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 المسائل التنظيمية -أوال  
للمجلس التنفيــذي لربنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي  2018ُعقــدت الــدورة العــاديــة الثــانيــة لعــا   - 1

مبقر األمم املتحدة يف نيويورك  وصـــندوق األمم املتحدة للســـكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــاريع
 .2018أيلول/سبتمرب  7إىل  4من 

ـــــذي جـــــدول أعمـــــال وخطـــــة عمـــــل د - 2 ـــــة لعـــــا  وأقر اجمللس التنفي ـــــاني  2018ورتـــــا العـــــاديـــــة الث
(DP/2018/L.3  واعتمد تقرير الدورة الســـنوية لعا ،)2018 (DP/2018/17 وأقر اجمللس مشـــروع خطة .)

 .2019( وخطَة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعا  DP/2018/CRP.2) 2019العمل السنوية لعا  
يف  2018يف عا   أثناء الدورية العادية الثانية وقد وردت القرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي - 3

 .DP/2019/2الوثيقة 

على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس  2018/23ووافق اجمللس التنفيذي يف القرار  - 4
 :2019التنفيذي يف عا  

 
 2019كانون الثاين/يناير   25 إىل 21 الدورة العادية األوىل:

 2019يونيا /حزيران 7إىل  3 الدورة السنوية:
 2019أيلول/سبتمرب  6إىل  3 الدورة العادية الثانية:

  
 الجزء الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 بيان مدير الربنامج اإلمنائي  

املوقع الشـــــــــــــــبكي للمجلس قــال مــدير الربنــامج يف خطـــابــا أمــا  اجمللس التنفيـــذي )املتـــا  على  - 5
ائي يقفــان على أعتــاح مرحلـة ( إن املنظومــة اإلمنــائيــة لتمم املتحــدة وبرنــامج األمم املتحــدة اإلمنــالتنفيــذي

كي تعطي زمخاً لعملية   2021-2018حامسة من اإلصــــل  العميق. وجاءت اخلطة االســــرتاتيجية للفرتة 
التحول يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األمر الذي جعل منا املنظمة اإلمنائية األكثر استشرافاً للمستقبل 

 طبقت حلوالً من القرن احلادي والعشرين ملواجهة التحديات وصاحبة الشبكة األوسع فكانت املنظمة اليت
اإلمنائية املعقدة. لقد شـــــرع الربنامج اإلمنائي يف عملية تطور فبعد أن كان جمرد وكالة إمنائية تقليدية أصـــــب  

 ية.وقادراً على توصيل البلدان باملوارد والشبكات املعرفية العامل ةاآلن مصدراً للنصائ  اإلمنائية العصري

عكف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تطبيق حلولا الســــتة اليت بمل بصــــمتا على املســــتوى  - 6
. وأعاد الربنامج اإلمنائي 2021بلداً حبلول عا   50إنشــاء منصــات قطرية يف  و  ، ومن املخططالقطري

يف أهداف التنمية صــــــــيا ة خرباتا يف قالب شــــــــبكة الســــــــياســــــــة العاملية فضــــــــلً عن كادر مكون من خرباء 
جتربة  140املســــــــــــتدامة. وقد اســــــــــــتثمر مرفق االبتكار اجلديد التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف  و 

مارس /، فضلً عن إطلقا مرفق االستثمار القطري اخلاص با يف آذار2014بلداً منذ عا   85مبتكرة يف 
ملتحدة اإلمنائي مشـــــــــــروع تلثري أهداف التنمية ، أطلق برنامج األمم ا2018. ويف أيلول/ســـــــــــبتمرب 2018

املســـــتدامة، وهو مشـــــروع ناشـــــ  يهدف إىل زيادة االســـــتثمار اخلاص من أجل بقيق هذ  األهداف. وقد 
عمل الربنامج اإلمنائي، من خلل مشــروع احلفاز، مع فريق صــنري من اخلرباء مكرتس لتوليد أفكار متبصــرة 

http://undocs.org/DP/2018/L.3
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2018/Second-regular-session/dp2018-17e.pdf
https://undocs.org/ar/DP/2018/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2019/2
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview.html
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، توصــــــــــــل الربنامج اإلمنائي إىل اتفاقيات تعاون 2018لول اإلمنائية. ويف فيما يتعلق باجتاهات التنمية واحل
وشــــــراكة مع منظمات أخرى تابعة لتمم املتحدة، فيما زل ملتزماً بتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوح، 

 ملكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوح. استضافتامبا يف ذلك 

الربنامج اإلمنائي خطوات مهمة لتحســــني منوذع األعمال اخلاص با وجعلا أكثر فعالية وقد اختذ  - 7
وكفاءة وأكثر تركيزاً على النتائج. وكان التقد  ملموســـــــاً على صـــــــعيد اإلدارة املالية احلريصـــــــة، واســـــــتعرا  

ألعمال التجارية اخلدمات اإلدارية، وااللتزا  بنهج يف املوارد البشـــــــرية نور  اإلنســـــــان، وبســـــــني وتوســـــــعة ا
املشــرتكة وخدمات املشــرتيات، وبقيق التكافؤ بني اجلنســني بنســبة املناصــفة على مســتوى منصــب مســاعد 
األمني العا ، وإعطاء األولوية لعد  التســـــــــــام  مطلقاً بشـــــــــــلن التحره اجلنســـــــــــي واالســـــــــــتنلل واالنتهاك 

املوارد العادية )األساسية( زيادة ألول اجلنسيني. وأكد مدير الربنامج على أنا يف الوقت الذي شهدت فيا 
، أمل  عدد من املا ني إىل أهنم  ري متيقنني بشــــــلن املســــــاةات املســــــتقبلية يف  ــــــوء 2013مرة منذ عا  

متطلبات اإلصـــــل . وناشـــــد مدير الربنامج أعضـــــاء اجمللس التنفيذي التحرك بصـــــورة عاجلة ملواجهة حالة 
وارد األخرى ) ري األســاســية( فيما شــدد على احلاجة إىل قدر أكرب من االختلل بني املوارد األســاســية وامل

القابلية للتوقع واملرونة. وأشـــار إىل أن الربنامج اإلمنائي قد ربط بني إطار  املتكامل للنتائج واملوارد وحافظتا 
 من الربامج.

بشـــــلن إعادة  2018مايو /أيار 31الصـــــادر بتاري   72/279منذ تبين قرار اجلمعية العامة رقم  - 8
تنظيم يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــــــياق االســـــــــتعرا  الشـــــــــامل الذي  ري كل أربع ســـــــــنوات 
لسـياسـة األنشـطة التنفيذية اليت سـتضـطلع ظا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، حشـد برنامج األمم 

اإلمنائي موارد كبرية لدعم الفريق االنتقايل التابع لتمني العا ، وأنشـــــــــل فريقاً متفر اً لتيســـــــــري عملية  املتحدة
منصـــــب منســـــق مقيم واملفات من موزفي مكاتب املنســـــقني املقيمني وموزفي مكتب تنســـــيق  129نقل 

ائي مســــــاةتا يف آلية العمليات اإلمنائية إىل اتفاقيات تعاقدية مســــــتقبلية. وســــــوف يضــــــاعف الربنامج اإلمن
تقاســــــم تكاليف أهداف التنمية املســــــتدامة اليت و ــــــعتها األمم املتحدة وســــــوف يســــــتمر يف تقد  الدعم 

 للعمليات على أساس الرسم نظري اخلدمة يف الفرتة االنتقالية.

ية وقد رحبت الوفود يف اجمللس التنفيذي برمتا بالتقد  الذي مت إحراز  إزاء اخلطة االســـــــــــــــرتاتيج - 9
، مبا يعزز منوذع األعمال والقيادة القوية ملدير الربنامج خلل عملية اإلصـــــــــــــــل . 2021-2018للفرتة 

ورحبت الوفود باملبادرات اجلديدة ومنها بوجا خاص شـــبكة الســـياســـة العاملية، وكادر خرباء أهداف لتنمية 
(. DP/2018/21) 2021-2018املســــــــــتدامة، واالســــــــــرتاتيجية اجلديدة للمســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني للفرتة 

وأعربــت الوفود عن تــلييــدهــا التــا  للــدور القيــادي لربنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي وتــلثري  بصـــــــــــــــفتــا نركــاً 
وخاصـــــــة يف جمال القيادة الفكرية،  2030للبتكار من أجل بقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة وخطة عا  

 البيانات، وتعبفة التمويل على املستوى القطري، مبا يف ذلك من خلل اتفاق التمويل. ومجع

رؤيــة نتــائج العمــل الوقــائي للربنــامج اإلمنــائي على صـــــــــــــــعيــد ل وأعربــت وفود عــديــدة عن تطلعهــا - 10
امل مع اإلمنائية وشـــــــــــــددت هذ  الوفود على دور الربنامج اإلمنائي يف التع-العمليات االنتقالية اإلنســـــــــــــانية

 71/243علقة الرتابط بني الســـــــل  واألمن والتنمية املســـــــتدامة، الذي عربت عنها قرار اجلمعية العامة رقم 
بشلن االستعرا  الشامل الذي  ري كل أربع سنوات لسياسة  2016ديسمرب / كانون األول  21بتاري  

نفيذية اليت ســــــتضــــــطلع ظا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية. وأكدت الوفود على أةية األنشــــــطة الت

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
http://undocs.org/DP/2018/21
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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واحلوكمة الرشـــــــيدة ومشـــــــاركة اجملتمع املدين، باإل ـــــــافة إىل املســـــــاءلة  وحقوق اإلنســـــــان، ســـــــيادة القانون،
 .القضاياوالشفافية، وقالت إهنا تتطلع إىل رؤية تقارير كاملة حول هذ  

وفود على أةية دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أعادة تنظيم منظومة األمم وشـــــــــــــــددت ال - 11
املتحدة اإلمنائية. ورحبت الوفود بالتزا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبضـــــــــــــــاعفة مســـــــــــــــاةتا يف تقاســــــــــــــم 

نظمة. وأثنت التكاليف، مع اإلقرار بتلثري املضــــــــامني املالية والتحديات اإلصــــــــلحية األكرب حجماً على امل
الوفود على تعاون الربنامج اإلمنائي مع الفريق االنتقايل التابع لتمني العا  حول فك ارتباط اختصـــــــــــــــاص 
ت عن تطلعها لرؤية التحديثات. وشــــــــددت الوفود  املنســــــــق املقيم عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعربت

ودعت . جناز الربنامج اإلمنائي على أر  الواقعإعلى وجوح أال يؤثر إعادة التنظيم تلثرياً عكســـــــــــــــياً على 
الوفود الربنامج اإلمنائي ألن يلخذ يف احلسبان التوصيات املنبثقة عن تقييم اخلدمات التنفيذية املشرتكة بني 

بصـــــــــــــــفتا املزود التنفيذي األهم يف (، مؤكدة على الدور املهم للربنامج اإلمنائي DP/2018/25الوكاالت )
الرأي الذي يرى أن اإلصــــــــــــــل  من  الربنامج  اتفقت وفود عديدة يفمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وقد 

اإلمنائي الفرصــة كي يعزز من موقعا كقائد إمنائي، وطلب منا أن يزودها بتفاصــيل بشــلن تنفيذ دور  كلداة 
 ة لا يف سياق عملية إعادة التنظيم.تكامل وحول املزايا املقارنة احملدد

وعّلقت الوفود أةية كربى على عمل الربنامج اإلمنائي الداعم للجهود الوطنية وبناء القدرات من  - 12
اتبــاع هنج  2030وفقــاً لرتتيــب األولويــات الوطنيــة. وتتطلــب خطــة عمــل  األهـدا أجــل التنميــة وبقيق 

متكامل للتنمية املســتدامة والعمل اجلماعي  و بقيق افدف الرئيســي املتمثل يف القضــاء على الفقر بكل 
من خلل واليتا اليت  2030يف تنفيذ خطة عا   اً مهم اً لربنامج اإلمنائي دور ويؤدي ااألشـــــــــــكال واألبعاد. 

يتماشـــــــــــى مع االســـــــــــتعرا   72/279ركز على التنمية. وأكدت الوفود على أن قرار اجلمعية العامة رقم ت
الذي  ري كل أربع ســــــنوات وأشــــــارت بالتحديد إىل أن الرتكيز األســــــاســــــي لنظا  املنســــــقني املقيمني هو 

 كافة األشـــكال واألبعاد، وعلى أن النر  األســـاســـي منا هو تنســـيق تنفيذ التنمية والقضـــاء على الفقر يف
 بت مظلة امللكية والقيادة واألولويات الوطنية. فاعليةإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بكل 

وطلبــت جمموعــة من وفود أقــل البلــدان منواً أن يتمــاشـــــــــــــــى الرتكيز الرباجمي وجمموعــات املهــارات  - 13
مج األمم املتحــدة اإلمنــائي يف أقــل البلــدان منواً بــدرجــة أكرب مع اجملــاالت ذات األولويــة كمــا حــددهـا للربنــا

برنامج عمل اســـــطنبول الذي يرتكز حول القضـــــاء على الفقر، وأن يدعم أقل البلدان منواً املتلخرة يف تنفيذ 
ائي إىل جتنب اختلل إجناز . ودعت هذ  اجملموعة الربنامج اإلمن2030أهدافها لضــــــــمان إجناز خطة عا  

الربامج وتنسيق منظومة األمم املتحدة يف أقل البلدان منواً خلل الفرتة االنتقالية لعملية اإلصل . ورحبت 
جمموعة البلدان بنهج التحول افيكلي للقتصــادات الذي تتبعا اخلطة االســرتاتيجية من أجل القضــاء على 

يف أقل البلدان منواً، ودعت إىل التنســــــيق الوثيق بني مكونات منظومة الفقر واســــــتدامة التنمية االقتصــــــادية 
 التنفيذية. جمالسهااألمم املتحدة اإلمنائية من أجل بقيق تلك الناية، مبا يف ذلك من خلل 

، مبا 2017وفيما خيص امليزانية، رحبت الوفود بالزيادة العامة اليت طرأت على املســــــــــــاةات لعا   - 14
القطاع اخلاص واملؤســــــــســــــــات واجملتمع املدين. بيد أن الوفود عرّبت عن قلقها العميق من ات يف ذلك إيراد

حيال اختلل التوازن املســـتمر بني املوارد األســـاســـية و ري األســـاســـية، وشـــددت على احلاجة إىل ختصـــيص 
 لا الوفاء موارد أســــــــــاســــــــــية قوية لعدة ســــــــــنوات دكن التنبؤ ظا لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي كي يتســــــــــى

الدولية متعددة األطراف. وحث الكثري من الوفود املا ني -مبســؤوليات واليتا واالحتفاب بطبيعتا احلكومية
على الوفاء بتعهداهتم وحثوا البلدان اليت يؤهلها موقعها على زيادة املســـــــــــــــاةات يف املوارد العادية. ودعت 

http://undocs.org/DP/2018/25
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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وافز واآلليات املبتكرة من أجل توســــــيع نطاق قاعدة الوفود الربنامج اإلمنائي إىل مواصــــــلة اســــــتكشــــــاف احل
ما يا، مبا يف ذلك املا ني من القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملؤســــــــــــــســــــــــــــات املالية الدولية واملصــــــــــــــارف 

متعددة األطراف. وشـــــــــــــــددت الوفود على أةية زيادة الوفورات يف التكاليف ومكاســـــــــــــــب الكفاءة /ثنائية
 لتكاليف مع قرارات اجمللس التنفيذي.و مان توافق اسرتداد كامل ا

