
 DP/2020/1  األمــم املتحـدة 

  

 

 األمماجمللس التنفيـذي لربانمــج 
 املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم
 املتحدة للسكـان ومكتب األمم

 املتحدة خلدمات املشاريع

 
Distr.: General 

12 November 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

261219    171219    19-19597 (A) 

*1919597*  

 2020الدورة العادية األوىل لعام 
 ، نيويورك٢٠٢٠شباط/فرباير  ٦-٣

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
 التنظيميةاملسائل 

   
 ، نيويورك(2019أيلول/سبتمرب  6-3) 2019تقرير الدورة العادية الثانية لعام   

  
 احملتوايت

 الصفحة   الفصل
. املسائل التنظيمية - أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  ٣ 

. اجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ٣ 
. بيان مدير الربانمج   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ٣ 

. احلوار املنظم بشأن التمويل لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي - اثنيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
. القطرية للربانمج اإلمنائي واملسائل ذات الصلةالربامج  - اثلثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
.التقييم - رابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

. اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
. بيان املديرة التنفيذية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  9 

. احلوار املنظَّم بشأن متويل لصندوق األمم املتحدة للسكان - خامسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1٣ 
.السكان واملسائل ذات الصلةالربامج القطرية لصندوق  -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

. اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
. مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  15 



 DP/2020/1 

 

2/27 19-19597 

 

. بيان املديرة التنفيذية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  15 
. اجلزء املشرتك   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  18 

. الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة -اثمنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  18 
 املنـــاعـــة نقص بفريوس املعين املشـــــــــــــــرتك املتحـــدة األمم لربانمج التـــابع الربانمج تنســـــــــــــــيق جملس اجتمـــا  متـــابعـــة - اتسعا 

. البشرية/اإليدز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠ 
. اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إبعادة املتعلق 7٢/٢79 العامة اجلمعية قرار تنفيذ مستجدات - عاشرا  . . . .  ٢1 

. اجمللس التنفيذيأساليب عمل  - حادي عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  ٢4 
. الزايرات امليدانية - اثين عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  ٢4 
. مسائل أخرى -اثلث عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٢5 

 
  



DP/2020/1 
 

 

19-19597 3/27 

 

 املسائل التنظيمية - أوال 
للمجلس التنفيــذي لربانمج األمم املتحــدة اإلمنــائي  ٢٠19ُعقــدت الــدورة العــاديــة الثــانيــة لعــا   - 1

املتحدة خلدمات املشــــاريع مبقر األمم املتحدة و نيويورك وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان ومكتب األمم 
 .٢٠19أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٣و الفرتة من 

 ٢٠19وأقر اجمللس التنفيــــذي جــــدول األعمــــال وخطــــة العمــــل لــــدورتــــ  العــــاديــــة الثــــانيــــة لعــــا   - ٢
(DP/2019/L.3واعتمد تقرير ال ،)  ٢٠19دورة الســنوية لعا (DP/2019/24 واعتمد اجمللس مشــرو  خطة .)

 .٢٠٢٠( وخطَة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعا  DP/2019/CRP.2) ٢٠٢٠العمل السنوية لعا  
و الوثيقــة  ٢٠19وترد القرارات اليت اختــذ ــا اجمللس التنفيــذي ختل دورتــ  العــاديــة الثــانيــة لعــا   - ٣

DP/2020/2 .املتاحة و املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي 
على اجلدول الزمين التايل للدورات املقبلة للمجلس  ٢٠19/٢٣ووافق اجمللس التنفيذي و القرار  - 4

 :٢٠٢٠التنفيذي و عا  
 ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٦-٣ الدورة العادية األوىل:

 ٢٠٢٠حزيران/يوني   5-1 الدورة السنوية:
 ٢٠٢٠أيلول/سبتمرب  4 -آب/أغسطس  ٣1 الدورة العادية الثانية:

  
 اجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 بيان مدير الربانمج  

ركز مدير الربانمج اإلمنائي و كلمت  أما  اجمللس التنفيذي )متاحة و املوقع الشـــــــــــــبكي للمجلس  - 5
ليا التنفيـذي( على أربعـة جمـاالت عـامـة  ي: )أ( الكيفيـة اليت يقود من ختانـا الربانمُج اإلمنـائي ت يريا  وي

عن طريق التكامل؛ و )ب( تزايد الدور الذي يضـــــــــــــــطلع ب  الربانمج اإلمنائي و مســـــــــــــــاعدة البلدان على 
املواءمة بني رأس املال العا  واخلاص لتمويل أ داف التنمية املســـــــــــتدامة؛ و )ا( الكيفية اليت يواصـــــــــــل من 

ون املالية، واملوارد البشـــــرية، ومنوذا الشـــــؤ  -ختانا الربانمج اإلمنائي تعزيز وزايدة فعالية دعامت  املؤســـــســـــية 
 األعمال؛ و )د( تركيز الربانمج اإلمنائي على مساعدة البلدان و االستفادة من الثورة الرقمية.

وأضـــــــــــــــاف قائت إن الربانمج اإلمنائي كان يعمل على تو أكثر تكامت لتنفيذ األ داف والعتقة  - ٦
يربط  “النظم”لتنمية والســــــــــت . وبل ذلج اتئبا  ىج قائم على الوثيقة اليت تربط بني العمل اإلنســــــــــاين وا

املسائل على نطاق القطاعات واجملاالت املواضيعية، ويستفيد من اإلبدا  واملعارف لدى كل فئات اجملتمع 
من أجـــل بنـــاء احللول. وبلـــت جمود التكـــامـــل تلـــج أربعـــة مســـــــــــــــــارات للعمـــل  ي: )أ( إعـــداد برامج 

؛ و )ب( البيــــاانت والتحليتت؛ و )ا( التمويــــل؛ و )د( االبتكــــار “اإلمنــــائي مجالقــــاد  للربان اجليــــل”
أبســـــر ا، وذلج  ٢٠٣٠والتعلم. و ي متثل األجزاء املفقودة اليت مكنت من وضـــــع ىج يشـــــمل خطة عا  

ابجلمع بني األدوات والنمج، مثل اســـــــرتاتيجية التعميم والتســـــــريع ودعم الســـــــياســـــــات، ودليل الفقر املتعدد 
عاد، ودليل التنمية البشـــــــــــــــرية، ومركز قطاعات التمويل اجلديد، والقوة اجلماعية للمبادرات الرئيســــــــــــــية األب

 وخمتربات التسريع التابعة للربانمج اإلمنائي.

https://undocs.org/ar/DP/2019/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2019/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2019/24
https://undocs.org/ar/DP/2019/24
https://undocs.org/ar/DP/2019/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2019/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2020/2
https://undocs.org/ar/DP/2020/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/23
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ومضـــــــــى يقول إن مركز قطاعات التمويل التابع للربانمج اإلمنائي ســـــــــاعد احلكومات و توســـــــــيع  - 7
ن أجل  قيق أ داف التنمية املســــــــــــتدامة. وقد بلت مبادرات نطاق التمويل ورؤوس األموال اخلاصــــــــــــة م

الربانمج اإلمنائي مســـــاعدة البلدان على إجراء تقييمات التمويل اإلمنائي، وزايدة  صـــــيل الضـــــرائب، و ع 
. “حصـــــــة األســـــــد”األموال حلفظ احليواانت الربية ومحاية املوائل بســـــــبل منما، على ســـــــبيل املثال، مبادرة 

“ أثر أ داف التنمية املســـــــتدامة”و إطار مبادرت   “معايري املمارســـــــة”انمج اإلمنائي عزز وأضـــــــاف أن الرب 
بشــأن كيفية قيا  املســتثمرين واملؤســســات إبدارة وقياس األثر ارقق ابملقارنة مع أ داف التنمية املســتدامة، 

كن من  قيق تلج األ داف وأاتح خرائط املستثمرين اليت  دد بدقٍة الفرَص والظروف االستثمارية اليت مت
مثاال على كيفية زايدة “ أثر أ داف التنمية املســــتدامة”و األســــواق والقطاعات املســــتمدفة. وتعد مبادرة 

الربانمج اإلمنائي مشـــــــــــــــاركت  مع القطا  اخلاص ملواءمة أولوايت  ذا األخري مع خطط احلكومات الرامية 
 لتحقيق أ داف التنمية املستدامة.

وأكد أن تعزيز الدعامة املؤسسية للربانمج اإلمنائي ال يزال ميثل أولوية. وقد أعاد الربانمج اإلمنائي  - 8
االســـــتقرار املايل، وحقق التوازن و امليزانية املؤســـــســـــية للعا  الثاين على التوايل، وأصـــــب  أكثر كفاءة، ووج  

، وللعا  الرابع عشــر على التوايل، ٢٠18ا  و املائة من جممو  املصــروفات لشنشــطة الربانجمية. وو ع 87
من  جملس مراجعي حســــاابت األمم املتحدة الربانمج اإلمنائي رأاي غري مشــــفو  بتحفظ. ومضــــى يقول إن 
الربانمج اإلمنائي يتخذ خطوات لتحســـــــــــــني أدائ  و جمال مراجعة احلســـــــــــــاابت والرقابة فيما يتعلق ابلنتائج 

إىل  قيق الشفافية واملساءلة من ختل تعزيز وظيفة التقييم. وو الوقت  املتكررة ملراجعة احلساابت ويسعى
الربانمج اإلمنائي مكاَن عمٍل أكثر متءمة للعائلة، “ ٢٠٣٠موظفون لعا  ”نفســــــــ ، جعلت اســــــــرتاتيجية 

إىل جعل “ ٢٠٣٠موظفون لعا  ”تتســــم في  املســــاواة بني اجلنســــني أبولوية قصــــوى. و دف اســــرتاتيجية 
مل و الربانمج اإلمنائي شــــــــامت للجميع ولرتما وخاليا من التحيز أو املضــــــــايقة. وأحرز الربانمج مكان الع

اإلمنائي تقدما  اما و التصـــــــــــدي للتحرع اجلنســـــــــــي، وأعد ابلتعاون مع مكتب أمني املظا  برانجما  ريبيا 
 مكتبا قطراي. ٢5و  “ميسرين لضمان االحرتا  و مكان العمل”جديدا لتعيني 

، ازدادت املســـــــــــــــامات املقدمة للربانمج اإلمنائي و  يع فئات ٢٠18وأردف قائت إن  و عا   - 9
األساسية(.  التمويل. ومع ذلج، استمر اختتل التوازن بني املوارد العادية )األساسية( واملوارد األخرى )غري

ات املتعددة الســـــــنوات واليت ميكن وانشـــــــد مدير الربانمج أعضـــــــاء اجمللس التنفيذي واملراقبني زايدة املســـــــام
التنبؤ هبا على صــــعيد املوارد األســــاســــية بوصــــفما أدع الســــبل لضــــمان قدرة الربانمج على اإلداز. وواصـــل 
الربانمج اإلمنائي توســـيع نطاق شـــبكت  من الشـــركاء وتنويع قاعدت  التمويلية، بســـبل منما املؤســـســـات املالية 

ابملثل، يكتسي التمويل اجلماعي أمية متزايدة. وأكد أن الربانمج اإلمنائي الدولية بطرق مالية وغري مالية. و 
ال يزال ملتزما ابســـــــــتخدا  املوارد على تو يتســـــــــم ابلكفاءة والفعالية، بســـــــــبل منما توســـــــــيع نطاق وحجم 
اخلدمات التنفيذية على الصــعيد القطري واتبا  أفضــل اارســات األعمال التجارية، مبا و ذلج من ختل 

 ريق األمم املتحدة لتبتكار و جمال األعمال التجارية.ف
وختم قائت إن الربانمج اإلمنائي بدأ تنفيذ اســـــرتاتيجيت  الرقمية، وعني موظفا جديد ملنصـــــب كبري  - 1٠

موظفي الشــــــــــــؤون الرقمية. ويعمل الربانمج على  ويل نظم  وبراجم  اإلدارية هبدف  ســــــــــــني االســــــــــــتجابة 
الفرص املســـــتقبلية. وســـــتتاح الفرصـــــة للمجلس التنفيذي والربانمج اإلمنائي الســـــتعرا  للتحدايت احلالية و 

التقد  اررز وأوج  القصــــور وســــبل املضــــي قدما، و اســــتعرا  منتصــــج املدة للخطة االســــرتاتيجية للفرتة 
 .٢٠٢٠، الذي سيجري ختل الدورة السنوية لعا  ٢٠٢1-٢٠18
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 البياانت اإلقليمية والوطنية  
رحب أعضـــاء اجمللس التنفيذي ابلدور الذي يضـــطلع ب  الربانمج اإلمنائي و دعم اجلمود الوطنية  - 11

املبذولة و سـبيل التنمية املسـتدامة و قيق أ داف التنمية املسـتدامة، مبا يتواء  مع أولوايت البلدان. وحثوا 
عي إىل  قيق الشـــــــفافية واملســـــــاءلة و الربانمج اإلمنائي ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية على مواصـــــــلة الســـــــ

ومواصــــــــلة تعزيز احلوار بني الدول األعضــــــــاء ومنظومة  7٢/٢79و  71/٢4٣تنفيذ قراري اجلمعية العامة 
 األمم املتحدة اإلمنائية، بسبل منما جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

كال  وأبعاده يظل األولوية القصوى، وأكدت جمموعة من الوفود أن القضاء على الفقر جبميع أش - 1٢
. وشـــددت على أن  مني التمويل األســـاســـي أمر ابل  ٢٠٣٠اليت ال غىن عنما من أجل  قيق خطة عا  

. وو  ـذا الصــــــــــــــــدد، دعـت الـدوَل ٢٠٢1-٢٠18األميـة من أجـل تنفيـذ اخلطـة االســـــــــــــــرتاتيجيـة للفرتة 
. ٢٠٣٠إلمنائية الرمسية لدفع عجلة التقد  تو خطة عا  األعضاء إىل الوفاء ابلتزاما ا املتصلة ابملساعدة ا

و الربانمج اإلمنائي  اوزت مبل   ٢٠18وأشـــارت تلج اجملموعة إىل أن مســـامات البلدان النامية و عا  
 بليون دوالر؛ وحثت الربانمج اإلمنائي على زايدة إبراز التمويل املقد  من البلدان النامية.

ى من الوفود على ضــــــــــــــرورة أن يظل الربانمج اإلمنائي و طليعة اجلمات وشــــــــــــــددت جمموعة أخر  - 1٣
الباذلة للجمود الرامية إىل  قيق أ داف التنمية املســــــــــــتدامة. وعلى الرغم من التقد  اررز، ال تزال العديد 

وو  من البلدان متخلفة عن الركب، وال ســـــيما أكثر ا ضـــــعفا، مبا و ذلج الدول اجلزرية الصـــــ رية النامية.
 ذا الصــدد، ســلَّطت بعو الوفود الضــوء على أمية اســتعرا  املكاتب املتعددة األقطار. وانشــدت تلج 
اجملموعة اجملتمع الدويل أن يضـــاعج جموده من أجل التصـــدي للكواري الطبيعية ومســـاعدة الدول اجلزرية 

أ داف التنمية املســـــــتدامة أمر الصـــــــ رية النامية و التأ ب للكواري قبل وقوعما. وابإلشـــــــارة إىل أن متويل 
، دعت اجملموعة الربانمج اإلمنائي ومؤسسات األمم املتحدة إىل املشاركة ٢٠٣٠أساسي لنجاح خطة عا  

. وأثنت على التقد  الذي ٢٠19بنشـــاط و اســـتعرا  منتصـــج املدة الرفيع املســـتوى ملســـار ســـاموا لعا  
ســرتاتيجية، وشــجعت  على اســتخدا  اســتعرا  منتصــج أحرزه الربانمج اإلمنائي على طريق تنفيذ خطت  اال

 املدة للخطة االسرتاتيجية من أجل الوقوف على الث رات والتحدايت والفرص.
وشـــــــــــــــجع أعضـــــــــــــــاء آخرون و اجمللس التنفيذي الربانمَج اإلمنائي على مواصـــــــــــــــلة اجلمود الرامية  - 14
ســــــــتدا  طويل األجل، وحذروا من اإلفراط توســــــــيع قاعدت  من اجلمات املاتة ســــــــعيا إىل توفري متويل م إىل
االعتماد على التمويل غري األســــــــاســــــــي والتمويل املقد  من القطا  اخلاص والتنافس بني مؤســــــــســــــــات  و

املتحــدة على اجتــذاب املوارد. بيــد أىم اعتربوا أن القطــا  اخلــاص يقو  بــدور  ــا  و متويــل أ ــداف  األمم
، اليت ينب ي للربانمج اإلمنائي أن “أثر أ داف التنمية املســــــــتدامة”التنمية املســــــــتدامة، بســــــــبل منما مبادرة 

يواصــــــــــــــــل العمــل من ختانــا من أجــل  يئــة البيئــة املؤاتيــة للتمويــل املقــد  من القطــا  اخلــاص. وأعربوا عن 
، وشــــــــــجعوا ٢٠18و املائة من نفقات الربانمج اإلمنائي للربجمة و عا   87ترحيبمم بتخصــــــــــيص نســــــــــبة 

منائي على مواصلة  سني وترشيد النفقات املؤسسية. ورأوا على وج  العمو ، أن اختتل توازن الربانمج اإل
املوارد األســـاســـية/غري األســـاســـية ال يزال يشـــكل مصـــدر قلق ابل  فيما بني أعضـــاء اجمللس التنفيذي الذين 

هبا، وذلج لتمكني أكدوا على أمية وجود خمصــصــات من املوارد األســاســية متعددة الســنوات ميكن التنبؤ 
 الربانمج اإلمنائي من االضطت  بواليت .
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 جلسة حتاُور مع مدير الربانمج اإلمنائي  
 متويل أ داف التنمية املستدامة  

اليت أاتحت ألعضاء اجمللس املشاركة  ٢٠19عقد اجمللس التنفيذي جلست  التحاورية الثالثة لعا   - 15
الربانمج واإلدارة العليا وضــــــيوف من القطا  اخلاص بشــــــأن عر  التنمية للربانمج و مناقشــــــات مع مدير 

. وكان املوضو  الرئيسي متويل أ داف ٢٠٢1-٢٠18اإلمنائي مقارنًة أب داف خطت  االسرتاتيجية للفرتة 
جية للفرتة التنمية املستدامة. واسرتشدت املناقشات بسؤالني يتسمان أبمية مركزية ابلنسبة للخطة االسرتاتي

فيمــا يتعلق  - مــا الــذي نرغــب و  قيقــ ن ومــاذا نريــد للربانمج اإلمنــائي أن يكونن - ٢٠٢1-٢٠18
 بدور الربانمج اإلمنائي و متويل أ داف التنمية املستدامة.

