فعالة للرصد واملساءلة من أجل متكني نظم احلماية الوطنية من إجنـاز االلتزامـات،   

مجيع أشـكال التمييـز ضـد    مبا يف ذلك االلتزامات اليت مت التعهد ا مبوجب اتفاقية القضاء على 
على النـهوض بالصـحة واحلقـوق     ،بوجه خاص ،املرأة واالستعراض الدوري الشامل، وسريكز

ه، مبـا يف ذلـك يف حـاالت    اجلنسية واإلجنابية، ومنع العنـف ضـد النسـاء والفتيـات والتصـدي لـ      
 الطوارئ.

  
  تايلند    

العقــود املاضــية. وأنشــأت حققــت تايلنــد تقــدما رائــدا يف التنميــة البشــرية علــى مــدى   
يف املائـة مـن السـكان تقريبـا، وجنحـت يف       ١٠٠ غطـي نسـبة  نظاما للتغطيـة الصـحية الشـاملة ي   

حتقيــق مســتويات عاليــة فيمــا خيــص الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، مبــا يف ذلــك تنظــيم األســرة.    
مومـة.  ونتيجة لذلك، شهدت تايلند اخنفاضات كبرية يف معدل اخلصوبة ويف نسـبة وفيـات األ  

معـدل والدات املـراهقني زيـادة    زاد  ،اعتبـارا مـن مطلـع العقـد األول مـن القـرن احلـايل       ه غري أن
حادة. ويوحي هـذا بـأن الشـباب يواجهـون عقبـات خطـرية تعتـرض حصـوهلم علـى خـدمات           
الصحة اجلنسية واإلجنابية ويفتقرون إىل املعلومـات الـيت متكنـهم مـن ممارسـة حقـوقهم بصـورة        

قـانون محـل املراهقـات ملعاجلـة      ت تايلنـد ذا امليدان من ميادين احلياة. وقـد أصـدر  مسؤولة يف ه
هذه املسـألة. ويف الوقـت نفسـه، تتحـول تايلنـد بشـكل سـريع إىل جمتمـع يشـيخ سـكانه، وقـد            

  اختذت تدابري سياساتية هامة ملواجهة هذا التحدي.
د يف تنفيـذ قـانون   ويف إطار الربنـامج القطـري احلـادي عشـر، سـيدعم الصـندوق تايلنـ         

محل املراهقات، دف تقليل عدد الوالدات غري املقصودة بني املراهقات مبقدار النصف خالل 
السنوات اخلمس املقبلة. ومـن خـالل احلـوار والـدعوة بشـأن السياسـات، سيسـاعد الصـندوق         

وق النـهوض بالصـحة اإلجنابيـة واحلقـ    واملؤسسات والنظم الوطنية على تعزيز مشاركة الشباب 
اإلجنابية بني املراهقني، مبـا يف ذلـك تـوفري خـدمات صـديقة للشـباب وتربيـة جنسـية شـاملة يف          
ــة، ســيدعم       ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة عشــرة للتنمي ــة الثاني املــدارس. ويف إطــار اخلطــة الوطني
الصندوق حتليل واستخدام البيانات من أجل تعزيز رسم السياسات القائمة علـى األدلـة بشـأن    

ئل املتصلة بالسكان، مبا يف ذلك الصحة واحلقوق اجلنسـية واإلجنابيـة للمـراهقني، ومتكـني     املسا
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الشباب، واملساواة بني اجلنسـني، وشـيخوخة السـكان. وسينصـب التركيـز علـى الوصـول إىل        
  أشد السكان ضعفا، مبا يف ذلك يف املنطقة اجلنوبية، وكذلك إىل املهاجرين واألقليات العرقية.

  
  امفييت ن    

حققت فييت نام مكاسب الفتة للنظر يف جمـال التنميـة البشـرية، فـأجنزت أو جتـاوزت        
كثريا من األهداف اإلمنائية لأللفية، وقللت بدرجة كبرية وفيات األمومة ووسعت من إمكانية 
الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة يف سياق منو اقتصادي سـريع. ويأمـل البلـد أن يضـيف إىل     

من أجل مواصلة حتسني القدرة الوطنية علـى رسـم سياسـة قائمـة علـى األدلـة       هذه النجاحات 
ــذها    ــربامج وتنفي ــى وضــع ال ــوق      و ،وعل ــهوض حبق ــئة، والن ــدم املســاواة الناش ــه ع معاجلــة أوج

 اإلنسان، وحتقيق التنمية املنصفة واملستدامة.

ملـة  ويعد ثلث سكان فييت نام تقريبا من الشباب. وعمال على االسـتفادة بصـورة كا    
ذلك  يف من هذه الفرصة الدميغرافية، سيتعني على البلد أن ينهض بالتنمية الشاملة للشباب، مبا

وصوهلم إىل املعلومات واخلدمات املتعلقـة بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، ومشـاركة الشـباب يف       
يف امج الوطنيـة، إىل جانـب القيـام يف الوقـت نفسـه مبواجهـة التحـدي املتمثـل         ربالسياسات والـ 

شيخوخة السكان بصورة سريعة. وعلـى الـرغم مـن أن فييـت نـام قـد حققـت تقـدما هامـا يف          
املساواة بني اجلنسني، فإن املمارسات التمييزية والتصورات النمطية ما زالـت مسـتمرة. وعلـى    

يف املائــة مــن النســاء الــاليت تتــراوح أعمــارهن    ٦٠النطــاق الــوطين، تعرضــت نســبة تصــل إىل  
ما لعنف مرتيل. ومن مث، يتعني تعزيز اإلطـار القـانوين وإنفـاذ القـوانني بقـدر      عا ٦٠و  ١٨ بني

  أكرب مبشاركة نشطة من اتمع املدين.
ويف إطار الربنامج القطري التاسع، سيضطلع الصـندوق بأنشـطة دعويـة تشـاركية وقائمـة        

ن النـهوض  على األدلة من أجل وضـع قـوانني وسياسـات وبـرامج وطنيـة قائمـة علـى احلقـوق بشـأ         
ــاملراهقني والشــباب. وســريكز الصــندوق علــى املعلومــات واخلــدمات املتعلقــة بالصــحة اجلنســية      ب
واإلجنابيـة، وتشـجيع مشـاركة الشـباب يف رسـم السياسـات، والتربيـة اجلنسـية الشـاملة، وســيدعم          

  ين.إنشاء خدمات متعددة القطاعات تستهدف منع العنف اجلنساين مبشاركة نشطة من اتمع املد
وســيتعاون الصــندوق يف تعزيــز السياســات الوطنيــة املتعلقــة بالســكان والتنميــة، والصــحة     

اجلنسية واإلجنابية، وحقـوق اإلنسـان، اسـتنادا إىل قاعـدة أدلـة وطنيـة حمسـنة واسـتخدامها بصـورة          
ة فعالة يف إدماج الديناميات السكانية يف سياسات التنميـة الوطنيـة. وعـن طريـق التركيـز علـى تنميـ       

الشباب، واملساواة بني اجلنسني، وحتسني استخدام البيانـات السـكانية، مبـا يف ذلـك بشـأن مسـائل       
ناشئة مثل اهلجرة الداخلية وتغري املناخ، سيسعى الصندوق إىل مساعدة البلد على تلبية احتياجـات  

ــت نفســه بضــمان االســتعداد املناســب للمســتقب         ــام يف الوق ــع القي ــة، م ــب ســكانه احلالي ل. ومطال
  وسيشكل هذا إسهاما مهما يف اجلهود اليت يبذهلا البلد إلجناز أهداف التنمية املستدامة.
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 املرفق األول

  ٢٠١٦القرارات اليت اختذها الس التنفيذي يف عام     
    

  ٢٠١٦لعام  العادية األوىلالدورة     
  ، نيويورك)٢٠١٦ يناير/كانون الثاين ٢٨إىل  ٢٥من (    
  احملتويات

الصفحة    الرقم

.   ورد اإلدارة باأللغام املتعلقة اإلجراءات يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إسهام تقييم    ٢٠١٦/١ . . . . . . .  ١١٤
.   احلسابات مراجعي جملس توصيات    ٢٠١٦/٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤
١١٦.   ٢٠١٦ عام األوىل العادية دورته يف التنفيذي الس اعتمدها اليت للقرارات عام عرض    ٢٠١٦/٣

  ٢٠١٦لعام السنوية الدورة   
  حزيران/يونيه، نيويورك) ١٠إىل  ٦(من 

والتقريــر  ٢٠١٧-٢٠١٤اســتعراض منتصــف املــدة للخطــة االســتراتيجية للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة    ٢٠١٦/٤
.   السنوي ملديرة الربنامج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١١٩

.   ٢٠١٧-٢٠١٤استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة للربنامج اإلمنائي للفترة  ٢٠١٦/٥ . . . . . . . .  ١٢١
.   التقرير السنوي عن التقييم (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي) ٢٠١٦/٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٣
صــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة: التقريــر الســنوي املتكامــل بشــأن النتــائج الــيت حققهــا   ٢٠١٦/٧

.   ٢٠١٧-٢٠١٤واستعراض منتصف املدة لإلطار االستراتيجي للفترة  ٢٠١٥الصندوق عام  . .  ١٢٤
.   متطوعو األمم املتحدة: تقرير مديرة الربنامج ٢٠١٦/٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٥
للفتــــرة  لصــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكاناســــتعراض منتصــــف املــــدة للخطــــة االســــتراتيجية ل ٢٠١٦/٩

.   والتقرير السنوي للمدير التنفيذي ،٢٠١٧-٢٠١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٦
.   ٢٠١٧-٢٠١٤للسكان  استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة لصندوق األمم املتحدة ٢٠١٦/١٠ . . .  ١٢٨
.   التقرير السنوي ملكتب التقييم التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان ٢٠١٦/١١ . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٩
.   مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: التقرير السنوي للمدير التنفيذي ٢٠١٦/١٢ . . . . . . . . . . . . .  ١٣١
.     مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان ٢٠١٦/١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٢

    



E/2016/35 

 

113/151 17-03205 

 

مكاتب األخالقيات التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان      تقارير  ٢٠١٦/١٤
.   ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٥

.   ٢٠١٦استعراض عام للقرارات اليت اختذها الس التنفيذي يف دورته السنوية لعام   ٢٠١٦/١٥ . . . . . . . .  ١٣٦
  

  
  ٢٠١٦الدورة العادية الثانية لعام 

  ، نيويورك)٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩إىل  ٦(من 
.   املسائل املتعلقة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ٢٠١٦/١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٠
سياســة تقيــيم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والتقريــر املتعلــق بتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقيــيم      ٢٠١٦/١٧

.   الفقرمسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٢
.   املسائل املتصلة بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان   ٢٠١٦/١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٣
ــرة          ٢٠١٦/١٩ ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع للفت ــب األم ــة االســتراتيجية ملكت ــدة للخط اســتعراض منتصــف امل

٢٠١٧-٢٠١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٥
.   ٢٠١٥يف عام  التقرير اإلحصائي السنوي بشأن أنشطة الشراء يف منظومة األمم املتحدة  ٢٠١٦/٢٠ . . . . .  ١٤٥
.   ٢٠١٦استعراض عام للقرارات اليت اختذها الس التنفيذي يف دورته الثانية لعام   ٢٠١٦/٢١ . . . . . . . . .  ١٤٦
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٢٠١٦/١  
    ورد اإلدارة باأللغام املتعلقة اإلجراءات يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إسهام تقييم

  التنفيذي الس إن  

 املتعلقــة اإلجــراءات يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إســهام بتقيــيم يتعلــق فيمــا  
  : )DP/2016/5(عليه  ورد اإلدارة) DP/2016/4( باأللغام

 مشـارك  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  أن إىل توصـل  التقييم بأن علما حييط  - ١  
 احلكومـات  مبسـاعدته  باأللغـام،  املتعلقة اإلجراءات جمال يف املبذول العاملي اجلهد يف للغاية هام

  . باأللغام املتعلقة اإلجراءات جمال يف براجمها وإدارة إنشاء على الوطنية
  . ورد اإلدارة التقييم، تقرير يف الواردة والتوصيات االستنتاجات يالحظ  - ٢  

  ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨
  

٢٠١٦/٢  
     احلسابات مراجعي جملس توصيات

 األمــم ومكتــب للســكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج تقــارير
  ٢٠١٤ لعام احلسابات مراجعي جملس توصيات تنفيذ حالة عن املشـاريع خلدمات املتحدة

   ٢٠١٤ احلسابات، مراجعي جملس توصيات تنفيذ عن تقرير: اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 األمـم  حسـابات  مراجعـي  جملـس  تقريـر  متابعة بشأن للسكان املتحدة األمم صندوق تقرير
   التوصيات تنفيذ حالة: ٢٠١٤ لعام املتحدة

ــب ــر: املشــاريع خلــدمات املتحــدة األمــم مكت  مراجعــي جملــس توصــيات تنفيــذ عــن تقري
  ٢٠١٤ لعام احلسابات

  
  التنفيذي الس إن  

 مراجعـــي جملـــس عـــن الصـــادرة بتحفظـــات املشـــفوعة غـــري بـــاآلراء يرحـــب  - ١  
  مجيعها؛ الثالث للمؤسسات بالنسبة ٢٠١٤ عام بشأن املتحدة األمم حسابات

 املتحـدة  األمـم  برنامج من كل فيها يشتغل اليت املخاطر العالية بالبيئات يسلم  - ٢  
 شـركائهم  عـن  فضـال  املشـاريع  خـدمات  ومكتـب  للسـكان،  املتحـدة  األمم وصندوق اإلمنائي،
 الغـش  منـع  آليـات  لتعزيـز  املالئمـة  التـدابري  اختـاذ  مواصـلة  الكيانـات  تلك إىل ويطلب املنفذين،
 التشـــغيلية لإلجـــراءات الفعـــال التطبيـــق طريـــق عـــن ذلـــك يف مبـــا املخـــاطر، وتقيـــيم واملراقبـــة

  الغش؛ ملنع
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  :اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج يتعلق وفيما  

 مـن  كـل  اختـذها  الـيت  بـاإلجراءات  املتعلـق ) DP/2016/6( بـالتقرير  علمـا  حييط  - ٣  
ــامج ــم برن ــائي املتحــدة األم ــم وصــندوق اإلمن ــة للمشــاريع املتحــدة األم  واإلجــراءات اإلنتاجي
 املنتهيـة  املاليـة  الفتـرة  عـن  احلسابات مراجعي جملس توصيات لتنفيذ اختاذها يعتزم اليت األخرى

  ؛٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٣١ يف

 أولويـات  معاجلة يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أحرزه الذي التقدم يالحظ  - ٤  
   ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني فترة يف احلسابات مبراجعة املتعلقة العليا الثماين اإلدارة