وعرّبت جمموعة من الوفود عن قلقها حيال عد  كفاية التمويل اليت من شـــــــلهنا أن تؤثر عكســـــــياً  - 15
على الدول اجلزرية الصــــــنرية النامية واملكاتب متعددة األقطار والبلدان متوســــــطة الدخل، ودعت إىل إ اد 

ت هذ  الوفود على احلاجة إىل اعتماد معايري مو ـــــــــــــوعية حل شـــــــــــــامل للمناطق دون اإلقليمية. وشـــــــــــــدد
ومنهجية منصفة وبيانات دقيقة دكن التثبت من صحتها، باستخدا  قياسات الفقر متعددة األبعاد، عند 

املوارد وحضــــــــور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على املســــــــتوى القطري،  بتخصــــــــيصاختاذ القرارات املتعلقة 
رتاطات أو جماالت الرتكيز املعينة. ونبهت الوفود إىل  ــــــرورة عد  اارســــــة الضـــــنوط دون اللجوء إىل االشــــــ

على البلدان املســــــــــــــتفيدة من الربامج كي تتحمل التكاليف املضــــــــــــــافة، مبا يف ذلك من خلل إبرا  اتفاقية 
لى أةية معّدلة لتقاســـم التكاليف لنظا  املنســـقني املقيمني. وشـــددت جمموعة أخرى من أقل البلدان منواً ع

 االلتزا  باملبادئ التوجيهية للتمويل اليت نصت عليها خطة عمل أديس أبابا.
املســـؤوليات مشـــرتكة وإن كانت ’وأكدت جمموعة أخرى من الوفود على أةية احلفاب على مبدأ  - 16

احمللية للتعاون بني الشــــــمال واجلنوح. وشــــــددت هذ  اجملموعة على وجوح النظر إىل تعبفة املوارد ‘ متباينة
على أنا يشـــكل إ ـــافة إىل، وليس بديلً عن، التمويل الكايف كماً ونوعاً، جمددة التلكيد على أةية الوفاء 
بالتزامات املســــــاعدة اإلمنائية الرمسية. وأكدت جمموعة الوفود أيضــــــاً على أنا ينبني على الدول األعضــــــاء، 

ني اجملدد، أن تســـــــتثين رســـــــم الواحد يف املفة على مبوجب املذكرة الفنية بشـــــــلن لويل نظلم املنســـــــقني املقيم
التعاون فيما بني بلدان اجلنوح ومســــــــاةات احلكومات احمللية وأن ُبجم عن املناالة يف تقدير مكاســــــــب 
الكفاءة كمصـــــــدري للتمويل. وكررت اجملموعة تلكيدها على أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوح ال يشـــــــكل 

 ال واجلنوح، بل هو مكمل لا.بديًل عن التعاون بني الشم
الذي  ري كل أربع  2016ورداً على ذلك، أكد مدير الربنامج مرة ثانية على مركزية اســـتعرا  عا   - 17

ســــــنوات وافدف الرئيســــــي املتمثل يف القضــــــاء على الفقر يف مجيع أبعاد  يف اخلطة االســــــرتاتيجية والتزا  برنامج 
ما بني بلدان اجلنوح وإجراءات العمل املعجل للدول اجلزرية الصـــــنرية النامية. األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون في

وأكد مدير الربنامج على أن الربنامج اإلمنائي ملتز  باحلد األدىن من االختلل يف اإلجناز جراء إصـــــــــــل  األمم 
ى أن دور الربنامج املتحدة، ولفت االنتبا  إىل الكثافة  ري املســــــــــــــبوقة لدصــــــــــــــلحات. وأكد مدير الربنامج عل

اإلمنائي يتمثل يف دعم نائب األمني العا  يف تنفيذ عملية التحول وليس تلمني التمويل لنظا  املنسقني املقيمني. 
ومع ذلك فإن الربنامج اإلمنائي عاقد العز  على االســــــــــــتفادة من اإلصــــــــــــل  وفك ارتباطا مع نظا  املنســــــــــــقني 

ة وكفاءة مع مواصــــــلة تقددا اخلدمات األســــــاســــــية للمنظومة األكرب. املقيمني ليصــــــب  منظمة أقوى وأكثر فاعلي
وقال مدير الربنامج إنا يتعني مناقشــة لويل الربنامج اإلمنائي ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف إطار النقاشــات 

ســــــــــــــلبية منظمات أاية الدولية املتعلقة بالتمويل اإلمنائي مع لفت االنتبا  إىل الكيفية اليت دفعت ظا احلوافز ال
منفردة إىل الرتكيز على مجع التربعات لصاحل عملياهتا اخلاصة وليس للمنظومة اإلمنائية يف األمم املتحدة اا أدى 

. لقد تعهد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبواصـــــــــــلة اتباع النُـُهج وتشـــــــــــتتهاإىل اســـــــــــتمرار التنافس بني الوكاالت 
ويل من قبيل مبادرة حصــة األســد. وأشــار مدير الربنامج إىل أنا من حيث اإلجناز املبتكرة يف احلصــول على التم

الربنامج اإلمنائي مع زيادة ســــــــــــــنوية منتظمة يف التمويل العا ،  على خدماتوحجم التبادل كان الطلب عالياً 
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د املســـــتويات احلالية لكنا نّبا إىل أن زيادة الطلب على خدمات الربنامج اإلمنائي قد ال يكون أمراً مســـــتداماً عن
 للتمويل األساسي أو وفورات التكاليف.

  
 حوار التمويل المنظم -ثانيا  

قــدمــت مــديرة مكتــب العلقــات اخلــارجيــة والــدعوة ومــديرة مكتــب اخلــدمــات اإلداريــة عر ــــــــــــــــاً  - 18
(، وتقرير حالة االلتزامات بتمويل املوارد Add.1و  DP/2018/19للســـــــــــــــتعرا  الســـــــــــــــنوي للحالة املالية )

ومــــا بعــــد   2018تبطــــة بــــا لعــــا  العــــاديــــة لربنــــامج األمم املتحــــدة اإلمنــــائي والصـــــــــــــــنــــاديق والربامج املر 
(DP/2018/20.) 

وأعرح أعضـــــــــــــاء اجمللس التنفيذي عن دعمهم القوي للحوار املســـــــــــــتمر بشـــــــــــــلن التمويل املنظم  - 19
وأشــــارت جمموعة  واســــتعرا  احلالة املالية وأثنوا على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على التزاما مع الوفود.

من الوفود إىل أن االختلل بني املوارد العادية و ري العادية يشــــــكل التحدي األكثر صــــــعوبة أما  املنظمة. 
ودعت الوفود الربنامج اإلمنائي إىل تضـــــــمني التقارير املســـــــتقبلية اقرتاحات بشـــــــلن الكيفية اليت ســـــــيعا  ظا 

طريقة اليت ســــيدير ظا عد  اســــتقرار أســــعار صــــرف العملت. االختلل بني املوارد العادية و ري العادية وال
وكررت الوفود طلبها للربنامج اإلمنائي تقد  مقرت  حول النســـــــــــق الذي ســـــــــــيضـــــــــــعا حلوار التمويل املنظم، 

إلمنائي يف املســـــــــــــتقبل باآل : . وطلبت الوفود أن يقو  الربنامج ا2018/5حســـــــــــــب ما مت طلبا يف القرار 
ملبادئ وأهداف حوار التمويل املنظم، )ح( اســتخدا  احلوار كلداة لتيســري إشــراف  تقد  رؤية وا ــحة )أ(

اجمللس التنفيذي على اخلطط االســـــــــــــــرتاتيجية للربنامج اإلمنائي واملنظمات األخرى التابعة لتمم املتحدة، 
إعداد عملية  بسني)ع( إنشاء عملية ودورة سنوية للحوار من أجل إحداث نقاشات أكثر تفاعلية، )د( 

التقارير املالية حبيث تتضمن التقارير معلومات عن االحتياجات املالية والفجوات والتوقعات ودرجة لاشي 
املوارد املالية مع ميزانية اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية، وتفاصـــــــــــــــيل حول املها  اليت ينبني لويلها من خلل املوارد 

ــ( تو ي  جمموعة موارد  التمويل ية واستكشاف سبل بسني نوعية املساةات خمصصة العادية أو املرنة، )هـ
النر . ورحبت الوفود بالتزا  الربنامج اإلمنائي بالشــــــــفافية، من خلل شــــــــبكة الشــــــــفافية يف املســــــــاعدات 
الدولية وأدواهتا اجلديدة اخلاصــــة بالشــــفافية الســــيما اســــتخدا  األدوات الرقمية. وشــــجعت الوفود الربنامج 

 ظمات األمم املتحدة على صيا ة نسق حوار التمويل املنظم.اإلمنائي على العمل مع من
ورحبت وفود أخرى جبدول األعمال املعدل حلوار التمويل والذي واء  بشـــــــــــــــكل أفضـــــــــــــــل بني  - 20

حوارات التمويل يف كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان، حيث 
العمل مع منظمات األمم املتحدة وتضــــــمني املراجعات املســــــتقبلية شــــــجعت الوفود الربنامج اإلمنائي على 
تقارير تنفيذ الفصــــــل املشــــــرتك. وأكدت الوفود على أةية أن يعرب  /قضــــــايا لويلية شــــــاملة إىل جانب لويل

حوار التمويل عن النقاشــــــــات األوســــــــع نطاقاً اصــــــــوص التمويل ذي الصــــــــلة بإعادة تنظيم منظومة األمم 
ئية واتفاق التمويل وأن يبين على تلك النقاشــــــــــات. ودعت الوفود إىل أن يكون االرتباط بني املتحدة اإلمنا

اخلطـــة االســـــــــــــــرتاتيجيـــة وحوار التمويـــل أقوى بكثري كي يتســـــــــــــــى إزهـــار االحتيـــاجـــات التمويليـــة للخطـــة 
ق جديدة االســرتاتيجية بصــورة أفضــل. ورحبت الوفود برتكيز الربنامج اإلمنائي على االبتكار واســتخدا  طر 

 واتباعا هُنجاً تكاملية مشرتكة بني القطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 2030لتنفيذ خطة عا  
ورداً على ذلك، جددت مديرة مكتب العلقات اخلارجية والدعوة التلكيد على التزا  الربنامج  - 21

ل املنظم باالتفاق التمويلي األوســـع اإلمنائي بالعمل مع منظمات األمم املتحدة األخرى وربط حوار التموي

http://undocs.org/DP/2018/19
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2018/Second-regular-session/dp2018-19Add1.pdf
http://undocs.org/DP/2018/20
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 30نطاقاً. وأشارت إىل التحدي الذي واجها الربنامج اإلمنائي للوفاء باملستوى املنشود بقيقا وهو نسبة 
يف املفة مل يعد مبقدور  12يف املفة من التمويل األســـــــاســـــــي كما حددها اتفاق التمويل. وعند بلو  نســـــــبة 

ن التخفيض دون هتديد قدرتا على اإلجناز. وســـــــــــوف يزود الربنامج اإلمنائي الربنامج اإلمنائي إجراء مزيد م
اجمللس التنفيذي مبقرتحات حول ربط التمويل بنتائج التنمية يف اخلطة االسرتاتيجية قبل البدء بلية حوارات 

كشــف و ري العادية. وســوف يســت/للتعامل مع اختلل املوارد العادية ملموســةلويل مســتقبلية، ومبقرتحات 
منع نشــــــــوح و اإلمنائي،  - الربنامج اإلمنائي آفاق التمويل الشــــــــامل يف جماالت من قبيل الرتابط اإلنســــــــاين

النزاعات وبناء القدرة على التحمل. ويظل الربنامج اإلمنائي ملتزماً باملوازنة املتوازنة والكفاءة املعززة وتويل 
 مبتكرة يف التمويل واإلجناز.مسؤولياتا يف إصل  األمم املتحدة واستكشاف هُنُج 

ولفتت مديرة مكتب اخلدمات اإلدارية االنتبا  إىل قاعدة التمويل األســـــــــــاســـــــــــي املتنوعة للربنامج  - 22
اإلمنائي واملؤلفة من ما ني تقليديني والبلدان املســـــــــــــــتفيدة من الربامج. وقد ســـــــــــــــار لويل الربنامج اإلمنائي 

ق التمويل والنقاشـــــــــات اليت تتناول إصـــــــــل  األمم املتحدة. وفيما وتعبفة موارد  على  و مرتادف مع اتفا
يتعلق بفائض األموال، أشـــــــــارت مدير مكتب اخلدمات اإلدارية أن مالفائضم مشـــــــــتق من التمويل متعدد 
الســـــنوات الذي تلقا  الربنامج اإلمنائي، من خلل منظمات مثل الصـــــندوق األخضـــــر للمنا  ومرفق البيفة 

قابلً للنقل ولكنا زهر يف الكشــوفات املالية الســنوية للربنامج اإلمنائي ولت اإلشــارة إليا  العاملية، ومل يكن
كلموال مت اســــــــــــتلمها للربامج يف الســــــــــــنوات اليت تلت. وعرب الرتاكم، بلنت هذ  املوال بليني الدوالرات 

هذ  األموال من األمريكية وعكســـــت قيمة التمويل  ري األســـــاســـــي متعدد الســـــنوات للمشـــــاريع. وحلماية 
تقلبات أســـــــــعار الصـــــــــرف واحلفاب عل قيمتها، دتلك الربنامج اإلمنائي واحدة من أكرب وحدات خدمات 
اخلزانة املوجودة يف منظمات األمم املتحدة. وقد أدار الربنامج اإلمنائي هذ  األموال من خلل اســتثمارات 

ضـــــاً مل يكن بوســـــع الربنامج اإلمنائي اســـــتعمالا بفظية اا مس  لا بوقايتها من عد  اليقني. وكان ذلك فائ
للتعويض املوارد العادية. وأكدت مديرة املكتب على أن الضـــــــــــــنوطات على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 تطلبت منا امتلك قاعدة أقوى من املوارد العادية.
للربنامج اإلمنائي قدمت مدير مكتب اخلدمات اإلدارية إىل أن وحدة اخلزانة التابعة  نائب وأشـــار - 23

خدمات ملنظمات أخرى تابعة لتمم املتحدة مســـــــتخدمة ســـــــياســـــــة اســـــــتثمار بفظي مت تدقيقها بصـــــــورة 
مســتقلة، واســتفادت من نظا  قوي من آليات الضــبط اإلداري، وواكبت الديناميات االســتثمارية للســوق. 