وانضــــم رئيس اجمللس التنفيذي، املمثل الدائم جلممورية كوراي، إىل مدير الربانمج اإلمنائي ومديري  - 1٦
جلسة التحاور مع ضيوف من  تب اإلقليمي ألفريقيا ومكتب العتقات اخلارجية والتوعية للمشاركة واملك

 iKure)زمبابوي(، والرئيس التنفيذي لشــــــركة  EcoCashالقطا  اخلاص، من بينمم املدير التنفيذي لشــــــركة 
 )السويد(. Summa Equity)اانند(، ورئيس جملس اإلدارة لشركة 

وذكر أعضــــــــــاء اجمللس أن ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية والربانمج اإلمنائي دورا رئيســــــــــيا و تعبئة  - 17
التمويل من أجل أ داف التنمية املستدامة. ومن األمور األساسية الشراكات، مع احلكومات واملؤسسات 

أ داف التنمية املســـتدامة من املالية الدولية ومؤســـســـات التمويل اإلمنائي والقطا  اخلاص. وال ميكن  قيق 
دون إســـــــما  القطا  اخلاص. وللربانمج اإلمنائي ســـــــجل حافل و العمل مع القطا  اخلاص وو مســـــــاعدة 
احلكومات على  يئة البيئة املؤاتية اليت تتي  لشعمال التجارية إدراك القيمة الكائنة و السعي إىل است تل 

“ أثر أ داف التنمية املســــــــــتدامة”مية املســــــــــتدامة. ومتثل مبادرة الفرص املرحبة لتســــــــــتثمار و أ داف التن
وخمتربات التسريع التابعة للربانمج اإلمنائي النو  التز  من األدوات لتسريع تنفيذ أ داف التنمية املستدامة، 
وتعبئة التمويل من القطا  اخلاص. و ناك حاجة إىل مؤســــــســــــات قوية وشــــــفافة، و ياكل أســــــاســــــية تدعم 

املســــتدا ، واســــتثمارات القطا  اخلاص، واالبتكار. ويكتســــي االبتكار أمية قصــــوى، ويتعني على التحول 
الربانمج اإلمنائي مواصلة حبث سبل االستفادة من قوة التكنولوجيا والثورة الرقمية من أجل التوعية أب داف 

كل من الصـــــــــــعد العاملي   التنمية املســـــــــــتدامة، وتعبئة املوارد، ســـــــــــواء و حاالت األزمات أو خارجما وعلى
واإلقليمي والوطين. وقد تعنيََّ على فرقة العمل التابعة لشمني العا  املعنية ابلتمويل الرقمي أل داف التنمية 

 املستدامة مواصلة استكشاف احللول القائمة على التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة.
ق أ داف التنمية املستدامة. و ناك صلة واضحة بني وتقو  املرأة بدور ابل  األمية من أجل  قي - 18

املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني والتنو  والرحبية واالســـــــــــتدامة. وابملثل، ال ميكن التفكري و  قيق أ داف التنمية 
املســــتدامة من دون معاجلة مســــألة ت ري املناو اليت تلوح و األفق. وينب ي النظر و أي اســــرتاتيجية لتحقيق 

مبا و ذلج إجياد التمويل والســــــــعي للحصــــــــول علي ، أوال من ختل عدســــــــيت االعتبارات   ذه األ داف،
اجلنســـــــــانية وت ري املناو، وكتما على صـــــــــلة وثيقة ببعضـــــــــمما البعو. وينب ي للربانمج اإلمنائي العمل مع 

اون مع الشــركات اخلاصــة على وضــع اســرتاتيجيات لتســتثمار مراعية للفوارق بني اجلنســني، ومواصــلة التع
شــركات التأمني اخلاصــة من أجل التصــدي للمخاطر، وال ســيما تلج اليت تواجمما املرأة والفئات الضــعيفة 
من الســــــــــــكان والدول اجلزرية الصــــــــــــ رية النامية، مبا و ذلج ما كان ان ا عن ت ري املناو. وينب ي للربانمج 

حافظات مشــــــاريعما مع اتفاق ابريس اإلمنائي العمل مع القطا  اخلاص ملســــــاعدة الشــــــركات على مواءمة 
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بشـــــــأن ت ري املناو، والعمل مع القطا  العا  لوضـــــــع قوانني وســـــــياســـــــات متكن املرأة من املشـــــــاركة والعمل. 
وينب ي للربانمج اإلمنائي، و ســــــــعي  لتعبئة التمويل من أجل أ داف التنمية املســــــــتدامة، أن  دد املوضــــــــع 

وس املســـــــتفادة من الليات القائمة لضـــــــمان التكامل، مبا و ذلج املناســـــــب ل  وأن الخذ و االعتبار الدر 
الليات التابعة لصــــندوق األمم املتحدة للمشــــاريع اإلنتاجية واالتفاق العاملي، وأن يكون قادرا على إثبات 

 وجود صلة واضحة بني املوارد والنتائج و املستقبل.
  

 م املتحدة اإلمنائياحلوار املنظم بشأن التمويل لربانمج األم - اثنيا 

قدمت مديرة مكتب العتقات اخلارجية والدعوة ابلربانمج اإلمنائي واملدير ابلوكالة ملكتب اخلدمات  - 19
مات املفصــلة (، واملعلو DP/2019/26) ٢٠18اإلدارية ابلربانمج اإلمنائي االســتعرا  الســنوي للحالة املالية لعا  

( واحلوار املنظم بشــــــأن متويل DP/2019/26/Add.1) ٢٠18املتصــــــلة ابالســــــتعرا  الســــــنوي للحالة املالية لعا  
 (.DP/2019/27) ٢٠٢1-٢٠18نتائج اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي للفرتة 

وأعرب أعضــــــــــاء اجمللس عن تقدير م الســــــــــتمرار التحســــــــــينات اليت أدخلت على عر  و يكل  - ٢٠
تقارير احلوار املنظم بشأن التمويل، وشجعوا الربانمج على إدراا املزيد من التحليتت النوعية و املستقبل. 

ســـتعرا  توزيع التمويل و اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد على مســـتوى ورحبوا بزايدة الشـــفافية والفرص ال
النواتج. كما رحبوا ابلفرصــــــة املتاحة ملناقشــــــة التحدايت املالية اليت يواجمما الربانمج و عمل  و جمال منع 

جمة ذلج نشــــــــــــــوب النزاعات. وطلبوا تفاصــــــــــــــيل عن املناطق والربامج اليت يركز عليما الربانمج اإلمنائي ملوا
التحدي و التمويل، وكيفية ارتباط االسرتاتيجية الشاملة لتمويل منع نشوب النزاعات اباللتزامات املتبادلة 
الواردة و اتفاق التمويل، وذلج لتوجي  التمويل اجليد النوعية تو اجملاالت الناقصـــــــــــــــة التمويل و األطر 

اخلاص واملؤســـــــســـــــات املالية الدولية وبضـــــــرورة إنشـــــــاء املؤســـــــســـــــية. وأقروا أبمية التمويل املقد  من القطا  
شراكات مبتكرة من أجل التنمية املستدامة والتمويل. وأعربوا عن تقدير م للخطوات الواضحة واملوضوعية 
اليت اختذ ا الربانمج اإلمنائي لتحســـــــني املناقشـــــــات مع اجمللس بشـــــــأن نتائج اخلطة االســـــــرتاتيجية و دايت 

يل عن الت يريات األخرى املتوقعة، مبا و ذلج تقدمي نظرة أكثر اســرتاتيجيًة وتفصـيت التمويل، وطلبوا تفاصــ
بشــــــأن اســــــرتاتيجية التمويل من القطا  اخلاص مبا يتجاوز املوارد األســــــاســــــية، مبا يعكس أمثلة عن التمويل 

ر املقبلة أن تشـــمل اجلماعي والشـــراكات مع املؤســـســـات املالية الدولية، ومنما البنج الدويل. وينب ي للتقاري
 ليت لشســـــــــــــــبــاب الكــامنــة وراء النفقــات الربانجميــة اإل ــاليــة ونتــائجمــا، وتنفيــذ التزامــات اتفــاق التمويــل 
اجلماعية وتلج اخلاصـــــة بكل كيان. وطُلب إىل الربانمج اإلمنائي إبتس اجمللس عن ضـــــريبة التنســـــيق البال ة 

ثري ا على التمويل اإل ايل. ولوحظ أن تكلفة تعاون الربانمج وبيان كيفية   و املائة و تقاريره الســــنوية 1
و املائة منما؛ ومن  ٦٠مليون دوالر، مولت احلكوماُت الوطنية نســـبَة  97بل ت  ٢٠18اإلمنائي و عا  

 موارد من مصادر أخرى وتكثيج اجلمود الرامية إىل تعزيز القدرات املؤسسية ارلية. املمم توجي 

ديرة مكتب العتقات اخلارجية والدعوة التأكيد على التزا  الربانمج اإلمنائي بتنفيذ اتفاق وأعادت م - ٢1
و املائة كضــــريبة تنســــيق و و ســــيقد  تقريرا  1التمويل. ومضــــت تقول إن الربانمج اإلمنائي كان يطبق نســــبة 

قالت إن الربانمج اإلمنائي عن نتائجما على جممل حافظة التمويل. وفيما يتعلق ابإلبتس عن اتفاق التمويل، 
ســــيعمل مع مؤســــســــات أخرى اتبعة لشمم املتحدة على ىج ومنمجية أكثر اتســــاقا لتقدمي تقارير عن التقد  
اررز إىل اجمللس. وأشــــــافت تقول إن الربانمج اإلمنائي ســــــيواصــــــل توســــــيع نطاق عمل  بشــــــأن متويل أ داف 

القطا  اخلاص للقطاعات املتعلقة بتلج األ داف.  التنمية املســـــــــــتدامة، بســـــــــــبل منما اجتذاب اســـــــــــتثمارات
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واســـتطردت قائلة إن الربانمج اإلمنائي يســـعى ألن يكون منصـــة قوية لتمويل أ داف التنمية املســـتدامة، مبا و 
ذلج مع شـركاء مثل صـندوق األمم املتحدة للمشـاريع اإلنتاجية. وفيما يتعلق مبنع نشـوب النزاعات، ختمت 

اجلديد ملكتب شـــــؤون األزمات ســـــيتي  للربانمج اإلمنائي القيا  بدوٍر ابرز أكثر و إطار  ابلقول إن التشـــــكيل
 الست . اجلمود اجلماعية ملنظومة األمم املتحدة أبسر ا وفيما يتجاوز ذلج سعيا للحفاظ على

حديثا و وذكرت مديرة مكتب شـــــــــــــؤون األزمات ابلربانمج اإلمنائي أن رؤســـــــــــــاء األفرقة املعينني  - ٢٢
مكتب شؤون األزمات/الشبكة العاملية للسياسات العامة كانوا قد بدأوا بتويل زما  احلافظات اخلاصة هبم، 
وأن الربانمج اإلمنائي على اســــــتعداد لتقدمي معلومات لدَّثة إىل اجمللس و األشــــــمر التحقة عن أعمال  و 

 ويل.منع نشوب النزاعات، مبا و ذلج اجملاالت الناقصة التم

 املتعلق ابحلوار املنظم بشأن التمويل للربانمج اإلمنائي. ٢٠19/٢٠18واختذ اجمللس القرار  - ٢٣
  

 الربامج القطرية للربانمج اإلمنائي واملسائل ذات الصلة - اثلثا 

قــد  املــدير املعــاون ابلوكــالــة للربانمج اإلمنــائي الربامج القطريــة الثتثــة للمجلس للحصـــــــــــــــول على  - ٢4
موافقتـ  عليمـا، ابإلضــــــــــــــــافة إىل التمـديد لربانجمني قطريني. وتوىل كل من مديرة املكتـب اإلقليمي ألفريقيا 
ومدير املكتب اإلقليمي للدول العربية عر  وتوضــــــي  الربامج القطرية اخلاصــــــة أبن وال وســــــرياليون وليرباي، 

والتمديد الرابع للربانمج القطري فضـــــــت عن التمديد األول ملدة ســـــــنة واحدة للربانمج القطري ملدغشـــــــقر، 
 لليمن ملدة سنة واحدة.

، واثئق الربامج القطرية ٢٠14/7واســــــــتعر  اجمللس التنفيذي وأقر، وفقا لقرار اجمللس التنفيذي  - ٢5
 (،.DP/DCP/LBR/3( وليرباي )DP/DCP/SLE/4( وسرياليون )DP/DCP/AGO/4لكل من: أن وال )

كانون الثاين/يناير   1وأحاط اجمللس علما ابلتمديد األول ملدة سنة واحدة للربانمج القطري ملدغشقر من  - ٢٦
 1ووافق على التمديد الرابع للربانمج القطري لليمن ملدة ســــنة واحدة من ، ٢٠٢٠كانون األول/ديســــمرب   ٣1إىل 

 .DP/2019/28/Rev.1، على النحو الوارد و الوثيقة ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٣1كانون الثاين/يناير إىل 
  

 التقييم - رابعا 

التقييم املســتقل ابلربانمج اإلمنائي ســياســة التقييم املنقحة و الربانمج اإلمنائي  عر  مدير مكتب - ٢7
(DP/2019/29 وقد  مدير مكتب السياسات ودعم الربامج و الربانمج اإلمنائي رد اإلدارة على سياسة ،)

 ي.التقييم املنقحة و الربانمج اإلمنائ

وأقر أعضاء اجمللس أبمية العمل الذي يضطلع ب  مكتب التقييم املستقل، ورحبوا بتنقي  سياسة  - ٢8
التقييم و الربانمج اإلمنائي. وأكدوا أن  ينب ي للربانمج اإلمنائي ومكتب التقييم املســـــــــــــتقل اختاذ تدابري قوية 

لقوي لعمل املكتب على كل من الصعد تكون على مستوى سياسة التقييم الطموحة. وأعربوا عن دعممم ا
العاملي واإلقليمي والوطين، ال ســــيما فيما يتعلق ابلتقييمات على نطاق املنظومة، متشــــيا مع إصــــتح األمم 

ومثَّنوا الدور الذي يضطلع ب  املكتب و خطة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي للقيادة الفكرية. كما  املتحدة،
ة اليت قدمما مكتب التقييم املســـــتقل بشـــــأن التقييمات التمركزية. ودعوا املكتب رحبوا ابملعلومات املفصـــــل

ملواصــلة  ســني حواره وتواصــل  مع أعضــاء اجمللس والربانمج اإلمنائي، وشــجعوه على مواصــلة  ســني عمل  
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بناء  التقييمي، مع مراعاة مقرتحات أعضــــــــــــاء اجمللس الرامية إىل  يئة حلقة إجيابية من املناقشــــــــــــات هبدف
ورغم إعراب الوفود عن تقدير ا التبا  ســـياســـة تقييم قوية وحســـنة الصـــياغة،  القوة واملســـاءلة املؤســـســـيتني.