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يبـذهلا  الـيت  املتواصـلة  اإلنتاجية اجلهود يشجع  - ٥  
 للسنة احلسابات مراجعي جملس توصيات تنفيذ يف اإلنتاجية لمشاريعاألمم املتحدة ل وصندوق
ــة ــانون ٣١ يف املنتهيـ ــمرب/األول كـ ــوام ٢٠١٤ ديسـ ــابقة، واألعـ ــا السـ ــد وفقـ ــذ ملواعيـ  التنفيـ

  املستهدفة؛

ــامج أيضــا يشــجع  - ٦   ــى اإلمنــائي املتحــدة األمــم برن ــز يواصــل أن عل  إدارة تعزي
 الصعيد على سيما وال الربامج، نوعية حتسني خالل من ذلك يف مبا واإلبالغ، والرقابة الربامج

  الصدد؛ هذا يف املتخذة التدابري فعالية يرصد وأن القطري،

 الراميـة  جهـوده  يواصـل  أن على كذلك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يشجع  - ٧  
 برنـامج  لسياسـات  االمتثـال  كفالـة  ذلـك  يف مبـا  وإدارـم،  املنفـذين  الشركاء إشراف تعزيز إىل

 على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وحيث التأمني، ومتطلبات وإجراءاته، اإلمنائي املتحدة األمم
   النقدية؛ للتحويالت واملنقح املنسق النهج إطار تنفيذ كثب عن يرصد أن

 أجـل  مـن  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يبـذهلا  اليت املتواصلة اجلهود يشجع  - ٨  
 وحتســني االحتياليــة املمارســات مــن وغريهــا الشــراء عمليــات يف املخالفــات ومنــع كشــف

 وسـائل  أن وكفالـة  املخالفـات  عن املبلغني محاية أمهية على ويشدد األموال، استرداد إجراءات
  املوظفني؛ جلميع ومعروفة قوية املخالفات عن املبلغني محاية

 التـدابري  مجيـع  اختـاذ  علـى  اإلمنـائي  الربنامج وحيث اهليكلي، التغيري بتنفيذ ينوه  - ٩  
 مواصـلة  ضـرورة  علـى  كـذلك  يؤكـد و الفوائد، لتحقيق رمسية خطة وضع من لالنتهاء الالزمة

  اهليكلي؛ التغيري بتنفيذ الصلة ذات املوظفني شواغل من شاغل ألي التصدي
  

  :للسكان املتحدة األمم بصندوق يتعلق وفيما  

ــيط  - ١٠   ــا حيـ ــالتقرير علمـ ــق )DP/FPA/2016/1( بـ ــاإلجراءات املتعلـ ــيت بـ ــذها الـ  اختـ
ــم صــندوق ــيت األخــرى واإلجــراءات للســكان املتحــدة األم ــزم ال ــا يعت ــن اختاذه ــذ أجــل م  تنفي
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 /األول كـانون  ٣١ يف املنتهية املالية الفترة عن احلسابات مراجعي جملس عن الصادرة التوصيات
  ؛٢٠١٤ ديسمرب

ــذ رصــد مواصــلة علــى للســكان املتحــدة األمــم صــندوق يشــجع  - ١١   ــع تنفي  مجي
 يف مبـا  املعلومـات،  وحتليـل  العمـل  خطـط  إلدارة اجلديـدة  الداخلية اإللكترونية للنظم الوحدات

 التصــدي وــج األداء، وإدارة اإلجنــاز، حتســني يف الــنظم هــذه فعاليــة تعقــب خــالل مــن ذلــك
  للمخاطر؛

 

  :املشاريع خلدمات املتحدة األمم مبكتب يتعلق وفيما  

 مكتب اختذها اليت باإلجراءات املتعلق) DP/FPA/2016/1( بالتقرير علما حييط  - ١٢  
 تنفيــذ أجــل مــن اختاذهــا يعتــزم الــيت األخــرى واإلجــراءات املشــاريع خلــدمات املتحــدة األمــم

 كــانون ٣١ يف املنتهيــة املاليــة الفتــرة عــن احلســابات مراجعــي جملــس عــن الصــادرة التوصــيات
  ؛٢٠١٤ ديسمرب/األول

ــه يســلم  - ١٣   ــا بأن ــد أن مب ــن العدي ــب التوصــيات م ــا تتطل ــل اهتمام  األجــل، طوي
 لينفـــذها ٢٠١٥ املاليـــة الســـنة بعـــد العمـــل إىل حباجـــة املشـــاريع خـــدمات مكتـــب فســـيكون

  .ناجح بشكل

  ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨
  

٢٠١٦/٣  
    ٢٠١٦  عام األوىل العادية دورته يف التنفيذي الس اعتمدها اليت للقرارات عام عرض

  التنفيذي الس إن  

  : يلي مبا ٢٠١٦ لعام األوىل العادية دورته يف قام أنه إىل يشري  
  ١ البند

  التنظيمية املسائل

  : ٢٠١٦ لعام أمساؤهم التالية املكتب أعضاء انتخب  
  )أرمينيا( مناتساكانيان زهراب السيد: الرئيس    
  )بلجيكا( فرانكينيت بينيديكت السيدة: الرئيس ةنائب    
  )غينيا مجهورية( توري مامادي السيد: الرئيس نائب    
  )الشعبية الدميقراطية الو مجهورية( فانسوريفونغ كيان السيد: الرئيس نائب    
  )وبربودا أنتيغوا( بلري توماسي السيد: الرئيس نائب    
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  ٢٠١٦ لعـــام األوىل العاديـــة لدورتـــه العمـــل خطـــة علـــى وافـــقو األعمـــال جـــدول وأقـــر 
)DP/2016/L.1(؛  

   ؛)DP/2016/1( ٢٠١٥ لعام الثانية العادية الدورة تقرير على ووافق  
  ؛)DP/2016/CRP.1( ٢٠١٦ لعام التنفيذي للمجلس السنوية العمل خطة وأقر  
  ؛٢٠١٦ لعام السنوية لدورته املؤقتة العمل خطة على ووافـق  
 يف التنفيـــذي للمجلـــس املتبقيـــة للـــدورات التـــايل الزمنــــي اجلـــدول علـــى ووافــــق  

  : ٢٠١٦ عام
  ٢٠١٦ يونيه/حزيران ١٠ إىل ٦ من: ٢٠١٦ لعام السنوية الدورة    
  .٢٠١٦ سبتمرب/أيلول ١٢و ،٩ إىل ٦ من: ٢٠١٦ لعام الثانية العادية الدورة    

  
  اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلق اجلزء

  ٢ البند
  ا املتصلة واملسائل اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج القطرية الربامج

  : ٢٠١٤/٧ للقرار وفقا التالية القطرية الربامج على وافق  

  ؛)DP/DCP/TZA/2( املتحدة ترتانيا ومجهورية ،)DP/DCP/ETH/3( إثيوبيا: أفريقيا  

 السـورية  العربيـة  واجلمهورية ،)Corr.1 و DP/DCP/IRQ/2( العراق: العربية الدول  
)DP/DCP/SYR/3(؛  

  ؛)DP/DCP/AZE/4( أذربيجان: املستقلة الدول ورابطة أوروبا  

ــا   ــة أمريكــ ــة الالتينيــ ــر ومنطقــ ــارييب البحــ ــتني: الكــ  ،)DP/DCP/ARG/3( األرجنــ
  ).DP/DCP/URY/3( وأوروغواي

ــد علمــا وأحــاط   ــدة األوىل اتبالتمدي ــربامج واحــدة ســنة مل ــة لل ــن لكــل القطري  م
 كــانون ١ مــن للفتــرة الشــعبية الدميقراطيــة الو ومجهوريــة وتوبــاغو وترينيــداد الربازيــل

 واجلمهوريــة  أوكرانيــا  مــن  ولكــل  ،٢٠١٦ ديســمرب /األول كــانون   ٣١ إىل ينــاير /الثــاين
 ،٢٠١٧ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يناير/الثاين كانون ١ من للفترة وغانا الدومينيكية

  ).DP/2016/3( سلفا الربنامج مدير عليها وافق كما
 /الثـاين  كـانون  ١ مـن  للفلـبني  القطـري  للربنـامج  سنتني لفترة التمديد على ووافق  

  ). DP/2016/3( ٢٠١٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل ٢٠١٧  يناير
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  ٣ البند    
  التقييم

 يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إســهام بتقيــيم املتعلــق ٢٠١٦/١ القــرار اعتمــد  
  ).DP/2016/5( ورد اإلدارة ،)DP/2016/4( باأللغام املتعلقة اإلجراءات

  
  للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلزء    

  ٤ البند
  ا املتصلة واملسائل القطرية الربامج: للسكان املتحدة األمم صندوق

ــق   ــى وافـ ــربامج علـ ــة الـ ــة القطريـ ــندوق التاليـ ــم لصـ ــدة األمـ ــكان املتحـ ــا للسـ  وفقـ
  :٢٠١٤/٧  قرارلل

 ومجهوريـــة ؛)DP/FPA/CPD/URY/3( وأوروغـــواي ؛)DP/FPA/CPD/ET/H/8( إثيوبيـــا  
 الســــــــورية العربيــــــــة واجلمهوريــــــــة ؛)DP/FPA/CPD/TZA/8( املتحــــــــدة ترتانيــــــــا

)DP/FPA/CPD/SYR/8 و Corr.1(والعراق ؛ )DP/FPA/CPD/IRQ/2(؛  
ــاين التمديــد علــى ووافــق   ــة للــربامج واحــدة ســنة ملــدة الث  األمــم لصــندوق القطري
 ملــدة للفلــبني القطــري الربنــامج متديــد وعلــى والــيمن، اجلزائــر مــن لكــل للســكان املتحــدة
  ؛)DP/FPA/2016/2( سنتني

 التنفيـذي،  املـدير  عليـه  وافـق  الذي واحدة، سنة ملدة األول بالتمديد علما وأحاط  
  ).DP/FPA/2016/2( لغانا القطري للربنامج

  
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مبكتب املتعلق اجلزء

  .املشاريع خدمات ملكتب التنفيذي املدير بيان إىل استمع  
  

  املشترك اجلزء    

  ٦ البند
  احلسابات مراجعي جملس توصيات

ــدا   ــق ٢٠١٦/٢ قــرارال عتم ــي جملــس بتوصــيات املتعل  املتصــلة احلســابات مراجع
 مراجعـي  جملـس  توصـيات  تنفيذ عن تقرير: اإلمنائي املتحدة األمم برنامج: التالية بالتقارير

 جملـس  تقريـر  متابعـة : للسكان املتحدة األمم وصندوق ؛)DP/2016/6( ٢٠١٤ احلسابات،
 ؛)DP/FPA/2016/1( التوصـيات  تنفيذ حالة: ٢٠١٤ لعام املتحدة األمم حسابات مراجعي

 مراجعــي جملــس توصــيات تنفيــذ عــن تقريــر: املشــاريع تخلــدما املتحــدة األمــم تــبومــك
  ).DP/OPS/2016/1( ٢٠١٤ لسنة احلسابات
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  : التالية اخلاصة واملناسبات الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات أيضا وعقد  
 املتحـدة  األمـم  ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

  املشاريع خلدمات

  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ بشأن إحاطة جلسة  
  

  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 ونوافـذ  األساسـي  التمويـل ( اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  متويـل  بشـأن  رمسـي  غري حوار
  )املواضيعي التمويل

  
  للسكان املتحدة األمم صندوق

 العائــد وحتقيــق والطفــل األم صــحة معاجلــة أجــل مــن شــراكات”: بعنــوان خاصــة مناســبة
  “الطليعة يف املعتقد إىل املستندة األفريقية املنظمات: الدميوغرايف
 األمـم  لصـندوق  االسـتراتيجية  للخطـة  املـدة  منتصف استعراض بشأن رمسية غري مشاورات

  .٢٠١٧- ٢٠١٤ للسكان، املتحدة
  ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨

 

    ٢٠١٦/٤ 

 ٢٠١٧- ٢٠١٤استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية للربنامج اإلمنـائي للفتـرة       
  والتقرير السنوي ملديرة الربنامج

  
  ،إن الس التنفيذي  

بشأن االستعراض التجميعـي والتقريـر السـنوي     ٢٠١٣/١١قراراته  إىليشري   - ١  
ملديرة الربنامج بشأن اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي: األداء والنتـائج للفتـرة   

ــرة     ٢٠١٣/٢٧؛ و٢٠١٢-٢٠٠٨ ــتراتيجية للفتـــ ــائي االســـ ــامج اإلمنـــ ــة الربنـــ ــأن خطـــ   بشـــ
نوي ملديرة الربنامج عن تنفيذ خطـة الربنـامج   بشأن التقرير الس ٢٠١٥/٧؛ و ٢٠١٧-٢٠١٤

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤اإلمنائي االستراتيجية للفترة 
باستعراض منتصـف املـدة للخطـة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي        حييط علما  - ٢  
 (DP/2016/9) ٢٠١٥، مبا يف ذلك التقرير السنوي ملديرة الربنامج لعام ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 

  ومرفقاته؛
  مبواءمــة أعمــال الربنــامج اإلمنــائي مــع اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة         يرحــب  - ٣  
  ، والنتائج اليت حتققت يف منتصف املدة؛٢٠١٧-٢٠١٤
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بــالتحليالت اجلديــدة للنســبة املئويــة للمكاتــب القطريــة بشــأن   أيضــا يرحــب  - ٤  
 ٢٠١٧زيادة اإلبالغ يف التقرير السـنوي ملـديرة الربنـامج عـام      ويطلب ،بلوغ املعامل التراكمية

ويطلب  ،عن تغيريات النسب املئوية للمكاتب القطرية اليت تفي باملعامل التراكمية أو تتجاوزها
أيضا إىل الربنامج اإلمنائي مواصلة حتسني جودة البيانـات والتحلـيالت والتقييمـات املسـتخدمة     

  ية والصالت بني النتائج احملققة على الصعيدين العاملي والقطري؛لقياس أداء املكاتب القطر
أن معظــم املؤشــرات اجلنســانية جتــاوزت األهــداف      ويالحــظ مــع التقــدير    - ٥  

املرحلية املقررة هلا، وحيـث الربنـامج اإلمنـائي علـى اختـاذ إجـراءات وإعـداد تقـارير عنـد ختلُّـف           
ويشجع الربنامج اإلمنائي علـى   ،النتائج األوسع نطاقاالنتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني عن 

مواصلة دعم جهود تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والتحول صوب مزيد مـن التـدخالت الـيت    
  حتقق التغيري؛

-٢٠١٤ على أن الرؤية والنتـائج املتوقعـة للخطـة االسـتراتيجية للفتـرة      يوافق  - ٦  
ومـع   ٢٠٣٠مـع خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       متسقني على وجه العموم اتساقا جيدا ٢٠١٧

  أهداف التنمية املستدامة؛
بالتزام الربنامج اإلمنائي بزيـادة تعزيـز أدائـه املؤسسـي مـن خـالل تنفيـذ         يرحب  - ٧  

