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 املسائل التنظيمية  -  أوال  

العاديــة األوىل للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة   ٢٠١٧عقــدت دورة عــام   - ١
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع مبقـر األمـم     

. ٢٠١٧شـــباط/فرباير  ٣كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ٣٠املتحـــدة، يف نيويـــورك، يف الفتـــرة مـــن 
 ميع الوفود وشكرها على ثقتها يف قيادته والتزامها بعمل الس. ورحب رئيس الس جب

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، انتخب الس أعضاء املكتب  ٧ووفقاً للمادة   - ٢
  :٢٠١٧التالية أمساؤهم لعام 

  سعادة السيد إب بيترسني (الدامنرك)  الرئيس: 
  (ليبيا)سعادة السيد عمر الناكوع  نائب الرئيس: 
  السيد طالل اجلمايل (اليمن) نائب الرئيس: 
  سعادة السيدة لورا إيلينا فلوريس إيريرا (بنما) نائبة الرئيس: 
  سعادة السيدة كارولينا بوبوفيتشي (مجهورية مولدوفا) نائبة الرئيس: 

ــام         - ٣ ــة األوىل لع ــه العادي ــذي جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورت ــس التنفي ــر ال وأق
٢٠١٧ (DP/2017/L.1)      ٢٠١٦، ووافق على تقريـر الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام (DP/2017/1) .

ووافـق علـى خطـة العمـل      (DP/2017/CRP.1) ٢٠١٧واعتمد الس خطة العمل السنوية لعـام  
  . ٢٠١٧املؤقتة للدورة السنوية لعام 

، DP/2017/2يف الوثيقـة   ٢٠١٦وترد القرارات الـيت اختذهــا الـس التنفيـذي يف عـام        - ٤
  املتاحة على املوقع الشبكي للربنامج اإلمنائي.

  :٢٠١٧ووافق الس التنفيذي على اجلدول الزمين التايل لدوراته املقبلة يف عام   - ٥
  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٩أيار/مايو إىل  ٣٠من  :٢٠١٧الدورة السنوية لعام   
  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١إىل  ٥من  :٢٠١٧الدورة العادية الثانية لعام   

  
   اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

  
  بيان مديرة الربنامج، والربامج القُطرية واملسائل املتصلة ا   -  ثانيا  

اســتهلت مــديرة الربنــامج، يف كلمتــها االفتتاحيــة أمــام الــس التنفيــذي (متاحــة علــى   - ٦
املوقع الشبكي للربنامج اإلمنائي)، بتقدمي عرض بالفيديو عن دور الربنامج اإلمنـائي يف اإلنعـاش   

يف هاييت. وهنأت رئيس الس ونواب الرئيس اجلدد على انتخام، وأثنت علـى  وإعادة البناء 
الرئيس ونواب الرئيس املنتهية واليتهم. وذكرت مـديرة الربنـامج أن هـذه السـنة بالغـة األمهيـة       
بالنسبة للربنامج اإلمنائي، ألنه سيعمل مع الس لوضع خطة استراتيجية جديدة لتوجيه عملـه  
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. وذكرت أا قد أبلغت األمني العام باعتزامهـا مغـادرة الربنـامج    ٢٠٢١-٢٠١٨يف السنوات 
ــة فتــرة واليتــها الثانيــة يف نيســان/أبريل. وشــكرت الــس علــى دعمــه طــوال      اإلمنــائي يف اي

  واليتها. فترة
وتناولت مـديرة الربنـامج العمـل احلـايل، فبـدأت بوصـف مسـامهات الربنـامج اإلمنـائي            - ٧

، مبـا يف ذلـك إعــالن   ٢٠١٦ته لنتـائج العمليــات اإلمنائيـة الرئيسـية خـالل عــام     وتـدابري اسـتجاب  
نيويــورك مــن أجــل الالجــئني واملهــاجرين، واخلطــة احلضــرية اجلديــدة، ومــؤمتر تغــري املنــاخ يف   
مـراكش (مــؤمتر األطــراف الثــاين والعشــرون)، ومــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  

عشر). وأشـارت إىل أن الربنـامج اإلمنـائي هـو أكـرب منفـذ للمبـادرات        (مؤمتر األطراف الثالث 
بليـون علـى    ٢,٨املتعلقة بتغري املناخ يف منظومة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، حبافظـة مـنح تتجـاوز       

باليـني عـن طريـق التمويـل املشـترك.       ٥,٦٥بلدا، مع حشد مبلـغ إضـايف مقـداره     ١٤٠نطاق 
ــامج اإلمنــائي ل  ــنظم    وأضــافت أن الربن ــوجي وال ــوع البيول ــه أيضــا أكــرب حافظــة يف جمــال التن دي

بلـدا   ١٢٠مشـروع يف   ٤٠٠اإليكولوجية يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، حيث تضم حنـو  
باليني عن طريق التمويل  ٥,١بليون يف شكل منح، مع حشد مبلغ إضايف مقداره  ١,٦بقيمة 

  املشترك. 
امة لألمـم املتحـدة بشـأن اسـتعراض السياسـات الشـامل       وفيما يتعلق بقرار اجلمعية الع  - ٨

، أشـارت مـديرة الربنـامج إىل أن الـدول     ٢٠٢٠-٢٠١٧الذي جيري كل أربع سنوات للفترة 
األعضــاء تريــد ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة أن تقــدم دعمــا متســقا ومتكــامال لتنفيــذ خطــة  

ددت علـى أن املبـدأ اجلـامع خلطـة     ). كمـا شـ  ٢٠٣٠(خطة عام  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
هــو أال يتخلـف أحــد عـن الركــب، وأنــه سـيلزم، ســعيا لتحقيـق ذلــك، أن تعمــل      ٢٠٣٠عـام  

منظومة األمـم املتحـدة مـن خـالل امليثـاق وأن تتغلـب علـى الرتعـات االنعزاليـة. وحتقيقـا هلـذه            
ذلك تعزيــز الغايـة، أشــارت إىل أنــه جيــري تعزيــز قــدرات التحليــل والتخطــيط املشــتركني، وكــ 

اســتخدام الربجمــة املشــتركة والتمويــل املشــترك املتعــدد الســنوات، وتعزيــز الرصــد والتقيــيم          
املشتركني. كما جيري تعزيـز الشـفافية وتـواتر اإلبـالغ املشـترك عـن النتـائج. كمـا أكـدت أن          

لسـداد  الربنامج اإلمنائي، بصفته اجلهة اليت تدير نظـام املنسـقني املقـيمني، هـو الكيـان املناسـب       
معظم مصروفات النظام، والحظت، مع ذلك، ما يواجه من صـعوبة يف تلقـي دعـم مـن مجيـع      
أجــزاء املنظومــة ملقابلــة جــزء يســري مــن التكلفــة. وأعربــت عــن األمــل يف أن يعــاجل اســتعراض    
مســتقل هــذه املســألة. وفيمــا يتعلــق بالتمويــل، أشــارت مــديرة الربنــامج إىل أن جمموعــة األمــم  

 ٢٠٣٠ائية تستكشف على حنو نشط خمتلف خيـارات التمويـل لتنفيـذ خطـة عـام      املتحدة اإلمن
وأفادت بأن اموعة اإلمنائية تعكف علـى املراحـل النهائيـة إلنشـاء صـندوق مشـترك تـابع هلـا         

، مما سييسر توفري سياسة متكاملة لدعم تنفيذ أهداف التنمية املسـتدامة  ٢٠٣٠معين خبطة عام 
  على الصعيد القطري.