فمي ال تزال تشـعر ابلقلق إزاء تنفيذ ا. وكما ذُكر سـابقا، بل  االسـتثمار و التقييم نصـج ما نصـت علي  
و املائة فقط  55ئة فقط، واعُتربت نســبة و املا 5٦الســياســة، وبل ت معدالت اإلداز للتقييمات املقررة 

 .“مرضية متاما”من التقييمات التمركزية 

وأكد مدير مكتب التقييم املســـــتقل للوفود أن املكتب ســـــيقد  معلومات لدَّثة عن خطة التنفيذ  - ٢9
ملة لتحســـــــــني جودة التقييمات التمركزية. وقد اختذ املكتب ابلفعل عدة خطوات وبدأ إبعداد تقارير شـــــــــا

عن التقييمات التمركزية. ومن شــــــــــأن نشــــــــــر موظفي التقييم و  يع أتاء العا ، إىل جانب زايدة امليزانية 
وســــــياســــــة التقييم اجلديدة املنقحة واملباد  التوجيمية، كفالة زايدة الرضــــــكفي املســــــتقبل. ويشــــــارك املكتب، 

كة فعالة و املناقشــــــات لدعم التقييمات على بصــــــفت  انئبا لرئيس فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم، مشــــــار 
نطاق املنظومة. ويســـــعى املكتب بنشـــــاط لتحســـــني حلقة املناقشـــــات اإلجيابية مع أعضـــــاء اجمللس؛ وأشــــار 
ميثاق التقييم وعمليات  إىل زايدة مشــــــاركة املكتب مع  يع الشــــــركاء املنخرطني و التقييمات، مبا و ذلج 

مات املنتظمة، لكفالة اســـتمرار حلقة االتصـــاالت. ويواصـــل املكتب من ختل جلســـات اســـتختص املعلو 
بذل اجلمود، من ختل املؤمتر املعين بقدرات التقييم الوطنية، إلجراء عمليات التقييم اليت تدعم البلدان و 

  قيق أ داف التنمية املستدامة.

وأشـــار مدير مكتب الســـياســـات ودعم الربامج ابلربانمج اإلمنائي إىل أن  رغم التحســـن التدرجيي و  - ٣٠
إىل  “جزئيا مر ٍ ”التقييمات، فإن  ال يزال  ناك جمال للتحســـــــني، وابألخص لضـــــــمان  ول من تصـــــــنيج 

ييم واقعية. ولذا يعمل الربانمج اإلمنائي مع املكاتب القطرية لتصــــــــــــــميم خطط تق. “متاما مر ٍ ”تصــــــــــــــنيج 
وأضاف قائت إن  على الرغم من أن التنقيحات املدخلة على السياسة متواضعة، فقد تضمنت سياسة التقييم 
الت يريات األســــــــــاســــــــــية التالية: )أ( إنشــــــــــاء قدرات تقييم على الصــــــــــعيد اإلقليمي لضــــــــــمان جودة التقييمات 

أجل دعم ضمان اجلودة وكفالة قدر أكرب من اخنراط اإلدارة على الصعيد القطري من  التمركزية؛ )ب( زايدة
 املسؤولية اإلدارية؛ و )ا( استحداي استعرا  سنوي لسياسة التقييم جُيرى على مستوى انئب املدير.

 بشأن سياسة التقييم املنقحة. ٢٠19/19واختذ اجمللس التنفيذي القرار  - ٣1
 

 جلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكانا  

 بيان املديرة التنفيذية  

شـــــــــــــــكرت املــديرة التنفيــذيــة، و البيــان الــذي أدلــت بــ  أمــا  اجمللس التنفيــذي )متــاح عرب بوابــة  - ٣٢
اخلدمات املوفرة للورق(، أعضاَء اجمللس على ما قدموه من دعم وتوجي  على مدى السنوات اخلمسني اليت 
انقضت على  سيس الصندوق، وأكدت من جديد التزا  الصندوق مبباد  املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
والشــراكات اليت تقو  عليما. وأضــافت أن الصــندوق يتطلع إىل إعادة  كيد مباد  املؤمتر الدويل للســكان 

 لدويل للسكان والتنمية.سنة على انعقاد املؤمتر ا ٢5والتنمية و مؤمتر قمة نريويب مبناسبة مرور 

ومضـــت تقول إن الصـــندوق يعمل على إعادة تنظيم نفســـ  ليصـــب  أكثر فعالية وتوجما تو  قيق  - ٣٣
وأ داف التنمية املســــــــتدامة  ٢٠٣٠النتائج وأكثر اســــــــتعدادا لتحقيق الت يري التحويلي املطلوب و خطة عا  

ألنشــطة التنفيذية اليت تضــطلع هبا منظومة األمم واالســتعرا  الشــامل الذي جيري كل أربع ســنوات لســياســة ا
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(. وقالت إن اجلمود املبذولة بلت املواءمة بني أكثر 71/٢4٣املتحدة من أجل التنمية )قرار اجلمعية العامة 
مكتباً قطرايً لضمان توفر موارد بشرية ومالية كافية، ووجودا مبسطا للمقر، وتعزيزا للصلة الوثيقة بني  ٦٠من 

حلكومي الدويل وتنفيذ الربامج على املســــــــــــــتوى الوطين. وســــــــــــــلطت الضــــــــــــــوء على اجلمود اليت يبذانا الدعم ا
الصندوق للتقيد ابلتكلفة املطلوبة لتحقيق النتائج التحويلية الثتثة، وإلشراك الشركاء االسرتاتيجيني، و سني 

انية مبا يتي  انا االســــتجابة بســــرعة و اخلدمات التقنية اليت تركز على امليدان، وإعادة مواءمة العمليات اإلنســــ
حاالت الطوار ، وكل ذلج  و جزء ال يتجزأ من بناء القدرات والقيادة املؤســـــــســـــــية. وأردفت قائلة إن التزا  
الصـــندوق بعد  ترك أي أحد خلج الركب يشـــمل بناء القدرة على  مل ت ري املناو وتعزيز الت طية الصـــحية 

الداخلي، ذكرت أن الصــندوق أطلق مبادرة خمصــصــة لفمم ثقافت  التنظيمية الشــاملة للجميع. وعلى الصــعيد 
الرا نة وأن  يعمل على بناء بيئة عمل مدنية وشــــــــــــــاملة للجميع، خالية من االنتماكات مبا و ذلج التحرع 

 واالست تل اجلنسيان، وداعمة لرفاه املوظفني وصحتمم النفسية.

عددا من املواضـــيع. وقالت إن الصـــندوق ســـيســـتخد  اســـتعرا  وتناولت املديرة التنفيذية الحقا  - ٣4
للبناء على إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة  ٢٠٢1-٢٠18منتصــــج املدة للخطة االســــرتاتيجية للفرتة 

لتحقيق نتائج أفضـــــــل، وليصـــــــب  أكثر فعالية وكفاءة. وابإلضـــــــافة إىل إصـــــــتحات األمم املتحدة، ســـــــريكز 
التنفيذ والتقد  املرتاكم اررز صــــــــــوب  قيق نتائج اخلطة االســــــــــرتاتيجية، اســــــــــتعرا  منتصــــــــــج املدة على 

ذلج فيما يتعلق ابلفصـــــــل املشـــــــرتك ونتائج املبادرة العاملية واإلقليمية. ومضـــــــت تقول إن الصـــــــندوق  و مبا
، وســـــيتم  ديد موعد ٢٠٢٠ســـــيقد  نتائج اســـــتعرا  منتصـــــج املدة إىل اجمللس و الدورة الســـــنوية لعا  

ت اإلحاطة غري الرمسية قبل عر  التقرير النمائي. وفيما يتعلق ابالبتكار، قالت إن مكاتب قطرية جلســـــــا
خمتارة تســـــــــــــــتفيد من البياانت الضـــــــــــــــخمة للبحث عن رؤى جديدة ودحو املفا يم اخلاطئة املتعلقة مبنع 

لعايل لتتبع احلمل. وأكدت أن تلج املكاتب تســـــــتفيد من احللول ذات املســـــــتوى التكنولوجي املنخفو وا
السلع املتعلقة بتنظيم األسرة واحلد من  در تلج السلع وانقطاعما، وتعمل على استكشاف سبل حصول 

ل االبتكار”الشــــــباب على التثقيج واخلدمات اجلنســــــية الشــــــاملة، وعلى توحيد اجلمود مع برانمج   “ُمعجئِّ
 عيد امليداين.التابع لربانمج األغذية العاملي لتحليل التحدايت واحللول على الص

، للسنة الثانية على التوايل، عتبة ٢٠18وأفادت املديرة التنفيذية أبن الصندوق قد  اوز و عا   - ٣5
كان قد   ،٢٠19آب/أغسطس  1بليون دوالر(. وحىت  1.٣البليون دوالر و جممو  إيرادات املسامات )

مليون  454ر للموارد األسـاسـية و مليون دوال ٢5٢متيني دوالر و شـكل التزامات ) 7٠٦سـُجل مبل  
دوالر ملوارد التمويل املشرتك(، و و أقل اا كان علي  و السنة السابقة و ذلج الوقت. وأكدت أن املوارد 

و  ٦7إىل الصندوق. وأعربت عن أسفما ألن  نسبة  األساسية ال تزال متثل أفضل استثمار ميكن أن يُقد 
. ورأت أن  لكي يتمكن ٢٠19ىت الن و املوارد األســــــــاســــــــية لعا  املائة فقط من احلكومات ســــــــامت ح

الصــــندوق من الوفاء بواليت ، فإن  يتطلب قدرا كافيا من املوارد املالية الثابتة اليت ميكن التنبؤ هبا. وأضــــافت 
املتحدة و مؤســـســـات أخرى اتبعة لشمم  قائلة إن  متشـــيا مع إصـــتح األمم املتحدة، يتعاون الصـــندوق مع

 تصميم الربامج املشرتكة وتعبئة املوارد.

وأردفت قائلة إن مؤمتر قمة نريويب ســــــريكز على ضســــــة موضــــــوعات:  قيق اســــــتفادة اجلميع من  - ٣٦
خدمات الصحة اجلنسية واإلدابية كجزء من الت طية الصحية الشاملة؛ وتعبئة التمويل إلداز برانمج عمل 

لتنمية؛ واالعتماد على التنو  الدمي راو من أجل دفع عجلة النمو االقتصـــــــــــادي املؤمتر الدويل للســـــــــــكان وا
والتنمية املســــتدامة؛ وإىاء العنج اجلنســــاين واملمارســــات الضــــارة؛ وارافظة على احلق و الصــــحة اجلنســــية 
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لج للجميع، واإلدابية و الســياقات اانشــة واإلنســانية. إن جدول أعمال املؤمتر الدويل للســكان والتنمية مُ 
وحري هبذا االئتتف املتنو  أن ينضــــــــــم إلي  عدد أكرب بكثري من الشــــــــــركاء وأن يســــــــــاعدوا و إداح مؤمتر 

شــــــــــخص من  يع أتاء العا  أمساء م حلضــــــــــور القمة حىت الن؛  ٣ ٠٠٠القمة. لقد ســــــــــجل أكثر من 
ركتمم. و دف اســرتاتيجية وســينضــمون إىل العديد من رؤســاء الدول واحلكومات الذين أكدوا ابلفعل مشــا

الصندوق اجلديدة و جمال املساواة بني اجلنسني إىل تعزيز املساءلة املؤسسية ودعم اتبا  ىج متكامل قائم 
إىل إبراز  -جســـدي، حياع، عاملي   -على احلقوق، بينما تســـعى اســـرتاتيجية املرا قني والشـــباب اجلديدة

 تل مركز الصــــدارة و جدول أعمال املؤمتر الدويل للســــكان  احتياجات الشــــباب وتطلعا م وُمثُلمم حبيث
. وُتظمر النتائج األولية لعملية لتقدير ٢٠٣٠والتنمية واأل داف، متشــــــــــيا مع اســــــــــرتاتيجية الشــــــــــباب لعا  

التكــاليج قــا  هبــا صـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة للســـــــــــــــكــان أن تلبيــة احلــاجــة إىل تنظيم األســـــــــــــــرة و البلــدان 
 بليون دوالر. 4٠ستكلج و حدود  ٢٠٣٠عا  األولوية حبلول  ذات
وأثىن أعضاء اجمللس على صندوق األمم املتحدة للسكان ملناصرت  مباد  املؤمتر الدويل للسكان  - ٣7

سـنة على انعقاد املؤمتر الدويل للسـكان  ٢5والتنمية وأعربوا عن تطلعمم إىل مؤمتر قمة نريويب مبناسـبة مرور 
ير م للعمل اجلاري الذي يقو  ب  الصـــــــــندوق و إطار اخلطة االســـــــــرتاتيجية للفرتة والتنمية. وأعربوا عن تقد

، ملســـــاعدة البلدان على  قيق األ داف. وشـــــددوا على أمية التوصـــــل إىل وثيقة ختامية ٢٠٢1-٢٠18
 بتشــــــــــــجيع -طموحة ملؤمتر قمة نريويب تركز على إىاء أعمال املؤمتر الدويل للســــــــــــكان والتنمية غري املنجزة 

البلدان واجلمات صـــــــــــــــاحبة املصـــــــــــــــلحة على التعمد ابلتزامات لددة إلحقاق حقوق النســـــــــــــــاء والفتيات 
والشـــــباب. ودعوا إىل توخي احلرص عند صـــــياغة الوثيقة اخلتامية نريويب للتأكد من عد  تقويضـــــما برانمج 

فيذه. وينب ي للوثيقة عمل املؤمتر الدويل للســـــكان والتنمية ومن احتوائما على إجراءات رئيســـــية ملواصـــــلة تن
اخلتامية أن تؤكد من جديد على  يع العناصــــــــــر دون اســــــــــتثناء، مبا و ذلج األ داف أبكملما. وأكدت 
الوفود على أن مؤمتر القمــة، ابلرغم من أميتــ ، ينب ي أال يكون اانــدف منــ  إعــادة النظر و برانمج عمــل 

، وينب ي 1994مًت و الراء و القـــا رة عـــا  املؤمتر الـــدويل للســـــــــــــــكـــان والتنميـــة، الـــذي حقق توافقـــا كـــا
ترتتب علي  التزامات جديدة. وشـــــــــــجعت الصـــــــــــندوَق على االضـــــــــــطت  بدوٍر قيادي و  قيق الرؤية  أال

الطموحة ملؤمتر القمة وأعربت عن تطلعما إىل تلقي آخر املســــــــــــــتجدات ابنتظا ، مبا و ذلج توفري التوجي  
 هبا الدول األعضاء و إداح .بشأن الكيفية اليت ميكن أن تسمم 

ورحبت الوفود ابالسـرتاتيجية اجلديدة للصـندوق بشـأن املرا قني والشـباب، وطلبت توضـيحا بشـأن  - ٣8
 (٢٠15) ٢٢5٠؛ وقرار جملس األمن ٢٠٣٠القيمة املضـافة اليت  ققما ابلنسـبة السـرتاتيجية الشـباب لعا  

املتعلق ابلشـــــــــــباب والســـــــــــت  واألمن؛ والتثقيج ابلصـــــــــــحة اجلنســـــــــــية واإلدابية واحلقوق اإلدابية و املدارس 
وخارجما؛ وعمل الصـــــندوق مع اجملتمع املدين. وحثت الصـــــندوق على مواصـــــلة األخذ بنمج  التحويلي  اه 

ند إىل املساواة بني اجلنسني والنمج القائم على ، الذي يست٢٠٣٠املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وخطة عا  
حقوق اإلنســــان. وشــــجعت الوفود مؤســــســــات األمم املتحدة على تنســــيق أعماانا و جمال الصــــحة اجلنســــية 
واإلدابية واحلقوق اإلدابية، وو وضع االسرتاتيجيات السكانية واإلمنائية،  قيقا ملواءمة اتمة مع مبدأ امللكية 

الصلة ابلسكان. ورحبت إبنشاء صندوق مواضيعي  يتعلق جبميع أ داف التنمية املستدامة ذاتالوطنية فيما 
، ولكنمــا الحظــت أن  نــاك حــاجــة إىل مزيــد من ٢٠19 للســــــــــــــكــان والبيــاانت، من املقرر إطتقــ  و عــا 

 املعلومات حىت يتســـىن للدول األعضـــاء حشـــد الدعم انذا الصـــندوق. وطلبت توضـــيحات بشـــأن اجلمود اليت
يبذانا الصـــــندوق إلشـــــراك القيادات الدينية و معاجلة مســـــائل الصـــــحة اجلنســـــية واإلدابية وحقوق اإلداب، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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وتعويو األثر البيئي ملؤمتر قمة نريويب، ومواجمة اجلمود الســــــــــــياســــــــــــية الرامية إىل إبطال التشــــــــــــريعات املتعلقة 
 ابلصحة اجلنسية واإلدابية واحلقوق اإلدابية و البلدان.