مـن تقريـر مـديرة     ٨٤على النحو املـبني يف الفقـرة    ٢٠١٧-٢٠١٦خطة عمل موسعة يف الفترة 
 ٢٠١٧-٢٠١٤الربنــــامج بشــــأن اســــتعراض منتصــــف املــــدة للخطــــة االســــتراتيجية للفتــــرة   

(DP/2016/9)؛  
من تقرير  ٨و  ٧أن التغيريات اليت اقترحها الربنامج اإلمنائي يف املرفقني  يقرر  - ٨  

ــرة      ــامج عــن اســتعراض منتصــف املــدة للخطــة االســتراتيجية للفت  ٢٠١٧-٢٠١٤مــديرة الربن
(DP/2016/9) شــاورات مــع الــدول األعضــاء، مبــا يف ذلــك يف ســياق ســتحتاج إىل مزيــد مــن امل

  إعداد اخلطة االستراتيجية املقبلة؛
إزاء اســتمرار االجتــاه التنــازيل للمــوارد وال ســيما املــوارد    يعــرب عــن القلــق   - ٩  

حيد من قدرة الربنامج اإلمنـائي علـى كفالـة فعاليـة التنميـة العامليـة واحلفـاظ علـى          األساسية، مما
  الربناجمية؛ نيةمتويل امليزا
مزيـدا مـن    ،يف التقريـر السـنوي املقبـل    ،إىل الربنامج اإلمنـائي أن يقـدم   يطلب  - ١٠  

  التحليالت بشأن العالقة بني املوارد املالية املقررة والنفقات الفعلية والنتائج احملققة؛
إىل الربنامج اإلمنائي أن يبدأ يف وقت مبكـر األعمـال التحضـريية     أيضا يطلب  - ١١  

لخطة االستراتيجية املقبلة، بالتشاور الكامل مع الـس التنفيـذي، ومـع املراعـاة التامـة لنتـائج       ل
سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع ـا         ٤االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل    

ــة لعــام     ــدروس املســتفادة مــن اســتعراض   ٢٠١٦منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنمي ، وال
ــدة،  ــف املـ ــذي      منتصـ ــس التنفيـ ــة للمجلـ ــة الثانيـ ــدورة العاديـ ــق يف الـ ــة طريـ ــدم خارطـ وأن يقـ

  ، بشأن املشاورات املقررة إلعداد اخلطة االستراتيجية املقبلة؛٢٠١٦ لعام
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التعاون مع صناديق وبرامج األمم املتحـدة األخـرى أثنـاء     يالحظ مع التقدير  - ١٢  
التحضري الستعراض منتصف املدة ويشجع على زيادة احلـوار واملشـاركة خـالل إعـداد اخلطـة      
االستراتيجية املقبلة وتعزيز التكامل، والتماسك، والفعالية، يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام 

  وأهداف التنمية املستدامة؛ ٢٠٣٠
بشــكل التقريــر الســنوي الــذي جيمــع بــني التقــدم الســنوي احملــرز          يرحــب  - ١٣  

ــامج مواصــلة         ــديرة الربن ــب إىل م ــتراتيجية، ويطل ــة االس ــذ اخلط ــي لتنفي واالســتعراض التجميع
، كمــا ٢٠١٧اسـتخدام هـذه الصـيغة للتقريـر السـنوي الــذي سـيقدم يف الـدورة السـنوية لعـام          

 ٢٠٢١-٢٠١٨ة االسـتراتيجية للربنـامج اإلمنـائي للفتـرة     يطلب إىل مديرة الربنامج تقدمي اخلط
  .٢٠١٧أثناء الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
  

    ٢٠١٦/٥  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة للربنامج اإلمنائي للفترة     

  
  ،إن الس التنفيذي  

  باسـتعراض منتصـف املـدة للعنصـر املؤسسـي يف امليزانيـة املتكاملـة         حييط علما  - ١  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤

بتقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن    أيضــا حيــيط علمــا  - ٢  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة للربنامج اإلمنائي 

كـــال مـــن العنصـــرين الربنـــاجمي  علـــى أن تتضـــمن امليزانيـــة املتكاملـــة يشـــدد  - ٣  
واملؤسسي ويطلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يكفل تغطيـة التقـارير املقبلـة لكـال العنصـرين علـى       

  حد سواء؛
الــذي الحــظ ضــرورة احلفــاظ   ٢٠١٣/٢٨إىل قــرار الــس التنفيــذي  يشــري  - ٤  

ــات      ــابات والتحقيقـ ــة احلسـ ــب مراجعـ ــوارد ملكتـ ــن املـ ــة مـ ــتويات كافيـ ــى مسـ ــب ،علـ  ومكتـ
األخالقيات، ومكتب التقييم، وطلب أن تقدم كبنود مفصلة يف امليزانيـة خمصصـات كـل منـها     

  استنادا إىل خطط عملها اليت وافق عليها الس التنفيذي أو اليت أُطلع عليها؛
ــذي    يشــري  - ٥   ــس التنفي ــرار ال ــوارد     ٢٠١٥/١٦إىل ق ــى أن امل ــذي شــدد عل ال

يها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وأا أساسية للحفـاظ علـى   العادية هي الركيزة اليت يستند إل
الطــابع املتعــدد األطــراف واحملايــد والشــامل لواليتــه ولتنفيــذ أعمالــه، ويشــجع يف هــذا الصــدد   
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة تعبئة هذه املوارد، مع مواصـلة تعبئـة مـوارد أخـرى     

  سيما أفقرها وأضعفها؛ ن املستفيدة من الربنامج، واللتلبية احتياجات مجيع البلدا
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بأن تقاسم احلكومات للتكاليف يشكل آلية متويل طوعية تعزز امللكيـة   يسلِّم  - ٦  
ــة، ويشــدد   ــربامج القطري ــة وتســهم يف إجنــاز ال علــى ضــرورة مراعــاة   ،يف هــذا الصــدد  ،الوطني

ات حفــز التمويــل األقــل   الســمات اخلاصــة بتقاســم احلكومــات للتكــاليف عنــد دراســة آليــ       
تقييدا/ختصيصـــا مـــن املـــوارد األخـــرى، مـــع احلـــرص علـــى مواءمـــة هـــذه املـــوارد مـــع اخلطـــة 

  االستراتيجية؛
الــــذي وافــــق الــــس فيــــه   ٢٠١٣/٢٨إىل قــــرار الــــس التنفيــــذي  يشــــري  - ٧  

ــى ــرة          عل ــة للفت ــة املتكامل ــة للعنصــر املؤسســي يف امليزاني ــوارد العادي ــن امل ــادات م ختصــيص اعتم
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤

ــائج يف      يســلِّم  - ٨   ــى النت ــة القائمــة عل ــامج اإلمنــائي قــد أدرج ــج امليزن ــأن الربن ب
ميزانيته املتكاملة، ويطلب إىل الربنامج اإلمنـائي تقـدمي معلومـات بشـأن بنـود اإلنفـاق الرئيسـية        

بلـة بشـأن   حتت بند املـوارد املتصـلة بالوظـائف واملـوارد غـري املتصـلة بالوظـائف يف التقـارير املق        
  امليزانية املتكاملة، وحتسني حتليل الفروق بني النفقات مقارنة بتقديرات التخطيط؛

خبفــض التكــاليف اإلداريــة كنســبة مــن العنصــر املؤسســي يف امليزانيــة   يرحــب  - ٩  
املتكاملــة، ويشــجع علــى مواصــلة العمــل مــن أجــل إحــراز تقــدم بشــأن األهــداف القائمــة يف     

  اال؛ هذا
بالتقدم الذي أحرزه الربنامج اإلمنـائي يف مواءمـة التكـاليف مـن خـالل       يسلِّم  - ١٠  

 ،تنفيذ سياسة استرداد التكاليف، ويشري إىل ضرورة إحراز الربنـامج اإلمنـائي ملزيـد مـن التقـدم     
ويشجع اجلهات اليت تقدم املسامهات للربنامج على التقيـد جبوانـب سياسـة اسـترداد التكـاليف      

  ؛٢٠١٣/٩ها الس التنفيذي يف القرار اليت وافق علي
ويتطلع إىل نتائج التقييم اخلـارجي واملسـتقل ملـدى     ٢٠١٣/٩إىل قراره  يشري  - ١١  

  ؛٦٧/٢٢٦اتساق ومواءمة منهجية استرداد التكاليف مع قرار اجلمعية العامة 
ائي علـى العمـل مـع الكيانـات األخـرى التابعـة ملنظومـة        الربنـامج اإلمنـ   يشجع  - ١٢  

، وخطـة  ٢٠٣٠األمم املتحدة لضمان اتباع ج متكامل يف تنفيذ خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
  أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ عمل أديس

األمــم املتحــدة إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــوم بالتشــاور مــع صــندوق   يطلــب  - ١٣  
للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني       

ــن    ــتفادة مــ ــدروس املســ ــاة الــ ــاء، مبراعــ ــب االقتضــ ــرأة، حســ ــرة   املــ ــة للفتــ ــة املتكاملــ   امليزانيــ
  .٢٠٢١-٢٠١٨، لدى التحضري للميزانية املتكاملة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٤

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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    ٢٠١٦/٦  
  التقرير السنوي عن التقييم (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي)    

  
  ،إن الس التنفيذي  

  وبالتقرير السنوي الكامل؛ (DP/2016/13)باملوجز  حييط علما  - ١  
  إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي معاجلة املسائل املطروحة؛ يطلب  - ٢  
إىل استعراض سياسة التقييم اجلديدة للربنامج اإلمنائي يف الدورة املقبلة  يتطلع  - ٣  

  للمجلس التنفيذي؛
مع القلق اخنفاض ميزانية مكتب التقييم املستقل، وحيث اإلدارة علـى   يالحظ  - ٤  

مـع املسـتويات الـيت حـددها الـس يف امليزانيـة املتعـددة السـنوات،         توفري موارد كافيـة متسـقة   
وختصيص هذه املـوارد يف الوقـت املناسـب ملكتـب التقيـيم املسـتقل وملهـام التقيـيم الالمركـزي          

  للتأكد من قدرما على االضطالع بعملهما بفعالية؛
جـودة مهمـة   اخلطـوات الـيت اختـذا إدارة الربنـامج اإلمنـائي لتحسـني        يالحظ  - ٥  

وحيث إدارة الربنامج اإلمنائي ومكتب التقييم املسـتقل علـى مواصـلة اختـاذ      ،التقييم الالمركزي
اخلطـوات الالزمـة لتعزيـز جـودة التقيـيم الالمركـزي مبـا يف ذلـك تعزيـز القـدرات علـى صــعيد            
مراكــز اخلــدمات اإلقليميــة وعلــى الصــعيد القطــري، فضــال عــن سلســلة ضــمان اجلــودة علــى    

  املنظمة؛ نطاق
إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يكفــل إجــراء التقــارير الســنوية املقبلــة بشــأن  يطلــب  - ٦  

التقييم لتحليل النتائج واألنشطة املنفذة مبزيد من الوضوح مع اإلشارة إىل خطة العمل السنوية 
  املعتمدة ملكتب التقييم املستقل؛

 ٢٠١٦زانيتــه لعــامي علــى برنــامج عمــل مكتــب التقيــيم املســتقل ومي  يوافــق  - ٧  
  (املقترحة). ٢٠١٧ و

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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    ٢٠١٦/٧  
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية: التقرير السنوي املتكامل بشأن النتـائج الـيت       

واســتعراض منتصــف املــدة لإلطــار االســتراتيجي للفتــرة   ٢٠١٥حققهــا الصــندوق عــام 
٢٠١٧- ٢٠١٤  

  
  إن الس التنفيذي  

بالنتائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة         حييط علما  - ١  
  والوضع اإلجيايب للصندوق يف بيئة التمويل اإلمنائي املتغرية؛ ٢٠١٥ عام

 ٢٠١٧- ٢٠١٤أن استعراض منتصف املدة لإلطار االسـتراتيجي للفتـرة    يالحظ  -  ٢  
هــداف احملــددة، ويف هــذا الصــدد، يرحــب   يؤكــد األداء القــوي املتواصــل للصــندوق يف ضــوء األ  

  مبصفوفة النتائج واملوارد املتكاملة املنقحة؛
باملركز االستراتيجي للصندوق يف ما يتعلـق بوضـع الـربامج االبتكاريـة      يسلم  - ٣  

والشراكات مع القطـاعني العـام واخلـاص، وال سـيما تلـك املتصـلة بتعبئـة املـوارد احملليـة لـدعم           
ــة الكــبرية          ــة، ويالحــظ األمهي ــاطق احملروم ــة الصــغرية يف املن ــرية واملشــاريع التجاري ــر الفق األس

املاليـة، مـن أجـل تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة         “امليل األخري”اذج البتكارات الصندوق، ومن
، وخطة عمل أديس أبابا، وبرنامج عمل إسطنبول، وغريها من االتفاقات الدولية ٢٠٣٠لعام 
  الصلة؛ ذات

يكل التمويل ذي األربع نوافذ التابع للصـندوق باعتبـاره خيـارا     أيضا يسلم  - ٤  
ري األساسـية) مــن املـوارد، فضــال عـن الــدور احلاسـم للمــوارد     جـذابا للمســامهات األخـرى (غــ  

  العادية؛
ــغ    يعــرب عــن القلــق   - ٥   ــة مبل ــزال دون عتب ــون  ٢٥ألن املــوارد العاديــة ال ت ملي

دوالر املتفق عليه يف اإلطار االستراتيجي مـن أجـل ضـمان تواجـد الصـندوق ومنـاذج التمويـل        
 ،دان منوا، كما يالحظ مع القلق أنه نتيجـة لـذلك  من أقل البل ٤٠يقل عن  ال ما االبتكارية يف
يف  ٣١إىل  ٢٠١٣يف عـام   ٣٣اليت يقدم الصندوق هلا الدعم من  منوا البلدانأقل اخنفض عدد 

  ؛٢٠١٥عام 
التزامه بدعم عمـل الصـندوق خـالل السـنتني املقبلـتني مبـا يف ذلـك مـن          جيدد  - ٦  

  املوارد العادية؛خالل تشجيع الدول على متويل كامل االحتياجات من 
بضــرورة وجــود قاعــدة موثوقــة مــن املــوارد العاديــة وفقــا لالســتعراض   يســلم  - ٧  

سنوات لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع ا منظومـة   ٤الشامل الذي جيري كل 
األمم املتحدة لضمان احتفاظ الصندوق بقدرته علـى االبتكـار، ليتسـىن لـه زيـادة تعبئـة مـوارد        
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فية، وإتاحة متابعة االستثمارات، مبا يف ذلك عن طريق تعبئة املوارد احمللية ألغراض التنمية إضا
مـن أقـل البلـدان منـوا علـى النحـو        ٤٠احمللية، مع إدراك أمهيـة ضـمان وجـوده يف مـا يصـل إىل      