DP/2017/13 

 

17-04667 5/27 

 

وذكرت مديرة الربنامج أنـه جيـري إحـراز تقـدم مطـرد يف وضـع اسـتراتيجية الربنـامج           - ٩
. وأكدت أن رؤية اخلطة اجلديدة سترتكز على الرؤيـة  ٢٠٢١-٢٠١٨اإلمنائي اجلديدة للفترة 

احلالية اليت تتمثل يف مساعدة البلدان على القضاء على الفقر واحلد بشكل كبري من أوجه عدم 
بعاد، يف آن معـا. بيـد أـا أشـارت إىل أن ظهـور بعـض االجتاهـات العامليـة مـن          املساواة واالست

احملتمل أن يؤثر على صياغة اخلطة االستراتيجية اجلديدة، مبـا يف ذلـك (أ) احلاجـة إىل التصـدي     
قســـري، وحركـــات الـــرتوح الكـــربى؛  لألزمـــات املطولـــة، والتطـــرف العنيـــف، والتشـــريد ال 

لـتغري املنـاخ وااللتزامـات العامليـة مبعاجلتـها، ممـا يـدعو إىل دعـم          واآلثـار الـيت تـزداد عمقـا     (ب)
التكيف العاجـل واألخـذ بنمـاذج جديـدة للنمـو الشـامل واملـنخفض الكربـون؛ (ج) والتوسـع          
احلضري السريع، وخباصة يف البلدان النامية، وما يـرتبط بـه مـن حتـديات وفـرص؛ (د) وزيـادة       

لبلــدان وتــداعياا علــى االقتصــاد واحلوكمــة والتنميــة أوجــه عــدم املســاواة داخــل العديــد مــن ا
البشرية والتماسـك االجتمـاعي. وتعهـدت بـأن يسـتفيد الربنـامج اإلمنـائي مـن النطـاق الواسـع           
للجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة وترتيبــات التمويــل املتاحــة حاليــا، مبــا يف ذلــك زيــادة دور التعــاون    

  ساعدة اإلمنائية الرمسية. بني بلدان اجلنوب باعتباره مكمال للم فيما
بعثات التعميم والتسـريع ودعـم   ”وأفادت مديرة الربنامج بأن الربنامج اإلمنائي قد قاد   - ١٠

لتشــمل تســعة بلــدان يف الســنة املاضــية، وذلــك متشــيا مــع ــج اموعــة اإلمنائيــة   “السياســات
ــدعم القطــري ودعــم السياســات مــن أجــل      ــذ خطــة   الرامــي إىل تعمــيم وتســريع تقــدمي ال تنفي

بعثـة هـذه السـنة يف إطـار ذلـك النـهج. ووصـفت         ٤٠. وذكرت أنـه يعتـزم إيفـاد    ٢٠٣٠ عام
جماالت أخرى ملسامهة الربنامج اإلمنائي يف التقدم احملرز بشأن أهداف التنمية املستدامة، إضافة 

وضــع إىل قيامــة بــإدارة محلــة العمــل نيابــة عــن منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة. ومشــل ذلــك     
مؤشــرات عامليــة حمــددة ألهــداف التنميــة املســتدامة، ودعــم البلــدان يف تقيــيم وحتســني قــدراا  
الوطنية لتحقيقها، وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت جتري استعراضات وطنيـة طوعيـة يف   

  املنتدى السياسي الرفيع املستوى يف متوز/يوليه من هذا العام.
التنفيذيـة إىل العمـل يف حـاالت األزمـات، فأطلعـت الـس التنفيـذي        وانتقلت املديرة   - ١١

ــا والــيمن والصــومال      ــامج اإلمنــائي يف ســوريا ولبنــان واألردن والعــراق وليبي علــى جهــود الربن
  وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى ونيجرييا وغامبيا.

منـائي للـربامج والعمليـات.    مث أبلغت مديرة الربنامج عـن خمتلـف تقييمـات الربنـامج اإل      - ١٢
ــة املؤسســية الــذي يقــوده مكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات      ــيم الفعالي وذكــرت أن تقي
ومكتب التقييم املستقل قد الحظ حتسنا يف نوعية وثـائق الـربامج القطريـة. وإضـافة إىل ذلـك،      

 كـانون األول/  ذكرت أن الربنـامج اإلمنـائي قـد أحـرز، إثـر أحـدث مراجعـة للسـنة املنتهيـة يف         
سنة من تقارير مراجعة احلسابات النظيفة من جملس مراجعـي حسـابات    ١١، ٢٠١٥ديسمرب 

األمم املتحدة. كما الحظت مديرة الربنامج التقييم اإلجيـايب عمومـا ألنشـطة الربنـامج اإلمنـائي      
ــة واألمــوال امعــة يف جمــال السياســة الع     ــدعم املباشــر للميزاني ــيت  التجريبيــة يف إطــار ال امــة، ال
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سيطلب الربنامج متديد صالحيتها، نظرا ألمهية الدعم املقدم من امليزانيات القطاعيـة واألمـوال   
  .٢٠٣٠امعة يف تنفيذ خطة عام 

وأعربت مديرة الربنامج عن تقديرها ملسامهات الشـركاء يف املـوارد العاديـة. ويف هـذا       - ١٣
مســامهاا يف املــوارد العاديــة، والــيت  الصــدد، أشــادت خصوصــا بالــدول األعضــاء الــيت زادت  

انضـمت إىل الـدول الـيت تقـدم مسـامهات يف املــوارد العاديـة أو عـادت لالنضـمام إليهـا، والــيت          
التزمت بتمويل متعـدد السـنوات للمـوارد العاديـة. كمـا شـكرت املسـامهني يف نوافـذ التمويـل          

الراميـة إىل تنويـع قاعـدة مـوارده،     اجلديدة للربنامج اإلمنائي. ووصفت جهود الربنامج اإلمنـائي  
فذكرت أن إمجايل تدفقات التمويل من املؤسسات املالية الدوليـة إىل الربنـامج اإلمنـائي قـد زاد     

يف املائة يف السنة املاضية. كما ذكـرت برناجمـا جديـدا للهـدايا الكـربى، عـزز إبـراز         ٤٤بنسبة 
وإطـالق منصـة اخلـري الرقمـي للتـربع عـرب       وجه الربنامج اإلمنائي يف أوساط الشركاء احملتملني، 

اإلنترنت، الـيت تـدعمها اململكـة العربيـة السـعودية. وأخـريا، وجهـت االنتبـاه إىل أول مسـامهة          
  مباشرة من القطاع اخلاص يف املوارد العادية، قدمتها شبكة االبتكار اليابانية.

يف بياــا األخــري أمــام  واقتــرح رئــيس الــس التنفيــذي، وهــو يشــيد مبــديرة الربنــامج     - ١٤
الـس، اختــاذ قــرار لإلعــراب عــن التقــدير ملـديرة الربنــامج وواليتــها. وأشــادت الوفــود مبــديرة   

  الربنامج وأثنت على قيادا للربنامج اإلمنائي.
ورحبــت الوفــود بعــرض تــدابري اســتجابة الربنــامج اإلمنــائي لنتــائج العمليــات اإلمنائيــة      - ١٥

، علـى وجـه اخلصـوص، بتقيـد الربنـامج اإلمنـائي بـنص وروح القـرار         احلديثة العهـد. وأشـادت  
املتعلق باالستعراض الشامل الذي يجرى كل أربـع سـنوات. وشـددت علـى أن القـرار املتعلـق       
باالستعراض يوفر دليال استراتيجيا طويل األجل ملواءمة أعمال منظومة األمم املتحدة اإلمنائيـة،  

وحتقيق أهداف التنمية  ٢٠٣٠ربامج إىل دعم تنفيذ خطة عام وذلك بدعوة مجيع الصناديق وال
املستدامة بطريقة متكاملة ومنسقة. وأكدت أمهية دعم الربنامج اإلمنائي جلهود التنمية الوطنيـة  

، أبـرزت  ٢٠٣٠وتطوير القدرات الوطنية لتحقيق األهداف اإلمنائية. وباإلشارة إىل خطة عام 
شـاملة   “عدم ختلـف أحـد عـن الركـب    ” جلامعة اليت تقضي بـالوفود حتمية أن تكون الوالية ا

ــا ومســتجيبا لطائفــة مــن االحتياجــات      ــامج اإلمنــائي علــى أن يظــل مرن للجميــع. وحثــت الربن
والسياقات القطرية، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بأقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة           
والبلــدان املتوســطة الــدخل. كمــا أكــدت الوفــود ضــرورة تعزيــز نظــام املنســقني املقــيمني،          

لربنامج اإلمنـائي علـى يكـون قـدوة تحتـذى لتشـجيع األخـذ بـروح ديناميـة مجاعيـة           وشجعت ا
  وتعاونية فيما بني أعضاء منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق. 