وأثىن أعضــــــــــــاء اجمللس على الصــــــــــــندوق ملا يبذل  من جمود، من ختل مبادرة تقدير التكاليج،  - ٣9
لتحســــــــني التخطيط القائم على األدلة. وو ضــــــــوء اســــــــتمرار اختتل التوازن بني املوارد األســــــــاســــــــية وغري 

ودعوا الدول  األســاســية، شــددوا على أمية تعبئة موارد أســاســية مســتقرة متعددة الســنوات ميكن التنبؤ هبا،
األعضــــاء إىل زايدة مســــاما ا و املوارد األســــاســــية لضــــمان قدرة الصــــندوق على الوفاء بواليت . وشــــجعوا 
الصــندوق على تعزيز التعاون مع الربانمج اإلمنائي واليونيســيج و يئة األمم املتحدة للمرأة من ختل تبادل 

طا  اخلاص. ودعوا الصـــندوق إىل مواصـــلة تعزيز أفضـــل املمارســـات وتعزيز الشـــراكات االســـرتاتيجية مع الق
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثتثي ابعتباره عنصــــــــراً أســــــــاســــــــياً و خطت  االســــــــرتاتيجية للفرتة 

، وإىل تعزيز شـــــراكات ، ال ســـــيما مع الربملاانت واحلكومة ارلية واجملتمع املدين واألوســـــاط ٢٠٢1-٢٠18
الشـــــــــــــــراكات بني القطاعني العا  واخلاص، لتعبئة املوارد املالية التزمة لبناء القدرات األكادميية ومن ختل 

وضــــمان التمويل املســــتدا  إلصــــتح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، بطرق من  ٢٠٣٠لتحقيق خطة عا  
 بينما اشرتاك  و قيادة الفريق املعين بنتائج التمويل االسرتاتيجي.

ى األمية ارورية لتنســـــــــــيق أنشـــــــــــطة منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا و ذلج وشـــــــــــددت الوفود عل - 4٠
 71/٢4٣تنسيقما و السياقات اإلنسانية وحاالت النـــــــــــزا ، على النحو املنصوص علي  و قرار اجلمعية العامة 

بشـــــأن عملية إعادة التنظيم، ومن ختل  7٢/٢79بشـــــأن االســـــتعرا  الذي جيري كل أربع ســـــنوات، والقرار 
 ديد نظا  املنســـقني املقيمني. وأثنت على الصـــندوق ملا قدم  من مســـاعدة حيوية لتجئني و حاالت النزا ، 

علق ابألزمة الســـــــورية، ورحبت برتكيزه املتزايد على الكفاءة التنظيمية ومبادرة اإلدارة الرامية إىل وال ســـــــيما فيما يت
استعرا   يكل االستجابة اإلنسانية، اليت أرست األساس ملكتب االستجابة اإلنسانية اجلديد. وطلبت الوفود 

و املائة حبلول عا   1٠٠ة إىل تفاصــــــيل عما إذا كان الصــــــندوق يمدف إىل الوصــــــول بنســــــبة األماكن املشــــــرتك
ســــيشــــمل دمج  “عد  ترك أحد خلج الركب”وما إذا كان اســــتعرا  اخلطة االســــرتاتيجية الرامية إىل  ٢٠٢1

 اإلعاقة. االسرتاتيجية املعتمدة على نطاق املنظومة بشأن األشخاص ذوي
مية ملنطقة البحر الكارييب وأقرت جمموعة من الوفود بنتيجة اســـتعرا  املؤمتر الدويل للســـكان والتن - 41
ومفاد ا أن الصـــــــندوق قد  مســـــــامات  ائلة للمنطقة و  يع اجملاالت املشـــــــمولة بواليت . وشـــــــجعت  -

الصـــــــــــــــندوَق على إدراا ت ري املناو وجمود مواجمة الكواري الطبيعية و حافظ براجم  وعلى االســـــــــــــــتجابة 
ابة اإلنســــــــانية على مواصــــــــلة تعزيز قدرة الســــــــريعة عند وقو  مثل  ذه األحداي. وحثت مكتَب االســــــــتج

الصـــندوق على االســـتجابة للحاالت اإلنســـانية. وشـــددت على أمية االســـتعرا  املقبل إلجراءات العمل 
املعجل للدول اجلزرية الصـــــ رية النامية )مســـــار ســـــاموا( وشـــــجعت الصـــــندوق على أن يكون نشـــــطًا ختل 

الصـــــــــــ رية النامية. وأشـــــــــــادت جمموعة الوفود بتنفيذ  االســـــــــــتعرا ، الذي ســـــــــــيوج  عمَل  و الدول اجلزرية
الصــندوق لعملية إصــتح األمم املتحدة، لكنما حثت  وســائر مؤســســات األمم املتحدة على معاجلة مســألة 

 املكاتب املتعددة األقطار اليت   يبت فيما بعد ومسألة اإلداز و أص ر البلدان.
ة إن احلكومات واجملتمع املدين يسـرت قدرة الصـندوق على ورداً على ذلج، قالت املديرة التنفيذي - 4٢

التنشــيط واالســتجابة وتعبئة املوارد مســبقا ملواجمة الكواري الطبيعية. وســيشــارك الصــندوق و مؤمتر مســار 
للتخطيط لتحقيق النتائج وفًقا خلطت  االســـــــــرتاتيجية. وأضـــــــــافت قائلة إن  فيما يتعلق  ٢٠19ســـــــــاموا لعا  
لضــــــــعج اليت تعاين منما النســــــــاء، عمل الصــــــــندوق مع منظمات أخرى، متشــــــــياً مع جمود ابملناو وأوج  ا
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إصتح األمم املتحدة، وتعاون معما و وضع أطر جديدة. وسيعمل الصندوق بت كلل حىت  تل النساء 
والفتيات مركز الصـــــدارة و جمود االســـــتجابة. وعاأ الصـــــندوق أوج  الضـــــعج بني النســـــاء وكبار الســـــن 

إلعاقة، مبا و ذلج القضــــــااي املتعلقة بتدين معدالت اخلصــــــوبة وشــــــيخوخة اجملتمعات، وعمل على وذوي ا
إشــــراك رابطات نشــــطة معنية ابلشــــباب ذوي اإلعاقة و مؤمتر قمة نريويب. وســــيتعامل الصــــندوق مع مؤمتر 

مية غري املنجزة. قمة نريويب مبســــــــتوى عال من الطموح يركز على إداز أعمال املؤمتر الدويل للســــــــكان والتن
وعمل الصندوق بشكل وثيق مع املؤسسات الوطنية و تعزيز توفري اخلدمات واملعلومات املتعلقة ابلصحة 
اجلنســــية واإلدابية واحلقوق اإلدابية، ال ســــيما للشــــباب، دون متييز أو تثبيط أو أحكا  مســــبقة. وأكدت 

يات األممات، كان مؤمتر قمة نريويب مبثابة خطوة أن  و مواجمة التحدايت املتبقية على صعيد احلد من وف
إىل األما  تو التحقيق الكامل انذا ااندف من أ داف التنمية املستدامة. وقالت إن الصندوق كان ملتزما 
برصــد التزامات مؤمتر قمة نريويب ونشــر  يع املعلومات عرب موقع  الشــبكي. ومضــت تقول إن الصــندوق، 

أكرب مشــاركة اكنة  مؤمتر القمة، حرص على أن يكون وســيطًا نزيًما، مبا يضــمن رغم دعم  التا  لتطلعات
و أنشــطة املؤمتر الدويل للســكان والتنمية. وفيما يتعلق مبســألة التمييز، أفادت أبن الصــندوق عمَل بنشـاط 

املمتدة  على أال يتخلج أحد عن الركب من ختل اســــــــــرتاتيجيت  املعنية ابملرا قني والشــــــــــباب ودورة احلياة
حىت ســـــــــــن الشـــــــــــيخوخة، وذلج ابســـــــــــتخدا  التكنولوجيات اجلديدة إلحراز تقد  والوصـــــــــــول إىل الفئات 
ارتاجة، بطرق من بينما االســـتفادة من أوج  التقد  و  ع البياانت والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون 

يعي اجلديد للســـــــكان صـــــــندوق  املواضـــــــ ٢٠19الثتثي. وأضـــــــافت أن الصـــــــندوق ســـــــيطلق و أواخر عا  
والبياانت، املصــــــمم لتحديث التعدادات متميدا إلعداد  ليتت شــــــاملة  دف إىل عد  ترك أي شـــــخص 
خلج الركب ومســاعدة البلدان على قياس مســار ســكاىا. وشــددت على أن وجود قاعدة قوية من املوارد 

يات، ويوفر للصــندوق املرونة التزمة األســاســية يتي  للصــندوق معاجلة القضــااي األوســع نطاقاً للنســاء والفت
 لتستجابة مىت وحيثما دعت احلاجة.

وأبرزت انئبة املديرة التنفيذية )لشــــــــــــؤون اإلدارة(، و معر  تناوانا اســــــــــــتعرا  املكاتب املتعددة  - 4٣
ت طية األقطار، أن الصندوق يواصل املشاركة و جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لضمان التعاون وال

الشـــاملة على تو يتســـم ابالتســـاق والفعالية والكفاءة و بيئات متعددة األقطار. وعمتً بتوصـــيات األمني 
العا ، ُدعي فريق عامل مشــــرتك بني الوكاالت إىل االنعقاد  ت القيادة املشــــرتكة للربانمج اإلمنائي وبرانمج 

 ، مبا و ذلج إجياد مســـــــار للدول األعضـــــــاء، األمم املتحدة للبيئة لتحريج مســـــــار  ذه القضـــــــية إىل األما
منوذا أعمال الصـــــــــــــــندوق كان متمايزًا ابلفعل، اا مس  ل   بقيادة األمانة العامة لشمم املتحدة. ورأت أن

بتكييج دعم  وفقا الحتياجات البلدان. وختمت قائلة إن  فيما يتعلق إبصــتح األمم املتحدة، فإن نســبة 
لقطرية للصــــندوق موجودة و أماكن عمل مشــــرتكة؛ وأن الصــــندوق يعمل على و املائة من املكاتب ا ٦8

رفع تلج النســبة و و عضــو نشــط و اجملموعة املعنية ابالبتكارات و جمال األعمال اليت تبحث و تنســيق 
 مما  املكتب اخللفي وتوحيد ا.

  
 احلوار املنظَّم بشأن متويل لصندوق األمم املتحدة للسكان - خامسا 

عر  مدير شــعبة االتصــاالت والشــراكات االســرتاتيجية التابعة لصــندوق األمم املتحدة للســكان  - 44
 .(DP/FPA/2019/8) ٢٠19-٢٠18)الصندوق(، تقريرا عن احلوارات املنظَّمة بشأن التمويل للفرتة 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/8
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قيادي للصــندوق و ترتيب احلوارات املنظَّمة بشــأن التمويل على ورحب أعضــاء اجمللس ابلدور ال - 45
مدار العا ، مبا يضــــــــمن إجراء حوار تفاعلي موج  تو التوصــــــــل إىل آلية مع الدول األعضــــــــاء وفيما بينما 

. وأعربوا عن تقدير م للنجاحات اليت حققما ٢٠٢1-٢٠18بشـــــــــــــأن متويل اخلطة االســـــــــــــرتاتيجية للفرتة 
، واليت ســــــاعدت و ســــــد فجوات التمويل، ولنجاح  و االلتزا  ٢٠18املوارد و عا  الصــــــندوق و تعبئة 

أب داف اتفاق التمويل، ابلرغم من عد  التوازن املتزايد بني املوارد األســــــاســــــية/غري األســــــاســــــية. وشــــــددت 
ن الوفود على أن القطا  اخلاص يتعني علي  القيا  بدور أكرب، وأثنت على الصــــــــــــــندوق ملا يضــــــــــــــطلع ب  م

مليون دوالر سنواي و شكل  1٠٠جمود  دف إىل تنويع الشراكات وأساليب العمل. ورحبوا خبطة تعبئة 
بــات حبلول عــا   ثــة عن  ٢٠٣٠ ِّ من ختل اســـــــــــــــرتاتيجيــة الترب  الفردي اجلــديــدة، وطلبوا معلومــات لــدَّ

ء اانياكل األســـــاســـــية بدء تنفيذ اســـــرتاتيجية الترب  اخلاص ودخوانا إىل الســـــوق، وعن إنشـــــا إطتق مرحليت
 الداعمة الستقطاب اجلمات املاتة واضطتعما أبدوار خاصة هبا.

ورحبـــــت الوفود بتطوير وتكـــــامـــــل نظُم التنبؤ ابلطلـــــب اليت أدت إىل زايدة وفورات التكـــــاليج  - 4٦
املتفاوتة و املوارد واستجابة إمدادات الصندوق لتلبية االحتياجات السنوية. وأعربت عن القلق إزاء الزايدة 

األساسية وغري األساسية وأشارت إىل اخنفا  املوارد األساسية، اا يمدد قدرة الصندوق على أداء واليت  
ال ســـــــــيما فيما يتعلق ابانيكل املؤســـــــــســـــــــي الذي يعمل على زايدة تعبئة التمويل بنســـــــــبة  -ودوره املعياري 

ويــل أكثر مرونــة وزايدة عــدد املســــــــــــــــامني و املوارد و املــائــة. ودعــت الــدوَل األعضــــــــــــــــاء إىل توفري مت 4٠
األســاســية، الســيما ابلنظر إىل أن الصــندوق أصــب  يعتمد بشــكل متزايد على اإلرادة الســياســية لعدد قليل 
جدا من البلدان. ودعت الدوَل األعضـــاء إىل االلتزا  مبعدل عا  منســـق الســـرتداد التكاليج لضـــمان عد  

 لتوفري إعانة مالية لتنفيذ الربامج غري األساسية على حساب التمويل األساسي. استخدا  املوارد األساسية
وأكد أعضـــاء اجمللس على احلاجة املســـتمرة لتحســـني اإلبتس املايل كأســـاس للحوار املنظَّم بشـــأن  - 47

التمويل، حيث مازال يصـــــــــــــــعب فمم االحتياجات املالية للصـــــــــــــــندوق والفجوات القائمة و تنفيذ خطت  
وينب ي للتقارير أن تتضــــــــمن و املســــــــتقبل نتائج اإلبتس الســــــــنوية على مســــــــتوى النتائج  -رتاتيجية االســــــــ

وطلبوا توضـــــــــــــــيحات بشـــــــــــــــأن ما إذا كانت  ناك فجوات مالية تتعلق ابلتنفيذ الكامل للخطة  والنواتج.
د املشــــــــرتكة لتعبئة االســــــــرتاتيجية. وأعربوا عن توقعمم لتعزيز آليات اإلبتس القائم على األدلة بشــــــــأن اجلمو 

، من قبيل التمويل اجلماعي والفصـــــــــــــــل املشـــــــــــــــرتك من اخلطة ٢٠٢٠املوارد ختل الدورة الســـــــــــــــنوية لعا  
االســرتاتيجية. وطلبوا توضــيحات بشــأن ما إذا كان اإلبتس عن أنشــطة الربانمج اإلمنائي، وصــندوق األمم 

د  صـــورة كاملة عما أدز من أ داف اتفاق املتحدة للســـكان، واليونيســـيج، و يئة األمم املتحدة للمرأة يق
التمويل. ورحبوا ابإلطتق الوشيج لصندوق مواضيعي بشأن السكان والبياانت، وشجعوا الصندوق على 

 .٢٠٢1-٢٠٢٠تفعيل  لدعم التعدادات القطرية حبلول الفرتة 

لصــــــندوق إن وردا على ذلج، قال مدير شــــــعبة االتصــــــاالت والشــــــراكات االســــــرتاتيجية التابعة ل - 48
، و ع مبل ا يفوق ٢٠19 و ٢٠18الصـــــــــــندوق أطلق مبادرة التربعات الفردية بشـــــــــــكٍل  رييب و عامي 

اانــدف األصـــــــــــــــلي بثتثــة أضـــــــــــــــعــاف. وتتطلع اإلدارة العليــا إىل زايدة التربعــات الفرديــة. وأعرب عن أمـل 
جلمات املاتة من أجل الصندوق و إنشاء صندوق مواضيعي للبياانت والسكان واجتذاب عدد كبري من ا