  ؛٢٠١٤/٢املطلوب يف القرار 
ام الصــندوق علــى مواصــلة استكشــاف ســبل جديــدة جلمــع واســتخد يشــجع  - ٨  

  مصادر مبتكرة للتمويل، مبا يتسق مع واليته بغية حتقيق أكرب أثر إمنائي ألقل البلدان منوا؛
الدول األعضاء اليت مل تسـاهم يف املـوارد العاديـة للصـندوق، إىل القيـام       يدعو  - ٩  

  مليون دوالر يف العام من املوارد العادية؛ ٢٥يكفل متكنه من بلوغ هدف الــ  بذلك، مبا
بشــكل التقريــر الســنوي الــذي جيمــع بــني التقــدم الســنوي احملــرز          رحــبي  - ١٠  

 للمشـاريع  املتحـدة  األمـم  صـندوق واالستعراض التجميعـي لإلطـار االسـتراتيجي، ويطلـب إىل     
  .٢٠١٧أن يواصل استخدام هذا الشكل يف الدورة السنوية لعام  اإلنتاجية

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
  

    ٢٠١٦/٨  
  املتحدة: تقرير مديرة الربنامجمتطوعو األمم     

  
  ،إن الس التنفيذي  

ــر فتــرة الســنتني املرتكــز علــى النتــائج الــذي أعدتــه مــديرة     حيــيط علمــا  - ١   بتقري
  ؛(DP/2016/15)الربنامج 
املتحـدة   متطـوعي األمـم  جلميـع متطـوعي األمـم املتحـدة و     يعرب عن التقدير  - ٢  

الذين حشدهم برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة إلسـهامام البـارزة يف       العاملني على اإلنترنت
 ٣,٨وال سـيما أن   ٢٠١٥-٢٠١٤السالم والتنمية على الصعيد العـاملي خـالل فتـرة السـنتني     

يف املائة مـن متطـوعي األمـم املتحـدة هـم مـن بلـدان جنـوب الكـرة األرضـية وهـي نسـبة متثـل              
  بني بلدان اجلنوب؛ ما ة كبرية يف التعاون يفمسامه

نـامج متطـوعي األمـم املتحـدة علـى نتـائج وإجنـازات منتصـف املـدة          برب يشيد  - ٣  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤إلطاره االستراتيجي للفترة 

بالدعم املقدم مـن متطـوعي األمـم املتحـدة إىل البلـدان املسـتفيدة مـن         يرحب  - ٤  
الربنامج ومؤسسات األمم املتحدة يف ما يتعلق باجلهود الرامية إىل حتقيـق السـالم والتنميـة مـن     

  خالل الدمج بني املتطوعني والعمل التطوعي؛
ز يف اتبـاع  أن يستفيد برنامج متطوعي األمم املتحـدة مـن التقـدم احملـر     يطلب  - ٥  

نهج تطلعية وابتكارية وشراكات من أجل إعداد حلول تطوعية للتحديات اليت تواجـه التنميـة   
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ــام    ــة املســتدامة لع ــل    ٢٠٣٠املســتدامة يف خطــة التنمي ــاون مــع الشــركاء مث ــك التع ، مبــا يف ذل
  األوساط األكادميية واتمع املدين، والقطاع اخلاص، وغريها؛

متطـوعي األمـم املتحـدة ملشـاركته النشـطة يف وضـع خطـة        على برنـامج   يثين  - ٦  
، وعلــى وجــه اخلصــوص، يرحــب بــدور برنــامج متطــوعي األمــم ٢٠٣التنميــة املســتدامة لعــام 

املتحدة يف تنفيذ خطة العمل الراميـة إىل إدمـاج العمـل التطـوعي يف سياسـات وبـرامج السـالم        
  ؛٧٠/١٢٩اجلمعية العامة بعده، متاشيا مع قرار  والتنمية يف العقد املقبل وما

ــدول األعضــاء        يطلــب  - ٧   ــع ال ــام م ــم املتحــدة التشــاور بانتظ إىل متطــوعي األم
والشركاء املعنيني، يف مشاورة غري رمسية عادية للمجلس التنفيذي، بشأن خطة العمل لضمان 

ين من أجل حث املزيد من األشخاص علـى اسـتخدام   تكثيف جهود أصحاب املصلحة املتعدد
  العمل التطوعي كوسيلة لالخنراط يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛

حلفاظ علـى  املتمثل يف ا بنهج متطوعي األمم املتحدة يف منتصف املدة يرحب  - ٨  
ع ألهــداف االســتراتيجية، ويالحــظ أنــه وإن كــان اإلجنــاز الكامــل جلميــ لتحقيــق اــج طمــوح 

األهــداف املؤديــة إىل نتــائج يواجــه حتــديا كــبريا، فــإن هــذه األهــداف الســامقة ال تــزال توجــه   
متطوعي األمم املتحدة على حنو استراتيجي، وهي بالغـة األمهيـة بالنسـبة لكـل مـن أثـر التنميـة        

  واالستدامة املالية ملتطوعي األمم املتحدة على املدى البعيد؛
يل والنتــائج ملنتصــف املــدة لربنــامج متطــوعي األمــم بالتحليــل املــا حيــيط علمــا  - ٩  

، وبالتحديد أمهية املوارد العادية، الـيت قدمتـها الـدول األعضـاء     ٢٠١٥-٢٠١٤املتحدة للفترة 
إىل برنامج متطوعي األمم املتحدة عن طريق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالنسبة إىل قاعـدة  

  جناز واليته األساسية؛عمليات برنامج متطوعي األمم املتحدة إل
الدور احلاسم لصندوق التربعات اخلاص بوصـفه عنصـرا ال غـىن     يؤكد جمددا  - ١٠  

عنـه مـن مـوارد برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة ويـوفر التمويـل األويل للمشـاريع االبتكاريـة،            
  بذلك.ويدعو مجيع شركاء التنمية الذين ميكنهم وضعهم من املسامهة يف الصندوق إىل القيام 

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
  

    ٢٠١٦/٩  
اســـتعراض منتصـــف املـــدة للخطـــة االســـتراتيجية لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان للفتـــرة      

  والتقرير السنوي للمدير التنفيذي ٢٠١٧- ٢٠١٤

  ،إن الس التنفيذي  

بالوثــــائق الــــثالث الــــيت يتــــألف منــــها تقريــــر املــــدير التنفيــــذي   حيــــيط علمــــا  -  ١  
(DP/FPA/2016/2 (Part I))  مبـــا يف ذلـــك املرفقـــات ذات الصـــلة واملتاحـــة علـــى املوقـــع الشـــبكي ،

  للصندوق؛
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 باالســتنتاجات الــواردة يف التقريــر ويف إطــار النتــائج املتكامــل املــنقح  يرحــب  - ٢  
)DP/FPA/2016/2 (Part I) باعتبارها خطوات مهمة يف مواءمة اخلطة االسـتراتيجية  ١، املرفق ،(

للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف مـا  ، واالستعراض العاملي ٢٠١٧-٢٠١٤للصندوق للفترة 
  ؛٢٠٣٠ملستدامة لعام وخطة التنمية ا ٢٠١٤بعد عام 
يف تنفيــذ اخلطــة  ٢٠١٥-٢٠١٤بالتقــدم احملــرز خــالل الفتــرة  أيضــا يرحــب  - ٣ 

االستراتيجية مع التسليم يف الوقت نفسه بالتحديات املقبلـة املتعلقـة مبواصـلة تنفيـذه، ويرحـب      
  أيضا بالتزام إدارة الصندوق باحلفاظ على التركيز االستراتيجي للصندوق؛

 إطـــــار النتـــــائج املتكامـــــل املـــــنقح للخطـــــة االســـــتراتيجية،   علـــــى يوافـــــق  - ٤ 

٢٠١٧-٢٠١٤ )DP/FPA/2016/2 (Part I)،  والتنقيحات الالحقة للتدخالت العاملية ١املرفق (
ايل واإلقليميــة، ويشــجع مجيــع البلــدان علــى مســاعدة الصــندوق مــن أجــل بلــوغ الــرقم اإلمجــ   

للموارد العادية واملوارد األخرى ملا تبقى من فترة اخلطة االستراتيجية، بوسائل منها التعهـدات  
  املتعددة السنوات؛

اإلبــالغ عــن حتليــل النتــائج واألداء يف التقريــر الســنوي   يالحــظ مــع التقــدير  - ٥ 
دروس املسـتفادة  للمدير التنفيذي، ويطلب إىل الصندوق أن يقدم املزيد من املعلومات بشأن ال

  وإجراءات حتسني الربجمة؛
علـــى أمهيـــة املـــوارد العاديـــة يف مـــا يتعلـــق بالتنفيـــذ الفعـــال للخطـــة    يشـــدد  - ٦ 

االستراتيجية، ويشجع البلدان على زيادة مسامهاا يف املوارد العاديـة لصـندوق األمـم املتحـدة     
  للسكان؛
ل التحضـريية للخطـة   إىل صندوق األمـم املتحـدة للسـكان بـدء األعمـا      يطلب  - ٧ 

االستراتيجية املقبلة يف وقت مبكر، بالتشاور الكامل مع الس التنفيـذي، ومـع املراعـاة التامـة     
لنتائج االستعراض الشـامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة الـيت           

تفادة مــن ، والــدروس املســ٢٠١٦تضــطلع ــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة لعــام   
استعراض منتصف املدة، وتقدمي خارطة طريق يف الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

  بشأن املشاورات املقررة إلعداد اخلطة االستراتيجية املقبلة؛ ٢٠١٦
التعاون مع صناديق وبرامج األمم املتحدة األخرى خالل  يالحظ مع التقدير  - ٨ 

دة، ويشجع على زيادة احلوار واملشاركة خـالل إعـداد اخلطـة    التحضري الستعراض منتصف امل
تعزيز التكامل، والتماسك، والفعالية لدعم خطة التنمية املستدامة من أجل االستراتيجية املقبلة 

  وأهداف التنمية املستدامة؛ ٢٠٣٠ لعام
بشــكل التقريــر الســنوي الــذي جيمــع بــني التقــدم الســنوي احملــرز          يرحــب  - ٩ 

ــذي مواصــلة         ــدير التنفي ــب إىل امل ــتراتيجية، ويطل ــة االس ــذ اخلط ــي لتنفي واالســتعراض التجميع
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، ٢٠١٧استخدام هذه الصيغة بالنسبة للتقرير السنوي الـذي سـيقدم يف الـدورة السـنوية لعـام      
اخلطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسـكان  ويطلب كذلك إىل املدير التنفيذي، تقدمي 

  .٢٠١٧، يف الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي عام ٢٠٢١-٢٠١٨للفترة 
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

  
    ٢٠١٦/١٠  
  ٢٠١٧- ٢٠١٤استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان     

  
  ،إن الس التنفيذي  

ــم      حيــيط علمــا   - ١  ــة لصــندوق األم ــة املتكامل ــدة للميزاني باســتعراض منتصــف امل
، املقــدم بــاالقتران مــع اســتعراض  (DP/FPA/2016/3) ٢٠١٧-٢٠١٤املتحــدة للســكان للفتــرة 

 ٢٠١٧-٢٠١٤الفتـــرة للخطـــة االســـتراتيجية لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان،  منتصـــف
(DP/FPA/2016/2 (Part I))؛  

ــا كــذلك   -  ٢  ــن      حيــيط علم ــة ع ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــر اللجن بتقري
 ٢٠١٧- ٢٠١٤صندوق األمم املتحدة للسكان للفتـرة  استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة ل

(DP/FPA/2016/4)؛  
ــرادات املتوقعــة املنقحــة، كمــا      يقــر  - ٣   ــاحتواء املنظمــة للتكــاليف يف ضــوء اإلي ب

ــدخالت        ــية والت ــة املؤسس ــة للميزاني ــادات املنقحــة املطلوب ــاض االعتم ــن اخنف العامليــة  يتضــح م
  واإلقليمية؛

جبهود الصندوق من أجل مواءمة التكاليف مع إطار التصنيف املنسـق   يرحب  - ٤  
للتكاليف الذي أقره الس التنفيذي، مما ميثل ميزانية تعكس بصورة أدق األنشطة املضطلع ا 

  داخل املنظمة؛
بأن صندوق األمم املتحدة للسكان قد أدمج ج امليزنة القائمـة علـى النتـائج     يقر  -  ٥  

  يف ميزانيته املتكاملة، ويطلب إىل الصندوق حتسني الفروق بني النفقات وتقديرات التخطيط؛
باملعلومات املتعلقة باسترداد التكاليف الـواردة يف التقريـر، وحيـث     حييط علما  - ٦  

على التقيد التام بسياسة استرداد التكاليف اليت أقرها الس التنفيذي  الصندوق واملسامهني فيه
، مبـا يف ذلـك اسـترداد التكــاليف غـري املباشـرة وحتميـل التكـاليف املباشــرة        ٢٠١٣/٩يف قـراره  

  النامجة عن تنفيذ املشاريع والربامج املمولة من موارد أخرى؛
ت التقييم اخلـارجي واملسـتقل   ويتطلع إىل استنتاجا ٢٠١٣/٩إىل قراره  يشري  - ٧  

  ؛٦٧/٢٢٦ملدى اتساق وتواؤم منهجية استرداد التكاليف مع قرار اجلمعية العامة 
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إىل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان أن يقــوم، بالتشــاور مــع برنــامج  يطلــب  - ٨  
ئـة األمــم املتحـدة للمـرأة، حســب االقتضـاء، واألخــذ     األمـم املتحـدة اإلمنــائي واليونيسـيف وهي   

أثنــاء التحضــري  ٢٠١٧-٢٠١٤بالــدروس املســتفادة ذات الصــلة مــن امليزانيــة املتكاملــة للفتــرة 
  ؛٢٠٢١-٢٠١٨للميزانية املتكاملة للفترة 

بتقييم السبل الكفيلة بتعزيز امليزنة القائمة على النتـائج، يف إعـداد    حييط علما  - ٩  
  ؛٢٠٢١-٢٠١٨ية املتكاملة املقترحة للفترة امليزان

ــرة    يوافــــق  - ١٠   ــة اإلمجاليــــة للميزانيــــة املؤسســــية للفتــ   علــــى التقــــديرات املنقحــ
ماليني دوالر ويالحـظ أن هـذه التقـديرات تشـمل مبلـغ       ٦٠٩,٩مببلغ قدره  ٢٠١٧-٢٠١٤

  مليون دوالر السترداد التكاليف من موارد أخرى؛ ١٥٠,٤
بشــأن رفــع مســتوى متويــل االســتجابة اإلنســانية    ٢٠١٥/٣إىل قــراره  يشــري  - ١١  