ــرة       - ١٦ ــائي االســتراتيجية للفت ــامج اإلمن ــود أن خطــة الربن  ٢٠٢١-٢٠١٨والحظــت الوف
، فأعربت عـن محاسـها لعمليـة    ٢٠٣٠تعتمد يف إطار خطة عام  ستكون أول خطة استراتيجية

وضع اخلطة االسـتراتيجية اجلديـدة. وحثـت الربنـامج اإلمنـائي علـى العمـل مـع الوفـود بطريقـة           
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شفافة وشاملة لوضع خطة جتسد مصاحل الدول األعضاء وأولوياا، خصوصا يف سـياق تقـدمي   
ميـة املسـتدامة. ووصـفت الوفـود الوضـع العـاملي       الدعم إىل الدول األعضاء لتحقيق أهداف التن

الذي سيلزم أن تثبت فيـه اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة فعاليتـها، وخصوصـا تـداعيات األزمـات         
األمنية واإلنسانية املطولة وتغري املناخ. وحضت الربنامج اإلمنائي على تعميق دعمه للبلـدان يف  

لشاملة للجميع، مع التركيز على القضاء على الفقـر  تعزيز القدرة على الصمود وتعزيز التنمية ا
ومتكــني الفئــات األشــد فقــرا واألكثــر ضــعفا، مبــا يف ذلــك املعوقــون. وشــجعت بعــض الوفــود  
الربنامج اإلمنائي على إجياد سبل جديـدة للعمـل مـن أجـل حتسـني الكفـاءة والفعاليـة يف حتقيـق         

مها، بأسـاليب منـها تنسـيق وضـع خطتـه      النتائج وحتقيـق أقصـى أثـر ممكـن يف البلـدان الـيت خيـد       
  االستراتيجية مع اخلطط االستراتيجية لسائر الصناديق والربامج.

وركــز عــدد مــن الوفــود علــى إعــداد وتقــدمي خمتلــف اخلطــط االســتراتيجية للصــناديق     - ١٧
والربامج والوكاالت املتخصصة. وطلبت تلك الوفود إطالعها على أعمال ونتائج فريق األمـم  

ة العامل املشترك، الذي أنشئ لضمان اختاذ ـج منسـق يف عمليـة وضـع خمتلـف اخلطـط       املتحد
االستراتيجية للمنظمات وهيكلها والتكامل بينـها، وطلبـت أن تسـتعرض املنظمـات مواعيـدها      

مــع وضــع خيــارات اســتراتيجية وخمططــات تــوزع علــى الوفــود قبــل    -النهائيــة وتــوائم بينــها 
. وشددت علـى  ٢٠١٧لقة العمل املقرر عقدها يف آذار/مارس أسبوع على األقل من موعد ح

يشرح النهج الذي توصي به اموعة اإلمنائية  “افتتاحيا”أن كل خطة ينبغي أن تتضمن فرعا 
واملسامهة احملددة لكـل منظمـة. ويف مالحظـة ذات صـلة، أشـار الـبعض إىل أن الـس سـيعمل         

قـت كـاف، ألن هـذا مـن شـأنه أن ييسـر إمعـان        بشكل أفضل إذا تلقى الوثائق قبـل دوراتـه بو  
 التفكري وتعزيز االستجابة على حنو بناء.

وأقرت الوفود بأوجه التحسن يف شفافية العمليات واإلبالغ عن نتائجها. ويف الوقت   - ١٨
نفســه، شــددت الوفــود علــى أمهيــة مواصــلة حتســني الفعاليــة والكفــاءة واملرونــة يف االســتجابة   

على الصعيد القطري. ودعت وفود كثرية إىل تعزيز التنسيق فيما بـني أفرقـة   السريعة للحاالت 
األمم املتحدة القطرية من أجل حتسني توحيد األداء. وطلبت بعض الوفـود أن حيسـن الربنـامج    
اإلمنائي تزامن عملية إصالحه مع عمليات سائر الصـناديق والـربامج، لـتمكني الـدول األعضـاء      

  لى نطاق منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على حنو أيسر.من رصد التقدم احملرز ع
وأعربت الوفود عن قلقها إزاء اخنفاض نسبة املوارد العادية مقارنـة بـاملوارد األخـرى،      - ١٩

مشرية إىل أن التحديات اإلمنائية الراهنة تربز حيوية والية الربنامج اإلمنائي وتزيـد تأكيـد أمهيـة    
مسـتقرة وميكـن التنبـؤ ـا. وأثنـت الوفـود علـى اجلهـود الراميـة إىل          توافر موارد عادية كافيـة و 

توسيع قاعدة موارد الربنامج اإلمنائي، بأساليب منها األخذ بترتيبات متويل جديدة مـع البلـدان   
املســتفيدة، ومنــاذج جديــدة للتمويــل، وتوســيع قاعــدة الشــركاء، مبــا يشــمل املؤسســات املاليــة  

أعربت الوفود عـن دعمهـا جلهـود الربنـامج اإلمنـائي الراميـة إىل        الدولية والقطاع اخلاص. كما
تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي. وشـجعت الربنـامج اإلمنـائي علـى أن        
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يدرج يف اخلطة االستراتيجية اجلديدة القدرة على التكيـف ملواجهـة االجتاهـات املاليـة اجلديـدة      
  وتغري مشهد الشركاء.

وردا على ذلك، شكرت مديرة الربنامج الوفود علـى بياناـا، وخاصـة علـى تعليقاـا        - ٢٠
. وأكــدت ٢٠٢١-٢٠١٨املفيـدة بشــأن اخلطــة االســتراتيجية املقبلـة للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة   

التــزام الربنــامج اإلمنــائي بتلبيــة احتياجــات أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة    
املتوسطة الدخل. وأشارت إىل املخـاطر الـيت يفرضـها تغـري املنـاخ والتطـرف العنيـف،        والبلدان 

وتعهدت بأن يبقى القضاء على الفقر يف صميم برجمة أنشطة الربنامج اإلمنائي. وذكرت مديرة 
الربنامج أن الربنامج اإلمنائي يعمـل بنشـاط مـع سـائر الصـناديق والـربامج لتنسـيق تنفيـذ القـرار          

الســتعراض الــذي يجــرى كــل أربــع ســنوات، مبــا يف ذلــك املشــاركة يف وضــع إطــار  املتعلــق با
مشترك. وأكـدت أيضـا اسـتمرار التـزام الربنـامج اإلمنـائي بالشـفافية. وأخـريا، شـكرت الـدول           
األعضاء على التزامهـا بتـوفري مـوارد كافيـة للربنـامج اإلمنـائي، فأشـارت إىل أن التمويـل الـذي          

ريا لضمان أن يتمكن الربنامج اإلمنائي من التصدي لألزمات على حنو ميكن التنبؤ به يعد ضرو
  فعال. وختمت مديرة الربنامج ردها بشكر الوفود جمددا على إشادا القوية بقيادا للمنظمة.