. وقال إن القلق ال يزال يســاور الصــندوق إزاء اســتمرار ٢٠٢٠دعم البلدان إلجراء جوالت تعدادا ا لعا  
اختتل التوازن بني املوارد األســاســية/غري األســاســية، وإن الصــندوق يواصــل البحث عن ســبل جديدة من 

الية،   يســـــتطع الصـــــندوق، بوصـــــف  منظمة متوَّل أجل زايدة التمويل األســـــاســـــي. وفيما يتصـــــل ابلث رات امل
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ابلتربعات، أن  دد ختل الســـــــــــنة مقدار ما ســـــــــــيجمع  من أموال حبلول ىاية العا . وعتوة على ذلج، 
و املائة من إيرادات  و النصــــج الثاين من العا . وللمســــتقبل، قرر الصــــندوق إنشــــاء  4٠تلقى الصــــندوق 

ى تو أفضــــل، ولكن الطابع الطوعي لتمويل الصــــندوق ميثل  داي مســــتمرا نظا  لتحديد الث رات املالية عل
لذلج. وفيما يتعلق ابتفاق التمويل، أعطت املؤشـــــــــــــــرات انطباعا جيدا عن كيفية أداء كٍل من املنظمات 
األربع، على الرغم من أن  كان من الصــــــــعب تكوين صــــــــورة كاملة عن كيفية أدائما كمنظومة ألن طبيعتما 

 عل من الصعب التنبؤ مبظاريج التمويل و ىاية العا .الطوعية  
وأشار رئيس فر  إدارة املعلومات واملعارف االسرتاتيجية التابع للصندوق إىل أن الربانمج اإلمنائي  - 49

والصــندوق واليونيســيج و يئة األمم املتحدة للمرأة نظمت ســلســلة من االجتماعات ملناقشــة ســبل  ســني 
 املشرتك. وستظل املناقشات بشأن  ذا الفصل موضوعا لوراي و جدول أعماانا.اإلبتس عن الفصل 

ونظرا لعد  التوصـــــــــــل إىل توافق و الراء بني  يع أعضـــــــــــاء اجمللس على مشـــــــــــرو  القرار، طلب  - 5٠
املكتب من  وقت إضــاو ألعضــاء اجمللس حىت يواصــلوا مناقشــة مشــرو  القرار املتعلق ابحلوار املنظم بشــأن 

 الصندوق. يلمتو 
 

 الربامج القطرية لصندوق السكان واملسائل ذات الصلة -سادسا  
قا  انئب املديرة التنفيذية )للربامج( ابلتعريج هبذا البند مث قد  موجزاً عن ضســـــــــــــــة برامج قطرية  - 51

وق مطروحة ملوافقة اجمللس إىل جانب التمديد لســـــــــــــــبعة برامج قطرية. وقد  املديرون اإلقليميون للصـــــــــــــــند
بدور م عرضـــاً للربامج القطرية ملناطق أفريقيا الشـــرقية واجلنوبية، وأفريقيا ال ربية والوســـطى، وأمريكا التتينية 

 والبحر الكارييب.
ا لكـــل من ، واثئق الربامج القطريـــة وأقرئ ـــ٢٠14/7واســـــــــــــــتعر  اجمللس التنفيـــذي، وفقـــا لقراره  - 5٢

(؛ والكون و DP/FPA/CPD/SLE/7(؛ وســـــــــــــــرياليون )DP/FPA/CPD/AGO/8البلــــدان التــــاليــــة: أن وال )
(DP/FPA/CPD/COG/6( ؛ وليرباي)DP/FPA/CPD/LBR/5( ؛ واملكسيج)DP/FPA/CPD/MEX/7.) 

للربامج القطرية لكل من البوســـنة وأحاط اجمللس التنفيذي علما ابلتمديد األول ملدة ســـنة واحدة  - 5٣
ليشــيت، ومدغشــقر؛ ووافق على التمديد األول للربانمج القطري ألف انســتان  -واانرســج، وتونس، وتيمور 

ملدة ســــــنتني، وعلى التمديد الثاين للربانمج القطري جلزر القمر ملدة ســــــنتني، وعلى التمديد الرابع للربانمج 
 (.DP/FPA/2018/11النحو الوارد و الوثيقة )القطري لليمن ملدة سنة واحدة، على 

  
 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع -سابعا  
 بيان املديرة التنفيذية  

ات املشـــــــــــاريع )املكتب( و البيان الذي أدلت ب ، دوَر تلج أبرزت املديرة التنفيذية ملكتب خدم - 54
املنظمة و محاية ســـــــــبل املعيشـــــــــة وإعادة بنائما من ختل االســـــــــتثمارات ذات األثر االجتماعي، واانياكل 
األســــــاســــــية اجليدة النوعية، والتنمية ذات الرتكيز اجلنســــــاين واملشــــــرتايت، و الوقت الذي تدفع في  املنظمة 

األمم املتحدة إىل األما . بيد أن  أضــــــــاف قائت إن التمويل التز  لتلبية احتياجات الناس عجلة إصــــــــتح 
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 اوَز إىل حد كبري ما ميكن أن يوفره القطا  العا ؛ لذا اضــــــــــــــطلع املكتب ابلرتويج ملبادرات متويل ابتكارية 
، من ختل مبادرت  ٢٠19إىل عا   ٢٠17وبتنظيمما. ومضـــــــى يقول إن املكتب أقا ، و الفرتة من عا  

املتعلقة ابالســــــــتثمارات ذات األثر االجتماعي، جمموعة مشــــــــاريع مع شــــــــركاء من القطا  اخلاص من أجل 
عمل على تعزيز الشراكات  تشييد مساكن ميسورة التكلفة و  يع أتاء العا . وأضافت قائلة إن املكتب

در التمويل املســـتدا  وأاتحت مســـاحًة بني القطاعني العا  واخلاص، و ي شـــراكات ولدت ســـيت من مصـــا
أحدي فيما املســــــــــــتثمرون أثرًا اجتماعيا وبيئيا واقتصــــــــــــاداي لققني و الوقت نفســــــــــــ  عائدات مالية، و ي 
مســــــــاحة تقو  على مباد  األمم املتحدة و قيق أ داف التنمية املســــــــتدامة. وســــــــاعدت إضــــــــافة املكتب 

ملشــــاريع جلذب االســــتثمارات. وأفادت أبن املكتب، املنوطة ملوارده اخلاصــــة على إزالة املخاطر اليت  ج اب
على رسم صورة مباد  جمموعة العشرين  ٢٠19ب  والية لدَّدة و جمال اانياكل األساسية، ساعد و عا  
 املتعلقة ابالستثمار و اانياكل األساسية اجليدة النوعية.

ليا ابلنســــــــــبة إىل املكتب، مبا و ذلج  قيق وأردفت قائلة إن املســــــــــائل اجلنســــــــــانية متثل أولوية ع - 55
و املائة من  41، شــكلت النســاء نســبة ٢٠19التكافؤ بني اجلنســني داخل املنظمة. وحىت أيلول/ســبتمرب 

و املائة من املوظفني اجلدد. ومضت تقول إن املكتب  ٦٠بينما مثلت النساء نسبة  قوة العمل و املكتب
رــددة و مــا يتعلق مبوظفي األمم املتحــدة لتشـــــــــــــــمــل  يع املوظفني و عقــد العز  على  ــاوز ال ــاايت ا

األ داف اجلنســــانية، وشــــجع  يَع مؤســــســــات األمم املتحدة على توســــيع نطاق املباد  اجلنســــانية حبيث 
تشــــــــــــمل  يع أفراد القوى العاملة. وقالت إن املكتب ملتز  إبصــــــــــــتح األمم املتحدة. و أشــــــــــــارت املديرة 

أىا، بوصــفما الرئيســة اجلديدة للجنة اإلدارية الرفيعة املســتوى، تعمل على  ســني ىج اإلدارة  التنفيذية إىل
على نطاق املنظومة لضــــمان التقليل من البريوقراطية واحلث على املزيد من االبتكار. وأكدت أن تقديرات 

( وتقرير اللجنة االســــــتشــــــارية لشــــــؤون DP/OPS/2019/5) ٢٠٢1-٢٠٢٠ميزانية املكتب لفرتة الســــــنتني 
( أظمرت أن DP/OPS/2019/6) ٢٠٢1-٢٠٢٠اإلدارة وامليزانيــة عن تقــديرات امليزانيــة لفرتة الســـــــــــــــنتني 

تبني أن املصـــــــــــــــروفات اإلدارية  ٢٠٢1-٢٠٢٠الوضـــــــــــــــع املايل للمكتب جيد. ورأت أن توقعات الفرتة 
تزداد إال مبقدار معدل التضـــخم املتوقع. وو الوقت نفســـ ، من املتوقع أن تزداد اإليرادات مبعدل أســـر   لن

من املصروفات اإلدارية. وأكدت أن املكتب حريص على مراقبة مصروفات  وسيواصل  سني أوج  الكفاءة 
 ابزدايد الطلب على اخلدمات.

 ٢٠18وو معر  تقدمي التقرير اإلحصـــــــــــــــائي الســـــــــــــــنوي عن مشـــــــــــــــرتايت األمم املتحدة لعا   - 5٦
(DP/OPS/2019/7 ســلطت املديرة التنفيذية الضــوء على أن مؤســســات األمم املتحدة أظمرت أىا  رز ،)

، وألول مرة، قدمت ٢٠19املتعلقة ابملشـــرتايت. وو عا   تقدما مســـتمرا و دمج االســـتدامة و أنشـــطتما
تقارير عن اارسا ا املستدامة و جمال املشرتايت. وأدرا عدد قياسي يبل   ٣9 يع املنظمات املشاركة الـــ 

 تزال و املائة منما االستدامة البيئية بوصفما اعتبارا رئيسيا و عمليات الشراء اليت تقو  هبا و وقٍت ال 95
االعتبارات االجتماعية واالقتصـــادية تؤدي دورا  اما. ورأت أن التقرير أاتح ملنظومة األمم املتحدة الفرصـــة 
للتفكري مليا و ما ميكن القيا  ب  على تو خمتلج لتحقيق مكاســـــــب ان ة عن زايدة الكفاءة وتعزيز قيمة 

قدمي املشــــــــــورة للحكومات بشــــــــــأن مشــــــــــرتايت األمم املتحدة. وقالت إن املكتب خطا خطوات كبرية و ت
 مشرتايت القطا  العا  اليت يستفيد منما اجملتمع أبسره، وو توفري احللول للتصدي لل ش والفساد.

وشـــــــدد أعضـــــــاء اجمللس على ما يقدم  املكتب من خدمات فريدة ال مثيل انا إىل البلدان النامية  - 57
املتحدة، مبا و ذلج فيما يتعلق ابانياكل األســــــــــــــاســــــــــــــية ومنظومة األمم املتحدة، وخلدمة إصــــــــــــــتح األمم 
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املســــتدامة وإدارة املشــــاريع واملشــــرتايت واإلدارة املالية. ورحبوا ابلدور املتزايد الذي يقو  ب  املكتب و دعم 
احلكومات، كما يتبني من إقبال احلكومات املتزايد على خدمات . وأشاروا إىل الدور اروري الذي تضطلع 

ياكل األســـــــاســـــــية و  قيق أ داف التنمية املســـــــتدامة. وأعربوا عن ترحيبمم القوي مببادرة املكتب و ب  اان
جمال االســـتثمارات ذات األثر االجتماعي وتركيزه على الطاقة املتجددة وبناء املســـاكن امليســـورة التكلفة و 

ايدة االســـــــــتثمار و املعرفة واالبتكار، البلدان النامية. وأعربوا عن ابل  تقدير م لرتكيز املكتب املتواصـــــــــل وز 
ومبيزت  النســــــبية و كفالة شــــــفافية اســــــتخدا  املوارد العامة واملشــــــرتايت وإدارة املشــــــاريع، مبا و ذلج تقدمي 
اخلدمات واللواز  الطبية بكفاءة. ودعوا املكتب إىل توثيق شراكت  مع الربانمج اإلمنائي لتحسني أثر النتائج 

 على النحو األمثل.
وأشــــــــادت الوفود، اعرتافا منما بضــــــــرورة االعتماد على اســــــــتثمارات القطا  اخلاص الســــــــتكمال  - 58

املساعدة اإلمنائية الرمسية، مببادرة املكتب و جمال االستثمارات ذات األثر االجتماعي لكسر احلواجز اليت 
و البلدان النامية. وابلنظر  حالت دون قيا  املســـــــــــتثمرين من القطا  اخلاص بتمويل التنمية الطويلة األجل

إىل خربة املكتب الفنية وســـــــــــــــجل  احلافل، مبا و ذلج و حاالت األزمات، فإن  و وضـــــــــــــــع فريد يتي  ل  
جذب رأس املال من القطا  اخلاص لتســـــــــــــــتثمار ذي األثر االجتماعي. وطلبت الوفود احلصـــــــــــــــول على 

ب اســـــتثمارات القطا  اخلاص. وســـــلمت تفاصـــــيل عن كيفية اســـــتخدا  املكتب للتكنولوجيا من أجل جذ
ابلدور اخلاص الذي يضـطلع ب  املكتب و إصـتح األمم املتحدة، وال سـيما  يكل  املايل واإلداري املتسـم 
ابلفعالية والكفاءة وذو األمية البال ة و  قيق أ داف التنمية املســــــتدامة. والتمســــــت توضــــــيحات بشـــــأن 

 ورا جنسانيا عند التخطيط ملشاريع  وتنفيذ ا.الطريقة اليت استخد  هبا املكتب منظ
ولفتــت جمموعــة من الوفود االنتبــاه إىل اخلــدمــات الفريــدة اليت يقــدممــا املكتــب من ختل مركزه  - 59

لتبتكار ومنرب اإلسكان املستدا  ومشاريع الطاقة املتجددة واارسات الشراء املستدامة واخلدمات الطبية. 
ى أمية أن يواصــــــــــل املكتب تكييج اخلدمات مع االحتياجات اخلاصــــــــــة ومع ذلج شــــــــــددت اجملموعة عل

للبلدان، مثل الدول اجلزرية الصــــــــ رية النامية، حيث ال يزال  قيق كٍل من الوفورات و التكاليج والفعالية 
من حيث التكلفة يطرح  دايت. وطلبت توضــــــــــــيحات بشــــــــــــأن خطط املكتب ملســــــــــــاعدة الدول اجلزرية 

لى مواجمة آاثر ت ري املناو قبل وقو  الكواري وبعد ا. والتمســــت مســــاعدة املكتب و الصــــ رية النامية ع
جماالت بناء اانياكل األســاســية املســتدامة وإدارة املشــاريع املســتدامة واملشــرتايت املســتدامة من ختل إقامة 

 يتجزأ من شــــــــراكة فعالة من حيث التكلفة ولايدة من حيث التكلفة وغري  ادفة للرب ، تشــــــــكل جزءا ال
 وأ داف التنمية املستدامة ومسار ساموا. ٢٠٣٠ قيق خطة عا  

وردا على ذلج، ذكرت املديرة التنفيذية أن املكتب عمل لفرتة طويلة على  ديد أفضــــــل الســــــبل  - ٦٠
للتعـاون مع الـدول اجلزريـة الصـــــــــــــــ رية النـاميـة فرداي و ـاعيـا من ختل منظومـة األمم املتحـدة، ابلعمـل مع 

اعني العا  واخلاص. وأضافت أن املكتب يعمل و الدول اجلزرية الص رية النامية لبناء مساكن ميسورة القط
التكلفـــة من ختل مبـــادرة االســـــــــــــــتثمـــارات ذات األثر االجتمـــاعي، جبـــذب التمويـــل من القطـــاعني العــا  

لرســــــــــو  و حد ذا ا واخلاص. وأكدت، فيما يتعلق برســــــــــو  املكتب املرتفعة، أن للجودة مثنا بينما تكون ا
تنافســــــــــــية؛ و ذا ينتج عن اتبا  أفضــــــــــــل معايري املمارســــــــــــات العاملية ويكون حامسا إلعادة البناء على تو 
أفضـــل. ومضـــت تقول إن  فيما يتعلق ابلعمل مع احلكومات، قد  املكتب ختفيضـــات عززت قيمة التمويل 

راءات شــــــفافة و جمال املشــــــرتايت من أجل  قيق أثر أكرب؛ وُتكتســــــب التخفيضــــــات من ختل اتبا  إج
العامة تفس  اجملال للمنافسة العادلة وتقو  فيما اجلمات املزوئِّدة ارلية بدور  ا . وأردفت قائلة إن املكتب 
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. وقد أدرا ٢٠٣٠يســـــعى ليصـــــب  حافزا وميســـــرا وشـــــريكا لتحقيق أ داف التنمية املســـــتدامة وخطة عا  
تحدة لتمويل التنمية مبادرَة املكتب و جمال االســـــــتثمارات ذات األثر األمني العا  و اســـــــرتاتيجية األمم امل