اإلمنائي على الفور إىل دوالر أمريكي  لقد مت بويل املبالغ الفائضــــــــــــة يف حســــــــــــابات برنامج األمم املتحدة
وكانت أمواالً خمصـــــــــصـــــــــة لاماً و ري قابلة للنقل وفقاً ألنظمة اجمللس.  ري أن الربنامج اإلمنائي حقق فائدة 

حلمايتها من تقلبات أســعار الصــرف،  احرتازيةعلى األموال الفائضــة املســتثمرة وعمل على تنطيتها بتدابري 
  ري العادية./ل املوارد العاديةاا ساعد يف تعويض اختل

 بشلن احلوار املتعلق بالتمويل املنظم للربنامج اإلمنائي. 2018/16واختذ اجمللس التنفيذي القرار رقم  - 24
  

 قضايا الجنسين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -ثالثا  
حدة اإلمنائي عر ـــــــــــــــاً ربنامج األمم املتل التابعقد  مدير مكتب الســـــــــــــــياســـــــــــــــات ودعم الربامج  - 25

 (.DP/2018/21) 2021-2018السرتاتيجية املساواة بني اجلنسني للفرتة 
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رحبت جمموعة عرب إقليمية من أعضـــــــــــــــاء اجمللس التنفيذي باالســـــــــــــــرتاتيجية اجلديدة وأثنت على  - 26
اجلنسني يف خمتلف جوانب عملا. وأقرت جمموعة األعضاء بلن أداء الربنامج اإلمنائي اللتزاما باملساواة بني 

الربنامج اإلمنائي كان جيداً نســــــبياً يف دفع عجلة املســــــاواة بني اجلنســــــني ولكني املرأة مبوجب اســــــرتاتيجيتا 
. وأشـــــارت اجملموعة إىل أن التقد  كان كبرياً يف بعض 2017-2014الســـــابقة للمســـــاواة بني اجلنســـــني، 

واجملاالت املوا ـــــــيعية، أال أهنا أكدت بلن إطار الســـــــياســـــــات وقدرات الفريق املعين باملســـــــاواة بني البلدان 
اجلنســــني والوســــائل املؤســــســــية وفرت األســــاس الصــــلب الذي  ب البناء عليا وأنا ينبني فا أن لثل احلد 

أكثر طموحاً للمســـــري  األدىن من املعايري للمضـــــي ُقدماً. بل إن هذ  اجلوانب تضـــــمنت، بوجا عا ، طريقاً 
 ــمن الففات اليت ختلفت عن  على هذا الدرح. وأكدت جمموعة األعضــاء على أن لثيل النســاء والبنات

وأنا ينبني على الربنامج اإلمنائي أن يعمل، على  و مضــطرد، على ترتيب أولويات  الركب هو لثيل زائد،
باألكثر ختلفاً ’ق وأحوال النساء والبنات بدءاً آفا جناحا يف بسنينتائجا وقياسها على أساس يقو  على 

مبن فيهن أولفك اللوا  يواجهن أشــــكاالً متعددة ومتداخلة من التمييز واللوا  يعشــــن أو ــــاع ‘ عن الركب
 .كفاعلني يف التنيريلرجال واألوالد  اإشراك  الربنامج األزمات، وأن يضمن

اجلديدة اطة العمل على نطاق املنظومة بشــــــلن  ورحبت اجملموعة نفســــــها بامتثال االســــــرتاتيجية - 27
املســـاواة بني اجلنســـني ولكني املرأة والعمل املتواصـــل بلختا  ومؤشـــرات املســـاواة بني اجلنســـني. وفيما أقرت 
اجملموعة بلن مؤشــــــرات اجلنســــــانية عملت يف كل حل من احللول اليت بمل بصــــــمة الربنامج اإلمنائي على 

، قالت إنا دكن لدليل تنفيذ 2021-2018نتائج وموارد الربنامج اإلمنائي، بســـــــــــــــني اإلطار املتكامل ل
مع مســــارات عمل برنامج األمم  زيادة الروابط املفصــــلةاســــرتاتيجية املســــاواة بني اجلنســــني أن يســــتفيد من 

 املتحدة اإلمنائي.

فصـــيل الذي على نفس القدر من الت توذكرت جمموعة األعضـــاء أن االســـرتاتيجية اجلديدة ليســـ - 28
كانت عليا االسرتاتيجية السابقة فيما يتعلق بااللتزامات واملوارد املؤسسية اخلاصة بالتنفيذ، وأهنا تتوقع أن 
حيدد الربنامج اإلمنائي تلك االلتزامات وأن يبين القدرات يف خمتلف أقســـــــــــــــا  املنظمة مع مضـــــــــــــــي عملية 

 ة واملساءلة وبفيز االبتكار.التنفيذ. وشددت اجملموعة على أةية احلفاب على القياد

بشــلن اســرتاتيجية  التقد  احملرزورحبت اجملموعة بعز  الربنامج اإلمنائي على مواصــلة إصــدار تقرير  - 29
 املساواة بني اجلنسني كتقرير مكمل للتقرير السنوي.

منصــــفة  وأشــــارت جمموعة األعضــــاء إىل توافر أدلة دامنة على أن املســــاواة بني اجلنســــني مل تكن - 30
وحسب، بل أفادت أيضاً اجملتمع على كافة املستويات وكان فا أثر إ ايب على النمو االقتصادي والصحة 

، اجملال كي 2021-2018والتعليم والســــل  املســــتدا . وقد أتاحت اســــرتاتيجية املســــاواة بني اجلنســــني، 
 املوجهة.يبقى الربنامج اإلمنائي نصري املساواة بني اجلنسني من خلل العمل 

وأشار أحد الوفود إىل أنا يف الوقت الذي يؤيد فيا اسرتاتيجية الربنامج اإلمنائي اجلديدة للمساواة  - 31
خدمات ’بني اجلنســــــــني والعمل على لكني املرأة تلييداً كامًل، إال أنا ال يؤيد أو يوافق على إدراع عبار  

على أن بلد  مل تعرتف، وأكد الوفد ‘. جنابيةالصــــــــــــحة اجلنســــــــــــية واإل’و ‘ الصــــــــــــحة اجلنســــــــــــية واإلجنابية
يتماشـــى مع املؤلر الدويل للســـكان والتنمية، باإلجها  كوســـيلة لتنظيم األســـرة. ومع ذلك أكد الوفد  مبا

واملايل القوي بصــحة املرأة ومنع وفيات األطفال وبســني مســتوى صــحة األ   املعنويعلى اســتمرار التزاما 
 يف شىت بقاع العامل.
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ورداً على ذلك، أكد مدير مكتب الســــــــــــــياســــــــــــــات ودعم الربامج على أن برنامج األمم املتحدة  - 32
اإلمنائي ســيضــاعف جهود  لتعزيز املســاواة بني اجلنســني يف أوا ــع األزمات. وشــدد على أن املســاواة بني 

تا. وأكد اليت بمل بصـــــــم لاجلنســـــــني موجودة يف صـــــــميم عمل الربنامج اإلمنائي وإدماجها يف مجيع احللو 
جمدداً على االلتزا  املؤســــــــــــســــــــــــي للربنامج اإلمنائي باملســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني يف كافة اجملاالت مبا يف ذلك 

 املستويات القطرية واإلقليمية والدولية.

وقـد أخـذ اجمللس التنفيـذي علمـاً بـاســـــــــــــــرتاتيجيـة برنـامج األمم املتحـدة اإلمنـائي للمســــــــــــــــاواة بني  - 33
 .2021-2018اجلنسني، 

  
 البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل ذات الصلة - رابعا 

قد  الربنامج اإلمنائي تســـــــــــــــعة برامج قطرية للمجلس التنفيذي للحصـــــــــــــــول على موافقتا عليها،  - 34
عربية، باإل ــــــافة إىل لديد ثلثة برامج قطرية أخرى. وقد قا  املدراء اإلقليميون لكل من أفريقيا، والدول ال

بعر  الربامج القطرية لكل من: بنن وبوتان و ينيا االسـتوائية وليسـوتو وليبيا وناميبيا  ئوآسـيا واحمليط افاد
والفلبني والســـننال وجنوح الســـودان، باإل ـــافة إىل أول لديد لســـنة واحدة للربامج القطرية لكل من كوبا 

 ربيا.واملكسيك وثاين لديد لسنة واحدة للربنامج القطري للي

( وبوتان DP/DCP/BEN/3وقد اســـــتعر  اجمللس التنفيذي وثائق الربامج القطرية لكل من بنن ) - 35
(DP/DCP/BTN/2( و ينيــا االســـــــــــــــتوائيــة )DP/DCP/GNQ/3( وليســـــــــــــــوتو )DP/DCP/LSO/3 وليبيــا )
(DP/DCP/LBY/3( ونــــــــامــيــبــيــــــــا )DP/DCP/NAM/3( والــفــلــبــني )DP/DCP/PHL/3 والســــــــــــــــنــنـــــــال )
(DP/DCP/SEN/3( وجنوح السودان )DP/DCP/SSD/3ووافق عليها، طبقاً ل ،) 2014/7لقرار رقم. 

دة للربنامج القطري لليربيا من كذلك وافق اجمللس التنفيذي على التمديد الثاين ملدة ســـــــــــــــنة واح - 36
وأخذ علماً بالتمديد األول ملدة ســنة واحدة  2019كانون األول /ديســمرب   31يناير إىل /كانون الثاين 1

 2019كانون األول /ديســـــــــــــمرب   31يناير إىل /كانون الثاين  1للربناجمني القطريني لكوبا واملكســـــــــــــيك من 
(DP/2018/22  وCorr.1.) 
 

 التقييم - خامسا 
خدمات التمويل قد  مدير مكتب التقييم املســــــــــــــتقل التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقييم  - 37

( وتقييم اخلــــــدمــــــات التنفيــــــذيــــــة فيمــــــا بني الوكــــــاالت DP/2018/23اجلمــــــاعي فيمــــــا بني الوكــــــاالت )
(DP/2018/25 وقـــدمـــت مـــديرة مكتـــب اخلـــدمـــات اإلداريـــة يف الربنـــامج اإلمنـــائي ر .) د اإلدارة على تقييم

(، كمــا قــد  املــدير التنفيــذي ملكتــب الصـــــــــــــــنــاديق DP/2018/26اخلــدمــات التنفيــذيــة فيمــا بني الوكــاالت )
االســــــــــــتفمانية املتعددة الشــــــــــــركاء باألمم املتحدة رد اإلدارة على تقييم خدمات التمويل اجلماعي فيما بني 

 (.DP/2018/24ت )الوكاال

رحبت جمموعة وفود عرب إقليمية بالتوقيت املناسب لصدور التقييمني. وأكدت اجملموعة على أن  - 38
اجتذاح املســــــــــــاةات للتمويل اجلماعي فيما بني الوكاالت يعتمد على كفاءة الربامج يف اســــــــــــتخدا  تلك 

نت على مكتب الصــناديق االســتفمانية املتعددة الشــركاء لقوة تصــميم الصــناديق وشــفافيتها املســاةات، وأث
وإدارهتا، فيما نوهت إىل احلاجة إىل مراجعة املبادئ التوجيهية احلالية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية حبيث 

http://undocs.org/DP/DCP/BEN/3
http://undocs.org/DP/DCP/BTN/2
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موعة عن دعمها لصـــــــــــــــيا ة النتائج املالية. وعرّبت اجمل اإلبل  عنتعرّب عن التطور يف الطلبات من أجل 
اجملموعة اإلمنائية إلرشــادات وا ــحة اصــوص نوعية الربامج وختطيطها وتنفيذها، ولضــمان املســاءلة وإدارة 
املخاطر. ورحبت جمموعة الوفود بالوثيقة اليت يعتز  الربنامج اإلمنائي تقددها جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية 

إطار النتائج وتصميما يف سياق التمويل اجلماعي باألمم املتحدة، لكنها حول الُنهج اخلاصة بتعزيز جودة 
التمســت الو ــو  يف صــيا تا. وأكدت اجملموعة على أن النُـُهج املتكاملة لن تؤ  ُأُكلها على أر  الواقع 

مم ما مل تتم ترمجة مبدأ االعرتاف املتبادل مبمارســــــات األعمال إىل إجراءات عملية على نطاق منظومة األ
املتحدة اإلمنائية بلكملها. وأعربت اجملموعة عن تلييدها لتوسيع دور مكتب الصناديق االستفمانية املتعددة 

والتقرير حول النتائج. /الشـــــركاء كمدير للصـــــناديق، وخاصـــــة من أجل جين فار الدروس املســـــتفادة واخلطة
النتــائج عرب بوابتــا اإللكرتونيــة  عن اإلبل ورحبــت اجملموعــة مببــادرة املكتــب الراميــة إىل بســـــــــــــــني عمليــة 

ومقرتحا املتعلق بتطوير إطار تقد  التقارير اخلاص بالســــــــــــرد املايل للنتائج على مســــــــــــتوى املنظومة، وذلك 
اإلمنائية. ووافقت جمموعة الوفود على التوصــــــــية بإنشــــــــاء جلنة  األمم املتحدة لنايات مناقشــــــــتها يف جمموعة

ملكتب الصناديق االستفمانية املتعددة الشركاء من أجل تبادل األفكار توجيهية متعددة أصحاح املصلحة 
املســـــتفادة، لكنها أعربت عن قلقها من أن ذلك قد يشـــــتت انتبا  موزفي املقر يف وقت يشـــــهد  والدروس

 قيوداً على املوارد.

فيما بني  ورحبت جمموعة الوفود نفســــــــــــها بالرؤى املتبصــــــــــــرة املنبثقة عن تقييم اخلدمات التنفيذية - 39
الوكــاالت يف الربنــامج اإلمنــائي وأقرت بــلن الربنــامج اإلمنــائي قــد شـــــــــــــــرع بــالفعــل بــاختــاذ إجراءات للنهو  
بنموذع األعمال اخلاص با. ولفتت اجملموعة االنتبا  إىل أن البصـــمة اجلنرافية للخدمات التنفيذية للربنامج 

ة وأنا من شـــــلنا أن يبقى لا دور  املهم مع زهور األمم املتحدة اإلمنائي هي األ ـــــخم بني املنظمات األاي
ما ســــــتتمخض عنا إعادة تنظيم املنظومة اإلمنائية باألمم املتحدة وفك ارتباط نظا  املنســــــقني املقيمني عن 
الربنامج اإلمنائي. ودعت جمموع الوفود الربنامج اإلمنائي لبيان الكيفية اليت ســـــــــــــــيخد  ظا املنظومة اإلمنائية 

 خلص إليا التقييم من توصيات.ما دة على أكمل وجا، ومبا يتماشى مع لتمم املتح

ورحب مدير مكتب التقييم املســـــــــــــــتقل بتعليقات الوفود والرد املتميز من اإلدارة، مبا يف ذلك ما  - 40
جداول زمنية نددة، وأشـــــــار إىل أن بعض النقاط املدرجة على اجلدول الزمين قد تســـــــتنرق بتحديد يتعلق 

 ل يف التنفيذ مع املضي ُقدماً يف عملية إعادة تنظيم األمم املتحدة.وقتاً أطو 

وأكدت مديرة اخلدمات اإلدارية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بلن تقيم اخلدمات التنفيذية  - 41
 فيما بني الوكاالت كان مفيداً لاماً وأنا جاء يف موعد  املناســـــــــــــــب، وأعادت التلكيد على التزا  الربنامج
اإلمنائي بتنفيذ التوصـــــــــــــيات الناجتة عن التقييم. وســـــــــــــوف يقد  الربنامج اإلمنائي للمجلس التنفيذي تقريراً 
منتظماً حول ما  ريا من تنيريات وابتكارات كي يصـــــــــــــــب  أكثر كفاءة وفاعلية، مبا يتســـــــــــــــق مع جهود 

 اإلصل  األوسع على نطاق األمم املتحدة.

مكتب الصــناديق االســتفمانية املتعددة الشــركاء باألمم املتحدة، يف معر  الرد  ةمدير  توأو ــح - 42
على شوا ل الوفود، بلن افدف من توصية التقييم املتعلقة بإنشاء جلنة توجيهية متعددة أصحاح املصلحة 

في هو توفري منتدى لتبادل املعلومات واحلوار والنقاه االســــــرتاتيجي بصــــــورة أفضــــــل مع جتنب بميل موز
 املقر أي عبء جديد.