بشـأن اإلعـراب عـن التقـدير للسـيدة هـيلني        ٢٠١٧/١واختذ الـس التنفيـذي القـرار     - ٢١
  .٢٠١٧ - ٢٠٠٩تحدة اإلمنائي، كالرك، مديرة برنامج األمم امل

  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة    

قدم البند مدير الربنامج املعاون بالربنامج اإلمنائي. وقدم املــُديران اإلقليميـان للربنـامج      - ٢٢
اإلمنائي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا تفاصـيل عـن مشـاريع وثـائق الـربامج      

  هلاييت وبوتسوانا وتشاد.  القطرية
، الــربامج القطريــة التاليــة: ٢٠١٤/٧واســتعرض الــس التنفيــذي وأقــر، وفقــا لقــراره   - ٢٣

ــاييت  ــوانا     (DP/DCP/HTI/3)هـ ــارييب؛ وبوتسـ ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــبة ألمريكـ بالنسـ
(DP/DCP/BWA/2)  وتشاد(DP/DCP/TCD/3) .بالنسبة ألفريقيا  

    
 التقييم  -  ثالثا  

قــدم مــدير مكتــب التقيــيم املســتقل يف الربنــامج اإلمنــائي البنــد وعــرض تقيــيم إســهام       - ٢٤
ــام ــب  (DP/2017/4)ج اإلمنــائي يف مكافحــة الفســاد ومعاجلــة أســبابه   الربن . وعــرض مــدير مكت

الــربامج والسياســات بالربنــامج اإلمنــائي رد اإلدارة علــى تقيــيم إســهام الربنــامج اإلمنــائي يف         
  .(DP/2017/5)مكافحة الفساد ومعاجلة أسبابه 

وشكر أعضاء الس مكتب التقيـيم املسـتقل تقـديراً لتقريـره املتعلـق بإسـهام الربنـامج          - ٢٥
اإلمنائي يف تقيـيم إسـهام الربنـامج اإلمنـائي يف مكافحـة الفسـاد ومعاجلـة أسـبابه، وعلـى اإلدارة          
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د علـى أمهيـة مكافحـة التـدفقات     تشـد  ٢٠٣٠تقديراً لردهـا. والحظـت الوفـود أن خطـة عـام      
املالية غري املشروعة، فأثنت على الربنامج اإلمنائي الضطالعه بدور قيـادي يف هـذا الصـدد مـن     
ــامج اإلمنــائي علــى       ــدابري مكافحــة الفســاد يف براجمــه وسياســاته. وحثــت الربن خــالل إدمــاج ت

داخلية على حتقيق نتـائج  الشروع يف وضع استراتيجية شاملة ملكافحة الفساد، وتعزيز قدراته ال
أفضل بشأن مبادرات مكافحة الفساد. ولئن أقرت بشح املوارد املتاحة علـى الصـعيد القطـري    
للمبــادرات املخصصــة مكافحــة الفســاد، ممــا يتعــذر معــه تعمــيم مكافحــة الفســاد يف مجيــع          

دة القطاعات، فقد شجعت الربنامج اإلمنائي على أن يكون سباقا يف حشد مصادر متويل جديـ 
ويف التماس أوجه تـآزر مـع سـائر اجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـة، مـن قبيـل البنـك الـدويل ومكتـب            

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. 
وحثت الوفود الربنامج اإلمنائي على تركيز جهوده حيثما تكـون هنـاك إرادة سياسـية      - ٢٦

ذلـك علـى أسـاس متثيلـي فحسـب.       قوية وملكية وطنية خلطة مكافحة الفسـاد، بـدال مـن فعـل    
وأكدت أن مكافحة الفساد ينبغي أن تكون حمور خطة الربنـامج اإلمنـائي االسـتراتيجية للفتـرة     

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وينبغــي أن تكــون   ١٦، علــى أســاس اهلــدف ٢٠٢١-٢٠١٨
اهلشــة. حمــور تركيــز عمــل الربنــامج اإلمنــائي يف الســياقات ذات املخــاطر العاليــة، كالــدول         

دعت الوفود الربنامج اإلمنائي إىل ضمان تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بشكل  كما
  كاف يف صلب عمله يف جمال مكافحة الفساد.

وردا علــى ذلــك، أكــد مــدير مكتــب التقيــيم املســتقل بالربنــامج اإلمنــائي أن الربنــامج     - ٢٧
سيبحث عن فرص لالخنراط يف مزيد من الربامج املشتركة. وأكد أنه رغم أن الربنامج اإلمنائي 
حظي بتسليط الضوء علـى جهـوده ملكافحـة الفسـاد بسـبب وضـعه العـاملي، فقـد قيـدت تلـك           

  ت يف املوارد العادية. اجلهود بسبب التخفيضا
وذكر مدير مكتب الربامج والسياسات بالربنـامج اإلمنـائي أن العديـد مـن احلكومـات        - ٢٨

قد أظهرت استعدادا ملكافحة الفساد، والعمل مع منظومة األمم املتحدة ومـع الـدول األعضـاء    
ملفتوحة والعمليات يف هذا الصدد. وأشار إىل أن حبوث الربنامج اإلمنائي قد بينت أن البيانات ا

الشفافة أكثر فعالية من أفرقة الرصد وجلان مكافحة الفساد الربملانية، ووصف أعمال الربنـامج  
اإلمنائي يف جمايل احلوكمة اإللكترونية واحللـول التكنولوجيـة، وتعهـد بإدمـاج أعمـال مكافحـة       

أمثلـة علـى    الفساد على حنـو أعمـق يف جهـود اإلصـالح املؤسسـي األوسـع نطاقـا. وقـدم عـدة         
مبادرات مكافحة الفساد على الصعيد القطري، مشريا إىل جهـود بـذلت يف املكسـيك حلمايـة     
املوارد الطبيعية، ويف بنما لتعزيز الشفافية، ويف غابون لتثقيف األطفال بشأن الطرق الـيت يـؤثر   

اديـة للربنـامج   يف املائـة مـن املـوارد الع    ٤الفساد ا على احليـاة اليوميـة. وأخـريا، ذكـر أن حنـو      
اإلمنــائي ينفــق علــى أعمــال مكافحــة الفســاد، والحــظ أن مســامهات الــدول األعضــاء يف بنــاء   

  السالم متول أيضا مبادرات مكافحة الفساد.
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مث عرض مدير مكتب التقييم املستقل بالربنامج اإلمنائي تقيـيم التنميـة الشـاملة ملسـائل       - ٢٩
ــامج اإلمنــائي    ــة يف الربن ــم الــربامج      (DP/2017/6)اإلعاق ــدير مكتــب السياســات ودع ــدم م . وق

بالربنــامج اإلمنــائي رد اإلدارة علــى تقيــيم التنميــة الشــاملة ملســائل اإلعاقــة يف الربنــامج اإلمنــائي  
(DP/2017/7).  