االجتماعي، و حني شـــــــــجعت جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســـــــــتدامة  يَع األعضـــــــــاء على العمل مع 
املكتب بشــــــأن  ذه املبادرة. وختمت ابلقول إن املبادرة وخطة اإلســــــكان امليســــــور التكلفة طبقت تقنيات 

 عتمدة ومثبتة جرى اختبار مدى صمود ا أما  الزالزل وغري ا من الكواري الطبيعية. مستدامة م
 بشأن مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع. ٢٠19/٢٠واختذ اجمللس التنفيذي القرار  - ٦1
  
 اجلزء املشرتك  

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة -اثمنا  
 لتعاريج التكاليج احلالية وتصنيفات األنشطة والتكاليج املرتبطة هبااالستعرا  املشرتك   

قــد  كــل من املــديرة ابلوكــالــة ملكتــب اخلــدمــات اإلداريــة التــابع للربانمج اإلمنــائي، وانئــب املــديرة  - ٦٢
 التنفيذية )اإلدارة( للصـندوق عرضـاً مشـرتكاً عن االسـتعرا  املشـرتك لتعاريج التكاليج احلالية وتصـنيفات

 (.DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1األنشطة والتكاليج املرتبطة هبا )
ورحب أعضـــــــاء اجمللس ابجلمود املشـــــــرتكة الرامية إىل تنســـــــيق اســـــــرتداد التكاليج وإصـــــــدار تقرير  - ٦٣

ر الوكاالت املتخصصة وشجعوا املنظمات على مشرتك. ورحبوا أيضا ابستعرا / ليل وإدراا وجمات نظ
مواصلة التعاون مع الوكاالت املتخصصة لكفالة توجي  رسالة متناسقة بشأن اسرتداد التكاليج على نطاق 
منظومة األمم املتحدة أبســر ا. وطلبت الوفود مزيدا من التفاصــيل عما يلي: )أ( األســاس املنطقي إلنشــاء 

و خطة املوارد املتكاملة، لإلبتس عنما واحلصـــــــــــــول على اعتمادات  بنود منفصـــــــــــــلة لتصـــــــــــــنيج التكاليج
منفصــلة انا فيما يتعلق أبنشــطة الرقابة والضــمان املســتقلة، واملســامات و اقتســا  تكاليج نظا  املنســقني 
املقيمني؛ )ب( آاثر ونتائج التنفيذ الكامل للتوصــــــــــــيات وســــــــــــبب اعتبار التنســــــــــــيق الكامل للتكاليج غري 

ا( فيما يتعلق ابلبند املنفصــــل و امليزانية للمســــامة و تقاســــم تكاليج نظا  املنســــقني املقيمني، واقعي؛ )
كيفية اتبا  عملية التخصـــيص و املمارســـة العملية وما إذا كان ســـيوفَّر  ذا التمويل ابإلضـــافة إىل التمويل 

ـــــــــــــــــ( أثر العا  للمنظمات؛ )د( اجلمود الرامية إىل وضـــع إطار الســـرتداد التكاليج  على نطاق املنظومة؛ ) ـ
تنســـــــــيق اســـــــــرتداد التكاليج على رحبية الربامج املختلفة؛ )و( كيفية  ثري توحيد فئات التكاليج و معايري 

 سياسة النفقات.
ورداً على ذلج، قال كبري املوظفني املاليني و برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إن استحداي بندين  - ٦4

ة للتنســـيق والرقابة يضـــمن اعتمادين منفصـــلني عن امليزانية املؤســـســـية. فامليزانيتان تتبعان منفصـــلني و امليزاني
تشـــــريعات خمتلفة: التنســـــيق و إطار اجلمعية العامة، والرقابة و إطار اجمللس التنفيذي. واعترب أن التنســـــيق 

ج تقدير تكاليج النتائج يتي  توزيعا أفضــــــــــــــل للتكاليج ودرجة أعلى من املقاربة بني املنظمات، مبا و ذل
املتماثلة تقديرا أفضـــــل. وقال إن اجلمود املبذولة املبذولة على نطاق املنظومة تتزايد من أجل تنســـــيق أكرب، 
بيد أن  قيق املزيد من  ســيتطلب ســن تشــريعات على مســتوى اجلمعية العامة وغري ا من اانيئات اإلدارية. 

ختتف متويل املنظمات ومناذا تصــريج األعمال والوالايت. ورأى أن صــعوبة التنســيق الكامل تكمن و ا
واســتطرد قائت إن االســتعرا  الذي جيري كل أربع ســنوات يســعى إىل تفادي من  اإلعاانت غري املباشــرة 
ومحاية املوارد األساسية، مع توجي  غالبية  ذه املوارد إىل الربامج. واعترب أن التنسيق الكامل قد يفضي إىل 
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اإلعاانت غري املباشــــرة. وفيما يتعلق مبســــألة املوارد األســــاســــية/غري األســــاســــية املخصــــصــــة لكل من   خطر
منظمة، اعترب أن تنســــيق تصــــنيج التكاليج ليس ســــوى مرحلة واحدة من العملية؛ وتتمثل املرحلة األكثر 

اً، ســــــــتعيد أمية و  ديد ال ر  من املوارد األســــــــاســــــــية ومواضــــــــع إنفاقما. وختم قائت إن  للمضــــــــي قدم
 املنظمات تصنيج التكاليج حبيث تعكس على تو أفضل الوجمة اليت سرُتَصد انا األموال.

 ابلتقيد لكومة كانت  األربع املنظمات إن للصــــندوق التابعة اإلدارية اخلدمات شــــعبة مدير وقال - ٦5
 حال و أن  ورأى والرقابة. ابلتنســــــيق املتعلقني امليزانية بندي تقدمي عند واجمللس العامة اجلمعية بتشــــــريعات

 من بند أي من متأتٍ  متويل أي فإن والتنســـيق، الرقابة على اإلنفاق و زايدةً  املســـتقبلية التشـــريعات طلبت
 إن يقول ومضى والتنسيق. للرقابة املخصصة البنود من إال يتأتى لن الصندوق داخل األخرى امليزانية بنود

 ملنظمات وتوضــــيحما فوائد ا مواءمة لضــــمان املمكنة اخلطوات كل  اختذت األخرى واملنظمات الصــــندوق
 املنســــقني بنظا  يتعلق ما و الرقابة لضــــمان اإلضــــافية التكاليج تصــــنيج أن ورأى األخرى. املتحدة األمم

 بنود جانب إىل ملتكاملةا امليزانية و ســـــــــــــــُتدرَا املتكاملة، امليزانية اقرتاح و أخرى اعتمادات ميثل املقيمني
 املماثلة. االعتمادات

 واجمتما اليت الصعوابت على اإلمنائي الربانمج و اإلدارية اخلدمات ملكتب ابلوكالة املدير وشدد - ٦٦
 أن و األمــل عن املنظمــات وأعربــت القطري. الصـــــــــــــــعيــد على التكــاليج اســـــــــــــــرتداد مواءمــة و املنظمــات

  ذو كي  املتحدة لشمم اتبعة أخرى منظمات اجتذاب أجل من التكاليج اســـــــــــــــرتداد مواءمة تســـــــــــــــتخد 
 للمنتجــات الفعليــة التكلفــة  ــديــد و املنحى عملي ىجــا املنظمــات منحــت املواءمــة إن وقــال حــذو ــا.
 تقدير أن ورأى التكاليج. تصـــــنيج مواءمة عملية شـــــفافية زايدة إىل أدى الذي األمر والنتائج، واخلدمات
 ســـــــــواء أن  واعترب التكاليج. اســـــــــرتداد و منســـــــــق ىج اتبا  إىل احلاجة أبرزَ  واملنتجات اخلدمات تكاليج
 تنتفي أال فينب ي إضـــــــافية، موارد طُلبت أ  نفســـــــما،  ي تزال ال للمنظمات املؤســـــــســـــــية امليزانيات أكانت
 األعمــال تســـــــــــــــيري منــاذا و الكبرية االختتفــات إن قــائت وختم منفصــــــــــــــــل. اعتمــادات بنــد إىل احلــاجــة

 أحد  و التنو  ألن األمثل النحو على تتحقق تكون لن اليت التامة، املواءمة إمكانيات قيدت ابملؤسسات
 املتحدة. األمم قوة نقاط أكرب
 احلالية التكاليج لتعاريج املشرتك ابالستعرا  املتعلق ٢٠19/٢1 القرار التنفيذي اجمللس واختذ - ٦7

 هبا. املرتبطة والتكاليج األنشطة وتصنيفات
 

 املشرتكة الشراء أنشطة عن املشاريع خدمات ومكتب السكان وصندوق اإلمنائي الربانمج تقرير  
 فر  خدمات ورئيس املشـــــــــــاريع، خدمات مبكتب نيويورك مكتب ومدير العا  املســـــــــــتشـــــــــــار قد  - ٦8

 اإلمنائي الربانمج تقريرَ  اإلمنائي، ابلربانمج الشـــــــــراء عن املســـــــــؤول واملوظج الســـــــــكان، بصـــــــــندوق الشـــــــــراء
 (.DP/FPA/OPS/2019/3) املشرتكة الشراء أنشطة عن املشاريع خدمات ومكتب السكان وصندوق

 وشـــــــــــــــجع اترخيــ ، حىت املبــذولــة ابجلمود الوفود أحــد رحــب جرت، اليت الوحيــدة املــداخلــة وو - ٦9
 املشرتكة. الشراء بعمليات القيا  تو السعي مواصلة على املنظمات

 خدمات ومكتب الســـــــــــــــكان وصـــــــــــــــندوق اإلمنائي الربانمج بتقرير علما التنفيذي اجمللس وأحاط - 7٠
 (.DP/FPA/OPS/2019/3) املشرتكة املشرتايت أنشطة عن املشاريع
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 املشــــــــــرتك املتحدة األمم لربانمج التابع الربانمج تنســــــــــيق جملس اجتماع متابعة - اتسعا 
 البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املعين

 الربامج دعم مكتب ومديرُ  الســــــــكان، بصــــــــندوق الربامج لشــــــــؤون التنفيذية املديرة انئب اشــــــــرتك - 71
 تنســــــــيق جملس وتوصــــــــيات قرارات بتنفيذ املتعلق للتقرير عر  تقدمي و اإلمنائي، ابلربانمج والســــــــياســــــــات

ـــــــابع الربانمج ـــــــاعـــــــة نقص بفريوس املعين املشـــــــــــــــرتك املتحـــــــدة األمم لربانمج الت ـــــــة/اإليـــــــدز املن   البشـــــــــــــــري
(DP/2019/30 – DP/FPA/2019/10.) 

 ورأت دقيقة. مبرحلة متر لإليدز العاملية االســـــتجابة أن إىل ابجمللس أعضـــــاء من جمموعة وأشـــــارت - 7٢
 غاايت  قيق إىل الرامية اجلمود تقو  تزال ال االجتماعية العوامل من ذلج وغري املســــــــاواة عد  أوج  أن

 و رئيسيا عامت املشرتك الربانمجَ  واعتربت البشرية. املناعة نقص بفريوس املتصلة املستدامة التنمية أ داف
 البشــــــــــــرية. املناعة نقص لفريوس القطاعات املتعددة االســــــــــــتجاابت نطاق توســــــــــــيع أجل من البلدان دعم

 ومع معمــا العمــل إىل تطلعمــا عن وأعربــت املشـــــــــــــــرتك، للربانمج اجلــديــدة التنفيــذيــة املــديرة بتعيني ورحبــت
 التنفيذية املديرة إبداء ظل و ابلكامل، ابإلدارة املتعلقة العمل خطة تنفيذ مت إذا أن  على وشددت فريقما.
 اجلنسي التحرع ذلج و امب عنما، املبل  املضايقات مسائل لتناول صلبا أساسا اخلطة فستوفر قوية، قيادة

 ختل من املقدمة ابلتعليقات ورحبت املشـــــرتك. الربانمج أمانة داخل الســـــلطة، اســـــتخدا  وإســـــاءة والتنمر
 والنتائج املشــــــرتك الربانمج عمل خطة بتنفيذ املتعلق الســــــكان وصــــــندوق اإلمنائي للربانمج املشــــــرتك التقرير

 قدمتما اليت ابملســـــــــــــــامات ورحبت منمما. بكل اخلاصـــــــــــــــة االســـــــــــــــرتاتيجية النتائج جماالت عرب التحويلية
 والعنج الوصــــــــــم معاجلة و الســــــــــكان وصــــــــــندوق اإلمنائي الربانمج جلمود تقدير ا عن وأعربت املنظمتان،
 املناعة نقص لفريوس املسببة اانيكلية العوامل من وغريه البشرية املناعة نقص بفريوس املصابني ضد والتمييز

 بني املســــــاواة عد  من احلد و الســــــكان وصــــــندوق اإلمنائي الربانمج دور على الوفود وشــــــددت البشــــــرية.
 التقرير برتكيز ورحبت إجيايب. ســـــلوكي/ثقاو ت يري و قيق الضـــــارة، الذكورية األعراف ومكافحة اجلنســـــني،

 نشر على السكان صندوق وبعمل الصحية، واخلدمات البشرية املناعة نقص فريوس خدمات تكامل على
 ورحبت اإلدابية. واحلقوق واإلدابية اجلنســـية للصـــحة املتكاملة اخلدمات اســـتخدا  بزايدة وااللتزا  التوعية

 وإدمـاا تعزيز حول ٢٠19 حزيران/يونيــ  و الربانمج تنســـــــــــــــيق جملس اجتمــا  و دارت اليت ابملنــاقشــــــــــــــــة
 الصــحية الت طية أجل من املســتدامة الصــحية النظم و البشــرية ناعةامل نقص لفريوس الشــاملة االســتجاابت

 الشاملة.
 اخلاص القطا  إشــــــراك إىل الســــــكان وصــــــندوق اإلمنائي الربانمج حاجة على الوفود أحد وشــــــدد - 7٣

 اجلديدة ابالسرتاتيجية الوفد ورحب البشرية. املناعة نقص لفريوس التصدي و أكرب بشكل املدين واجملتمع
 على احلصــــول ضــــمان وو واإلدابية اجلنســــية للصــــحة شــــامل ىج   فيما ُيســــتخَد  اليت واملرا قني للشــــباب
 اخلدمات.