 بشلن تقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 2018/17وقد تبى اجمللس التنفيذي القرار  - 43
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 الجزء المتعلق بصندوق األمم المتحدة للسكان  
 التنفيذية ةبيان املدير   

( إىل الذكرى الســــنوية اخلامســــة Papersmartلفتت املديرة التنفيذية االنتبا  يف بياهنا )متوفر على  - 44
والعشــــرين للمؤلر الدويل للســــكان والتنمية والذكرى اخلمســــني لصــــندوق األمم املتحدة للســــكان، يف عا  

لتقييم مدى التقد  وإعادة االلتزا . ويشتمل ذلك على دور الصندوق يف إعادة  قت ملئموهو و : 2019
. ووفقــاً خلطتــا 2030 خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــا تنظيم املنظومــة اإلمنــائيــة لتمم املتحــدة كي حيقق 

دوق األمم ، والوالية املمنوحة للمؤلر الدويل للســــــكان والتنمية، التز  صــــــن2021-2018االســــــرتاتيجية، 
املتحــدة للســـــــــــــــكــان بـالنتــائج التحوليــة الثلث املتمثلــة يف إهنـاء: )أ( االحتيــاجـات اليت مل تتم تلبيتهــا على 

ومجيع املمارســـات  اجلنســـاينصـــعيد تنظيم األســـرة، )ح( وفيات األمهات اليت دكن تفاديها، )ع( العنف 
ءاً ال يتجزأ من هذا النهج وذلك من جز ‘ التواريإهناء حالة ’املضــــــــرة بالنســــــــاء والبنات. وشــــــــكل عنصــــــــر 

خلل توفري البيانات الســــكانية عالية اجلودة. وســــلطت املديرة التنفيذية الضــــوء على عمل صــــندوق األمم 
اإلمنائية، -املتحدة للســــكان يف البلدان اليت تعيم أزمات ودور  يف رد  افوة يف تواصــــلية العلقة اإلنســــانية

اإليدز واألشـــخاص املصـــابني /املصـــابني بفريوس نقص املناعة البشـــرية وعملا املشـــرتك من أجل األشـــخاص
 بإعاقات، وااللتزا  مع الشباح وفقاً السرتاتيجية األمن العا  للشباح.

وكررت املديرة التنفيذية تلكيدها على التزا  صــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان بإصــــــــــل  األمم  - 45
ظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وقالت إن الصـندوق شـارك يف قيادة املتحدة وبالعمل مع املنظمات التابعة ملن

الفريق املعين بالتمويل االســــرتاتيجي ألهداف التنمية املســــتدامة من أجل مســــاعدة البلدان على التوجا  و 
التمويل من أجل بقيق نتائج مفضية إىل التحول. وقد اشتمل ذلك على إنشاء مركز للمعارف والبحوث 

، وبناء معرفة املوزفني بالنواحي املالية، وتطوير مبادئ املشـــــــــــاركة، وصـــــــــــيا ة األهدا يل هذ  بشـــــــــــلن لو 
معايري البيانات املالية لتمم املتحدة فيما يتعلق بإعداد التقارير. وأ ـــــــــــــــافت أن صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة 

القطرية،  للســـــكان ســـــوف يســـــاعد يف تطوير أســـــاليب احلضـــــور القطري من أجل اجليل اجلديد من الفرق
 وسيشارك يف قيادة اجلهود املشرتكة لدعم القدرات اإلحصائية الوطنية.

، أشـــــــــــــــارت املديرة التنفيذية إىل أن 2021-2018وعلى صـــــــــــــــعيد امليزانية املتكاملة املنقحة،  - 46
صندوق األمم املتحدة للسكان عاكف على تنفيذ عمليات إدارة التنيري وتلسيس هيكلا اجلديد من أجل 

هنج تنظيمي أكثر قوة ولاســكاً على صــعيد العمليات احلكومية الدولية والعمليات املشــرتكة فيما بني  اتباع
الوكاالت. وقد أنشــل الصــندوق فرعاً فذا النر   ــمن شــعبة الســياســات واالســرتاتيجية اجملددة التابعة لا، 

توزيع املوارد الواردة من  وو ــــــع فرع اجمللس التنفيذي  ــــــمن مكتب املدير التنفيذي. وقد أعاد الصــــــندوق
املقر الرئيســـــي على البلدان واملناطق لضـــــمان الُقرح املكاين للدعم الفين حيثما كانت احلاجة إليا أكرب ما 
دكن. وقد عكف الصــــندوق على تنفيذ هيكلية جديدة للشــــؤون اإلنســــانية، مبا يف ذلك مكتب الشــــؤون 

يرة التنفيذية الدول األعضــاء مواصــلة الدعم لتعمال اإلنســانية التابع للصــندوق يف جنيف. وناشــدت املد
 اليت يتوالها الصندوق يف األو اع اإلنسانية.

شــهد صــندوق األمم املتحدة للســكان زيادة يف املوارد العادية )األســاســية( واملوارد مشــرتكة التمويل  - 47
. وناشــــــــــدت 2016ســــــــــنة  يف املفة عن 27لتتخطى قيمتها بليون دوالر، أي بزيادة مقدارها  2017ســــــــــنة 

بلداً  44املديرة التنفيذية للصــــندوق الدول األعضــــاء إىل زيادة مســــاةاهتا يف املوارد العادية، وأشــــارت إىل أن 
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. وقد ركز الصندوق على اكتساح لويل مشرتك 2018مستفيداً من الربامج قد أسهم يف املوارد العادية سنة 
رامية إىل بناء شــــــــــــــراكات أقوى مع ما ني  ري تقليديني ومنظمة عايل اجلودة، جنباً إىل جنب مع اجلهود ال

األمم املتحدة. وكررت املديرة التنفيذية التلكيد على عد  التســاهل مطلقاً مع االســتنلل واالنتهاك اجلنســيني 
على واســـــــتمرار الصـــــــندوق يف بناء القدرات يف هذا اجملال وأنا قا  بتعيني منســـــــق ليكون متفر اً لاماً للرتكيز 

إطلق اسرتاتيجية شاملة ملنع سوء السلوك اجلنسي ومواجهتا، ومراجعة سياسة التحره، والعمل بإجراءات 
التدقيق الســـــابق للتوزيف، واســـــتعرا  اتفاقيات التعاقد مع الشـــــركاء املنفذين من أجل تعزيز عد  التســـــاهل 

املستدا  للخطة االسرتاتيجية، أعلنت املطلق. ولدعم افدف املتمثل يف بقيق مستويات مناسبة من التمويل 
املديرة التنفيذية أن مصــــر والســــويد وافقتا على أن تصــــبحا نصــــريا مشــــاركا لصــــندوق األمم املتحدة للســــكان 

 بشلن حوارات التمويل املنظم، وشكرهتما على قيامها ظذا الدور.
ا إياها املؤلر الدويل وكرر أعضـــــــــــــــاء اجمللس التنفيذي دعمهم التا  لوالية الصـــــــــــــــندوق اليت منح - 48

للســكان والتنمية وللعمل املتعلق باحلقوق يف الصــحة اجلنســية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية يف بيفات التنمية 
. وأعرح األعضاء عن تقديرهم ملشاركة اجمللس التنفيذي يف اجلنساينواألزمات، مبا يف ذلك ناربتا للعنف 

. 2030وخطة عا   األهدا املتحدة للســـــكان أهلً ملهمة إجناز  اجلهود الرامية إىل جعل صـــــندوق األمم
يف  والدور املركزي الذي يؤدياوعربت األعضــاء عن ســرورهم بالتزا  الصــندوق القوي بإصــل  األمم املتحدة 

يف املفة من املكاتب القطرية  70جتديد نظا  املنسقني املقيمني، والحظوا برو  التقدير استخدا  أكثر من 
وق األمم املتحدة للسكان أبنية وخدمات مشرتكة، وحثوا الصندوق على مشاطرة أفضل اارساتا يف لصند

 ذلك اجملال مع منظومة األمم املتحدة بلكملها.
واســتو ــحت جمموعة من الوفود بشــلن الكيفية اليت ســيؤثر ظا إصــل  األمم املتحدة على لويل  - 49

الصــــــــــــــندوق على أن يركز يف إعادة افيكلة على بناء القدرات  املناطق واملناطق دون اإلقليمية وشــــــــــــــجعت
الوطنية على تنفيذ املشـــــــــــــــاريع على املســـــــــــــــتوى القطري مع دعم البلدان بقوة من أجل إعمال احلقوق يف 

، مبا يتماشــــــــــــى مع الســــــــــــيادة وامللكية 2030الصــــــــــــحة اجلنســــــــــــية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية وخطة عا  
على أةية التآزر يف اجملاالت املوا ـــــــــيعية اليت تركز على النواحي متعددة األبعاد  الوطنيتني. وأكدت الوفود

يف الفقر. ورحبت الوفود ببنود امليزانية اخلاصـــــــة بتمويل نظا  املنســـــــقني املقيمني والتزا  الصـــــــندوق بو ـــــــع 
  رســو  تصـــميم جديد إلطار عمل األمم املتحدة للمســـاعدة اإلمنائية، لكنها شـــددت على وجوح أال تل

يف املفة من حكومات البلدان املستفيدة من الربامج أو من التعاون  1لويل نظا  املنسقني املقيمني والبالنة 
وأكدت الوفود على وجوح أن يعود هنج الصــــــندوق يف إعادة  فيما بني بلدان اجلنوح أو التعاون الثلثي.

فيدة من الربامج والربامج القطرية مع لعب تنظيم شـــــــــــــــؤونا متعددة األطراف بالفائدة على البلدان املســـــــــــــــت
اجمللس التنفيذي دوراً اسـتشـارياً. وذكرت وفود أخرى أنا يتعني على أي اسـتعرا  للمؤلر الدويل للسـكان 
والتنمية أن يركز على التنفيذ وليس على الواليات والســـــــــــياســـــــــــات. وحثت الوفود الصـــــــــــندوق على التقيد 

اخللفية  ري املتفق حوفا من قبل الدول األعضـــــاء. وحاول وفد واحد  بواليتا والنلي بنفســـــا عن القضـــــايا
 ثين صندوق األمم املتحدة للسكان عن اخلو  يف مسائل اإلجها  والتعقيم القسري.

رحب أعضاء اجمللس التنفيذي مبنجزات صندوق األمم املتحدة للسكان على صعيد تعبفة املوارد  - 50
امة الشـــــــراكات املبتكرة لتعبفة مزيد من التمويل، مبا يف ذلك من وشـــــــجعو  على مواصـــــــلة إق 2017ســـــــنة 

خلل الشراكات مع القطاع اخلاص. وتوقع األعضاء أن تقرتن الزيادات املبلغ عنها يف التمويل بقدر أكرب 
امليزانية. وأعرح األعضاء عن  من  املواردب من التلثري على املستوى القطري وارتباط أو   لعلقة النتائج
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لقهم اصـــوص االضفا  املســـتمر يف املوارد العادية وحثوا الصـــندوق على معاجلة هذ  النزعة الســـلبية من ق
خلل امليزانية املنقحة وخاصـــة لفائدة أقل البلدان منواً. وُوجهت دعوات لصـــندوق األمم املتحدة للســـكان 

عباء. وشددت بعض الوفود على إلقامة شراكة مع البلدان املستفيدة من الربامج من أجل تقاسم أكرب لت
أةية التمويل األســــاســــي القابل للتنبؤ ومتعدد الســــنوات والكايف كي يتســــى للصــــندوق الوفاء مبســــؤوليات 

. والتمســــــــــت الوفود التو ــــــــــي  فيما 2030واليتا املنبثقة عن املؤلر الدويل للســــــــــكان والتنمية وخطة عا  
ملفة لتنشــــطة املشــــرتكة قد  طى أنشــــطة الصــــندوق على يف ا 15يتعلق مبا إذا كان ختصــــيص موارد بنســــبة 

أر  الواقع، وما إذا تضــــمنت تلك النســــبة الدعم املايل ملكاتب اإلســــناد املشــــرتك واملســــاةات يف التقييم 
القطري املشـــرتك. وشـــددت الوفود على أن خيصـــص الصـــندوق الوفورات املتلتية عن مراجعة امليزانية لصــاحل 

قاء الفارق بني امليزانية املؤســــــــســــــــية وميزانية الربامج لصــــــــاحل الربجمة. وقالت الوفود إنا الربامج القطرية، مع ب
 ينبني رؤية حوار التمويل املنظم  من اإلطار األوسع إلصل  األمم املتحدة.

وعرّب أعضـــــــــــاء اجمللس التنفيذي عن الدعم القوي لعمل صـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان مع  - 51
تنلل واالنتهاك اجلنسيني من خلل سياسة عم التساهل مطلقاً معهما، مبا يف ذلك الشباح وناربة االس

يف البيفات اإلنسانية. وحث األعضاءُ الصندوَق على مواصلة تعبفة التمويل للمساعدات اإلنسانية لضمان 
النزاعات.  احلصـــول على احلقوق يف الصـــحة اجلنســـية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية وتنظيم األســـرة يف بيفات

وينبني أن يركز النهج اإلنســـــــاين ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الوقاية وبناء القدرات، والتصـــــــدي يف 
املقا  األول الحتياجات الففات األكثر  ـــعفاً. ورحب األعضـــاء، بل وشـــجعوا، على إيلء قدر أكرب من 

ر الكوارث يف إطار اخلطة االســـــــرتاتيجية، الرتكيز للحد من خماطر الكوارث وإطار ســـــــنداي للحد من خماط
. ومت اإلعراح عن دعم قوي للتنطية الصـــحية الشـــاملة وتعميق النقاشـــات حول القضـــايا 2018-2021

الســـكانية واحلقوق يف الصـــحة اجلنســـية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية يف أطر النتائج واملوارد التابعة لصـــندوق 
ضـــــاء بعمل الصـــــندوق مع الدول األعضـــــاء من أجل تطوير نظا  أكثر األمم املتحدة للســـــكان. وأقر األع

 لحوراً حول النتائج ويركز على املزايا املقارنة، وشددوا على أةية املساءلة والشفافية.
ويف معر  ردها على ذلك، شــــــــددت املديرة التنفيذية على أن الكرامة اإلنســــــــانية هي العنصــــــــر  - 52

ســـرتاتيجية الصـــندوق املتعلقة باحلقوق يف الصـــحة اجلنســـية واإلجنابية واحلقوق الرئيســـي يف دورة احلياة ويف ا
هو تقييم مدى التقد   2019اإلجنابية. وكان النر  من اســـــــتعرا  املؤلر الدويل للســـــــكان والتنمية عا  

احملرز والتحديات حىت تارخيا وليس إلعادة فت  والية املؤلر للنقاه. وبالتايل، عكف الصـــــــــــــــندوق على 
إعادة تركيز اهتماما على الشــيخوخة وأوجا التحيز ألحد اجلنســني يف الصــحة اإلجنابية وعلى مبادئ إطار 
ســــنداي، وبصــــفة خاصــــة واية النســــاء والبنات يف البيفات اإلنســــانية. وقد قاد الصــــندوق اجلهود املبذولة 

املبادئ املتعلقة باحلقوق  تتضمن جمموعة املهارات اليت يتمتع ظا املنسقون املقيمون املستقبليون لضمان أن
باملســاءلة والشــفافية. وكان افدف من  ميف الصــحة اجلنســية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، فضــلً عن التزامه

لرين إدارة التنيري هو تعزيز قدرة الصــندوق وقيادتا على بقيق األهداف وصــيا ة هنج متماســك ومناســب 
بســــــرعة لتو ــــــاع الناشــــــفة على الصــــــعيدين القطري واإلقليمي. وعكف لاماً للنر  يتي  لا االســــــتجابة 

الصــــندوق على العمل على  ــــمان عد  تلثري إصــــل  األمم املتحدة و ري ذلك من عمليات التنيري على 
ع من خلل شــــــراكاتا مبا يف ذلك شــــــراكتا مع القطاع اخلاص.  إجناز الربامج، فيما ركز على اإلجناز املوســــــّ

ق أةية كربى للعمليات احلكومية الدولية واملشاركة الشفافة مع الدول األطراف، وسوف وقد أوىل الصندو 
 يواصل االجتماع بلعضاء اجمللس التنفيذي من خلل املشاورات االعتيادية  ري الرمسية.