ــ  - ٣٠ ــخاص    وأثنـــت الوفـ ــوق األشـ ــة حقـ ــائي يف اتفاقيـ ــامج اإلمنـ ــامهات الربنـ ــى مسـ ود علـ
ــر       ذوي ــاملة لألطـ ــينات الشـ ــم التحسـ ــىت اآلن يف دعـ ــازات حـ ــن إجنـ ــه مـ ــا حققتـ ــة ومـ اإلعاقـ

والسياساتية املتعلقة باإلعاقة. وأشارت إىل أن الربنامج اإلمنائي يف وضع جيد يتيح لـه   القانونية
ة، وحثـت الربنــامج اإلمنــائي علــى اســتخدام دوره  الـدفاع عــن مصــاحل األشــخاص ذوي اإلعاقــ 

كمنسق مقـيم لتعزيـز الربجمـة والسياسـات الشـاملة ملسـائل اإلعاقـة علـى نطـاق منظومـة األمـم            
ــائي للفتــرة          ــتراتيجية للربنــامج اإلمن ــة االس ــود أن تشــمل اخلط ــة. وطلبــت الوف املتحــدة اإلمنائي

ائل اإلعاقة، مقترنـة خبطـة عمـل    أهدافا وغايات ومبادرات واضحة شاملة ملس ٢٠٢١-٢٠١٨
للمضي قدما جبدول األعمال على ضوء توصيات التقييم. وحثت الربنامج اإلمنائي على إعطاء 
األولوية إلدمـاج اإلعاقـة يف مرافقـه وقـوام موظفيـه هـو نفسـه، فضـال عـن تعزيـز مجـع وحتليـل             

  البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة.
ــذي    - ٣١ ــس التنفي ــرار واختــذ ال ــائي يف     ٢٠١٧/٢الق ــامج اإلمن ــيم إســهام الربن بشــأن تقي

مكافحة الفساد ومعاجلة أسبابه ورد اإلدارة؛ وتقييم التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة يف الربنـامج  
  اإلمنائي ورد اإلدارة.

    
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - رابعا   

ــيم   قــدم البنــد نائــب مــدير مكتــب اخلــدمات ا    - ٣٢ ــة بالربنــامج اإلمنــائي وعــرض تقي إلداري
  األنشطة التجريبية املضطلع ا يف إطار سياسة الدعم املباشر للميزانية.

ــمن       - ٣٣ ــة ضـ ــر للميزانيـ ــدعم املباشـ ــروا الـ ــيم. وأقـ ــر التقيـ ــاء الـــس بتقريـ ورحـــب أعضـ
ويف الوقـت   .٢٠٣٠االستجابات املرنة واألدوات املتاحة للربنامج اإلمنائي يف دعمه خلطة عام 

نفســه، حثــت الوفــود الربنــامج اإلمنــائي علــى كفالــة أن يكــون الــدور الرئيســي للــدعم املباشــر  
للميزانيـة هـو مســاندة تطـوير القــدرات ووضـع السياســات علـى الصــعيد الـوطين، وأن يقتصــر       
استخدام طريقـة دعـم امليزانيـة القطاعيـة علـى حـاالت اسـتثنائية اسـتنادا إىل طلـب يعـرب عنـه            

  ح، وتبني فيه أدوار الربنامج اإلمنائي جبالء.بوضو
وردا على ذلك، أكد نائب مدير مكتب اخلدمات اإلدارية بالربنامج اإلمنائي ألعضـاء    - ٣٤

الـــس أن الـــدعم املباشـــر للميزانيـــة لـــن يســـتخدم إال يف حـــاالت اســـتثنائية. ووصـــف عـــدة 
بطــة بتقــدمي الــدعم املباشــر  مســتويات مــن الضــوابط الداخليــة وضــوابط ختفيــف املخــاطر املرت  

للميزانية. وتكرارا لتأكيد هـذا املوقـف، أكـد كـل مـن مـدير املكتـب اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط           
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اهلــادئ واملكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا، التــابعني للربنــامج اإلمنــائي، للوفــود أن الربنــامج اإلمنــائي    
ياسات، وليس لتوفري أمـوال  يستخدم هذه الطريقة إال بناء على طلب وطين لتعزيز دعم الس ال

  لتقدمي اخلدمات. 
بشأن تقييم األنشطة التجريبية املضطلع ا يف  ٢٠١٧/٣واختذ الس التنفيذي القرار   - ٣٥

  إطار سياسة الدعم املباشر للميزانية. 
    

 اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان    
  

 ة واملسائل املتصلة ابيان املدير التنفيذي، والربامج القُطري  - خامسا   

وجه املدير التنفيذي للصندوق، يف بيانـه أمـام الـس التنفيـذي، االنتبـاه إىل مشـاركة         - ٣٦
وخطـة املـؤمتر الـدويل للسـكان      ٢٠٣٠الصندوق النشطة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعـام  

ســائر مؤسســات  ، اللــتني يتابعهمــا الصــندوق بتعــاون وثيــق مــع ٢٠١٤والتنميــة ملــا بعــد عــام 
منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، ومبــا يتســق مــع االســتعراض الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع  
سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة              

. وشدد على أن املسـاواة بـني   ٧١/٢٤٣، على النحو املبني يف قرار اجلمعية العامة ٢٠١٦ لعام
اجلنسني ومتكني املـرأة سـيظالن مهـا أعلـى أولـويتني يف خطـة الصـندوق االسـتراتيجية اجلديـدة          

، على النحو الذي أعيد تأكيده يف حلقة عمل نظِّمت ألعضـاء الـس   ٢٠٢١-٢٠١٨للفترة 
. وســلط الضــوء علــى أن اخلطــة ٢٠١٦ســمرب بشــأن اخلطــة االســتراتيجية يف كــانون األول/دي

االستراتيجية اجلديدة قد صيغت بتعاون وثيق مع مجيع أصحاب املصلحة. وذكر أن الصندوق 
يأخذ أيضا بزمام املبادرة لإلسهام يف فريق التخطيط االستراتيجي التابع موعة األمم املتحـدة  

اتيجية ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة   اإلمنائية بالعمل على حنو مجاعي ملواءمة اخلطط االستر
وأهداف التنمية املسـتدامة واالسـتعراض الـذي جيـري كـل أربـع        ٢٠٣٠اإلمنائية مع خطة عام 

 سنوات، وحتقيق الترابط فيما بينها.

ــرة     - ٣٧ ــتراتيجية للفتـ ــندوق االسـ ــة الصـ  ٢٠٢١-٢٠١٨وأكـــد املـــدير التنفيـــذي أن خطـ
، وســتركز علــى حتقيــق نتــائج حتويليــة،  ٢٠٣٠سترســخ موقــع الصــندوق يف إطــار خطــة عــام  

ــز الصــندوق، يف االســتجابة لألوضــاع        ــؤرة تركي ــة ومسترشــدة بب ــة قوي مســتهدية بقاعــدة أدل
اإلمنائية واإلنسانية العاملية. ويف حني أحرز تقدم كبري، ال سيما يف تعزيز صحة األم، فـال يـزال   

ئـــة السياســـية غـــري املســـتقرة،  الصـــندوق يواجـــه حتـــديات، خصوصـــا القيـــود التمويليـــة، والبي 
واملستويات التارخيية للتشرد، وتفاقم االحتياجات اإلنسانية، والتراجع يف جمال الصحة اجلنسية 
ــن         ــتمكن الصــندوق م ــني اجلنســني. ولضــمان أن ي ــة واملســاواة ب ــوق اإلجنابي ــة واحلق واإلجنابي

الصـندوق وزيـادة متويـل     االضطالع بواليتـه، ناشـد أعضـاء الـس بالوفـاء بالتزامـام بتمويـل       
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املوارد (األساسية) العادية، إن أمكن، وذلك خصوصا ملقابلة تدابري التقشف األخـرية واجلاريـة   
  اليت اختذها الصندوق.