 اجلمود أن على السكان بصندوق الربامج( )لشؤون التنفيذية املديرة انئب شدد ذلج، على وردا - 74
 أكرب  ثري  قيق تكفل الســــــكان وصــــــندوق اإلمنائي والربانمج املشــــــرتك املتحدة األمم برانمج بني التعاونية
 نقص فريوس عتا على احلصـــــــول إمكانية ولتوســـــــيع البشـــــــرية املناعة نقص فريوس انتشـــــــار دون للحيلولة
 طريق خريطة والشـــباب للمرا قني وفرت اجلديدة الســـكان صـــندوق اســـرتاتيجية إن وقالت البشـــرية. املناعة

 أن ورأت .“عاملي  حياع، جســــــدي،” لشــــــعار الثتثة العناصــــــر على تركز والشــــــباب، املرا قني إلشــــــراك
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 واإلدابية اجلنســـــــية والصـــــــحة البشـــــــرية/اإليدز املناعة نقص فريوس في  يتكامل ىجا تعكس االســـــــرتاتيجية
 اختاذ من ميكئِّنمم مبا والتثقيج اإلعت  طريق عن والشـــــــــــــباب املرا قني قدرات من وتزيد اإلدابية، واحلقوق
 وكذلج أساسيني، أمرين والنطاق االستدامة تشكل املتكامل، النمج  ذا و أن  واعتربت مستنرية. قرارات
 الرعاية ت طية تعميم قبيل من مواضــــــــــــيع و اإلدابية واحلقوق واإلدابية اجلنســــــــــــية الصــــــــــــحة إدخال كيفية

 واملساءلة. الرعاية وجودة الوصول، و واملساواة الصحية
وأحاط اجمللس التنفيذي علما ابلتقرير عن تنفيذ قرارات وتوصــــيات جملس تنســــيق الربانمج التابع لربانمج  - 75

 (.DP/2019/30 – DP/FPA/2019/10األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز )
 

 منظومة تنظيم إبعادة املتعلق 72/279 العامة اجلمعية قرار تنفيذ مســـــــت دات - عاشرا 
 اإلمنائية املتحدة األمم
 العتقات مكتب ومديرُ  الســــــــــــــكان بصــــــــــــــندوق اإلدارة( )لشــــــــــــــؤون التنفيذية املديرة انئبة قدمت - 7٦

 املشـــــــــــاريع خدمات ملكتب نيويورك مبكتب واملدير العا  واملســـــــــــتشـــــــــــارُ  اإلمنائي ابلربانمج والدعوة اخلارجية
 تنظيم إبعادة املتعلق 7٢/٢79 العامة اجلمعية لقرار املنظمات تلج تنفيذ عن اجمللس إىل لدثة معلوماتٍ 
 التمويل. اتفاق والتزامات اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة

 الســــنوية الدورة انعقاد منذ الثتي املنظمات اختذ ا اليت اانامة ابخلطوات اجمللس أعضــــاء ورحب - 77
 اســـــــتكمال ذلج و مبا اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة إصـــــــتحات تنفيذ مواصـــــــلة أجل من ٢٠19 لعا 

 التنمية جمال و للتعاون املتحدة األمم إطار بوضــــــــــــــع القطري املتحدة األمم فريق لقيا  اجلديدة التوجيمات
 املشرتك. القطري والتقييم للتعاون( املتحدة األمم )إطار املستدامة

 وصــــندوق اإلمنائي الربانمج ختطيط كيفية  عن تفاصــــيل على احلصــــول الوفود من جمموعة وطلبت - 78
 لتوجيمات امتثاانا لكفالة وتوحيد ا اإلبتس( دورات ذلج و )مبا القطرية الواثئق تعديل لضــمان الســكان

 مؤسسات  يع من املتوقع النحو على املشرتك، القطري ابلتقييم واسرتشاد ا للتعاون، املتحدة األمم إطار
 اليت ابخلطوات الوفود جمموعة ورحبت املتخصــــــصــــــة. الوكاالت ذلج و مبا اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة
 األمم جمموعة أعضــاء من وغري ا املشــاريع، خدمات ومكتب الســكان وصــندوق اإلمنائي الربانمج يتخذ ا
 على املنظمات  يع وشـــــــــــــــجعت التمويل، اتفاق التزامات متابعة أجل من املســـــــــــــــتدامة، للتنمية املتحدة

 اإلمنــائي الربانمج على الوفود جمموعــة وأثنــت التمويــل. اتفــاق أ ــداف بلوس إىل الراميــة اجلمود مواصـــــــــــــــلــة
 أســاس و و التمويل، بشــأن املنظم احلوار إطار و التمويل اتفاق التزامات عن لإلبتس الســكان وصــندوق

 جمموعة منظمات بني املختلفة التفســــــــــــــريات إزاء القلق عن أعربت ولكنما ســــــــــــــنوية،ال اجمللس لتقارير جيد
ـــــــــــــــ يتعلق ما و املستدامة للتنمية املتحدة األمم  عنما. اإلبتس وبكيفية “كيان  بكل اخلاصة االلتزامات” بـ

 اســـــــــــتعرا  إلجراء زمنيا جدوال التمويل، بشـــــــــــأن املنظمة احلوارات إطار و املنظمات،  دد أن واقرتحت
 ولســـــــــــرد اجلماعية، االلتزامات و مليا وللتفكري عاديتني، دورتني كل  و مرة التمويل اتفاق ملتابعة ســـــــــــنوي
 كيان.  كل  إسما  كيفية

 املتحــدة األمم إطــار توجيمــات وضـــــــــــــــع و اررز التقــد  أن من القلق عن أخرى وفود وأعربــت - 79
 “للمبــاد  كــامــل  أويل اســـــــــــــــتعرا ” إظمــار عليمــا يتعني زال مــا املنظمــات وأن لــدودا، يزال ال للتعــاون
 األمم إلطار ينب ي أن  ولوحظ القطري. الصـــــــــــــــعيد على اجمللس موافقة وعمليات التقارير إعداد ملتطلبات
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 أكرب فمم ذلج و مبا القطري، املتحدة األمم فريق لتشــــــكيلة حقيقيا اســــــتعراضــــــا يطلق أن للتعاون املتحدة
 يعتز  اليت الكيفية عن تفاصــيل وطُلبت األخرى. اإلمنائية الفاعلة اجلمات مع ابملقارنة املتحدة، األمم لدور
 توجيمات و املبينة الرئيســــية اإلصــــتحات و اررز التقد  إظمار الســــكان وصــــندوق اإلمنائي الربانمج هبا

 للتعاون. املتحدة األمم إطار
 جمموعة عن تفاصـــــــــــــيل وطلبت واملســـــــــــــاءلة، اإلدارة إطار تنفيذ و اررز ابلتقد  الوفود واعرتفت - 8٠

 املتخــذة اخلطوات وعن اإلطــار انــذا االمتثــال إىل الراميــة جمود ــا و املنظمــات تواجممــا اليت التحــدايت
 معا، واألمن( والتنمية اإلنســـانية )الشـــؤون لإلصـــتح الثتي الركائز ضـــم ضـــرورة على وشـــددت ملعاجلتما.

 عن تفاصــيل وطُلبت النزاعات. نشــوب منع و اإلمنائي الربانمج أداء  ســني ختل من إال يتم لن ما و و
 الســـــــــت  حفظ وبعثات املتحدة لشمم اإلمنائية العمليات تنســـــــــيق مكتب مع اإلمنائي الربانمج عمل كيفية

 والتنســــــــيق والتخطيط التحليل و والتنفيذ االتســـــــــاق لضـــــــــمان اإلنســـــــــاين العمل جمال و الفاعلة واجلمات
 ابلنزاعات. واملتأثرة اانشة الدول و املشرتك

 نظا  إىل للمما  الســـلس النقل على يتوقج املتحدة األمم إصـــتح داح إن اجمللس أعضـــاء وقال - 81
 الربانمج توفري مواصـــلة ختل ومن الربانجمية(، األنشـــطة و يؤثر أال ينب ي )الذي اجلديد املقيمني املنســـقني
 الربانمج إيرادات عن تفاصــــــيل على احلصــــــول وطلبوا املقيمني. للمنســــــقني االســــــتشــــــارية اخلدمات اإلمنائي
 اإلداري الدعم مكاتب تعزيز ذلج و مبا املقيمني، املنســــــــــــقني نظا  إىل خدمات تقدمي من املتأتية اإلمنائي

 آبخر اجمللس اإلمنائي الربانمج موافاة الوفود وتوقعت التكاليج. و الزايدات “أمية مدى” و املشـــــــــــــــرتكة
 النماذا من االســـتفادة على الســـكان وصـــندوق اإلمنائي الربانمج وشـــجعت .٢٠٢٠ عا  و املســـتجدات
 صندوق حمبقرت  ورحبت اإلقليمي. التعاون تعزيز أجل من اإلقليمية، االقتصادية اللجان قبيل من اإلقليمية،
 للصندوق ليس اليت األماكن و القطرية املكاتب رؤساء مستوى إىل الصندوق اثلي رتبة تُرفع أن السكان

 التكاليج بوفورات ورحبت امليزانية. و ذلج على املرتتبة الاثر على االطت  وطلبت قطري، وجود فيما
 املتحــدة األمم جملموعــة التــابعــة األعمــال ابتكــار جمموعــة وبعمــل املشــــــــــــــــاريع، خــدمــات مكتــب نطــاق على

 املتحدة. األمم منظومة صاحل في  ملا املشرتايت جمال و املمارسات أفضل  ع على املستدامة للتنمية
 األربع املنظمات وشــــجعت املنظومة، نطاق على التقارير لتقدمي املنســــقة ابلصــــي ة الوفود ورحبت - 8٢
 ســــــــــري مدى عن تفاصــــــــــيل وطُلبت اإلمنائية. العمليات تنســــــــــيق مكتب وضــــــــــع  الذي النموذا اتبا  على

 إذا ما بشـــــأن إيضـــــاحات والتمســـــت التمويل. اتفاق أ داف  قيق تو الصـــــحي  املســـــار على املنظمات
 كوســـيلة  ُتســـتخد  اإلمنائي للربانمج املقيمني املنســـقني لنظا  الســـابقة االســـتقصـــائية الدراســـة ســـتظل كانت

 هبا تعتز  اليت الكيفية بشــــأن توضــــيحات والتمســــت التمويل، التفاق اجلماعي ابلطابع وســــلَّمت لإلبتس.
 ضـــوء و الخر البعو إىل بعضـــما يقدمما اليت املســـاعدات عن اإلبتس املتحدة ابألمم اإلمنائية املنظمات
 اجلماعية. النتائج
 تتعاون املنظمات إن فقالت اإلمنائي، ابلربانمج والدعوة اخلارجية العتقات مكتب مديرة وردت - 8٣
 الربانمج إن قائلة وأضـــــــــــافت القطري. الصـــــــــــعيد على وتقييمما ورصـــــــــــد ا التعاون أطر ختطيط جماالت و

 تنســــــــــــيق مكتب مع ابلتعاون للتعاون، املتحدة األمم إلطار التوجيمية املباد  وضــــــــــــع و شــــــــــــارك اإلمنائي
 أيضـــــا كان   ذا إن وقالت مع . وســـــياســـــات  واســـــرتاتيجيات  خطط  مواءمة جرت الذي اإلمنائية، العمليات

 بعد يسرتد   اإلمنائي الربانمج إن تقول ومضت التمويل. واتفاق التقارير وضع عملية ملواءمة ابلنسبة احلال
 تلــج  ــديــد على يعكج يزال ال وإنــ  املقيمني، املنســـــــــــــــقني نظــا  خــدمــات من املتــأتيــة اإليرادات  يع
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 بواليت . الوفاء أجل من اإلمنائي للربانمج متينة أســــاســــية موارد قاعدة توفر أمية على وشــــددت التكاليج.
 زايدة ســبل الســتكشــاف األعمال بتســيري املعين العامل الفريق مع تعاون اإلمنائي الربانمج إن قائلة وأردفت
 األمم إصــــــــتح دعم مع القطرية الربامج و أكرب بشــــــــكل ابســــــــتثماره فائو إىل عجزا حول وقد الكفاءة،
 اإلمنائي الربانمج كرر  املقيمني، املنســقني لنظا  االســتقصــائية للدراســة ابلنســبة إن  ابلقول وختمت املتحدة.
 األمم منظومة أداء كيفية  بشأن الشركاء من تعليقات على احلصول سبل استكشاف مبواصلة التزام   كيد
 قطري. صعيد على املتحدة

وقالت انئبة املديرة التنفيذية )لشــؤون اإلدارة( و صــندوق الســكان إن النتائج اليت جرى التوصــل  - 84
إليما إطار األمم املتحدة للتعاون ســـــــتصـــــــب  النتائج املعتمدة و واثئق الربانمج القطري، اليت تســـــــاعد على 

إن  فيما يتعلق ابإلبتس،  توســــــــــــــيع إطار األمم املتحدة للتعاون ابعتبار ا خططا للتنفيذ. وأضــــــــــــــافت قائلة
، وســــــيؤدي ىج  اجلديد و التخطيط املركزي UN-INFOجرت مواءمة نظم صــــــندوق الســــــكان مع نظا  

للموارد إىل مواصــــــــــلة  قيق التكامل و اإلبتس الســــــــــلس بني النظامني. وســــــــــيظل الفريق القطري يضــــــــــم 
الوكاالت املقيمة وغري املقيمة، اا يتي  ملنظومة األمم املتحدة الفرصـــــــــــــــة للنظر و مناذا جديدة لتســـــــــــــــيري 

حب للتوجيمات املتعلقة إبطار األمم املتحدة للتعاون أاتح خيارات فيما األعمال. واعتربت أن اجلزء املصا
يتعلق بتشــــــــكيل الفريق القطري، للوكاالت املقيمة وغري املقيمة على حد ســــــــواء. ومضــــــــت تقول إن تنفيذ 
إطار اإلدارة واملســـــاءلة على الصـــــعيد القطري جرى بشـــــكل تدرجيي ابلنظر إىل أن املكاتب القطرية كانت 

درجييا مع طريقة العمل اجلديدة، اليت تشــــــمل تنفيذ أداة التقييم اجلديدة للمنســــــق املقيم. وأردفت تتكيج ت
قائلة إن صــندوق الســكان يقو  ببناء قدرات اثلي  املســاعدين )غري املوجودين و البلد( لتضــطت  بدور 

تبة على ذلج اجلمد كانت فين أكرب و إطار األفرقة القطرية ورؤســـــــــاء املكاتب. وأكدت أن التكاليج املرت 
، و إطار اجملموعة املعنية ‘العميل’ضـــــــئيلة. واســـــــتطردت ابلقول إن تركيز صـــــــندوق الســـــــكان على منظور 

ابالبتكارات و جمال األعمال، أظمر أن  يلز  زايدة االســـــــــتثمارات و النظم واملباين واخلدمات لتعزيز أوج  
ليج. وختمت قائلة إن الدراســة التجريبية اليت أجرا ا صــندوق الكفاءة و قيق املزيد من الوفورات و التكا

السكان و جنوب أفريقيا تشكل منوذجا للجمود الرامية إىل توحيد اخلدمات املقدمة إىل املكاتب الص رية 
 و قيق املزيد من الوفورات و التكاليج وتعزيز أوج  الكفاءة. 

وأشــار املســتشــار واملدير العا  ملكتب نيويورك التابع ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع، إىل  - 85
أن إطار اإلدارة واملســاءلة كان عمت قيد التنفيذ ويســري و اال اه الصــحي . وذكر أن  ال تزال  ناك بعو 

ودون اإلقليمي فيما يتصـــــــل  املســـــــائل اليت يتعني إجياد تســـــــوية انا على كل من الصـــــــعد القطري واإلقليمي
ابلطرائق التعاقدية. ورأى أن أحد اجلوانب املممة يتمثل و الشـــــــمول الذي يشـــــــكل عامت رئيســـــــيا ملكتب 
خدمات املشــــــاريع ابعتباره وكالة غري مقيمة. ومضــــــى يقول إن  فيما يتعلق ابلعمليات على نطاق املنظومة 

،  ناك الكثري اا ميكن أن يقدم  مكتب خدمات املشـــاريع واجملموعة املعنية ابالبتكارات و جمال األعمال
من ختل عمليات الشــــراء والشــــراء اإللكرتوين، وبشــــأن نوعية اانياكل األســــاســــية. أما فيما يتعلق ابلتقد  
اررز و الوفاء اباللتزامات املتعمد هبا و اتفاق التمويل، فقال إن مكتب خدمات املشــاريع قد أوضــ  أن 

 ات حسب األ داف  و مؤشر ال تزال املنظمة تعمل على  قيق . تصنيج النفق
 7٢/٢79وأحاط اجمللس التنفيذي علما آبخر املســـــــــــــــتجدات املتعلقة بتنفيذ قرار اجلمعية العامة  - 8٦

 بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279


 DP/2020/1 

 

24/27 19-19597 

 

 أساليب عمل اجمللس التنفيذي - شرحادي ع
، قامت أماانت جمالس الربانمج ٢٠19/٦أشار انئب رئيس اجمللس التنفيذي إىل أن  وفقا للقرار  - 87

اغة اقرتاح اإلمنائي/صــندوق الســكان/مكتب خدمات املشــاريع واليونيســج و يئة األمم املتحدة للمرأة بصــي
مشــرتك لتحســني أســاليب عمل االجتماعات املشــرتكة للمجالس. وقد وافق مكتب اجمللس على أن ، بدال 
من إجراء مناقشـــــات عامة و اجللســـــة بشـــــأن  ذا البند، ســـــيســـــتخد  اجمللس الوقت املخصـــــص للتفاو  

 بشأن قرار من القرارات املتخذة و جلسات غري رمسية.
 تعليقات على  ذا البند.و  تبد الوفود أي  - 88
 بشأن أساليب عمل اجمللس التنفيذي. ٢٠19/٢٢واختذ اجمللس التنفيذي القرار  - 89
  

 الزايرات امليدانية - اثين عشر
امــت هبــا اجملــالس التنفيــذيــة قــد  املقرر التقرير عن الزايرة امليــدانيــة املشـــــــــــــــرتكــة إىل كولومبيــا اليت قــ - 9٠

للربانمج اإلمنائي/صـــــــــندوق الســـــــــكان/مكتب خدمات املشـــــــــاريع واليونيســـــــــج و يئة األمم املتحدة للمرأة 
( واليت جرت و الفرتة من DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1وبرانمج األغــذيــة العــاملي )

مليدانية املشــــــــرتكة. وتضــــــــمنت الزايرة ، أعقب  عر  فيلم قصــــــــري عن الزايرة ا٢٠19أاير/مايو  18إىل  11
عقد عدة اجتماعات مع الســــــلطات الكولومبية، مثل وزارة اخلارجية والوكالة الرلســــــية الكولومبية للتعاون، 
وإدارة التخطيط الوطنية، واللجنة القانونية إلنصـــاف املرأة التابعة لكون رس اجلممورية، وبعو املســـتشـــارين 

 والسلطات الوطنية األخرى اليت تعمل مع مؤسسات األمم املتحدة. الرلسيني الرفيعي املستوى،
وقال إن حكومة كولومبيا أبدت ا تماما خاصا بتعزيز تعاوىا مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،  - 91

و اجملاالت البال ة  املستفيدمع األخذ و االعتبار ضرورة التخطيط لعملما وفقا ملطالب واحتياجات البلد 
ألمية حيث يكون لشمم املتحدة قيمة مضـــــــــــــافة فيما. وأضـــــــــــــاف أن من املمم النظر و احلاجة إىل تركيز ا

عمل عناصر منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املزااي النسبية لكل من مؤسسا ا، مع األخذ و االعتبار 
. واعترب أن من املمم أيضـــا النظر و أن  من املمم تعزيز العمل املشـــرتك بني الوكاالت ابعتباره ميزة أســـاســـية

أن تركز منظومة األمم املتحدة اإلمنائية عملما و  ذا اجملال على تنفيذ اإلجراءات اليت من شـــــأىا أن تعزز 
القدرات الوطنية وارلية على تو مستدا . وختم أخريا ابلقول إن من الضروري إنعاع االعتمادات وتكرار 

 ئج اليت حققتما املؤسسات واجملتمعات ارلية.املمارسات اجليدة والنتا
وشــدد أحد الوفود على الدور الرئيســي الذي يضــطلع ب  فريق األمم املتحدة القطري و كولومبيا  - 9٢

و دفع عجلة إصـــــــــــــتح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية و ديد نظا  املنســـــــــــــقني املقيمني، و إطار اجلمود 
. وقال إن  ذه اجلمود أسفرت عن  سني االتساق مع اخلطط اإلمنائية ٢٠٣٠الرامية إىل تنفيذ خطة عا  

الوطنية وزايدة مرونة االتصـــــــــاالت، اا يســـــــــاعد على  ديد اجملاالت اليت ميكن فيما ملنظومة األمم املتحدة 
 اإلمنائية أن تساعد على أفضل وجٍ  احلكومًة بطريقة متكاملة ومتسقة.