DP/2019/1 
 

 

18-19605 15/27 

 

وكررت نائبة املديرة التنفيذية )للشــــــؤون اإلدارية( اإلشــــــارة إىل أن صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان  - 53
يف املفة من اخلدمات اليت تقدمها مكاتب اإلسناد التابعة لا  70شاطر مع منظمات األمم املتحدة األخرى ت

على املستوى القطري. وكان الصندوق رائداً يف اخلدمات املشرتكة: اليت تشكل عماد منوذع األعمال اخلاص 
التجرييب اخلاصــة با للخدمات املشــرتكة  با والعامل احملرك للفاعلية والكفاءة. وأدار الصــندوق عملية التشــنيل

يف جنوح أفريقيا حيث مجع بني عدة عمليات لتســــــيري األعمال من عدد من البلدان الصــــــنرية لتحرير املوارد 
لصاحل الربجمة. وشارك الصندوق يف رئاسة الفريق املعين بإعادة تصميم إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

 ور اإلصل  والذي ينصبت تركيز  على بسني التقييم القطري املشرتك.الذي يعد نورا من نا

للمؤلر الدويل للســكان والتنمية  2019وقال نائب املديرة التنفيذية )للربامج( إن اســتعرا  عا   - 54
ر. وحيدد الثنرات )وأســـــــــباظا( و دد االلتزامات املنبثقة عن املؤل 1994ســـــــــيقّيم املنجزات احملرزة منذ عا  

وســـوف تُعقد مؤلرات إقليمية خمتلفة قبل الشـــروع بعملية اســـتعرا  املؤلر الدويل للســـكان والتنمية والذي 
 .2019ستظهر نتائجا يف تقارير املؤلر اإلقليمية اليت ستصدر يف املؤلر الدويل للسكان والتنمية لعا  

إىل أن النر  من اتفاق التمويل هو ولفت مدير االتصــــاالت والشــــراكات االســــرتاتيجية االنتبا   - 55
وأنا يتوافق لاماً مع اتفاق التمويل املرب   2021-2018تلمني التمويل املناســـــــــــب للخطة االســـــــــــرتاتيجية 

على نطاق منظومة األمم املتحدة بلكملها. ودار احلوار املتعلق بالتمويل املنظم بني صندوق األمم املتحدة 
بل اســــــتثناء، ظدف االلتفاف حول جدول أعمال الصــــــندوق. ولن  للســــــكان وأعضــــــاء اجمللس التنفيذي،

 يستخد  الصندوق موارد الربامج لتنطية رسم الواحد يف املفة لصاحل جتديد نظا  املنسقني املقيمني.

وذكر مدير شـــــــــعبة اخلدمات اإلدارية أن صـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان واملنظمات األخرى  - 56
الســــرتداد التكاليف،  معدل ومنهجية أفضــــل تحدة اإلمنائية ســــعوا إىل اســــتكشــــافالتابعة ملنظومة األمم امل

يف املنظومة برمتها، مع ربطهما بالتكاليف اإلدارية اليت كانت قد شـــــــــــــــهدت  من حيث الكفاة والفاعلية،
تذبذباً بســـــــــــــــبب وفورات احلجم. كما ركزت املنظمات اهتمامها على بقيق املنهجية املوحدة الســـــــــــــــرتداد 

 اليف ومعدالت اسرتداد التكاليف.التك
  

 حوار التمويل المنظم في صندوق األمم المتحدة للسكان - سادسا 
قد  نائب املديرة التنفيذية )للربامج( التقرير املتعلق مبســـــاةات الدول األعضـــــاء ومســـــاةات آخرين  - 57

، DP/FPA/2018/10القادمة )والسنوات  2018توقعات اإليرادات لسنة و لصندوق األمم املتحدة للسكان 
وملحق ومرفقات(. وشـــكر نائب املدير التنفيذية وفدّي مصـــر والســـويد ملوافقتهما على دور النصـــري املشـــارك 

اتفاق يف حوار التمويل املشــــــرتك وألقى الضــــــوء على دورةا يف حشــــــد جمموعة أكرب من الشــــــركاء حول بلورة 
 التمويل اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان وو ع افيكل املايل مو ع التنفيذ.

وذكر مدير شعبة اخلدمات اإلدارية أن صندوق األمم املتحدة للسكان و ع السياقات املناسبة  - 58
تحدة ملقرت  الصـــــــــــندوق املتعلق بكيفية بســـــــــــني حوار التمويل املنظم عرب اتفاق لويل صـــــــــــندوق األمم امل

. وعر  مدير 2018واآلفاق املنظورة لســــــــــنة  2017للســــــــــكان، وذلك بناًء على بليل التمويل لســــــــــنة 
الشـــــعبة الطريقة اليت عمل ظا الصـــــندوق على إعادة ترتيب هيكل التمويل اخلاص با حول النتائج الثلث 

يل موا ــــيعي من خلل املفضــــية إىل التحول، مع حشــــد التلييد بقوة للموارد األســــاســــية، واســــتكمالا بتمو 
الصـــناديق االســـتفمانية والتمويل املرن مقابل الربامج القطرية والصـــناديق االســـرتاتيجية اجلماعية أو املشـــرتكة 

 لتمم املتحدة.

http://undocs.org/DP/FPA/2018/10
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ورحب أعضــــــاء اجمللس التنفيذي حبوار التمويل املنظم لصــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان وأعربوا  - 59
لدول األعضـــــــــــــــاء من أجل تعزيز هيكل التمويل اخلاص با بنية بقيق عن تقديرهم الضراطا الوثيق مع ا

. ورحب أعضـــــــاء اجمللس أيضـــــــاً باتفاق التمويل 2021-2018األداء املطلوح جتا  اخلطة االســـــــرتاتيجية 
املقرت  من الصــــــــــندوق باعتبار  جزءا من إصــــــــــلحات األمم املتحدة األوســــــــــع نطاقا، وعرّبوا عن تقديرهم 

الوا ــــــــــحة للتفاعل مع أعضــــــــــاء اجمللس التنفيذي والشــــــــــركاء. وقال أعضــــــــــاء اجمللس إن ألهدافا وعلمياتا 
الصــــــــندوق كان قدوة، من خلل جهود  يف حوار التمويل املنظم، وشــــــــجعو  على مواصــــــــلة مواءمة حوار 
التمويل املنظم مع اتفاق التمويل واحلوار األوســـــــــــع نطاقاً لتمم املتحدة. وعلى هذا الصـــــــــــعيد، كان هناك 

  لتنيري اســـم اتفاق التمويل اخلاص بالصـــندوق كي ال يتم اخللط بينا وبني اتفاق التمويل العا  لتمم مقرت 
 .72/279املتحدة الذي مت اقرتاحا مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

املقرتحات املنبثقة عن حوار التمويل تتماشــــــــى وطلبت بعض الوفود معلومات وبليلت تبنّي أن  - 60
مع أهداف اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية حبيث يتمكن اجمللس التنفيذي من القيا  بدور  اإلشـــــــــــــــرايف والتوجيهي. 
 والتمســــــت الوفود تزويدها بتفاصــــــيل حول نوع املوارد وجودهتا فضــــــلً عن حيثيات )على مســــــتوى النواتج

تم خدمتها على أكمل وجا عرب املوارد األســـــاســـــية و ريها من النتائج ( تتعلق بالنتائج اليت ســـــتواملخرجات
. وتســــــــــاءلت الوفود عما إذا كانت بشــــــــــكل طفيفاليت تتطلب موارد  ري أســــــــــاســــــــــية مرنة وخمصــــــــــصــــــــــة 

معينة ستستفيد من النقاشات الفردية مع املا ني كلً على حدة، وشجعت صندوق األمم  خمرجات/نواتج
مع الدول األطراف اليت قدمت لويلً أســـاســـياً ندوداً ومع الفاعلني من  ري  املتحدة للســـكان على العمل

ســـــــــــــيســـــــــــــاعد الدول من أجل احلصـــــــــــــول على مزيد من املوارد املرنة. وقد توقعت الوفود أن حوار التمويل 
الصـــــــندوق على اجتذاح لويل أســـــــاســـــــي دكن التنبؤ با ومتعدد الســـــــنوات، وحثت على أن جُترى جهود 

اً الحتياجات البلدان املســـتفيدة من الربامج وأن تتم تلك اجلهود حســـب توجيا اجمللس وأن اإلصـــل  طبق
 يتم ختصيص أموال إ افية للربامج القطرية.

عملية إعادة تنظيم صــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان  وجوح النظر إىلوشــــــــــددت الوفود على  - 61
لك اإلصــــل . وأكدت الوفود على أةية  ــــمن اإلطار األوســــع إلصــــل  األمم املتحدة دون املســــاس بذ
تفاق التمويل على نطاق املنظومة كلها، االتنســيق مع املنظمات اإلمنائية التابعة لتمم املتحدة  ــمن إطار 

وأثنت على إدراع الصــــندوق، يف امليزانية املقرتحة، حلصــــتا من املســــاةة يف نظا  املنســــقني املقيمني، مبا يف 
ولكنها اقرتحت توفري أهداف ‘ االلتزامات املتبادلة’ة. ورحبت الوفود مبفهو  ذلك رســـــــــــــــم الواحد يف املف

 املستفادةاللتزامات الصندوق تكون خاصة بالصندوق بدرجة أكرب، وطلبت إيراد تفاصيل حول الدروس 
 من حوار التمويل وكيف دكن مشاطرهتا مع بقية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

أكد مدير شــــــعبة االتصــــــاالت والشــــــراكات االســــــرتاتيجية للوفود أن الصــــــندوق ورداً على ذلك،  - 62
اضرط مع منظمات األمم املتحدة بشـــــــلن جدول أعمال اإلصـــــــل  األوســـــــع وأنا شـــــــرع يف حوار التمويل 
عب للنهو  مبســــتوى  املنظم  ــــمن هذا الســــياق. وكان الصــــندوق قد أنشــــل فرقة عمل مشــــرتكة بني الشــــُ

ل الثنرات بنية اجتذاح لويل عايل اجلودة. وزلت املوارد األســـــــاســـــــية حامسة بالنســــــبة إعداد التقارير وبلي
للســتقرار والنجا  فيما كانت امللكية الوطنية األســاس الراســ  الذي تقو  عليا برجمة الصــندوق. وكان فة 

طق بلســـان الدور حاجة لكتلة حرجة من املوارد األســـاســـية يف النتائج االســـرتاتيجية األربعة ألن كل منها ين
املعياري للصــــــندوق بصــــــفتا نصــــــريا وداعية للمؤلر الدويل للســــــكان والتنمية. وعملت موارد  ري أســــــاســـــية 
إ افية على معاجلة تلك اجلوانب  ري املعيارية من النتائج. وشّكلت تقلبات أسعار صرف العملت سبباً 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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نشــــطة على الوجا األمثل من خلل أســــاســــياً للضفا  يف التمويل األســــاســــي، فيما اســــتفادت بعض األ
أســــاليب لويل أخرى من قبيل الصــــناديق املشــــرتكة أو االســــتفمانية. وقد ســــعى الصــــندوق الســــتخدا  هُنُج 

العامة؛ حيث سعى الصندوق إىل احلصول على -إقليمية وطرق التمويل اخلاصة/مبتكرة مع مصارف دولية
رتاتيجية وليس لتعبفة املوارد على  و يفتقر للتمييز. التمويل لناية وحيدة هي بقيق أهداف اخلطة االســـــــــــــــ

مع دول أعضـــــاء من أجل بقيق تلك النتائج اليت كان يلز  فا موارد  الً وقد شـــــارك الصـــــندوق التزاماً متباد
 أساسية و ري أساسية من أجل التعامل مع والية املؤلر الدويل للسكان والتنمية وشوا ل الدول األعضاء.

ائب املديرة التنفيذية )للربامج( تلكيد  بلن صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان قد طور وكرر ن - 63
مقرتحاً اســــــتشــــــرافياً للتمويل وذلك بالتشــــــاور مع أعضــــــاء اجمللس التنفيذي وبرو  االلتزا  املتبادل من أجل 

اً مع اتفاق للصـــندوق مع الدول األعضـــاء ويكون متماشـــي‘ اتفاق لويل’بويل حوار التمويل املشـــرتك إىل 
التمويل ملنظومة األمم املتحدة بلكملها ومع جدول األعمال اإلصـــــــــــــــلحي األوســـــــــــــــع نطاقاً. وأكد نائب 
املـديرة التنفيــذيـة على التزا  الصـــــــــــــــنــدوق بـإعـادة تنظيم منظومـة األمم املتحــدة اإلمنـائيــة وااللتزا  مع الفريق 

 االنتقايل التابع لتمني العا .

بشــــــــــــــــلن حوار التمويل املنظم لصـــــــــــــــندوق األمم  2018/18يذي القرار رقم وتبى اجمللس التنف - 64
 املتحدة للسكان.

  
 2021-2018الميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان،  - سابعا 

قدمت نائبة املديرة التنفيذية )للشؤون اإلدارية( تعريفاً ظذا البند فيما قدمت رئيسة فرع التخطيط  - 65
يف صــــندوق األمم املتحدة للســــكان عر ــــاً مفصــــلً للميزانية املتكاملة للصــــندوق، امليزانية املنقحة  وامليزانية
واملرفقـــات( أمجلـــت خللـــا اجلـــدول الزمين لتنقي   Corr.1و  DP/FPA/2018/8) 2021-2018للفرتة 

امليزانية وناقشــــت احتياطي اإليواء امليداين وتقرير اللجنة االســــتشــــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانية حول امليزانية 
(، وخطة DP/FPA/2018/9) 2021-2018املتكاملة املنقحة لصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان، للفرتة 

 املوارد املتكاملة واخلطوات التالية.

ورحب أعضـــــــــاء اجمللس التنفيذي بالعملية التشـــــــــاورية اليت اتابعت مع الدول األعضـــــــــاء يف تنقي   - 66
يؤدي إصــــل  األمم املتحدة . وشــــدد أعضــــاء اجمللس على وجوح أال 2021-2018امليزانية املتكاملة، 

إىل إبطاء أداء الصـــــــــندوق على أر  الواقع يف البلدان املســـــــــتفيدة من الربامج. ويف هذا الصـــــــــدد، التمس 
األعضاء التو ي  فيما خيص مضامني ختصيص رسم الواحد يف املفة لتمويل نظا  املنسقني املقيمني اجملدد 

أن تؤثر التخفيضــات يف امليزانية املؤســســية تلثرياً إ ابياً  بالنســبة لعمل الصــندوق على أر  الواقع، وتوقعوا
 على األداء على املستوى القطري. والتمس األعضاء تو يحاً اصوص توزيع املوارد بني املقرات وامليدان.