وأشـار املــدير التنفيــذي إىل أن الصـندوق يواصــل استكشــاف سـبل خلفــض التكــاليف      - ٣٨
شواغر، وتبسيط العمليات، وحترير وحتسني الكفاءة من خالل حتديد أطر التكاليف، وجتميد ال

قـدرات املـوظفني واملـوارد. ومشلـت تلـك اجلهــود تعـديل منـوذج األعمـال ملعاجلـة الــتغريات يف          
البيئات العاملية واحمللية، واختاذ ج متميز وأكثر مالءمة لالحتياجات القطرية. وباملثـل، يكيـف   

جلديدة ملواجهـة القيـود املاليـة والفـرص     الصندوق شؤونه املالية واستراتيجيات متويله يف اخلطة ا
املتغرية، مع توسيع قاعدة اجلهات املاحنة ومواصلة بناء فرص التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب      
والتعاون الثالثي. ويشمل ذلك تضافر اجلهود لتعبئة موارد بديلة، باالقتران مع حتسني الفعاليـة  

  والكفاءة واألداء على الصعيد التنظيمي.

وعلى صعيد األعمال اإلنسانية، وهـو جمـال حـث فيـه أعضـاء الـس الصـندوق علـى           - ٣٩
أداء دور ما انفك يتزايد، وجه املدير التنفيذي االنتباه إىل خدمات الصـندوق يف جمـال الصـحة    
اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، مبا يف ذلك العنف اجلنساين يف البلدان اليت تشهد أزمـات  

ــة       ونزاعــات،  ــة العربي ــا الوســطى إىل اجلمهوري ــة أفريقي ــن مجهوري ــايل وم ــن أفغانســتان إىل م م
السورية. وقد جلبت تلك اجلهود إغاثة ضخمة ملاليني النساء والفتيات واملـراهقني والشـباب،   

  مع تشجيع االنتقال السلس من األزمة إىل التنمية.
ن الصــندوق، بصــفته واحــدا مــن  وانتقــل املــدير التنفيــذي إىل جمــال البيانــات، فــأبرز أ   - ٤٠

العديد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة اإلمنائية العاملة يف هذا امليـدان، يـؤدي دورا فريـدا    
يف دعم نظم البيانات يف جمال البيانـات السـكانية وبيانـات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، وذلـك        

ســنة يف دعــم  ٤٠ربة غالبــا يف شــراكة مــع طائفــة مــن شــبكات البيانــات، وارتكــازا علــى خــ    
تعــدادات الســكان الوطنيــة. وباملثــل، يــؤدي الصــندوق دورا خاصــا يف مســاعدة البلــدان علــى  
االستفادة من العائد الدميغرايف من خالل جهود الدعوة واملشاركة وتنظيم األسرة، ومـن أمثلـة   

 نون الثــاين/ذلـك مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي الثــامن والعشــرين املعقــود يف أديــس أبابــا يف كــا 
. ويعد عمل الصندوق يف هذا اال عنصرا حيويا لتحقيق الوعد التحويلي خلطـة  ٢٠١٧ يناير
، وال سـيما أثرهـا علـى املراهقـات، عـن طريـق تـوفري األمـاكن اآلمنـة، واإلرشـاد،           ٢٠٣٠عام 

وفصول حمو األمية واملهارات احلياتية، والتثقيف اجلنسـي الشـامل، وخـدمات الصـحة اجلنسـية      
واإلجنابية. وناشد املـدير التنفيـذي أعضـاء الـس بكفالـة أن يـؤدي الصـندوق دورا حامسـا يف         
مساعدة الفتيات يف كل مكان على االلتحاق باملدارس والبقاء فيها؛ وعلى محايتهن مـن زواج  
األطفــال ومحــل املراهقــات والعنــف؛ وعلــى معرفــة حقــوقهن وممارســتها؛ وعلــى حتقيــق كامــل  

  ساعدة على إجياد عامل أفضل.إمكانان وامل
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بالنسـبة للصـندوق، إذ يضـع الصـيغة النهائيـة       ٢٠١٧وأبرز أعضـاء الـس أمهيـة عـام       - ٤١
، اليت أكدوا أـا ينبغـي أن تعـزز واليتـه يف     ٢٠٢١-٢٠١٨خلطته االستراتيجية اجلديدة للفترة 

مهــم القــوي  . وأعربــوا عــن دع ٢٠٣٠إطــار املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة وخطــة عــام       
واملتواصل لعمل الصندوق يف البلدان اليت تشهد أزمات وتلك اليت ال تشـهد أزمـات. ورحبـوا    
بتركيز الصندوق على تنظيم اُألسرة، والعائد الدميغرايف، واالسـتجابة اإلنسـانية السـريعة وبنـاء     

ؤمتر القــدرة علــى الصــمود، وتســخري البيانــات ألعمــال التنميــة، حســبما تــنص عليــه مبــادئ املــ
يف  ، واالستعراض الذي يجرى كل أربع سـنوات ٢٠٣٠الدويل للسكان والتنمية، وخطة عام 

. وأكدوا األمهية البالغـة لواليـة الصـندوق يف حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، يف        ٢٠١٦عام 
حــني أن االســتعراض الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات يــوفر إطــارا ممتــازا لتحقيــق االتســاق يف   

  م املتحدة اإلمنائية، وهو عنصر ضروري لنجاح والية الصندوق. منظومة األم
وأيدت الوفود بقوة ج الصندوق القائم على حقوق اإلنسان والتركيـز علـى الفئـات      - ٤٢

األكثــر ضـــعفا، وال ســـيما املراهقـــات والشـــباب. ورغــم التقـــدم احملـــرز يف جمـــال صـــحة األم   
ت دعـوة إىل الصـندوق لزيـادة جهـوده يف هـذا      واالخنفاض امللحوظ يف وفيات األمومـة، وجهـ  

اــال. ودعــت وفــود أخــرى الصــندوق إىل مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل القضــاء علــى تشــويه    
األعضاء التناسلية لإلناث. كما ذكر آخرون أن بطء حركة جهود اإلصالح يف األمم املتحدة 

ق علـى حتقيـق نتـائج،    وقـدرة الصـندو   ٢٠٣٠من شـأا أن تـؤثر سـلبا علـى تنفيـذ خطـة عـام        
سيما يف حاالت األزمات والرتاعات املطولة. وشجعوا الصندوق ومنظومة األمـم املتحـدة    وال

اإلمنائية على مواصلة تنفيذ خطة االتساق الـيت طُرحـت وأعيـد تكرارهـا يف االسـتعراض الـذي       
فيذ توصـيات  جيري كل أربع سنوات، وأعربوا عن تطلعهم إىل مناقشة الكيفية اليت ميكن ا تن

األمني العام بشأن االستعراض الذي جيـري كـل أربـع سـنوات أن يعـزز تلـك اخلطـة. والحـظ         
ــدة للف     ــة االســتراتيجية اجلدي ــود أن اخلط ــن الوف ــدد م ــرة ع ــي أن جتســد   ٢٠٢١-٢٠١٨ت ينبغ

من مبادئ االستعراض بشأن االتساق وتوصيات األمني العـام ذات الصـلة. كمـا شـددت      كال
مهيــة املســاءلة والشــفافية وحتقيــق القيمــة مقابــل املــال واخلــدمات املشــتركة  تلــك الوفــود علــى أ

والكفــاءة وتعزيــز الرصــد والتقيــيم، بالنســبة لكــل مــن الصــندوق ومؤسســات منظومــة األمــم    
املتحدة اإلمنائية عموما. وأثنت على الصندوق الستجابته اإلنسانية الرائعـة ولعملـه القـيم علـى     