علما ابلتقرير املتعلق ابلزايرات امليدانية املشــــــرتكة إىل كولومبيا اليت قامت  وأحاط اجمللس التنفيذي - 9٣
هبا اجملالس التنفيذية للربانمج اإلمنائي/صــندوق الســكان/مكتب خدمات املشــاريع واليونيســج و يئة األمم 

 (.DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي )
 

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/22


DP/2020/1 
 

 

19-19597 25/27 

 

 مسائل أخرى - راثلث عش
كلمة رئيســــــــة جملس موظفي الربانمج اإلمنائي/صــــــــندوق الســــــــكان/مكتب خدمات املشــــــــاريع و يئة األمم   

 املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ) يئة األمم املتحدة للمرأة(
سـلطت الرئيسـة املعيَّنة حديثا جمللس موظفي الربانمج اإلمنائي/صـندوق السـكان/مكتب خدمات  - 94

املشـــاريع و يئة األمم املتحدة للمرأة الضـــوء، و البيان الذي أدلت ب ، على تفعيل عمل اجمللس مع اإلدارة 
ق التعاقدية واملمارات القيادية العليا واملوظفني. ووجمت االنتباه إىل الثقافة السائدة و مكان العمل والطرائ

ودور الصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. ورحبت خبطة صــــــندوق الســــــكان 
بيد أن ، على “. ٢٠٣٠موظفون لعا  ”إلقامة مكان عمل يكفل االحرتا  وابســرتاتيجية الربانمج اإلمنائي 

ددون و االفصـــاح عن آرائمم، ويســـود تصـــور ســـليب عا  الرغم من كل ذلج، رأت أن  ال يزال املوظفون يرت 
مؤداه أن اارســــات التوظيج   توفر تكافؤ الفرص، و حني ال يزال يشــــكل النقص و اإلبتس عن ســــوء 
الســــــــــلوك وإســــــــــاءة اســــــــــتعمال الســــــــــلطة والتحرع اجلنســــــــــي  داي. ومضــــــــــت تقول إن اجتذاب املوظفني 

انمج اإلمنائي وصــــندوق الســــكان على اتبا  املمارســــات واســــتبقاء م مســــألتان أســــاســــيتان؛ وشــــجعت الرب 
اجليدة اليت اعتمد ا اليونيســـــــــــــــج ومكتب خدمات املشـــــــــــــــاريع. واعتربت أن  ينب ي للمنظمات أن تعطي 
األولوية لتوظيج القادة ذوي الكفاءات العالية واســــــــتبقائمم، وما عامتن أســــــــاســــــــيان الجتذاب املوظفني 

ئمم. وقالت إن اجمللس يؤيد االســـــــــــــــتعرا  الذي أجراه مكتب الربانمج ذوي الكفاءات العالية واســـــــــــــــتبقا
اإلمنائي للموارد البشــــــرية ألداء الســــــياســــــات، وكان يعمل مع مؤســــــســــــات األمم املتحدة من أجل تنســــــيق 
األســــــــــــاليب اليت  كم شــــــــــــروط اخلدمة ومراجعة املرتبات ارلية؛ كما أن  يعمل مع الصــــــــــــندوق املشــــــــــــرتك 

 ملوظفي األمم املتحدة و معاجلة القضااي املرتاكمة. للمعاشات التقاعدية
وأثنت جمموعة من الوفود على اليونيســـــج لنشـــــر ا تقرير فرقة العمل املســـــتقلة املعنية ابلتمييز بني  - 95

اجلنسني والتحرع اجلنسي واملضايقة وإساءة استعمال السلطة و مكان العمل، وأقرت ابجلمود اليت تبذانا 
عنية مبكافحة التحرع اجلنسي التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني. وشجعت الصناديَق والربامج فرقة العمل امل

األخرى على أن  ذو حذو اليونيســــــــــــج وأن تقو  مبراجعات ااثلة. واعتربت مشــــــــــــاركة  يع أصــــــــــــحاب 
عن آرائمم املصلحة أساسية لتعزيز ثقافة الت يري. وقالت إن  جيب أن يشعر املوظفون ابألمان كي يفصحوا 

ويبل وا عن ســـوء الســـلوك وجيب أن تتاح انم إمكانية الوصـــول إىل آليات حيادية وســـرية لإلبتس والتحقيق 
)أ( اعتماد ســـياســـات وإجراءات تنظيمية والوســـاطة. وأشـــارت اجملموعة إىل ثتثة عناصـــر للت يري و الثقافة: 

سلطة؛ )ب( تش يل املؤسسات وتوفري القدر مناسبة بشأن املضايقة، وتضارب املصاحل، وإساءة استعمال ال
الكاو من املوظفني؛ )ا( مواصــــــــــــــلة تعزيز الثقافة األختقية و مكان العمل. وختمت ابلقول إن من املمم 
إقامة نظا  قضائي قوي داخل منظومة األمم املتحدة، يضطلع مبما  من ضمنما تسوية النزاعات حبز  والقيا  

 التكلفة، يستتبعما إجراء  قيقات وتنفيذ النتائج و الوقت املناسب.بوساطة أكثر فعالية من حيث 
وردا على ذلـــج، أكـــدت املـــديرة ابلوكـــالـــة ملكتـــب اخلـــدمـــات اإلداريـــة و الربانمج اإلمنـــائي، أن  - 9٦

عاجلت املســائل الرئيســية املطروحة. وقالت إن  تعنيَّ “ ٢٠٣٠موظفون لعا  ”اســرتاتيجية الربانمج اإلمنائي 
املنظمات أن تكفل مواءمة الطرائق التعاقدية، ب و النظر عن نوعما، مع الوظائج املطلوبة، والرتكيز على 

على قدرة املشــــــــــــرفني على املشــــــــــــاركة بشــــــــــــكل عادل و  يع مراحل دورات األداء. وأكدت أن الربانمج 
بريه الوقائية من أجل الت يري اإلمنائي اختذ تدابري، مبا و ذلج اعتماد شمادات و إدارة األفراد، و إطار تدا

و الثقافة. وابملثل، اعتربت أن التحرع اجلنســـــــــــــي يرتبط ابلتحدايت القائمة و مكان العمل، مبا و ذلج 
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املســــاواة بني اجلنســــني واالســــتبعاد وتســــلط األقران وإدارة األفراد. وأضــــافت أن اختذ الربانمج اإلمنائي اختذ 
ميســــــــــــــري إقامة أماكن عمل تكفل ’ا  بتجربة إنشــــــــــــــاء شــــــــــــــبكة من إجراءات للقيا  مع مكتب أمني املظ

لدعم املوظفني، وســـــــــوف يســـــــــتخد  القدرات اإلضـــــــــافية اليت  ظى بتأييد اليونيســـــــــج و جمال ‘ االحرتا 
الوسـاطة. وأردفت تقول إن الربانمج اإلمنائي وسـع خطوط  املسـتقلة للمسـاعدة على التصـدي جلميع أنوا  

ءة املعاملة. وسيواصل الربانمج اإلمنائي إجراء االستقصاء السنوي العاملي للموظفني، املضايقة والتمييز وإسا
الذي يضبط تلج املسائل. وفيما يتعلق ابلتوظيج، أكدت أن الربانمج اإلمنائي سيكفل اعتماد سياسات 

ت اليت ، وسيتبع املمارسا٢٠٢٠جديدة بشأن التخطيط الوظيفي، وسياسة لدثة للتنقل، اعتبارا من عا  
 تعتمد ا اليونيسج ومكتب خدمات املشاريع إلىاء برامج التدريب الداخلي غري املدفوعة األجر.

وقال مدير شــعبة املوارد البشــرية و صــندوق الســكان، إن الصــندوق يراعي املســاواة بني اجلنســني  - 97
و ي مســــــألة  -لج املســــــاواة و توزيع الوظائج بني املوظفني، على الرغم من أن اإلدارة العليا ال تعكس ت

يواصـــل صـــندوق الســـكان معاجلتما. وقال إن ســـياســـة صـــندوق الســـكان املعنية ابإلعاقة ســـتتناول مســـائل 
تتعلق ابســـــــــــــــتيعاب اجلميع و مكان العمل، بينما تركز املبادرة الثقافية على الكياســـــــــــــــة و مكان العمل. 

ســــــيني، أوضــــــ  أن صــــــندوق الســــــكان وضــــــع يتعلق ابلتحرع اجلنســــــي واالســــــت تل واالنتماك اجلن وفيما
 ٢٠18ســياســات تكفل للموظفني شــعورا ابلراحة لإلبتس. واعترب أن االســتقصــاء العاملي للموظفني لعا  

أشــــار إىل شــــعور املوظفني ابلثقة لدى اإلبتس عن حاالت ســــوء الســــلوك، مبا و ذلج التحرع اجلنســــي. 
ية ااثلة للدراســة اليت أجر ا اليونيســج. وفيما يتعلق وأكد التزا  صــندوق الســكان إبجراء دراســة اســتقصــائ

ابلصــحة العقلية والرفاه، قال إن صــندوق الســكان اختذ موقفا وقائيا واســتباقيا يشــمل تدريب املســعفني و 
مســــتشــــارين معنيني بكفالة االحرتا  و أماكن ’جمال الصــــحة العقلية. وأكد أن صــــندوق الســــكان ســــيوفد 

قطري، إضــــافة إىل برانجم  ملســــاعدة املوظفني، لدعم التصــــدي ألشــــكال أخرى من على الصــــعيد ال‘ العمل
املضــــــايقة أو العنج و مكان العمل. وفيما يتعلق ابلتوظيج، ختم ابلقول إن صــــــندوق الســــــكان ســــــيعاأ 
الشـواغل املتعلقة ابلشـفافية وأن صـندوق السـكان يعمل مع املديرين كي يدركوا دور م و ضـمان  يئة بيئة 

 ل صحية وآمنة وقائمة على املشاركة.عم
وقال املستشار واملدير العا  ملكتب نيويورك التابع ملكتب خدمات املشاريع، إن مكتب خدمات  - 98

املشـــاريع أجرى دراســـة اســـتقصـــائية ســـنوية لراء املوظفني ودراســـة اســـتقصـــائية منفصـــلة بشـــأن الســـلوك و 
تائج الدراســـة االســـتقصـــائية حددت ســـياســـات مكتب . ورأى أن ن٢٠19مكان العمل، و عمما و عا  

خدمات املشــــــــاريع وأظمرت أن التطوير الوظيفي والتنو  والتوظيج مســــــــائل مممة للموظفني. وأقر برانمج 
مكتب خدمات املشـــــــاريع الســـــــنوي ملن  مكاف ت اجلدارة أبداء األشـــــــخاص و  يع مســـــــتوايت العقود. 

مع جملس املوظفني و قيادة الطرائق التعاقدية اجلديدة، وأردف يقول إن مكتب خدمات املشـــــــــــــاريع عمل 
وال ســــــــيما فيما يتعلق ابملنظمات امليدانية. أما فيما يتعلق بتســــــــوية النزاعات، فقد أنشــــــــأ مكتب خدمات 
املشـــــــــاريع شـــــــــبكة من األقران قا  من ختانا بتدريب األفراد إلنشـــــــــاء كادر من املوظفني يكون قادرا على 

لة قصـــــرية للنزاعات على املســـــتوى امليداين. وفيما يتعلق ابلقيادة، قال إن مكتب التصـــــدي و غضـــــون مم
خدمات املشــــــــاريع يســــــــتكشــــــــج ســــــــبل إدارة ثقافة مكان العمل و ســــــــينما، ابســــــــتخدا  نتائج الدراســــــــة 

 االستقصائية لراء املوظفني كأ داف و خطط األداء اليت يضعما املديرون.
ــــان رئيســــــــــــــــــة جملس موظفي الربانمج اإلمنــــائي/صـــــــــــــــنــــدوق  وأحــــاط اجمللس التنفيــــذي علمــــا - 99 ببي

 السكان/مكتب خدمات املشاريع و يئة األمم املتحدة للمرأة.
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 اختاذ القرارات  
 احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم لصندوق األمم املتحدة للسكان  

تب اجمللس مبواصلة الحظت جمموعة من الوفود أن ، على الرغم من قبوانا ابلقرار الصادر عن مك - 1٠٠
املفاوضــات بشــأن القرار املتعلق ابحلوار الذي يتناول التمويل املنظم لصــندوق الســكان، جرى مع األســج 
تســـييس املناقشـــة دون دا  لذلج. وقالت إن اجملموعة كانت واضـــحة و موقفما بشـــأن احلفاظ على والية 

إلدابية والنمو  هبا. واعتربت أن أي جمد صندوق السكان املتمثلة و محاية الصحة واحلقوق اجلنسية وا
يشكل تعداي مباشرا على النمو  ابلصحة اجلنسية واإلدابية  1994يبذل للعودة إىل ما كان سائدا عا  

و ذه املسألة غري مقبولة  -واحلقوق اإلدابية وحقوق اإلنسان والتقد  اررز و جدول األعمال حىت الن 
وية اخلامســـة والعشـــرين ملؤمتر القا رة واعتماد برانمج عمل املؤمتر الدويل بشـــكل خاص ختل الذكرى الســـن

للسكان والتنمية والذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء صندوق السكان. وذكرت جمموعة الوفود أن املسائل 
املطروحة تتجاوز نطاق احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم، الذي يمدف إىل ختصـــــــــــــــيص التمويل من اجلمات 

اتة و اجملاالت اليت تشــــــتد فيما احلاجة إىل التمويل من أجل  قيق األ داف الثتثة املؤدية إىل التحول امل
، و قيق أ داف التنمية املســـتدامة. والحظت ٢٠٢1-٢٠18و اخلطة االســـرتاتيجية لصـــندوق الســـكان 

األعضــــــــاء اليت تؤيد  ذا اجملموعة أن نص القرار كان قد وضــــــــع  ت إجراء املوافقة الصــــــــامتة، وأن الدول 
البيان   تتلق إشــعارا أبن إجراء املوافقة الصــامتة قد توقج. ونو ت اجملموعة بقرار أعضــاء املكتب التوصــية 
ابإلحالة مع إيتء االعتبار الواجب انا، غري أىا   تتمكن من دعم  ذا النمج. وختمت ابلقول إن نص 

ر ورَد و تعديل  طفيج على الصياغة املتفق عليما سابقا، أي و القرارات الصادرة القرار الذي عرض  امليسئِّ
. وأعربـــت اجملموعـــة عن ٢٠18و  ٢٠17و  ٢٠1٦بشـــــــــــــــــأن احلوار املتعلق ابلتمويـــل املنظم و األعوا  

مساند ا لوالية الصندوق بشكل ات ، وطلبت تقدمي إيضاحات بشأن السبل اليت جرى التوصل فيما إىل 
  املكتب أو و اجمللس.تلج القرارات، سواء و

 

 