لصندوق األمم املتحدة للسكان ويشدد على أمهيـة ترتيبـات التمويـل الـواردة فيـه، ويتطلـع إىل       
التقرير املقدم من صندوق األمم املتحدة للسكان بشـأن متويـل االسـتجابة اإلنسـانية يف الـدورة      

  ؛٢٠١٧العادية األوىل لعام 
  علــــى التقــــديرات املنقحــــة للتــــدخالت العامليــــة واإلقليميــــة للفتــــرة  يوافــــق  - ١٢  
  مليون دوالر؛ ٢٣١,٥مببلغ قدره  ٢٠١٧-٢٠١٤

أنه ينبغي استخدام املبالغ املخصصـة لتحقيـق نتـائج اخلطـة االسـتراتيجية       يقرر  - ١٣  
  املرتبطة ذه املوارد؛

ل مـع الكيانـات األخـرى    صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى العمـ       يشجع  - ١٤  
التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة لضــمان اتبــاع ــج متكامــل يف تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة     

  ، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية.٢٠٣٠ لعام
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

  
    ٢٠١٦/١١  

    لصندوق األمم املتحدة للسكانالتقرير السنوي ملكتب التقييم التابع 
  ،إن الس التنفيذي  

  ٢٠١٥اجلزء ألف: التقرير السنوي بشأن التقييم لعام 

بشـأن مهمـة التقيـيم يف صـندوق األمـم املتحـدة       السـنوي  بالتقرير  حييط علما  - ١  
 ٢٠١٦خطــــة عمــــل مكتــــب التقيــــيم لعــــام      ، مبــــا يف ذلــــك (DP/FPA/2016/5)للســــكان 

  األول)، ورد اإلدارة على التقرير؛ (املرفق
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جمددا الدور الذي تضطلع به وظيفة التقييم يف صـندوق األمـم املتحـدة     يؤكد  - ٢  
، كما يؤكـد جمـددا   (DP/FPA/2013/5)للسكان وأمهية املبادئ الواردة يف سياسة التقييم املنقحة 

أمهية ختصيص املوارد الكافية للتقييم، مبا يف ذلك من املوارد األخرى للربامج املمولة من موارد 
  غري أساسية؛

بالتحسن يف جـودة التقييمـات الالمركزيـة، ويشـجع الصـندوق علـى        يرحب  - ٣  
مـن أجـل الرصـد والتقيـيم      مواصلة تعزيز القدرات وختصيص املوارد الكافية حسب االقتضـاء، 

  الالمركزيني؛
، ٢٠١٥بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر عـام      حييط علما  - ٤  

  ويشجع الصندوق على اختاذ املزيد من اإلجراءات لضمان تنفيذها بالكامل؛
عن حالـة وظيفـة التقيـيم يف     ٢٠١٧إىل مكتب التقييم اإلبالغ يف عام  يطلب  - ٥  
  األمم املتحدة للسكان.صندوق 

  
 الســكان تعـداد  لبيانـات  للسـكان  املتحــدة األمـم  صـندوق  لـدعم  املواضــيعي التقيـيم : بـاء  اجلـزء 

  ٢٠١٤-٢٠٠٥ للفترة السياسات وصياغة القرار اختاذ يف ا لالستنارة واملساكن

لبيانات وبالتقييم املواضيعي لدعم صندوق األمم املتحدة للسكان  علما حييط  - ٦  
، ورد ٢٠١٤-٢٠٠٥اختاذ القـرار وصـياغة السياسـات للفتـرة      لالستنارة ا يفتعداد السكان 

  التقرير؛ اإلدارة على
بنتائج واسـتنتاجات التقيـيم املواضـيعي، وخاصـة التسـليم بأمهيـة دور        يرحب  - ٧  

صندوق األمم املتحـدة للسـكان يف دعـم التعـداد داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ومـع املكاتـب           
اإلحصائية الوطنية، واملسامهة الكبرية الـيت وفرهـا دعـم الصـندوق جلولـة التعـداد السـكاين عـام         

  ؛٢٠١٠
الصـندوق يف دعـم البلـدان مـن أجـل القيـام جبولـة التعـداد         بأمهية عمـل   يسلم  - ٨  

، وبناء القدرة علـى توليـد واسـتخدام تلـك البيانـات، فضـال عـن بيانـات         ٢٠٢٠ السكاين لعام
التسجيل املدين واألحوال املدنيـة مـن أجـل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، ويؤكـد ضـرورة          

  من أجل يئة املنظمة يف هذا الصدد؛ تقدمي البلدان والشركاء اآلخرين الدعم الالزم
أن عــددا مــن املســائل االســتراتيجية الــيت أثــريت يف التقريــر تتطلــب     يالحــظ  - ٩  

استمرار االهتمام واملتابعة من جانب اإلدارة ويرحب بكون إدارة الصندوق قد نفذت بالفعـل  
  عددا من التوصيات الواردة يف التقرير؛
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يأخــذ يف االعتبــار بصــورة كاملــة توصــيات التقيــيم  إىل الصــندوق أن  يطلــب  - ١٠  
املواضيعي يف استجابته االستراتيجية والتشغيلية، وإدراج معلومات مستكملة عن التقدم احملـرز  

  .٢٠١٧يف الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

  
    ٢٠١٦/١٢  
  فيذيمكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: التقرير السنوي للمدير التن    

  
  ،إن الس التنفيذي  

بالتقرير السـنوي للمـدير التنفيـذي ويقـدر القيمـة املضـافة الـيت قـدمها          يرحب  - ١  
  املكتب إىل الشركاء، باعتباره منظمة ابتكارية وفعالة من حيث التكلفة، وتطلعية؛

ــدير     - ٢   ــع التق ــا م ــيط علم ــيط املــوارد      حي ــام املركــزي لتخط ــذ النظ بنجــاح تنفي
فضـــال عمـــا صـــاحب ذلـــك مـــن إدمـــاج إدارة مزايـــا   “خلـــدمات املشـــاريعمكتـــب واحـــد ”

ــة وســائر الصــكوك الســائلة،       ــة واســتثمارات النقدي ــات اخلزان واســتحقاقات املــوظفني، وعملي
  استنادا إىل توصيات جلنة االستثمارات؛

املكتب على مواصلة جهـوده لتيسـري الشـراكات بـني القطـاعني العـام        يشجع  - ٣  
ــز الشــديد علــى    واخلــاص يف جمــال ا الســتثمارات ذات األثــر االجتمــاعي املســتدام، مــع التركي

ــل تطــوير اهلياكــل األساســية والشــراء وإدارة        ــن قبي ــب م اــاالت الصــادر ــا تكليــف للمكت
ــة املؤسســية      ــاعتزام املكتــب إدخــال التعــديالت اهليكلي املشــاريع، ويف هــذا الســياق، يرحــب ب

ــن حــدة املخــا    ــف م ــة،    املالئمــة ــدف التخفي ــات املالي ــة بالســمعة وااللتزام ــة املتعلق طر احملتمل
  يتماشى مع أفضل املمارسات واملعايري الدولية ذات الصلة باحلوكمة والشفافية؛ ومبا

سالمة الوضع املايل للمكتب ويؤيد إنشاء صندوق لرأس املـال األويل   يالحظ  - ٤  
دف استخدام جزء من االحتياطيات التشغيلية للمكتـب مـن أجـل تقـدمي مسـامهات موجهـة       
إىل املشاريع االستثمارية يف مرحلة مبكـرة، يف اـاالت الصـادر ـا تكليـف للمكتـب، وذلـك        

غيري ويكون أثرها جلـيال يف البلـدان الـيت ـا وجـود ميـداين       دف تعزيز املبادرات اليت حتقق الت
ــا         ــة ومب ــات املتقارب ــات املاحنــة واملســتثمرين ذوي االهتمام ــع اجله ــاون م ــم املتحــدة، بالتع لألم
يتماشى متاما مع األولويات االسـتراتيجية للحكومـات املعنيـة ومـع برنـامج حتقيـق االتسـاق يف        

  األمم املتحدة.
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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    ٢٠١٦/١٣  

    مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان
  ،إن الس التنفيذي  

بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم      يرحب  - ١  
املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع يف معاجلـة مسـائل اإلدارة املتعلقـة       

  ؛٢٠١٤مبراجعة احلسابات يف عام 
ات باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسـاب  ينوه مع التقدير  - ٢  

  يبت فيها من تقارير سابقة؛ اليت مل
بإدراج رأي املراجعة احملـدود للحسـابات بشـأن مـدى كفايـة وفعاليـة        يرحب  - ٣  

أُطر احلوكمة وإدارة املخـاطر ونظُـم الرقابـة للمنظمـات، يف التقـارير السـنوية املقدمـة يف إطـار         
  وظائف املراجعة الداخلية للحسابات بكل واحدة منها على حدة؛

التقديرات املرضـية جزئيـا بالنسـبة للربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم         يالحظ  - ٤  
املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ويطلــب إىل كــل مــن وظــائف    
املراجعــة الداخليــة للحســابات إدراج األســاس املنطقــي الــذي يــدعم رأيهــا يف التقــارير املقبلــة،  

واصلة وتكثيـف اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز أداء احلوكمـة وإدارة      وحيث إدارة كل وكالة على م
  الرقابة؛ املخاطر وأُطر

أن عمليات مراجعة حسـابات الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق      يالحظ مع القلق  - ٥  
األمم املتحدة للسكان تشري إىل عدد من مواطن الضعف املتكررة مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـإدارة    
الربامج، واملشتريات، واحلوكمة، واإلدارة املالية، ويقدر املعلومـات املقدمـة مـن اإلدارة بشـأن     

ضـعف هـذه، وحيـث اإلدارة علـى مواصـلة وتكثيـف اجلهـود        اجلهود املبذولـة ملعاجلـة مـواطن ال   
  الرامية إىل معاجلة هذه املسائل وتقدمي املزيد من املعلومات عن أثر التدابري اليت اختذا.

  
  وفيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي:  

بالتقرير الصادر بشأن املراجعة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات     حييط علما  - ٦  
(DP/2016/16)ومرفقاته ورد اإلدارة؛ ،  

عـــن دعمـــه املتواصـــل لتعزيـــز مهـــام املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات   يعـــرب  - ٧  
  والتحقيقات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

اده مــن تــدين مســتوى مــا أُبلــغ يف التحقيقــات عــن اســترد يالحــظ مــع القلــق  - ٨  
املبالغ اليت كانت عرضة لالحتيال، ويرحـب بـاجلهود املبذولـة الراميـة إىل حتديـد العقبـات الـيت        
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تعرقل االنتعاش، وحيث الربنامج اإلمنـائي علـى بـذل قصـارى جهـده لضـمان اسـترداد األمـوال         
اليت كانت عرضة لالحتيال يف الوقت املناسب، ويرحب بعمل املنظمـة بشـأن نظُـم وعمليـات     

  مكافحة الغش، وحيث الربنامج اإلمنائي على حتديد أولويات هذا العمل؛
أن االشـــتراء ال يـــزال ميثـــل قضـــية متكـــررة يف مراجعـــة  يالحـــظ مـــع القلـــق  - ٩  

يقرب من ثُلث الشكاوى اليت تلقتـها وحـدة التحقيقـات، وحيـث الربنـامج       احلسابات وميثل ما
  لوية وإبالغ الس عن التقدم احملرز؛اإلمنائي على معاجلة ذلك األمر على سبيل األو

ــرد     حيــيط علمــا   - ١٠   ــة االستشــارية ملراجعــة احلســابات وب ــالتقرير الســنوي للجن ب
  عليه؛ اإلدارة

ــدت عــن اإلفصــاح     يالحــظ مــع التقــدير   - ١١   ــيت تولَّ ــة ال ــادة الشــفافية التنظيمي زي
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وفقــا لسياســات       املنــهجي عــن املراجعــة الداخليــة حلســابات برن
الربنامج اإلمنائي املتعلقة باإلفصاح عن تقارير مراجعة احلسابات الصادرة عن مكتـب مراجعـة   

  الصادر عن الس التنفيذي؛ ٢٠١٢/١٨للقرار  احلسابات والتحقيقات وفقا
إىل عــدد تقــارير التصــنيف غــري املرضــي للمراجعــة الداخليــة حلســابات   يشــري  - ١٢  

الربنامج اإلمنائي* ويرحـب بـاخلطوات الـيت اختـذها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واملكاتـب          
ملتحــدة للتعــاون يف مــا بــني بلــدان  القطريــة املعنيــة التابعــة للربنــامج اإلمنــائي، ومكتــب األمــم ا  

اجلنوب مـن أجـل التنفيـذ الكامـل جلميـع التوصـيات الـواردة يف مجيـع تقـارير التصـنيفات غـري            
املرضية، مع مراعاة احلاجة إىل توضيح العالقات اإلدارية وخطـوط التسلسـل اإلداري، وسـبل    

تقريــر مســتكمل يف الــدورة  حتســني الشــفافية واملســاءلة والفعاليــة والكفــاءة، ويتطلــع إىل تلقــي
  .٢٠١٧السنوية القادمة عام 

  
  وفيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان:  

بالتقرير املتعلق بأنشطة املراجعـة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات      علما حييط  - ١٣  
مبــا يف ذلـك مرفقاتــه، والتقريـر الســنوي للجنـة االستشــارية     ،(DP/FPA/2016/7) ٢٠١٥ يف عـام 

ــابات   ــة احلســــــــــ ــرين   ،(DP/FPA/2016/7/Add.1)ملراجعــــــــــ ــى التقريــــــــــ ورد اإلدارة علــــــــــ
(DP/FPA/2016/CRP.2)؛  

عــن دعمــه املســتمر لتعزيــز مهــام مراجعــة احلســابات والتحقيقــات يف   يعــرب  - ١٤  
  صندوق األمم املتحدة للسكان، ولتوفري املوارد املناسبة والكافية الضطالعهما بواليتهما؛

الشـكاوى املتعلقـة بتسـريب املنتجـات الصـيدالنية، وحيـث        يالحظ مع القلق  - ١٥  
  
  

  مكتــــب مراجعــــة احلســــابات والتحقيقــــات لربنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي، علــــى املوقــــع الشــــبكي:     *  
audit-public-disclosure.undp.org. 
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سـاءلة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مراقبـة إدارة املخـزون        الصندوق على مواصلة جهوده لتعزيز امل
  والشركاء املنفذين، وتقدمي تقرير إىل الس عن هذه اجلهود يف الدورات املقبلة؛

التقـــدم احملـــرز يف إنشـــاء نظــام إلدارة املخـــاطر يف املؤسســـة وحيـــث   يالحــظ   - ١٦  
خـاطر مـن خـالل ضـمان     صندوق األمم املتحدة للسكان على مواصلة تعزيز عمليـات إدارة امل 

  حتديد وتنفيذ إجراءات التخفيف من املخاطر يف الوقت املناسب؛
مبشاركة مكتب خدمات املراجعـة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات،      يسلم  - ١٧  

  يف أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات املشتركة، ويدعم ذلك.
  