وأثنت جمموعة واحدة على جهود صــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان للرتقاء مبســــــــــتوى كفاءتا  - 67
ل للموارد، وأعربت عن تطلعها ملعرفة املزيد عن النتائج املنبثقة عن عملية إدارة وقياما باســـــــــــــتعرا  شـــــــــــــام

، وبســــــني دور  2021-2018التنيري وخاصــــــة قدرة الصــــــندوق على األداء وفقاً للخطة االســــــرتاتيجية، 
يت افيكل التنظيمي على بليل الكيفية ال يفاملعياري. وشـــــددت اجملموعة على وجوح أن تعتمد التنيريات 

دكن ظا إجناز اخلطة االســـــــــــــــرتاتيجية بفعالية وكفاءة. وطلبت من الصـــــــــــــــندوق إدراع معلومات يف تقارير  
النهائية عن االحتياجات املالية والثنرات والتوقعات، مبا يف ذلك تنظيم املوارد املالية للميزنة اخلاصة باخلطة 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/DP.FPA_.2018.8_-_Rev_IB_2018-2021-FINAL_final-12Jun18.pdf
http://undocs.org/DP/FPA/2018/9
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  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وقالت االســـرتاتيجية. ورحبت اجملموعة بتحليل الصـــندوق ملضـــامني إصـــل
إهنا تتطلع لرؤية املعلومات املتعلقة بالتنفيذ واملضــامني املالية، مبا فيها تلثريات مضــاعفة الصــندوق ملســاةتا 

، 2021-2018يف نظا  املنســــــــــقني املقيمني. وأكدوا جمدداً على دعمهم القوي للخطة االســــــــــرتاتيجية، 
املساواة بني اجلنسني ولكني املرأة على امتداد عملية التنفيذ، وأعربت عن تقديرها وتعميمها ملراعاة منظور 

 ملواصلة الرتكيز على األقطار وإعطاء األولوية ألولفك الذين هم يف أمّس احلاجة.

ورداً على ذلك، ذكرت رئيس فرع ختطيط املوارد وامليزانية أن صــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــكان  - 68
ة الثنرات من خلل منظور عابر للتخصـــــــــصـــــــــات من أجل بديد الصـــــــــلت بني النتائج عمل على معاجل

واملوارد على  و أفضل. ويف الوقت الذي تظل فيا اخلطة االسرتاتيجية هي املرشد التنظيمي الرئيسي، تبى 
باملوارد -ائج الصـــــــــــــندوق ترتيباً ألولويات اإلجناز يليب احتياجات الربامج القطرية، اا أثر على علقات النت

على الصـــــــعيد احمللي. وســـــــوف يتلتى لويل نظا  املنســـــــقني املقيمني اجملدد من: )أ( مضـــــــاعفة مســـــــاةات 
األمانة . وسوف تدير طوعيةصندوق األمم املتحدة للسكان، )ح( رسم الواحد يف املفة، )ع( مساةات 

لنظا  املنســـــقني املقيمني. وأو ـــــحت تمم املتحدة الطريقة اليت ســـــيتم ظا اســـــتخدا  تلك األموال ل العامة
رئيســة الفرع بلن اإلشــارة يف تقرير اللجنة االســتشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانية إىل مناصــب موزفي املقرات 
الرئيسية على املستوى القطري واملتعلقة بعدد املناصب املهنية الدولية كانت مقتصرة على امليزانية املؤسسية 

 يل موارد الصندوق.وأهنا مل تعرّب عن إمجا

وذكرت نائبة املديرة التنفيذية )للشــــؤون اإلدارية( أن صــــندوق األمم املتحدة للســــكان ســــعى إىل  - 69
، وأهداف 2021-2018تقد  نظرة شـــــاملة ملوارد  كي يضـــــمن أهنا متماشـــــية مع اخلطة االســـــرتاتيجية، 

النقاشـــات املتعلقة بامليزانية املتكاملة  التنمية املســـتدامة وإصـــل  األمم املتحدة. وبنفس الطريقة، ســـاعدت
واالســـــتعرا  الشـــــامل للموارد الصـــــندوق على تركيز اهتما  مؤشـــــراتا ونظريتا للتنيري على  و أفضـــــل، اا 

متعلقـــة  وخمرجـــاتتنظيميـــة  خمرجـــاتأعطى امليزانيـــة قوة أكرب. وقـــد ركزت عمليـــة إدارة التنيري على أربعـــة 
ثقافة املؤســـــــســـــــة وعقليتها، وكلها أمور جعلت من صـــــــندوق األمم املتحدة بالكفاءة، باإل ـــــــافة إىل تنيري 

للســـكان أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر ســـرعة يف التحرك وأكثر ابتكاراً ولســـكاً بالقيم. وقد اشـــتمل ذلك 
 تيجية. وافياكل مع اخلطة االسرتا واملوزفنيعلى التنيريات اجلارية على منوذع األعمال بنية مواءمة العملية 

بشـــــــــلن امليزانية املتكاملة املنقحة لصـــــــــندوق األمم  2018/19وتبى اجمللس التنفيذي القرار رقم  - 70
 .2021-2018املتحدة للسكان للفرتة 

  
 البرامج القطرية والمسائل ذات الصلة - ثامنا 

برنــاجمــاً قطريــاً  14عن قــا  نــائــب املــديرة التنفيــذيــة )للربامج( بــالتعريف ظــذا البنــد   قــد  موجزاً  - 71
مطروحاً ملوافقة اجمللس التنفيذي إىل جانب التمديد خلمســـــــــــــــة برامج قطرية أخرى. باملقابل، قد  املدراء 
اإلقليميون للصــــــــــندوق املعنيون ظذ  الربامج عر ــــــــــاً للربامج القطرية ملناطق الدول العربية، وآســــــــــيا واحمليط 

 رح ووســـــــــــــط أفريقيا. وجلت هذ  الربامج دول بنن وبوتان ، وشـــــــــــــرق أفريقيا واجلنوح األفريقي، و ئافاد
وبوروندي وإكوادور و ينيا االســـــــــــــتوائية وليســـــــــــــوتو وليبيا وملوي وناميبيا ونيكارا وا والفلبني والســـــــــــــننال 
وجنوح السودان وتو و، باإل افة إىل أول لديد للربامج القطرية جلزر القمر ومجهورية الكوننو واملكسيك 

 دة والتمديد الثاين للربناجمني القطريني جلمهورية الكوننو الددقراطية وليربيا ملدة سنة واحدة.ملدة سنة واح
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، على وثائق 2014/7وقد اســـــــــــتعر  اجمللس التنفيذي ومن   وافق، باالســـــــــــتناد إىل قرار  رقم  - 72
( وبورونـــــدي DP/FPA/CPD/BTN/7( وبوتـــــان )DP/FPA/CPD/BEN/9الربامج القطريـــــة لـــــدول: بنن )

(DP/FPA/CPD/BDI/8( وإكــــــــــوادور )DP/FPA/CPD/ECU/7و ــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــا ا ) الســــــــــــــــــــــــتــــــــــوائــــــــــيــــــــــة
(DP/FPA/CPD/GNQ/7( ولـيســــــــــــــــوتـو )DP/FPA/CPD/LSO/7( ولـيـبـيـــــــا )DP/FPA/CPD/LBY/1 )

( ونـــــــــيـــــــــكـــــــــارا ـــــــــوا DP/FPA/CPD/NAM/6( ونـــــــــامـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــا )DP/FPA/CPD/MWI/8ومـــــــــلوي )
(DP/FPA/CPD/NIC/9( والفلبني )DP/FPA/CPD/PHL/8( والســـــــــــــــننــــــال )DP/FPA/CPD/SEN/8 )

 (.DP/FPA/CPD/TGO/7( وتو و )DP/FPA/CPD/SSD/3وجنوح السودان )

وأخـــذ اجمللس التنفيـــذي علمـــًا بـــالتمـــديـــد األول للربامج القطريـــة لكـــل من جزر القمر ومجهوريـــة  - 73
الكوننو واملكســـــــــــــيك ملدة ســـــــــــــنة واحدة، ووافق على التمديد الثاين للربناجمني القطريني جلمهورية الكوننو 

 (.DP/FPA/2018/11الددقراطية وليربيا ملدة سنة واحدة )
 
 الجزء الخاص بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 بيان المديرة التنفيذية - عاتاس 

أكدت املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بلن املكتب ملتز  بإصل  األمم  - 74
املتحدة سعياً منا لتحقيق وفورات وكفاءة يف التكاليف وإسهاماً يف منوذع التمويل لنظا  املنسقني املقيمني 

بينما اضفض متوســط  ارخيياً تاجملدد. وقد ســجل أداء مكتب خدمات املشــاريع مســتوى قياســياً هو األعلى 
على ختفيض تكاليف النظا   2016األجور فيا فيما عمل نظاما اجلديد لتخطيط موارد املؤســســات لعا  

بطريقـة عملـت على بقيق ‘ يف أي مكـان وزمـان’واملعـاملت. وقـد مس  لـا منوذجـا املشـــــــــــــــرتك بـالتـدخـل 
ملتوافقة مع مبادرة اإلبل  العاملية. لن يتلثر القيمة األمثل للمال، كما هو مدون يف تقارير االســـــــــــــــتدامة ا

جممل أنشطة مكتب خدمات املشاريع برسم الواحد يف املفة املخصص لنظا  املنسقني املقيمني ولن ينطي 
الشــــــركاء التكاليف الزائدة ذات الصــــــلة با.  ري أنا من األةية مبكان أن يبقى املكتب، بصــــــفتا وكالة  ري 

  الفرق القطرية التابعة لتمم املتحدة.مقيمة، عضواً أساسياً يف

ولفتت املديرة التنفيذية االنتبا  إىل أن النتائج األولية أكدت أن نسبة النساء اللوا  مت تعينهن يف  - 75
يف املفة، بينما أدت عملية التوعية املوجهة إىل  60بلنت  2018مناصـــــــــــــب قيادية جديدة خلل ســـــــــــــنة 

ســـــــــبتمرب دشـــــــــن مكتب األمم املتحدة /يف املفة، ويف أيلول 20اء بنســـــــــبة ارتفاع الطلبات املقدمة من نســـــــــ
خلدمات املشــــاريع اســــرتاتيجية وخطة عمل جديدة لتعميم مراعاة املنظور اجلنســــاين. وقد عمل املكتب مع 
العديد من الشـــــــــــركاء الوطنيني على و ـــــــــــع تصـــــــــــميم لتخطيط البى التحتية، واارســـــــــــات اإلجناز واإلدارة 

أفضــــل املمارســــات العاملية، األمر الذي كان لا قيمة مهمة بالنســــبة ألقل البلدان منواً والدول املتماشــــية مع 
اجلزرية الصــــــــنرية النامية. واســــــــتمر االســــــــتثمار يف األثر االجتماعي يف بقائا واحداً من املبادرات اليت بتل 

للطاقة املتجددة يف مرتبة عليا يف مكتب خدمات املشــــــاريع، حيث مت للتو توقيع مشــــــروع جديد و ــــــخم 
املكسيك )وهي مبادرة مبتكرة مت مبوجبها لويل حصة رأس املال بلكملها يف االستثمار اجلديد من امليزانية 
العمومية اخلاصــة باملكتب(، فيما حُيتمل أن يتلو  مشــاريع أخرى يف أفريقيا وآســيا وأمريكا اللتينية ومنطقة 

 البحر الكارييب.
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نفيذية قائلة إن املشرتيات زلت لثل نركاً رئيسياً إلجناز مكتب األمم املتحدة ومضت املديرة الت - 76
، ذهب أكثر من نصــــفها ملوردين نليني 2017خلدمات املشــــاريع حيث ختطت قيمتها بليون دوالر ســــنة 

اا خلق فرص عمل نلية ونشـــــاطاً اقتصـــــادياً نلياً. وســـــيواصـــــل مكتب خدمات املشـــــاريع تطوير وســـــائلا 
اس والتفتيم وإدارة املوردين لضـــــــــــمان امتثافم ألعلى معايري النزاهة. ودعت املديرة التنفيذية أعضـــــــــــاء للقي

اجمللس إىل استعرا  التقرير اإلحصائي السنوي بشلن أنشطة املشرتيات اليت نفذهتا منظومة األمم املتحدة 
( للطلع على معلومات مفصــلة حول النزعات على مســتوى املنظومة DP/OPS/2018/5) 2017لســنة 

بلكملها. ولفتت املديرة التنفيذية االنتبا  إىل رد مكتب خدمات املشـــــاريع على اســـــتعرا  وحدة التفتيم 
( الذي أقر بقيمة DP/OPS/2018/6املشرتكة لددارة والتنظيم يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع )

منوذع األعمـــال اخلـــاص بـــاملكتـــب وقيـــاس األداء إزاء املعـــايري الـــدوليـــة، وأكـــدت على الـــدرجـــة العـــاليـــة من 
 الشفافية اليت اتسم ظا.

ورحب أعضـــــاء اجمللس التنفيذي بالتقرير اإلحصـــــائي الســـــنوي حول أنشـــــطة املشـــــرتيات ملنظومة  - 77
وشـــــددوا على دور املشـــــرتيات املشـــــرتكة يف رفع مســـــتويات الكفاءة والفعالية  2017تحدة لســـــنة األمم امل

 ــمن إطار اإلصــل . وشــجع األعضــاء مكتب خدمات املشــاريع على البناء على الدروس املســتفادة من 
العمل مع القطاع اخلاص و ــمان تقد  خدمات مشــرتيات أكثر ملءمة للمســتخد  وأن تتضــمن تقارير  
املســــــــتقبلية تفاصــــــــيل حول االســــــــتدامة يف املشــــــــرتيات. لقد كان دور مكتب خدمات املشــــــــاريع مهماً يف 
البيفات اإلنســـــانية والبيفات اليت تكتنفها بديات، وكذلك األمر بالنســـــبة لعملا الوثيق مع منظمات األمم 

إحالة العقود بطريقة املتحدة األخرى. وشـــــدد األعضـــــاء على أةية الشـــــفافية يف أنشـــــطة املشـــــرتيات وعلى 
 مو وعية ودون بياز.

ورحبت الوفود برد مكتب خدمات املشـــــــاريع على اســـــــتعرا  وحدة التفتيم املشـــــــرتكة واطواتا  - 78
اليت اختذها من أجل تعزيز إطار األخلقيات، ولفتت االنتبا  إىل أن اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات 

س التنفيذي وبســـني املراقبة واإلشـــراف. واقرت  أحد الوفود أن ينظر تتمتع بصـــلحية تقد  النصـــ  للمجل
اجمللس التنفيذي يف إجراء نقاشـات حول االحتياطيات التشـنيلية لتحديد ما إذا كان بيان املخاطر اخلاص 
مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع قد تنري. ورحبت الوفود بالتزا  مكتب خدمات املشـــــــاريع بتنفيذ 

األمم املتحدة وتوقعوا منا اإلســــها  يف بلو  األهداف املنشــــودة من أجل توحيد وزائف مكاتب  إصــــل 
. ودعت الوفود إىل إجراء بسينات على الطريقة اليت تعامل ظا 2022إسناد املكاتب القطرية حبلول عا  

أن يعني فا اجمللس بنداً اجمللس التنفيذي مع تقارير وحدة التفتيم املشـــــرتكة مع املنظمات فرادى، واقرتحوا 
مســـــــــتقلً على جدول األعمال يف املســـــــــتقبل. وأعربت الوفود عن ســـــــــرورها بالنهج البّناء ملكتب خدمات 
املشـــــــــاريع جتا  إشـــــــــراك القطاع اخلاص الســـــــــيما األنباء عن االســـــــــتثمار يف املكســـــــــيك، وباألفكار املتعلقة 

 أن تستفيد ظا من االبتكار بشكل أفضل. بالكيفية اليت دكن ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية

ورحبت جمموعة من أعضــاء اجمللس التنفيذي بالعمل املتواصــل ملكتب خدمات املشــاريع يف إدارة  - 79
يف  خصـــــوصـــــاً املشـــــاريع املســـــتدامة، وإنشـــــاء البى التحتية، واملشـــــرتيات، والقدرة على بناء قدرات اإلنتاع، 

الســـتجابة الســـريعة للتحديات التشـــنيلية. وشـــجع األعضـــاء املكتب على الدول اجلزرية الصـــنرية النامية، وا
مواصــلة تعزيز جماالت اختصــاصــا يف االســتدامة وتوســيع أعمالا يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصــنرية 
النامية والبلدان متوســـــــــطة الدخل. ونظراً للقيمة املضـــــــــافة اليت دلكها املكتب، دعا األعضـــــــــاء املكتب إىل 
مواصــــلة تقد  اخلدمات للشــــركاء ومنظمات األمم املتحدة، ورحبوا باحتياطيات التمويل اخلاصــــة باملكتب 
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http://undocs.org/DP/OPS/2018/6


DP/2019/1 
 

 

18-19605 21/27 

 

ودعو  إىل االســـتثمار يف البلدان النامية وطلبوا تزويدهم بتفاصـــيل حول أولوياتا االســـتثمارية. وأ ـــافوا بلنا 
املالية يف أعلى مســــتوياهتا بينما يعمل على تلبية احتياجات  ســــلمتاينبني على املكتب احلرص على بقاء 

البلدان املســــتفيدة من الربامج وتوحيد األداء. ودعا األعضــــاء املكتب إىل  ــــمان اتســــاق أدائا مع امللكية 
 واألولويات الوطنية.