نسانية والتنمية، وشجعت الصندوق على متابعة االتفاقـات الـيت مت   سد الفجوة بني الشؤون اإل
  .“الصفقة الكربى”التوصل إليها يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين مبا يتسق مع 

وأعربــت الغالبيــة العظمــى مــن الوفــود عــن قلقهــا إزاء اســتمرار اجتــاه اخنفــاض املــوارد    - ٤٣
ــية، الــيت لــوحظ أــا جيــب أن تكــو      ن مســتقرة وميكــن التنبــؤ ــا ليتســىن للصــندوق      األساس

االضطالع بواليته. وباملثل، أُبدي قلق بشأن التخفيضات علـى الصـعيد اإلقليمـي جـراء احلالـة      
املالية املتعسرة. وعلى نطاق الس، شجعت الوفود بعضها بعضا على زيادة مسامهاا، حيث 

ة يظـل هـو األولويـة. ويف الوقـت نفسـه،      شددت على أن وجود قاعدة قوية مـن املـوارد العاديـ   
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أوصت بـأن يبـذل الصـندوق قصـارى جهـده الستكشـاف مصـادر متويـل وشـراكات جديـدة           
أوسع نطاقا، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص وعن طريق التمويـل احمللـي. والحظـت الوفـود أن     

الت يعـد أكثـر   استمرار االخنفاض يف التمويل األساسي يعين أن حتقيق االتساق فيما بني الوكا
أمهيـة مـن أي وقـت مضــى. وأثنـت الوفـود علـى الصــندوق الخنراطـه يف أنشـطة مشـتركة بــني          
الوكاالت وتعزيز مزاياه النسبية وقدرته علـى التكيـف. وإضـافة إىل ذلـك، أعلـن وفـدان أمـا        

، تضـم منـربا يسـمح بتلقـي     “هـي تقـرر  ”يرعيان مبـادرة عامليـة جديـدة جلمـع األمـوال تسـمى       
  من القطاع اخلاص.مسامهات 

ورحبت الدول األعضاء بعمل الصندوق يف جمال البيانات ألغراض التنمية. ورأت أن   - ٤٤
حتليــل البيانــات وتبادهلــا وتصــنيفها تعــد ســبال رئيســية لبنــاء الشــراكات واإلرادة السياســية          

ال يتخلـف أحـد عـن    ’ولتمكني الصندوق من استهداف ومساعدة أكثـر الفئـات ضـعفا، حـىت     
وأُثين باملثـل علـى عمـل الصـندوق يف جمـال البيانـات املتعلقـة باالجتاهـات الدميغرافيـة          ‘. بالرك

واملسائل السكانية، مبا يف ذلك تأثريها على تغري املناخ وحقوق اإلنسـان، باعتبـاره عمـال بـالغ     
األمهية. ورأت الوفود أن عمـل الصـندوق يف حتليـل البيانـات يعـد عنصـرا حيويـا لكـي يكيـف          

ساعدة اليت يقدمها يف خمتلف الظروف والسـياقات القطريـة. والحظـت أن البيانـات واألدلـة      امل
، وجـه اخلـاص   ٢٠٢١-٢٠١٨ينبغي أن يسترشد ا يف خطته االستراتيجية اجلديـدة للفتـرة   

بتعبئة املوارد، وعمله من أجل حتقيق النتـائج املسـتهدفة وضـمان مزيـد مـن الكفـاءة والفعاليـة.        
أمهيـة إدمـاج الرصـد والتقيـيم يف مجيـع جوانـب اخلطـة، حبيـث يسـتفاد منـها يف           وشددت على 

  التخطيط والربجمة.
ووجهــت عــدة وفــود االنتبــاه إىل مزايــا ومثالــب املكاتــب والــربامج املتعــددة األقطــار.   - ٤٥

والحظت أن العديد مـن البلـدان الواقعـة يف املنطقـتني اللـتني حيـتفظ فيهمـا الصـندوق مبكاتـب          
ة األقطار (آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب)، هـي بلـدان       متعدد

متوسطة الدخل ودول جزرية صغرية نامية، وهي معرضـة بشـدة للصـدمات اخلارجيـة. وقـالوا      
إن هاتني املنطقتني وتلك البلدان حتتاج إىل ـج مميـز يـتالءم مـع احتياجاـا اخلاصـة. وذكـرت        

ا ختشــى أن يــؤدي اخنفــاض التمويــل األساســي إىل انتكــاس املكاســب اإلمنائيــة الــيت   الوفــود أــ
حتققت بشق األنفس يف هاتني املنطقتني واضطرار الصندوق إىل خفـض املـوظفني واخلـدمات.    
وأعرب البعض عن القلق من أن التعديل املقترح لنموذج األعمال قد يـؤثر سـلبا علـى البلـدان     

اجلزرية الصـغرية الناميـة، وهـي مسـألة كـان يؤمـل أن تعاجلهـا اخلطـة          املتوسطة الدخل والدول
. ووجه آخرون االنتباه إىل أمهيـة عمـل الصـندوق يف أقـل     ٢٠٢١-٢٠١٨االستراتيجية للفترة 

ــامج عمــل    ــاء القــدرات احملليــة يف جمــال   إالبلــدان منــوا ويف تنفيــذ برن ســطنبول، خصوصــا يف بن
  خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.

وركــز عــدد مــن الوفــود علــى إعــداد وتقــدمي خمتلــف اخلطــط االســتراتيجية للصــناديق     - ٤٦
والربامج والوكاالت املتخصصة. وطلبت تلك الوفود إطالعها على أعمال ونتائج فريق األمـم  
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املتحدة العامل املشترك، الذي أنشئ لضمان اختاذ ـج منسـق يف عمليـة وضـع خمتلـف اخلطـط       
ات وهيكلها والتكامل بينـها، وطلبـت أن تسـتعرض املنظمـات مواعيـدها      االستراتيجية للمنظم

مــع وضــع خيــارات اســتراتيجية وخمططــات تــوزع علــى الوفــود قبــل    -النهائيــة وتــوائم بينــها 
. وشددت علـى  ٢٠١٧أسبوع على األقل من موعد حلقة العمل املقرر عقدها يف آذار/مارس 

يشرح النهج الذي توصـي بـه اموعـة اإلمنائيـة     ‘ افتتاحيا’أن كل خطة ينبغي أن تتضمن فرعا 
واملسامهة احملددة لكـل منظمـة. ويف مالحظـة ذات صـلة، أشـار الـبعض إىل أن الـس سـيعمل         
بشكل أفضل إذا تلقى الوثائق قبـل دوراتـه بوقـت كـاف، ألن هـذا مـن شـأنه أن ييسـر إمعـان          

  التفكري وتعزيز االستجابة على حنو بناء.
ك، شكر املدير التنفيذي الوفـود علـى دعمهـا القـوي لواليـة الصـندوق،       وردا على ذل  - ٤٧

سياسيا وماليا على حد سواء. وأكد هلا أن الصندوق سيضمن انعكاس تعليقاـا وتوصـياا يف   
. وأضـاف أن الصـندوق سيواصـل القيـام     ٢٠٢١-٢٠١٨اخلطة االسـتراتيجية اجلديـدة للفتـرة    

مـل املشـترك، وقـال إن ذلـك لـن يقتصـر علـى مواءمـة         بدور نشـط يف فريـق األمـم املتحـدة العا    
اخلطط االستراتيجية للمنظمات املختلفة فحسب، بل أيضا ضمان التنفيذ املنسق على الصـعيد  

. وأكـد  ٢٠٣٠القطري، لتعظـيم املـوارد وتقـدمي املسـاعدة إىل حلكومـات يف تنفيـذ خطـة عـام         
يتعلــق بــاملراهقني والفتيــات،  ألعضــاء الــس أن الصــندوق سيواصــل عملــه بــدون تــردد فيمــا 