  املشاريع:وفيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات   

بالتقرير السنوي لفريق املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات   حييط علما  - ١٨  
  ، وبرد اإلدارة على ذلك التقرير؛٢٠١٥ لعام

بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات، مبا فيهـا   أيضا حييط علما  - ١٩  
  شهرا؛ ١٨التوصيات اليت مضى على إصدارها أكثر من 

بـالتقرير الســنوي للجنـة االستشـارية ملراجعـة احلســابات      كـذلك  حيـيط علمـا    - ٢٠  
  ؛٢٠٠٨/٣٧لقرار الس التنفيذي  وفقا ،٢٠١٥لعام 

أن إدارة ومشتريات املشاريع ال تزاالن من جماالت املهـام الـيت    يالحظ مع القلق  -  ٢١  
  على سبيل األولوية؛ حتظى بأعلى معدالت التوصيات الصادرة، وحتث املكتب على معاجلة ذلك

اســتمرار األدلــة عــن املخالفــات املاليــة، وال ســيما يف       يالحــظ بقلــق أيضــا    - ٢٢  
يتعلــق بــالغش يف املشــتريات وحيــث املكتــب علــى مواصــلة جهــوده لــردع وكشــف ومنــع     مــا

  االحتيال وتعزيز اجلهود الرامية إىل التعايف من مجيع اخلسائر املالية.
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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    ٢٠١٦/١٤  
ــم             ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي ــارير مكات تق

  املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  

  ،إن الس التنفيذي  

بتقارير مكاتب األخالقيات التابعة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق       يرحب  - ١
، DP/2016/17كان ومكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات املشــــاريع (    األمــــم املتحــــدة للســــ  

DP/FPA/2016/8 و (DP/OPS/2016/4؛  
بـاجلهود الـيت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة          يرحب أيضا  - ٢  

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، لتعزيز ثقافة عدم السكوت عن اخلطأ؛
ــم       يالحــظ  - ٣   ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي ــه مكات ــذي أحرزت ــدم ال التق

ب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع     املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكتـ     
ودور التوصيات اليت قدمتها تلك املكاتب إىل اإلدارة يف تعزيز ثقافة األخالقيات، مبـا يف ذلـك   

  التدريب واألساليب املبتكرة، لزيادة الوعي باألخالقيات وتوفري احلماية من االنتقام؛
إزاء حاالت االنتقام من املـبلِّغني عـن املخالفـات، ويالحـظ      يعرب عن القلق  - ٤  

أن كال من الربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان لديه حالة مؤكدة واحـدة تتعلـق   
  باالنتقام؛
ــع املنظمــات      يطلــب  - ٥   ــات الســنوية جلمي ــب األخالقي ــارير مكات أن تتضــمن تق

عند ثبوت وجودهـا، ومعلومـات تتعلـق بـاخلطوات      حاالت االنتقام من املبلغني عن املخالفات
املتخذة حلماية املشتكني من مزيد من االنتقام أثناء التحقيق وسبل االنتصاف املتاحـة للضـحايا   

  عند ثبوت االنتقام؛
اإلدارة علــى إجــراء مســاءلة لكــل مــن تثبــت مســؤوليتهم عــن ســوء     يشــجع  - ٦  
يف التقرير السنوي بشأن اإلجـراءات التأديبيـة    كما يشجع اإلدارة على إدراج بيانات ،السلوك

  و/أو اإلدارية املتخذة تشمل من يشاركون يف االنتقام؛
اإلدارة العليا على التأكد من أن مجيـع املـديرين، سـواء منـهم يف الوقـت       حيث  - ٧  
يف املستقبل، يتمتعون بالتدريب الالزم ومهارات حل الرتاعات من أجل تعزيـز ثقافـة    احلايل أو

األخالقيات والرتاهة واملهارات اإلدارية لالستجابة على حنو استباقي للمنازعات اليت حتدث يف 
  أماكن العمل؛
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بــأن التــدريب الشخصــي واملشــورة بالغــا األمهيــة لــتمكني املكاتــب         يســلِّم  - ٨  
تخـذة  األخالقية من الوفاء بواليتها وتوفري احلماية من االنتقام، ويرحب بـالربامج االبتكاريـة امل  

  من أجل توفري اخلدمات عن بعد بتكلفة منخفضة؛
باخنفــاض املــوارد األساســية، وحيــث اإلدارة علــى مواصــلة ممارســة   أيضــا يقــر  - ٩  

يتعلــق مبيزانيــات مكاتــب األخالقيــات للتأكــد مــن إمكــان اســتمرارها يف تــوفري    مــا املرونــة يف
  خدمات شخصية مستقلة وفعالة؛

ت التابعة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق     مكاتب األخالقيا يشجع  - ١٠  
األمم املتحدة للسكان ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع علـى مواصـلة تزويـد اإلدارة        

وحيث اإلدارة علـى مواصـلة العمـل مـع مكاتـب األخالقيـات مـن أجـل          ،باملشورة والتوصيات
ذه التوصـيات والتوصـيات املتبقيـة مـن     تنفيذ التوصيات وتقـدمي تقريـر إىل الـس عـن تنفيـذ هـ      

  السنوات السابقة.
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

  
    ٢٠١٦/١٥  
  ٢٠١٦استعراض عام للقرارات اليت اختذها الس التنفيذي يف دورته السنوية لعام     

  
  ،التنفيذي الس إن  

  مبا يلي: ٢٠١٦إىل أنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشري  - ١  
  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

ــام          ــنوية لعـ ــه السـ ــل لدورتـ ــة العمـ ــى خطـ ــق علـ ــال ووافـ ــدول األعمـ ــر جـ  ٢٠١٦أقـ
)DP/2016/L.2؛(  

   ؛)DP/2016/7( ٢٠١٦وافق على تقرير الدورة العادية األوىل لعام   
  .٢٠١٦وافق على خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام   
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  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  ٢البند     
  التقرير السنوي ملديرة الربنامج    

بشــأن اسـتعراض منتصــف املــدة للخطـة االســتراتيجية لربنــامج    ٢٠١٦/٤اختـذ القــرار    
 DP/2016/9(، والتقرير السنوي ملـديرة الربنـامج   ٢٠١٧ -٢٠١٤األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 

  ).Add.2 و Add.1و ، DP/2016/9 و
  

  ٣البند     
  املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارة    

بشأن استعراض منتصف املدة للميزانية املتكاملة لربنـامج األمـم    ٢٠١٦/٥اختذ القرار   
وتقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون      ،)DP/2016/10( ٢٠١٧ -٢٠١٤املتحدة اإلمنائي للفتـرة  

  اإلدارة وامليزانية.
  

  ٤البند     
  الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

عرض عليه التقرير السنوي ملديرة الربنـامج بشـأن تنفيـذ اسـتراتيجية الربنـامج اإلمنـائي         
  .(DP/2016/11) ٢٠١٥للمساواة بني اجلنسني يف عام 

  
  ٥البند     
  تقرير التنمية البشرية    

  ملتعلقة بتقرير التنمية البشرية.أحاط علما باملعلومات املستكملة عن املشاورات ا  
  

  ٦البند     
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  :٢٠١٤/٧وافق على الربامج القطرية التالية وفقا للقرار   
   ؛)DP/DCP/MUS/4)ريشيوس () وموDP/DCP/SSD/2: جنوب السودان (أفريقيا  
أحاط علما بتمديد الـربامج القطريـة لكـل مـن بورونـدي ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           

ــامج ســلفا          ــديرة الربن ــا م ــت عليه ــيت وافق ــا ال ــرأس األخضــر وموريتاني ــابون وال ــة الغ ومجهوري
)DP/2016/12(؛   

وافق على التمديد الثاين ملدة سـنة للـربامج القطريـة لكـل مـن بوركينـا فاسـو والـيمن،           
  .)DP/2016/12وعلى متديد الربنامج القطري للسنغال ملدة سنتني (
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  ٧البند     
  التقييم    

 (DP/2016/13)املتعلــــق بــــالتقرير الســــنوي بشــــأن التقيــــيم   ٢٠١٦/٦اختــــذ القــــرار   
  اإلدارة. ورد

  
  ٨البند     
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية    

ــة:    ٢٠١٦/٧القــرار  اختــذ   ــر بشــأن صــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي التقري
ــا        ــيت حققه ــائج ال ــة بشــأن النت ــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي ــل لصــندوق األم الســنوي املتكام

 ٢٠١٧-٢٠١٤واستعراض منتصف املدة لإلطـار االسـتراتيجي للفتـرة     ٢٠١٥الصندوق عام 
)DP/2016/14(.  
  

 ٩البند     

  متطوعو األمم املتحدة    

ــرار     ــذ القـ ــامج      ٢٠١٦/٨اختـ ــديرة الربنـ ــر مـ ــدة: تقريـ ــم املتحـ ــوعي األمـ ــأن متطـ بشـ
(DP/2016/15).  

  
  اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان    

  ١٠البند     
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي    

بشأن اسـتعراض منتصـف املـدة للخطـة االسـتراتيجية لصـندوق        ٢٠١٦/٩اختذ القرار   
ــرة    ــكان للفتــ ــدة للســ ــم املتحــ ــذي    ٢٠١٧-٢٠١٤األمــ ــدير التنفيــ ــنوي للمــ ــر الســ والتقريــ

)DP/FPA/2016/2 (Part I)(.  
دة للميزانيـة املتكاملـة لصـندوق    بشأن استعراض منتصف املـ  ٢٠١٦/١٠واختذ القرار   

  .(P/FPA/2016/3) ٢٠١٧-٢٠١٤األمم املتحدة للسكان، للفترة 
  

 ١١البند     

  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة لصندوق األمم املتحدة للسكان    

  :٢٠١٤/٧للقرار وافق على الربامج القطرية التالية وفقا   
  .(DP/FPA/CPD/SSD/2)جنوب السودان   
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  ١٢البند     
  التقييم    

بشأن التقريـر السـنوي ملكتـب التقيـيم التـابع لصـندوق األمـم         ٢٠١٦/١١اختذ القرار   
والتقييم املواضيعي لدعم الصندوق لبيانات تعداد السـكان   (DP/FPA/2016/5)املتحدة للسكان 

  .٢٠١٤-٢٠٠٥واملساكن لالستنارة ا عند اختاذ القرار وصياغة السياسات، للفترة 
  

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    

  ١٣البند     
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي    

ــرار     ــر       ٢٠١٦/١٢اختــذ الق ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع: التقري ــب األم بشــأن مكت
  .(DP/OPS/2016/2)السنوي للمدير التنفيذي 

  
  اجلزء املشترك    

  ١٤البند     
  الداخليتانمراجعة احلسابات والرقابة     

بشــأن مراجعــة احلســابات والرقابــة الــداخليتني، الــذي ضــم    ٢٠١٦/١٣اختــذ القــرار   
تقريـــر برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي بشـــأن املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات والتحقيقـــات   

)DP/2016/16(،     ــم املتحــدة للســكان ــر صــندوق األم ــة     وتقري ــة الداخلي بشــأن أنشــطة املراجع
ــر مكتــب األمــم املتحــدة    ،)DP/FPA/2016/7( ٢٠١٥للحســابات والتحقيقــات يف عــام   وتقري

 ٢٠١٥خلـــدمات املشـــاريع بشـــأن فريـــق املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات والتحقيقـــات لعـــام   
)DP/OPS/2016/3( .  

  
    ١٥البند     

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم      تقــارير مكاتــب األخالقيــات التابعــة لربن
  املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ــرار     ــم     ٢٠١٦/١٤اختــذ الق ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــارير مكاتــب األخالقي  بشــأن تق
املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع      

)DP/2016/17 و DP/FPA/2016/8  و(DP/OPS/2016/4.  
  وعقد أيضا املناسبات اخلاصة وجلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التالية:  
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  صندوق األمم املتحدة للسكان    

الـيت ألقاهـا السـيد     عشـرة الثالثـة  مناسبة خاصة: حماضرة رافاييل م. سـالس التذكاريـة     
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٦تحدة يف جاكايا كيكوييت، الرئيس السابق جلمهورية ترتانيا امل

  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكتـب األمـم املتحـدة           

  خلدمات املشاريع

  ٢٠٣٠ إحاطة الس التنفيذي بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

    ٢٠١٦/١٦  
  األمم املتحدة اإلمنائياملسائل املتعلقة بتمويل برنامج 

  إن الس التنفيذي  

 ؛DP/2016/21 وDP/2016/20/Add.1  وDP/2016/20  الوثــــائقب حيـــيط علمـــاً    - ١  
http://undocs.org/ar/DP/2016/21؛  

لـدعم الـذي يقدمـه    إىل أمهية املوارد العادية، اليت تبقـى حجـر األسـاس ل    يشري  - ٢  
األشـد فقـرا واألكثـر    منـها البلـدان   برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للبلـدان املسـتفيدة، ال سـيما      
  ضعفا، ولتماسك منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وفعاليتها؛

املــوارد العاديــة واملــوارد  كــل مــن ات يفمهســاببــالغ القلــق تراجــع امل يالحــظ  - ٣  
  هما؛بين األخرى وتنامي االختالل

تعزيـز تنـوع   إىل مبجهودات برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الراميـة    حييط علماً  - ٤  
  موارد إضافية؛ حشدقاعدة املاحنني و

دعـم األنشـطة الـيت    يف تفادي استخدام املـوارد العاديـة    ضرورةتأكيد  ويكرر  - ٥  
التـوجيهي الـذي حيكـم متويـل     ملبـدأ  أن يسـتند ا متوهلا املوارد األخرى، ويؤكد جمـددا أنـه ينبغـي    

  ؛٢٠١٣/٩ الربناجمية إىل قرار الس التنفيذي مجيع التكاليف غري

ملـوارد العاديـة، ويشـري    يف اما للمسامهات املستقرة واملنتظمة مـن أمهيـة    يؤكد  - ٦  
اخلطــة  مــع إىل ضــرورة حتســني نوعيــة املســامهات يف املــوارد األخــرى وانتظامهــا واتســاقها        

، (مبا يف ذلك من خالل نوافذ متويلية جديدة)، ذلـك أـا   ٢٠١٧-٢٠١٤ لفترةاالستراتيجية ل
  متثل تكملة هامة لقاعدة املوارد العادية؛

ــة توقيـــت   يشـــري  - ٧   ــام التمويـــل ودقـ ــالغ املدفوعـــةإىل أمهيـــة انتظـ ــزام  املبـ وااللتـ
  املوارد العادية؛ يفبالتعهدات متعددة السنوات لتجنب القيود على السيولة 
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تقــدم مســامهاا يف الــيت بوســعها أن البلــدان املاحنــة والبلــدان األخــرى   حيــث  - ٨  
علــى أن تفعــل ذلــك يف أقــرب اآلجــال؛  ومل تقــم بــذلك بعــد ٢٠١٦ املــوارد العاديــة عــن عــام