البلدان اليت لر ورحبت الوفود بزيادة املشـرتيات من البلدان النامية، وخاصـة من أقل البلدان منواً و  - 80
مبرحلة انتقالية، وتوقعت أن تدعم الزيادات يف املشـــرتيات االقتصـــادات احمللية وأن ختلق نظماً نلية شـــفافة 
وفعالة. وطلبت الوفود توفري مزيد من البيانات املصــــنفة حبيث تعنّي فرص املشــــرتيات يف البلدان املســــتفيدة 

ملوردين ظدف تعزيز القدرة على تقد  املنتجات املســــــــتدامة. من الربامج ومزيداً من التلكيد على إشــــــــراك ا
وأُطلقت دعوة إلجراء قدر أكرب من التحليل لكفاءة خطط املشـــــرتيات كلً على حدة، وزيادة املشـــــرتيات 
التعاونية بني منظمات األمم املتحدة، وإجراء تقسـيم أدق للعمل بني مكتب خدمات املشـاريع ومنظمات 

األساس املزايا املقارنة. وكان بوسع املكتب االستفادة بشكل أفضل من هياكلا احملورية  األمم املتحدة على
متعددة األقطار وزيادة دور  يف مراكز اخلدمات املشـــــرتكة ومكاتب اإلســـــناد على نطاق املنظومة بلكملها. 

رســم الواحد  والتمســت الوفود التو ــي  بشــلن ما إذا كان مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع ســيدفع
 يف املفة اخلاص بنظا  املنسقني املقيمني عن اخلدمات اليت قدمها املكتب ملنظمات األمم املتحدة. 

رداً على ذلك، شــــــــددت املديرة التنفيذية على أن الدور الرئيســــــــي ملكتب خدمات املشــــــــاريع يف  - 81
لشـــــــركاء واملســـــــتفيدين. اإلصـــــــل  هو عر  حلول فعالة ومتســـــــمة بالكفاءة من حيث التكاليف جلميع ا

ونظراً ألن املشــرتيات تشــكل جانباً أســاســياً من أجل اإلصــل  فقد كان من الضــروري إصــل  املشــرتيات 
يف منظومة األمم املتحدة بلكملها. لقد اســـتندت تقارير املشـــرتيات اليت يقدمها مكتب خدمات املشـــاريع 

والتحديات ســــعياً لتحقيق االســــتدامة. وقد التز  نيابة عن املنظومة على الشــــفافية من أجل بديد الثنرات 
املكتب بالتقســــــــــــــيم الفعال والكفء للعمل واملبين على املزايا املقارنة مع منظمات األمم املتحدة األخرى، 
مواصــــــلً تعاونا الوثيق مع القطاع اخلاص. وكما أشــــــار تقرير وحدة التفتيم املشــــــرتكة، تعترب إدارة املخاطر 

ا يقو  مكتب خدمات املشــاريع بتقد  التقارير للمجلس التنفيذي حول مجيع التوصــيات أمراً أســاســياً فيم
 الصادرة عن وحدة التفتيم املشرتكة واللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات.

 بشلن مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع. 2018/20تبى اجمللس التنفيذي القرار رقم  - 82
  
 الجزء المشترك  

متابعة اجتماع مجلس تنســـيق البرامج لبرنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني  - عاشرا 
 بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

قد  مدير مكتب الســـــــــــــــياســـــــــــــــات ودعم الربامج يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ونائب املديرة  - 83
مشــرتكاً بشــلن التقرير املتعلق بتنفيذ قرارات  التنفيذية )للربامج( يف صــندوق األمم املتحدة للســكان، عر ــاً 

وتوصـــــــــــــــيات جملس تنســـــــــــــــيق الربامج التابع لربنامج األمم املتحدة املشـــــــــــــــرتك املعين بفريوس نقص املناعة 
 (.DP/2018/27-DP/FPA/2018/12اإليدز )/البشرية

ة مساةات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة وأقرت جمموعة من الوفود بلةي - 84
اإليدز، والتقد  الذي مت /للســـــــكان يف برنامج األمم املتحدة املشـــــــرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشـــــــرية
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  إحراز  على صعيد أهداف التنمية املستدامة، وبديداً، افدف املتمثل يف القضاء على وباء اإليدز باعتبار 
، مشــــــرية إىل أن ذلك التقد  كان متفاوتاً. ومل يكن التقد  كافياً 2030هتديداً للصــــــحة العامة حبلول عا  

. 2030بصـفة خاصـة على صـعيد الوقاية من الفريوس الذي يُعترب أمراً أسـاسـياً لبلو  افدف املنشـود لعا  
احلاجة إىل زيادة إمكانية احلصـــول ورحبت الوفود برتكيز التقرير على املراهقات والشـــابات، وشـــددت على 

على اخلدمات والتثقيف فيما يتعلق بالصـــــــــــحة اجلنســـــــــــية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية وإىل معاجلة احملركات 
العامة للعدوى، مبا يف ذلك العنف  د النساء والبنات وأوجا اللمساواة بني اجلنسني. وشجعت جمموعة 

على القيا  بدور قيادي يف إدماع اخلدمات املتعلقة بالصـــــــــــحة الوفود صـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان 
اجلنســــــية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية على مســــــتوى العامل، مبا يف ذلك توعية املراهقات، ودعم زيادة توزيع 
الواقيات الذكرية وتعزيز احلماية املضـــــــــــــــاعفة. ورحبت جمموعة الوفود بالنقاه حول النموذع اجلديد لتوزيع 

ت التمويل واإلطار املوحد للنتائج واملســــــــاءلة يف اجتماع جملس تنســــــــيق الربامج الذي جرى يف خمصــــــــصــــــــا
، لكنها طلبت التو ـــــي  بشـــــلن الطريقة اليت كان يســـــتخد  فيها الكفلء املشـــــاركون 2018يونيا حزيران/

يت تطبق األموال وكيف أنا كان بوســــــعهم إزهار تقد  أفضــــــل  و بقيق األهداف )وخاصــــــة يف البلدان ال
هنج املســـــار الســـــريع(، مبا يف ذلك من خلل النهو  مبســـــتويات إعداد التقارير واملســـــاءلة يف اجتماعات 

وأعربت جمموعة الوفود عن ترحيبها بعمل صندوق األمم املتحدة للسكان  جملس تنسيق الربامج املستقبلية.
ة بالصــحة اجلنســية واإلجنابية واحلقوق على مواصــلة تقد  اخلدمات املتعلقيف البيفات اإلنســانية، وشــجعتا 

اإلجنابية يف البيفات اإلنســـــــــــــــانية. وعربت اجملموعة عن دعمها الكامل لنتيجة اليت مت التوصـــــــــــــــل إليها يف 
االجتماع احلادي واألربعني جمللس تنســــــيق الربامج ومفادها أن فة حاجة للمزيد من العمل ملواجهة التمييز 

بالرتكيز على بقيق مســتوى أفضــل من تكامل اجلهود من أجل التصــدي والوصــم. ورحبت جمموعة الوفود 
 لديدز والسل.

ورحبت جمموعة أخرى بنموذع التشـــــــــــنيل املعّدل لربنامج األمم املتحدة املشـــــــــــرتك املعين بفريوس  - 85
ري، اإليدز وخاصـــــة لرتكيز  على العمل املشـــــرتك واحلوكمة املعززة على املســـــتوى القط/نقص املناعة البشـــــرية

واإلعلن الســياســي بشــلن القضــاء  األهدا والتقســيم املنق  للعمل يف الربنامج وهو تقســيم يتماشــى مع 
. وعرّبت اجملموعة عن قلقها بشلن بطء التقد  على صعيد التقليل من اإلصابات 2016على اإليدز لعا  

اجلديدة، وخاصــة يف صــفوف املراهقني والففات الرئيســية من الســكان. وشــددت جمموعة الوفود على أةية 
ابية واحلقوق اإلجنابية، واجلهود املكرســــة للوصــــول إىل التثقيف اجلنســــي الشــــامل، والصــــحة اجلنســــية واإلجن

الرئيسية، والرتكيز بشكل واسع على النساء والبنات، وإشراك الرجال واألوالد. وشددت  يةالففات السكان
اجملموعة على أةية احرتا  حقوق اإلنســـــــــــــــان يف جهود الوقاية وحثت الربنامج اإلمنائي وصـــــــــــــــندوق األمم 

اإلنساين يف االستجابة ملواجهة فريوس نقص املناعة -مواصلة إدماع املنظور احلقوقي املتحدة للسكان على
 علماً بإنشــــــاء جملس تنســــــيق الربامج للجنة خرباء مســــــتقلة الســــــتعرا  نيالبشــــــرية. وأخذت كلتا اجملموعت

فريوس نقص مسائل االستنلل واالنتهاك والتحره اجلنسي يف أمانة برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين ب
 اإليدز، وتوقعتا تطبيقا على منظومة األمم املتحدة بالكامل./املناعة البشرية

ويف معر  الرد على ذلك، أثى مدير مكتب نيويورك التابع لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين  - 86
مم املتحدة للســـكان اإليدز على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــندوق األ/بفريوس نقص املناعة البشـــرية

اإليدز على صـــــــــعيد قضـــــــــايا إمنائية معقدة تتســـــــــم /ملســـــــــاةتهما يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشـــــــــرية
بالتحدي وعلى صعيد حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانية وففات السكان الرئيسية. أشارت األرقا  األكثر 
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عالية على  و مســـــتعصي مقرونة ادمات حداثة إىل وجود أزمة وقاية من اإليدز، تتســـــم مبعدالت إصـــــابة 
 أن يؤديا لســــــكان األمم املتحدة لللربنامج اإلمنائي وصــــــندوق  وفة دور حاســــــم دكنوقاية  ري مناســــــبة. 

على صــــعيد االرتقاء مبســــتوى اخلدمات املقدمة لففات الســــكان الرئيســــية. ورحب مدير املكتب باملشــــاركة 
برنامج األمم املتحدة املشــــــــــــرتك املعين يف وذع التشــــــــــــنيل اجلديد اجلماعية للكفلء املشــــــــــــاركني يف تنفيذ من

اإليدز، وأكد على احلاجة إىل الرتكيز على التخطيط والعمل املشـــــــــــــــرتك /بفريوس نقص املناعة البشـــــــــــــــرية
والتكاملي على املســـتوى القطري. وأشـــار مدير املكتب إىل أن مســـتوى التمويل دون افدف احملدد يعر  

لصـــــــــــعيد للخطر، ودعا مجيع الشـــــــــــركاء، مبن فيهم أعضـــــــــــاء اجمللس التنفيذي، إىل تقد  التقد  على هذا ا
 لسكان ذات الصلة مبر  اإليدز.األمم املتحدة لمساةات يف أعمال الربنامج اإلمنائي وصندوق 

وأكد مدير مكتب الســـــــياســـــــات ودعم الربامج يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مرة أخرى على  - 87
فريوس نقص املناعية  للوقاية منالعاملي  التحالفلربنامج اإلمنائي بالعمل مع أعضـــــــــــــــاء آخرين من التزا  ا

البشرية من أجل النهو  باجلهود اجلماعية املرتكزة حول منع االستنلل واالنتهاك اجلنسيني. وقد استثمر 
ص املناعة البشــــــــرية كما الربنامج اإلمنائي، مبا يتماشــــــــى مع خطتا االســــــــرتاتيجية، يف التصــــــــدي لفريوس نق

اتضــــــــــ  من الشــــــــــراكات متعددة القطاعات اليت أقامها من أجل التنمية املســــــــــتدامة، معززا القدرة وااللتزا  
 بتوسيع أثر التمويل يف معر  مكافحة هذ  الوباء.

وشـــــدد نائب املديرة التنفيذية )للربامج( يف صـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان على أن الوقاية من  - 88
وس نقص املنــاعــة البشـــــــــــــــريــة كــانــت النهج األكثر كفــاءة وفعــاليــة من حيــث التكــاليف يف نــاربــة هــذا فري 

الفريوس، مشـــــــــرياً إىل أن الصـــــــــندوق اضرط اضراطاً تاماً يف تقد  املســـــــــاعدة الفنية للبلدان املســـــــــتفيدة من 
للســــكان منظور فريوس  الربنامج، مبا يف ذلك لنايات الرصــــد والتقارير. وقد أدمج صــــندوق األمم املتحدة

نقص املناعة البشــــــــــــــرية يف األعمال املتعلقة بالصــــــــــــــحة اجلنســــــــــــــية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، وعلى وجا 
اخلصــــوص يف تلبية االحتياجات  ري امللباة على صــــعيد تنظيم األســــرة وتوعية النســــاء والبنات. وفيما عدا 

مداد يف بعض البلدان بالتعاون مع احلكومة املشــــرتيات، عمل الصــــندوق على بســــني وزائف ســــلســــلة اإل
واجملتمع املدين. وقد اضرط الصـــندوق على  و وثيق مع القطاع اخلاص، وبصـــفة خاصـــة يف احلصـــول على 

 الواقيات الذكرية  من اجلهود الرامية إىل تسريع الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية.
ر اخلاص بتنفيذ قرارات وتوصـــــــيات جملس تنســـــــيق الربامج وقد أخذ اجمللس التنفيذي علماً بالتقري - 89

 اإليدز./التابع لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  
 الشؤون المالية، وشؤون الميزانية واإلدارة -حادي عشر 

 التقرير املشرتك حول اسرتداد التكاليف  
قدمت نائبة املديرة التنفيذية )للشـــــــــــؤون اإلدارية( يف صـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان ومديرة  - 90

اســـــــــــــــرتداد التكــاليف  حولمكتــب اخلــدمــات اإلداريــة يف برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي تقريراً مشـــــــــــــــرتكــًا 
(DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1 و )بلنتــا اجمللس بــلحــدث املعلومــات حول مقرتحــات الربنــامج اإلمنــائي أ

 لسكان القائمة على أدلة اصوص السياسة املوحدة السرتداد التكاليف.األمم املتحدة لوصندوق 
ورحبت جمموعة من أعضــــــــــــاء اجمللس التنفيذي جبهود املنظمتني لتوحيد ســــــــــــياســــــــــــات اســــــــــــرتداد  - 91

تقفان يف طليعة املنظومة اإلمنائية لتمم املتحدة. وشــــــــــــــددت اجملموعة على أن  التكاليف مع اإلقرار بلهنما
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االســــــــــــرتداد الكامل للتكاليف زل املبدأ التوجيهي الذي حيكم عملية لويل التكاليف  ري الربناجمية. وبعد 
اإلطار  دراســــــــــة خمتلف اخليارات والواليات التنظيمية وافياكل ومناذع األعمال، خُلصــــــــــت اجملموعة إىل أن