املقبلـة علـى    األعـوام تقـدمي تعهـدات متعـددة السـنوات عـن       يف استطاعتهاويشجع البلدان اليت 
  النظر يف القيام بذلك؛

باستمرار احلوار بني الدول األعضاء وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      يرحب  - ٩  
بشأن قضايا التمويل، مبا يف ذلك كيفية تسـهيل التحـول مـن املـوارد املخصصـة بدرجـة كـبرية        

وحيث الـدول األعضـاء علـى إيـالء األولويـة       ؛ختصيصا/إىل املوارد العادية أو املوارد األقل تقييدا
مع  متماشيةتكون أقل ختصيصا ووعادية وموارد أخرى تتسم باملرونة واالنتظام، لتوفري موارد 

  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ نتائج اخلطة االستراتيجية للفترة

إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف ســياق احلــوار اهليكلــي بشــأن   يطلــب  - ١٠  
ة والبلـدان األخـرى الـيت    التمويل، مواصلة حبث احلوافز واآلليات املناسبة لتشجيع البلدان املاحنـ 

بوسعها زيـادة مسـامهاا يف املـوارد العاديـة وإعطائهـا األولويـة علـى القيـام بـذلك بغيـة تيسـري            
يف املوارد تكون أقـل تقييـدا وتتماشـى مـع اخلطـة االسـتراتيجية،        أخرى التحول حنو مسامهات

خـذ بـنهج جديـدة يف    مصادر جديدة للتمويل، بسبل منها األ اجتذابوتوسيع قاعدة املاحنني و
  تعبئة املوارد وبأشكال جديدة من الدعم املقدم من مصادر متنوعة؛

إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مواصلة احلوارات اهليكليـة مـع    أيضا يطلب  - ١١  
  ؛٢٠١٥/١٦ على مدار السنة، وفقا للقراروتعزيزها  الدول األعضاء بشأن التمويل

أمهية مشاركة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف آليـات األمـم املتحـدة للتمويـل        يؤكد  - ١٢
  .٢٠٣٠ امع يف سياق التعاون على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالتعـاون مـع الصـناديق والـربامج األخـرى          يطلب  - ١٣
ــه الســنوية لعــام  أن يــوايف الــسذات الصــلة،  جبميــع املعلومــات ، ٢٠١٧ التنفيــذي، يف دورت

يف الوقـــت املناســـب إلدراجهـــا يف املشـــاورات املتعلقـــة باخلطـــة   تكـــاليفاملتعلقـــة باســـترداد ال
وفقـا  وذلـك   ،٢٠٢١-٢٠١٨ وامليزانيـة املتكاملـة للفتـرة    ٢٠٢١-٢٠١٨ االستراتيجية للفترة

  ؛٢٠١٣/٩ للقرار

بـات العمـالت التـأثري علـى مسـتويات مـوارد برنـامج        أن من شأن تقل يالحظ  - ١٤  
األمم املتحدة اإلمنائي، ويطلب إىل الربنامج االستمرار يف إبـالغ الـس التنفيـذي مبـا يقـوم بـه       
من عمل ملعاجلة اآلثار النامجة عن تقلبات العمالت، وأن يواصل رصد عمل املنظمات الدولية 

  العمالت يف الربنامج يف مستوى أمثل؛إدارة  لضمان بقاءاألخرى يف هذا الصدد 

متويـل طوعيـة تعـزز امللكيـة      آليـةُ هـو  بأن تقاسم احلكومـات للتكـاليف    يسلِّم  - ١٥  
الوطنية وتسهم يف إجناز الربامج القطرية، ويشدد يف هـذا الصـدد علـى ضـرورة أخـذ السـمات       
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حفـز التمويـل األقـل    اخلاصة لتقاسم احلكومات للتكاليف بعـني االعتبـار عنـد النظـر يف آليـات      
خلطــة  مــع اختصيصــا مــن املــوارد األخــرى، مــع احلــرص علــى مواءمــة هــذه املــوارد          /تقييــدا

  .االستراتيجية
  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩

    ٢٠١٦/١٧ 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والتقرير املتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الـواردة      التقييم يفسياسة 
  يف تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من الفقر

  إن الس التنفيذي  

  ، )DP/2016/23فيما يتعلق بسياسة التقييم املنقحة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي (  

بـأن هـذه    عتـرف وي ،بالتنقيحات اليت أدخلت على سياسـة التقيـيم   حييط علما  - ١  
الـيت وضـعها فريـق األمـم املتحـدة املعـين       الطوعيـة  السياسة تعتمد على القواعد واملعـايري املهنيـة   

وتستجيب لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة، وتعاجل أوجه القصور اليت  ،بالتقييم
  )؛٢٠١٠/١٦ لقراروفقا لحددت يف استعراض التقييم (

إىل  يطلـب وقيم على وظيفة التقييم، يعتمـد سياسـة التقيـيم املنقحـة،     صفته الب  - ٢  
لوظيفـة التقيـيم، مبـا يف ذلـك     برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إعطـاء األولويـة لتخصـيص املـوارد      

ــاء ــة احملــددة يف السياســ  با الوف ــة يف الوثيقــة  ةألهــداف التمويلي ــا ،DP/2016/23 املبين ــوافر  رهن بت
  ما يكفي من التمويل؛  على الربنامج اإلمنائييف قييم التنظام  ضمان حصولاألموال، ل

، مبـا  حـددت امج اإلمنائي على التعجيل بتنفيذ التـدابري اجلديـدة الـيت    الربن حيث  - ٣  
التقييمات الالمركزية وفائدا، ويشجع الربنامج على جودة لتعزيز  املزمعةيف ذلك اإلجراءات 

  التعاون مع الوكاالت األخرى بشأن ضمان جودة التقييمات الالمركزية؛

تنظــيم جلســة غــري رمسيــة، خــالل  إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يطلــب  - ٤  
ــة األوىل للمجلــس التنفيــذي يف عــام   ــدورة العادي ، لتقــدمي معلومــات مســتكملة عــن   ٢٠١٧ ال

التقدم احملرز يف اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التقييمات الالمركزيـة وجـدواها، مبـا يف ذلـك     
  تقدمي جدول زمين للعمل؛

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتشاور مـع مكتـب التقيـيم     ةإىل مدير يطلب  - ٥  
درج معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني التقييمـات الالمركزيـة، مبـا يف ذلـك     تاملستقل، أن 

يف التقـارير   التدابري الرامية إىل جتنب تضارب املصاحل، ولضمان احلياد يف التقييمات الالمركزية
  ؛٢٠١٧ املقدمة إىل الس يف دورته السنوية يف عاماملنتظمة 
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إىل مكتب التقييم املستقل التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي تقـدمي     يطلب  - ٦  
ينجـز  تقرير سنوي إىل الس التنفيذي بشأن إجناز اإلجراءات املسطرة يف سياسة التقييم، وأن 

  ؛٢٠١٩ الس التنفيذي يف عاملينظر فيه  استعراضا مستقال لسياسة التقييم

وفيما يتعلـق بـالتقرير املتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقيـيم مسـامهة برنـامج            
  ،)DP/2016/26األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من الفقر (

املعلومـات املتعلقـة بكيفيـة     بشـكل خـاص،  و، )DP/2016/26بالتقرير ( يرحب  - ٧  
 األمـم املتحـدة   برنـامج  إسـهام  تقيـيم  استجابة اخلطة االستراتيجية احلالية للتوصيات الـواردة يف 

  ؛)DP/2013/3( اإلمنائي يف احلد من الفقر

أمهية املتابعة الفعالة للتوصية املقدمة للربنامج اإلمنائي بتحسني الوسـائل   يؤكد  - ٨  
  ؛استخداما فعاالواحلوافز حىت يتسىن استخدام الدروس املستقاة من التجارب السابقة 

تقيــيم اخلطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  يعكــسأن  يتوقــع  - ٩  
لتغيريات الـيت أدخلـها   ا ٢٠١٧ تقدميه يف الدورة السنوية لعام زمعملوالربامج العاملية واإلقليمية ا

ــى   ــائي علـ ــامج اإلمنـ ــهالربنـ ــةامل براجمـ ــرة   تعلقـ ــة للفتـ ــتراتيجية احلاليـ ــة االسـ ــا للخطـ ــالفقر وفقـ    بـ
  . )DP/2013/3، مع مراعاة االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقييم (٢٠١٧-٢٠١٤

  ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول ٩

٢٠١٦/١٨  
  املسائل املتصلة بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان

  إن الس التنفيذي   

ــالتقرير الصــادر بشــأن مســامهات الــدول األعضــاء وغريهــا يف     حيــيط علمــاً  - ١   ب
ــكان و    ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــات صـ ــام  توقعـ ــرادات لعـ ــة   ٢٠١٦اإليـ ــنوات املقبلـ والسـ

)DP/FPA/2016/10(؛   
علـى أن املـوارد العاديـة هـي الركيـزة الـيت يقـوم عليهـا صـندوق األمـم            يؤكد  - ٢  

ــه       ــة واليت ــى طبيع ــاظ عل ــا ضــرورية للحف ــددة األطــراف املاملتحــدة للســكان، وأ ــدة  تع واحملاي
والعاملية، ولقيامه بعمله، ويشجع الصندوق على مواصـلة تعبئـة هـذه املـوارد مـوازاة مـع عملـه        

 على حشد موارد تكميلية لتمويل صناديقه وبراجمه املواضيعية؛ 

ــوارد      يالحـــظ  - ٣   ــتويات مـ ــى مسـ ــأثري علـ ــالت التـ ــات العمـ ــأن تقلبـ ــن شـ أن مـ
لس التنفيذي مبا يقوم به من عمل ملعاجلة اآلثـار  االستمرار يف إبالغ ا يهالصندوق، ويطلب إل

النامجة عن هذه التقلبات، وأن يواصل رصد عمل املنظمات الدولية األخـرى يف هـذا الصـدد،    
  وذلك لضمان أن تظل إدارته للعمالت يف مستوى أمثل؛ 
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ــرار  يشــري  - ٤   ــتجابة      ٢٠١٦/١٠إىل الق ــل االس ــع مســتوى متوي ــة رف بشــأن أمهي
صندوق األمم املتحدة للسكان، ويتطلع إىل تقريـر الصـندوق بشـأن هـذه املسـألة يف      اإلنسانية ل

  ؛ ٢٠١٧الدورة العادية األوىل لعام 
نظمــة بشــأن التمويــل، وفقــا لقــراري املوارات احلــالصــندوق إىل تعزيــز  يــدعو  - ٥  

، ٦٧/٢٦٦ومتشـــيا مـــع قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   ٢٠١٥/١٨و  ٢٠١٤/٢٥الـــس التنفيـــذي 
  حتليل للثغرات التمويلية وآثارها على إطار النتائج املتكامل؛  دراج، وإ٤٦ الفقرة

مجيـــع الــدول األعضـــاء علــى زيـــادة مســامهاا يف املـــوارد العاديـــة،     يشــجع   - ٦  
صف األول من السنة واإلعالن عـن  يشجع البلدان اليت بوسعها تقدمي مسامهاا خالل الن كما

  القيام بذلك، وذلك لكفالة فعالية الربجمة؛ على تعهداا املالية لعدة سنوات 
إىل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مواصـلة حبـث احلـوافز واآلليـات          يطلب  - ٧  

د العاديـة  الكفيلة بتشجيع البلدان املاحنة والدول األعضاء اليت بوسعها زيادة مسامهاا يف املـوار 
وإعطائهـا األولويـة علـى القيــام بـذلك، وتيسـري التحــول حنـو مـوارد أخــرى تكـون أقـل تقييــدا          

مصـادر جديـدة للتمويـل     اجتـذاب وتتماشى مع اخلطة االستراتيجية، وتوسيع قاعـدة املـاحنني و  
  بسبل منها األخذ بنهج جديدة يف تعبئة املوارد وبأشكال جديدة من الدعم متعدد املصادر؛ 

أن الصندوق حيتاج إىل مؤازرة سياسية قوية وإىل مزيد من الدعم املايل،  يؤكد  - ٨  
إدمـاج خطـة عمـل املـؤمتر     ، وفضال عن موارد عادية منتظمة، ليتسىن له حتسني مساعدته للبلدان

ــق        ــة، وحتقي ــة الوطني ــة يف االســتراتيجيات واألطــر اإلمنائي ــة بصــورة كلي ــدويل للســكان والتنمي ال
يف الـدفع قـدما خبطـة التنميـة املسـتدامة       البلـدان  ائية املتفق عليها دوليا، وكـذا دعـم  األهداف اإلمن

  ؛٢٠٣٠لعام 
أن إىل الصندوق، بالتعاون مع الصناديق والربامج األخرى ذات الصـلة،   يطلب  - ٩  

يف  التكـاليف ، جبميع املعلومـات املتعلقـة باسـترداد    ٢٠١٣/٩الس التنفيذي، وفقا للقرار  يوايف
 ٢٠٢١-٢٠١٨ وقــت املناســب إلدراجهــا يف املشــاورات املتصــلة باخلطــة االســتراتيجية للفتــرةال

  ؛ ٢٠١٧يف دورا السنوية لعام  ٢٠٢١-٢٠١٨وامليزانية املتكاملة للفترة 
  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩
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    ٢٠١٦/١٩  
اســتعراض منتصــف املــدة للخطــة االســتراتيجية ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع     

  ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة

  إن الس التنفيذي  

يف النتــائج  بإســهامات مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع علمــا حيــيط  - ١  
ــة ــرة الســنتني     العملياتي -٢٠١٤ للحكومــات واألمــم املتحــدة والشــركاء اآلخــرين، خــالل فت

  ؛٢٠١٥

بالنتــائج اإلداريــة احملققــة، الــيت تؤكــد مقومــات منــوذج عملــه الفريــد   يعتــرف  - ٢  
  القائم على الطلب؛

ــايرة      يرحــب  - ٣   ــان غــرض املكتــب بصــورة أوضــح، مبــا يف ذلــك املع ــاعتزام بي ب
  املقترحة لرؤية املكتب ومهمته وأهداف إسهامه؛

  :بالطلب املتزايد على إسهامات املكتب من أجل يعترف  - ٤  

زيادة كفؤة وفعالة يف القدرة على تنفيذ التنمية املستدامة، مبـا يف ذلـك    حتقيق  (أ)  
  يف أشد األوضاع هشاشة؛ 

 ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٣٠ خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    لتنفيذ عبئة املوارد الالزمةت  (ب)  
  اخلاص؛ القطاع من

تطلع املكتـب إىل تعزيـز اسـتخدام البيانـات الداخليـة واخلارجيـة بغيـة         يشجع  - ٥  
  .زيادة تركيز تنفيذه وبيان ما يقوم به من تنفيذ لالستراتيجية