احلايل املوحد الســــرتداد التكاليف هو األجدى لضــــمان املبادئ الرئيســــية ملنظمات األمم املتحدة املشــــاركة 
واحلد من املخاطر على بنيتها املالية. واقرتحت جمموعة األعضاء أن تتخذ املنظمات خطوات ملموسة من 

ة إ اد إطار عمل موحد أو ـــــــ  وأكثر أجل: )أ( املزيد من توحيد الففات احلالية لتصـــــــنيف التكاليف بني
شــفافية، )ح( ســد الثنرات وختفيض عدد اإلعفاءات املمنوحة و ــمان وجود معايري شــفافة وموحدة ملن  
اإلعفاءات، )ع( احملافظة على معدالت االسرتداد احلالية واستكشاف الطيف الكامل للمعدالت املتمايزة 

 . ري احملبذةة واليت ثبطت األساليب اليت وفرت احلوافز ألساليب التمويل احملبذ
وقال أحد الوفود إنا من الســـــابق ألوانا مراجعة ســـــياســـــة اســـــرتداد التكاليف ودعا املنظمات إىل  - 92

إجراء املزيد من التحليلت املشـــــرتكة لتصـــــنيف النفقات وذلك بالنظر إىل التنيريات اليت طرأت على مناذع 
قيد املســــتفيدون واملا ون باســــرتداد كامل التكاليف طبقاً ملوافقة األعمال. وشــــدد الوفد على  ــــرورة أن يت

 اجمللس التنفيذي بالوقت املناسب يف  وء رسم الواحد يف املفة لتمويل نظا  املنسقني املقيمني.
وشـــــــــددت مديرة مكتب اخلدمات اإلدارية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أةية اســـــــــرتداد  - 93

ة للربنامج اإلمنائي وأكدت على انا ســــيواصــــل عملا مع املنظمات األخرى لتوحيد ففات التكاليف بالنســــب
وتصـــــنيفات التكاليف مشـــــرية إىل أن الكل لديا منوذع أعمال خمتلف. وقد اتّبع الربنامج اإلمنائي ســـــياســـــة 

يرة صـــــارمة يف من  اإلعفاءات مبا يف ذلك ملمثلي الدول األعضـــــاء على املســـــتوى القطري. والتمســـــت مد
مكتب اخلدمات اإلدارية من الوفود التلكد من أن بعثات بلدهم، اليت اســـــــــــــــتخدمت صـــــــــــــــناديق التعاون 

 من التكاليف.‘ ال إعفاءات’اإلمنائي، على علمي بتعليمات اجمللس التنفيذي للربنامج اإلمنائي بلنا 
مم املتحدة للســــــكان وباملثل، شــــــددت نائبة املديرة التنفيذية )للشــــــؤون اإلدارية( يف صــــــندوق األ - 94

على أن الصــــــــندوق مارس نفس القدر من الصــــــــرامة فيما يتعلق مبن  إعفاءات من التكاليف، واليت كانت 
باحلد األدىن، وكررت االلتماس ذاتا من الدول األعضاء بضرورة إبل  بعثات بلدها بالتعليمات الصادرة 

يواصـل الصـندوق إعداد التقارير بشـلن اسـرتداد من التكاليف. وسـ‘ ال إعفاءات’عن اجمللس التنفيذي بلنا 
 التكاليف بكل شفافية.

 بشلن التقرير املشرتك السرتداد التكاليف. 2018/21وتبى اجمللس التنفيذي القرار رقم  - 95
 

تقرير حول أنشـــــطة املشـــــرتيات املشـــــرتكة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان   
 األمم املتحدة خلدمات املشاريعومكتب 

قــد  كــل من مــديرة مكتــب اخلــدمــات اإلداريــة يف برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي ومــدير مكتــب  - 96
التموين والعمليات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ورئيس فرع خدمات املشـــــــــــرتيات يف صـــــــــــندوق األمم 

ات يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، تقرير هذ  املتحدة للسكان واملديرة الدولية جملموعة املشرتي
( وخلصــــــوا النقاط والنتائج DP-FPA-OPS/2018/1الوكاالت الثلث حول أنشــــــطة املشــــــرتيات املشــــــرتكة )

. كما أهنم 2017رتيات خلل سنة الرئيسية اليت مت التوصل إليها من خلل عملهم املشرتك يف جمال املش
وذلك يف إطار اجلهود اليت ابتدأت عا   2018شــــرحوا بالتفصــــيل املبادرات اليت  ري تنفيذها حالياً لعا  

لتحديد مبادرات املشـــــــــــــــرتيات املشـــــــــــــــرتكة بني املنظمات والســـــــــــــــعي لتطبيق عمليات أكثر كفاءة  2011
 واارسات أقوى يف جمال املشرتيات وبتكاليف أقل.

http://undocs.org/DP/FPA/OPS/2018/1
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 مل تكن هناك أية مداخلت من قبل أعضاء اجمللس التنفيذي بشلن هذا التقرير. - 97

أخذ اجمللس التنفيذي علماً بالتقرير املتعلق بلنشـــــــطة املشـــــــرتيات املشـــــــرتكة لربنامج األمم املتحدة  - 98
 اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.

  
 أساليب عمل المجلس التنفيذي -ر ثاني عش 

نيابة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــندوق األمم املتحدة للســـكان ومكتب األمم املتحدة  - 99
خلدمات املشـــــــــاريع، ألقى رئيس فرع اجمللس التنفيذي يف صـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان الضـــــــــوء على 

صـــــــــــــــنـدوق األمم املتحـدة /لربنـامج األمم املتحـدة اإلمنـائياجلهود املشـــــــــــــــرتكـة اليت تبـذفـا اجملـالس التنفيـذيـة 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــاريع، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســــــــف(، وهيفة /للســــــــكان

األمم املتحدة للمســــــاواة بني اجلنســــــني ولكني املرأة )هيفة األمم املتحدة للمرأة( من أجل تطوير أســــــاليب 
طلبات الدول األعضـاء يف السـنوات السـابقة. ولفت رئيس فرع اجمللس االنتبا  بصفة عملهم اسـتجابة إىل 

الذي توصـــــلت إليا الدول األعضـــــاء يف االجتماع املشـــــرتك للمجالس ‘ تقارح وجهات النظر’خاصـــــة إىل 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــاريع، /صـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان/التنفيذية للربنامج اإلمنائي

و طى مخســـــــــــة جماالت  2018يونيا حزيران/ 1يونيســـــــــــف، وهيفة األمم املتحدة للمرأة الذي انعقد يف وال
 هي: عمل املكتب، واجللسات، واملشاركة، والزيارات امليدانية، واالجتماعات املشرتكة للمجالس التنفيذية.

 ند.مل تكن هناك أية مداخلت من قبل أعضاء اجمللس التنفيذي اصوص هذا الب - 100

 بشلن أساليب عمل اجمللس التنفيذي. 2018/22تبى اجمللس التنفيذي القرار رقم  - 101
  

 الزيارات الميدانية -ثالث عشر 

تقرير الزيارات امليدانية املشرتكة إىل أو ندا اليت قامت ظا اجملالس التنفيذية للربنامج  ةاملقرر  تقدم - 102
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــاريع، واليونيســـــــف، وهيفة /صـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان/اإلمنائي

( واليت DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األ ذية العاملي )
. وتل عر  التقرير فيلم قصــــــري حول الزيارة 2018مايو /رأيا 4نيســــــان/أبريل إىل  30لت يف الفرتة من 
 امليدانية املشرتكة.

( اليت لت DP/FPA/OPS/2018/CRP.1قد  املقرر التقرير املتعلق بزيارة اجمللس التنفيذي فاييت ) - 103
 ، وتل ذلك عر  فيلم قصري عن هذ  الزيارة امليدانية.2018 يونيا/نحزيرا 29إىل  25يف الفرتة من 

وقد  املقرر يف كل العر ني أبرز جوانب الزيارتني والدروس املستفادة، وشدد على أةية الزيارات  - 104
ستوى امليدانية بالنسبة لفهم أعضاء اجمللس لعمل صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املختصة على امل

 القطري، وهو جانب رئيسي من جوانب إشراف اجمللس.

 مل تكن هناك أية مداخلت من قبل أعضاء اجمللس التنفيذي اصوص هذا البند. - 105

 أو نداأخذ اجمللس التنفيذي علماً بالتقرير املتعلق بالزيارات امليدانية املشـــــــــرتكة اليت قامت ظا إىل  - 106
مكتب األمم املتحدة خلدمات /صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان/اإلمنائي اجملالس التنفيذية للربنامج
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-DP/FPA/OPS-ICEFاملشـــــــــــــــاريع، واليونيســـــــــــــــف، وهيفة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األ ذية العاملي )

UNW-WFP/2018/CRP.1.) 

اجمللس التنفيــــذي علمــــًا بتقرير الزيــــارة امليــــدانيــــة اليت قــــا  ظــــا اجمللس التنفيــــذي إىل هــــاييت أخــــذ  - 107
(DP/FPA/OPS/2018/CRP.1.) 
  
 مسائل أخرى -رابع عشر 

مكتب األمم /األمم املتحدة للســـــــكانصـــــــندوق /كلمة رئيس جملس موزفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 املتحدة خلدمات املشاريع وهيفة األمم املتحدة للمرأة.

يف كلمتـــــــا أمـــــــا  اجمللس التنفيـــــــذي، ســـــــــــــــلتط رئيس جملس موزفي برنـــــــامج األمم املتحـــــــدة  - 108
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــاريع وهيفة األمم املتحدة /صـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان/اإلمنائي

لمرأة الضـــــــــــــــوء على علقــات العمــل والتعــاون املتينــة اليت تربط جملس املوزفني مع إدارة الربنــامج اإلمنــائي ل
املشاريع. وأكد أيضاً على علقة العمل  األمم املتحدة خلدمات للسكان ومكتب األمم املتحدة وصندوق

د اجلهود الرامية إىل إصـــل  األمم الوثيقة اليت تربط جملس املوزفني باألمني العا  لتمم املتحدة على صـــعي
املتحــدة. وكرر رئيس جملس املوزفني التــلكيــد على الطلــب الثــابــت جمللســــــــــــــــا من اجمللس التنفيــذي بعقــد 
جلســــات تشــــاورية منتظمة مع املوزفني كجزء ال يتجزأ من عملية صــــنع القرار يف املؤســــســــة. وشــــدد على 

والوطنيني، يف دعم البلــــدان لتحقيق أهــــداف التنميــــة  األةيــــة احلــــامســــة ملوزفي األمم املتحــــدة، الــــدوليني
، ودعا إىل تآزر أفضـــل بني مصـــاحل خمتلف منظمات األمم املتحدة ومصـــاحل 2030املســـتدامة وخطة عا  

تركت أثراً كبرياً على املوزفني. وأعرح  2008موزفيها. وقال إن التعديلت افيكلية املســـــــــــــتمرة منذ عا  
دير  لســـــــياســـــــة الباح املفتو  اليت لتع ظا جملســـــــا مع املكتب التنفيذي ملدير رئيس جملس املوزفني عن تق

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ونو  إىل احلاجة إىل إصـــــــــــل  املوارد البشـــــــــــرية للحتفاب بالكفاءات، مبا يف 
وزفني، وثقافة ذلك جتديد أســــــــــــاليب التعاقد حبيث تعتمد الرتقية القائمة على اجلدارة، وأداة لتقييم أداء امل

الصـــــــــــــادر يف  63/250إدارية أقوى. وأعاد رئيس جملس املوزفني إىل األذهان أن قرار اجلمعية العامة رقم 
بشـــــــــلن إدارة املوارد البشـــــــــرية دعا إىل اعتماد ترتيبات تعاقدية وتوحيد  2008ديســـــــــمرب /كانون األول  24

اخلدمة ظدف توفري قدر أكرب من االســــــــتقرار وقابلية التنبؤ ألعضــــــــاء طاقم العمل من خلل ثلثة زروف 
أنواع من التعيينات )املؤقت، وندد املدة، واملســــتمر(. ودعا رئيس اجمللس إىل التطبيق الكامل للقرار وبذل 

 جهود أكرب لضمان ثقافة املساءلة يف املنظمات.

مــديرة مكتــب اخلــدمــات اإلداريــة يف الربنــامج اإلمنــائي على رئيس جملس  ورداً على ذلــك، أثنــت - 109
املوزفني خلــدمتــا الطويلــة يف الربنــامج اإلمنــائي وجملس املوزفني وأكــدت على علقــات العمــل الطيبــة اليت 

. تربط الربنامج اإلمنائي مع جملس املوزفني والتدابري اليت يتخذها كل منهما من أجل معاجلة ةو  املوزفني
ونوهت مديرة املكتب إىل التزا  مدير الربنامج اإلمنائي بالشــــوا ل ذات الصــــلة باملوزفني منذ توليا منصــــبا 

واســــــــــتجابة لتلثري إصــــــــــل  األمم املتحدة على املوزفني. وكان الربنامج اإلمنائي يف معر   2017ســــــــــنة 
بشـــــــرية، اا يُعترب إشـــــــارة على بديث جتديد قطاع املوارد البشـــــــرية لديا بتعيني مدير جديد ملكتب املوارد ال

املوارد البشــــــرية وإدارة الكفاءات وإعطائها صــــــبنة مهنية حبيث تركز على الكفاءات الشــــــابة واملرأة والتنوع. 
وكان الربنامج اإلمنائي واملنظمات األخرى منهمكني يف التنيري الكبري ومنفتحني على االقرتاحات املتعلقة 

 رات وإدارة الكفاءات فيما لضي املسرية قدماً.بكيفية إدارة ثقافة املها
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https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS/2018/CRP.1
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
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وعرّب املســـتشـــار القانوين ومدير اجملموعة القانونية يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـــاريع عن  - 110
تقــدير  لرئيس جملس املوزفني على خــدمــاتــا وجمللس املوزفني على التزامــا جتــا  موزفني ومجيع العــاملني. 

 على أن جملس املوزفني اضرط يف إدارة التنيري واســـــــــــرتاتيجية تكافؤ اجلنســــــــــني وأكد املســـــــــــتشـــــــــــار القانوين
ونقاشــــــات إدارة الشــــــكاوي، والعمل بعقد توزيف جديد لشــــــمول املوزفني العاملني يف امليدان. وقال إنا 
 على الر م من االختلفات إال أن مكتب خدمات املشاريع وجملس املوزفني تربطهما علقة عمل متينة.

من جهتا، أثى نائب مدير شـــعبة املوارد البشـــرية يف صـــندوق األمم املتحدة للســـكان على رئيس  - 111
جملس املوزفني خلدماتا والتزاما، وأكد على علقة العمل القوية اليت تربط بني جملس املوزفني والصندوق. 

إنفـــاذ الواليـــة املمنوحـــة وردد بـــدور  توكيـــد رئيس جملس املوزفني بشــــــــــــــــــلن األةيـــة املركزيـــة للموزفني يف 
للصــندوق، بيد أنا ذكر أن إعادة تنظيم األمور تكون  ــرورية يف بعض األحيان. وقال إن صــندوق األمم 
املتحدة للســكان وّفر للموزفني الفرص املهنية وفرص الرتقي والقيادة وأنا ســعى جبد إىل االحتفاب مبوزفيا 

 قات االنفصال.وأنا قد  املساعدة ملوزفيا عندما كانت بني أو 

 مل تكن هناك أية مداخلت من قبل أعضاء اجمللس التنفيذي اصوص هذا البند. - 112
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