  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩

٢٠١٦/٢٠  
  ٢٠١٥عام  يف منظومة األمم املتحدة يف لشراءالتقرير اإلحصائي السنوي بشأن أنشطة ا

  إن الس التنفيذي  

 بالتقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء الـيت اضـطلعت ـا    علما حييط  - ١  
   ؛)DP/OPS/2016/6( ٢٠١٥ منظومة األمم املتحدة يف عام

املعلومـات   الـيت وفـرت   ملسـامهات كيانـات األمـم املتحـدة     تقـديره  عن يعرب  - ٢  
تقرير اإلحصائي السنوي، ويشجع مجيع الكيانات التابعة لألمم املتحدة علـى  الالزمة لتجميع ال

  ؛شترياتاملسامهة يف هذا التقرير اهلام املتعلق باملباملشاركة 
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ــرب  - ٣   ــن يع ــيت  أيضــا تقــديره ع ــت للشــفافية ال ــة للمكتــب خول التقريــر  إتاح
ــة  نترنــت للمــرة األوىل مــن خــالل بوابــة األ علــى اإل اآلن لجمهــور ونشــرهل مــم املتحــدة العاملي

  للمشتريات؛
لتحسـينات املتواصـلة الـيت يضـفيها املكتـب علـى       ل كـذلك  يعرب عن تقديره  - ٤  

التقرير كل سنة، مع ضمان كوا وثيقة الصلة مبوضوع االهتمام احلايل، كما هـو احلـال هـذه    
  السنة مع التحليل املنصب على البلدان األقل منوا؛

باالجتـاه حنـو زيـادة حجـم املشـتريات مـن البلـدان الـيت متـر اقتصـاداا            يرحب  - ٥  
مبرحلــة انتقاليــة والبلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا، ويشــجع املكتــب وســائر كيانــات األمــم    
املتحدة على مواصلة حتقيق املزيد من القيمة مقابل املال، واختاذ املزيد من التدابري بغرض زيادة 

  بلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، والبلدان النامية وأقل البلدان منوا؛املشتريات من ال
إعـداد تقـارير منتظمـة     كيفيـة نطـاق  املناقشات، قدر اإلمكـان، بشـأن    يشجع  - ٦  

 إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى     يفاملشتركة والوفورات من أجـل املسـاعدة    شترياتعن أنشطة امل
ــامي  ــز املتن ــى املشــت  التركي ــة، عل ــادة التعريــف بنجاحــات الوكــاالت يف هــذا   وريات التعاوني زي

  .الصدد، وضمان احترام االلتزامات مببادئ الشفافية
 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩

٢٠١٦/٢١  
  ٢٠١٦ استعراض عام للقرارات اليت اختذها الس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام

  إن الس التنفيذي  

  :مبا يلي ٢٠١٦ إىل أنه قد قام خالل دورته العادية الثانية لعام يشري  
  ١ البند

  املسائل التنظيمية

   ؛)DP/2016/L.3( ٢٠١٦ جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية لعام أقر  
   ؛)DP/2016/18( ٢٠١٦ أقر تقرير الدورة السنوية لعامو  
يف  مسـتقبال  وافق على اجلدول الزمين التايل للدورات اليت سيعقدها الس التنفيـذي و  

  :٢٠١٧ عام
  ٢٠١٧ فرباير/شباط ٣يناير إىل /الثاين كانون ٣٠من   :الدورة العادية األوىل  
  ٢٠١٧ هيوني/حزيران ٩إىل  مايو/أيار ٣٠من     : الدورة السنوية  
  ٢٠١٧ سبتمرب/أيلول ١١ إىل ٥من     :الدورة العادية الثانية  
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 ٢٠١٧ وافـــق علـــى مشـــروع خطـــة العمـــل الســـنوية للمجلـــس التنفيـــذي لعـــام        و  
)DP/2016/CRP.2( http://undocs.org/ar/DP/2016/CRP.2  وأقـــر خطـــة العمـــل املؤقتـــة للـــدورة

  . ٢٠١٧ العادية األوىل لعام
  

  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢ البند
  املسائل املتعلقة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيبشأن املسائل املتعلقة بتمويل  ٢٠١٦/١٦اختذ القرار   
  

  ٣ البند
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة

ــودان       ــري للســ ــامج القطــ ــدة للربنــ ــنة واحــ ــدة ســ ــا بالتمديــــد األول ملــ أحــــاط علمــ
)DP/2016/22( .  

صــومال، ومتديــد الربنــامج وافــق علــى التمديــد الثــاين ملــدة ســنة للربنــامج القطــري لل و  
  ؛ )DP/2016/22والتمديد الثالث استثنائيا للربنامج القطري لليبيا ( سنتنيالقطري ملالوي ملدة 

، وثـائق الـربامج القطريـة للبلـدان     ٢٠١٤/٧واستعرض، وفقًـا لقـرار الـس التنفيـذي       
  التالية ووافق عليها:

  أفريقيا    

ــا (   ــييب (  و)، DP/DCP/ERI/3إريتريـ ــومي وبرينسـ ــان تـ ــيل DP/DCP/STP/3سـ ) وسيشـ
)DP/DCP/SYC/3( ،) وغامبيـــــــاDP/DCP/GMB/3) وكـــــــوت ديفـــــــوار ،(DP/DCP/CIV/2( 

  ؛)DP/DCP/MOZ/3وموزامبيق (
  

  آسيا واحمليط اهلادئ    

)، DP/DCP/BGD/3بـــنغالديش (، و)DP/DCP/IRN/3( )إلســـالميةا-(مجهوريـــةإيـــران   
ــعبية الدميقراط ،)DP/DCP/THA/3وتايلنـــد ( ــة الو الشـ ــة (ومجهوريـ )، DP/DCP/LAO/3Rev.1يـ

   ؛)DP/DCP/MNG/3ومنغوليا ( ،)DP/DCP/VNM/2وفييت نام (
  

  الدول العربية    

) DP/DCP/MAR/3) واملغرب (DP/DCP/LBN/2)، ولبنان (DP/DCP/BHR/3( البحرين  
  )؛Corr.1 و DP/DCP/SAU/3واململكة العربية السعودية (
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  أوروبا ورابطة الدول املستقلة    

  )؛DP/DCP/MNE/2) واجلبل األسود (DP/DCP/ALB/2ألبانيا (  
  

  الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا     

ــي)        ــامج دون اإلقليمـ ــة الربنـ ــارييب (وثيقـ ــر الكـ ــرق البحـ ــة دول شـ ــادوس ومنظمـ بربـ
)DP/DSP/CAR/3) والربازيل ،(DP/DCP/BRA/3 و Corr.1،( ) وبليزDP/DCP/BLZ/3،(  وبريو
)DP/DCP/PER/3/Rev.1،(  ) ــاغو ــداد وتوبــــــــــ ــا ، )DP/DCP/TTO/3وترينيــــــــــ وجامايكــــــــــ
)DP/DCP/JAM/3( ،) وســـورينامDP/DCP/SUR/3( ) ــا )، وهنـــدوراس DP/DCP/GUY/3وغيانـ
)DP/DCP/HND/3(.   

  
  ٤ البند

  لتقييما

بشـأن سياسـة تقيـيم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والتقريـر          ٢٠١٦/١٧اختذ القرار   
  . املتعلق بتنفيذ توصيات تقييم مسامهة الربنامج اإلمنائي يف احلد من الفقر

  
  م املتحدة للسكاناجلزء املتعلق بصندوق األم

  ٥ البند
  الربامج القطرية واملسائل املتصلة ا

ــة لكــل مــن      ــا  أحــاط علمــا بالتمديــد األول ملــدة ســنة للــربامج القطري ــة أفريقي مجهوري
وموريتانيا؛ ووافق على التمديد الثاين ملـدة سـنة   وكابو فريدي، وغابون،  ،الوسطى، والسودان

وبورونـدي، وعلـى متديـد الربنـامج القطـري لكـل مـن         للربامج القطرية لكل من بوركينا فاسو
  .)DP/FPA/2016/11ماالوي ملدة سنتني (و السنغال
، وثــائق الــربامج القطريــة للبلــدان  ٢٠١٤/٧ اســتعرض، وفقًــا لقــرار الــس التنفيــذي   

  :التالية ووافق عليها
  

  أفريقيا    

)، وســــان تــــومي  DP/FPA/CPD/TCD/7تشــــاد (و)، DP/FPA/CPD/ERI/5إريتريــــا (  
وكـــــوت ديفـــــوار  )،DP/FPA/CPD/GMB/8وغامبيـــــا (، )DP/FPA/CPD/STP/7وبرينســـــييب (

)DP/FPA/CPD/CIV/7( ) وموزامبيقDP/FPA/CPD/MOZ/9(؛  
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  دول العربيةال    

ــر (   ) واملغــــــــرب DP/FPA/CPD/LBN/4)، ولبنــــــــان (DP/FPA/CPD/DZA/6اجلزائــــــ
)DP/FPA/CPD/MAR/9؛(  
  

  آسيا واحمليط اهلادئ    

ــران    ــة(إيـــــــــ ــالمية -  مجهوريـــــــــ ــنغالديش و ،)DP/FPA/CPD/IRN/6() اإلســـــــــ بـــــــــ
)DP/FPA/CPD/BGD/9) وتايلنــــــد ،(DP/FPA/CPD/THA/11(،  ومجهوريــــــة كوريــــــا الشــــــعبية

)، DP/FPA/CPD/LAO/6)، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية (DP/FPA/CPD/PRK/6الدميقراطية (
  ؛)DP/FPA/CPD/MNG/6ومنغوليا (، )DP/FPA/CPD/VNM/9وفييت نام (

  
  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى    

  )؛DP/FPA/CPD/ALB/4ألبانيا (  
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

ــل (   ــة البحــر الكــارييب    DP/FPA/CPD/BRA/6الربازي ــي ملنطق ــامج دون اإلقليم )، والربن
، )DP/FPA/CPD/PER/9وبـــــريو ( )DP/FPA/CPD/CAR/6ليزيــــة واهلولنديــــة (  الناطقــــة باإلنك 

   .)DP/FPA/CPD/HND/8وهندوراس (
  

 ٦ البند

  صندوق األمم املتحدة للسكان املسائل املتصلة بتمويل

  .صندوق األمم املتحدة للسكانبشأن املسائل املتعلقة بتمويل  ٢٠١٦/١٨ اختذ القرار  
  

  ٧ البند
  التقييم

قرر إرجاء اختاذ قرار بشأن التقييم املواضـيعي لـدعم صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان         
  .٢٠١٧ مللدورة العادية األوىل لعا) ٢٠١٣-٢٠٠٨لتنظيم األسرة (

  
  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  ٨ البند
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

للخطـة االسـتراتيجية ملكتـب     املـدة  بشـأن اسـتعراض منتصـف    ٢٠١٦/١٩ اختذ القـرار   
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ة األمم املتحدة خلدمات املشاريع، للفتر



E/2016/35

 

17-03205 150/151 

 

بشـأن التقريـر اإلحصـائي السـنوي عـن أنشـطة الشـراء الـيت          ٢٠١٦/٢٠ القـرار اختذ و  
  . ٢٠١٥ عاماضطلعت ا منظومة األمم املتحدة يف 

  
  اجلزء املشترك

  ٩د البن
  املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارة

ة للسكان ومكتب أحاط علما بتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحد  
  .)DP/FPA/OPS/2016/1 األمم املتحدة خلدمات املشاريع بشأن أنشطة الشراء املشتركة (الوثيقة

  
  ١١ البند

  زيارات ميدانية

إىل مجهوريـة   أحاط علما بالتقرير املتعلق بالزيارة امليدانية اليت قام ـا الـس التنفيـذي     
  .)DP/FPA/OPS/2016/CRP.1غينيا (

ــم      و   ــامج األم ــة لربن ــة املشــتركة للمجــالس التنفيذي ــارة امليداني ــر الزي ــا بتقري أحــاط علم
يف املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومكتــب خــدمات املشــاريع واليونيســ  

-DP/FPA/OPS-ICEFوهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبرنــامج األغذيــة العــاملي إىل قريغيزســتان ( 

UNW-WFP/2016/CRP.1؛(  
  

  ١٢ البند
  مسائل أخرى

ــه رئـــيس جملـــس مـــوظفي برنـــامج األمـــم املتحـــدة        ــا بالبيــان الــذي أدىل ب أحــاط علم
اإلمنــائي وصــندوق األمـم املتحــدة للسـكان ومكتـب خـدمات املشــاريع وهيئـة األمـم املتحــدة         

  للمرأة؛
  :عقد جلسات اإلحاطة التالية  
  ؛٢٠٣٠ ة لعامجلسة إحاطة بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدام  
إحاطــة بشــأن خارطــة الطريــق املتعلقــة باخلطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم    وجلســة   
  ؛ ٢٠٢١-٢٠١٨ اإلمنائي للفترةاملتحدة 
األمــم  صــندوقإحاطــة بشــأن خارطــة الطريــق املتعلقــة باخلطــة االســتراتيجية لوجلســة   
  .٢٠٢١-٢٠١٨للفترة  للسكان املتحدة
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  املرفق الثاين
  ٢٠١٦أعضاء الس التنفيذي يف عام     

  (تنتهي مدة العضوية يف اليوم األخري من السنة املشار إليها)
ــدول األفريق ــدا ( ال ــة: أوغن ــنن (٢٠١٨ي ــا   )،٢٠١٨)، وتشــاد (٢٠١٨)، وب ــة ترتاني ومجهوري

ــدة ( ــا (٢٠١٦املتحـ ــامريون (٢٠١٧)، وغينيـ ــا (٢٠١٨)، والكـ ــالوي ٢٠١٧)، وليبيـ )، ومـ
)٢٠١٨.(  

ــا (   ــة كوري ــة الشــعبية  ٢٠١٨دول آســيا واحملــيط اهلــادئ: مجهوري ــة الو الدميقراطي )، ومجهوري
ــاموا (٢٠١٨( ــني (٢٠١٨)، وســ ــال (٢٠١٦)، والصــ ــد (٢٠١٦)، ونيبــ )، ٢٠١٧)، واهلنــ

  ).٢٠١٧واليمن (
)، ٢٠١٨)، وبــيالروس (٢٠١٦)، وأرمينيــا (٢٠١٧دول أوروبــا الشــرقية: االحتــاد الروســي (

  ).٢٠١٦واجلبل األسود (
)، ٢٠١٧)، وأنتيغوا وبربودا (٢٠١٦دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: إكوادور (

  ). ٢٠١٨)، وهاييت (٢٠١٦)، وكوبا (٢٠١٧ومجهورية فرتويال البوليفارية (
دول أوروبا الغربية ودول أخرى*: إسبانيا، وبلجيكا، وتركيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسـا،  

  ، واليابان.نمسا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكيةوكندا، والنرويج، وال
  
  

  
  

 موعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى جدول تناوب خاص ا خيتلف من سنة إىل أخرى.  *  
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