ــى       ال ســيما يف الســياقات اإلنســانية، مســتندا إىل منظــور جنســاين قــوي وإىل جــه القــائم عل
حقوق اإلنسان. وسـلط الضـوء علـى أن املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة قـد ذكـر حتديـدا أن           

شــك علــى ، تســتند بــال ‘بــؤرة تركيــزه’واليــة الصــندوق ومجيــع جوانــب عملــه، مبــا يف ذلــك  
حقـوق اإلنسـان، الـيت تشـمل أيضـا املســاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة. وأكـد للمجلــس أن           

، ٢٠٢١-٢٠١٨االعتبــارات اإلنســانية ســتعمم يف مجيــع عناصــر اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   
حيث ستشمل كال من الرتاعات ومسائل املناخ، مـع التركيـز علـى املنـاطق والبلـدان الضـعيفة       

ــة الصــغرية الناميــة. وشــدد علــى أن عمــل الصــندوق يف جمــال     بصــفة خاصــة، كالــدول اجلزري
البيانات، مبا يف ذلك التدريب على مجعها واستخدامها، يعد عنصـرا أساسـيا يف تلـك اجلهـود،     
حيــث يسترشــد بــه يف وضــع السياســات ويســاعد يف ضــمان حتقيــق أفضــل النتــائج. وأكــد أن  

ل الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة، فضـال       الصندوق سيواصل تويل القيادة يف جما
هــي  ٢٠٢١-٢٠١٨عــن تنظــيم األســرة، فأشــار إىل أن اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة للفتــرة   

األوىل يف سلسلة من ثالث خطط استراتيجية ستوجه عمل الصندوق طوال فترة سريان خطـة  
ية واإلجنابيــة واحلقــوق . وذكــر أن حصــول اجلميــع علــى خــدمات الصــحة اجلنســ ٢٠٣٠عــام 

اإلجنابية وتنظيم األسرة سيكون حمـور مجيـع اخلطـط االسـتراتيجية الـثالث املقبلـة، يف كـل مـن         
السياسات والتنفيذ، وخصوصا للفئات األكثر ضعفا وميشا. وأشار إىل أن الصندوق شريك 

ين املعقود يف أديـس  نشط يف احلركة، اليت أُطلقت يف مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الثامن والعشر
. وشـدد علـى أمهيـة تنظـيم األسـرة      ٢٠٢٠أبابا، والرامية إىل تنشيط تنظيم األسرة حبلـول عـام   
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بوصفه عنصـرا حموريـا يف واليـة الصـندوق، مـع مـا لـه مـن تـداعيات إجيابيـة يف مجيـع جوانـب             
واء. والحظ عمله، مبا يف ذلك حتقيق العائد الدميغرايف، مبا يشمل الشباب واملسنني على حد س

أن الصندوق يشارك بنشـاط يف تنسـيق أعمـال منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة ومواءمتـها مـع          
االســتعراض الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات، وشــدد علــى أن الصــندوق حيتــاج، بغيــة حتقيــق   
واليته، إىل الدعم السياسي للمجلس وكذلك الدعم املـايل القـوي، ال سـيما يف متويـل مـوارده      

ألن أحـدها   -ة. ودعا الس إىل ضمان أن تظل حقـوق اإلنسـان غـري قابلـة للتجزئـة      األساسي
ميكن أن يوجد دون اآلخـر. وأشـار إىل أن نظـم البيانـات تعـد عـامال بـالغ األمهيـة يف ذلـك           ال

املتمثل يف متكني األفراد وتقيـيم النتـائج وتوجيـه االسـتثمارات. وقـال إن الصـندوق        -الكفاح 
  ن كثب مع أعضاء الس يف مجيع تلك ااالت.سيواصل العمل ع

  
  الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة    

قــدم البنــد نائــب املــدير التنفيــذي (لشــؤون الــربامج) بالصــندوق. وعــرض مــديرو            - ٤٨
الصــندوق اإلقليميــون للــدول العربيــة، وشــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي، وأمريكــا الالتينيــة    

الكارييب الربناجمني القطريني لبوتسوانا وهاييت، وكذلك التمديد الثاين ملـدة سـنة   ومنطقة البحر 
  واحدة للربنامج القطري للصومال.

، وثـيقيت الربنـاجمني القطـريني    ٢٠١٤/٧واستعرض الس التنفيذي وأقر، وفقا لقراره   - ٤٩
  ). DP/FPA/CPD/HTI/6) وهاييت (DP/FPA/CPD/BWA/6لبوتسوانا (

ط الس التنفيذي علماً بالتمديد الثاين لسنة واحدة للربنامج القُطـري للصـومال   وأحا  - ٥٠
)DP/FPA/2017/3.(  

    
  التقييم  - سادسا   

تولــت مــديرة مكتــب التقيـــيم يف صــندوق األمــم املتحـــدة للســكان عــرض التقيـــيم          - ٥١
والشـباب يف الفتـرة   املواضيعي للدعم الذي قدمه صندوق األمم املتحدة للسكان إىل املـراهقني  

٢٠١٥-٢٠٠٨ )DP/FPA/2017/CRP.1       مث تولــت نائبــة املــديرة التنفيذيــة لصــندوق األمــم ،(
  املتحدة للسكان (لشؤون الربامج) عرض رد اإلدارة على التقييم املواضيعي.

وأعربت الوفود، يف بيان مشترك، عن ترحيبها بالتقييم املناسب التوقيت للدعم الـذي    - ٥٢
ــه صــندوق  ــرة      قدم ــراهقني والشــباب يف الفت ــم املتحــدة للســكان إىل امل ، ٢٠١٥-٢٠٠٨األم

وكذلك بالرد الذي قدمته اإلدارة، وأثنت على األعمال الدؤوبة اليت قـام ـا كـلٌّ مـن مكتـب      
التقييم واملعهد السويسري لألمراض املدارية والصحة العامة والفريـق املرجعـي املعـين بـالتقييم.     

أنّ كل هذه األطراف عملت على ضمان متانة التقييم. وبعـد أن شـددت    وأشارت الوفود إىل
على أمهية مساعدة املراهقني والشباب، الـذين غالبـا مـا يواجهـون عراقيـل اجتماعيـة وسياسـية        
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يف ســبيل حتقيــق كامــل طاقــام، أكــدت الوفــود علــى ضــرورة أن يبقــى الصــندوق يف صــدارة  
ــراهقني و   ــة احتياجــات امل ــى تلبي ــق بالصــحة اجلنســية    العمــل عل الشــباب، وال ســيما فيمــا يتعل

واإلجنابية، وذلك نظرا للميزة النسبية اليت يتمتع ا الصندوق كما جاء يف التقييم. وقالت إنها 
تتفق يف الرأي مع توصية التقيـيم الداعيـة إىل ضـرورة أن يركّـز الصـندوق علـى واليتـه وقيمتـه         

ــادة جلــدول      ــاملراهقني والشــباب،     املضــافة حــىت يواصــل دور القي ــال األوســع اخلــاص ب األعم
. وتوجهـت الوفـود إىل الصـندوق    ٢٠٣٠سيما ضـمن إطـار خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        وال

بالثناء على إدراجه باستمرار جوانب حقوق اإلنسان واالستجابات اجلنسـانية والنـهج املراعيـة    
سـتويات بشــأن املـراهقني والشــباب.   لالعتبـارات الثقافيـة ضــمن براجمـه املســطّرة علـى مجيــع امل    

وشــجعت إدارة الصــندوق علــى أن تواصــل، لــدى وضــع اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة للفتــرة  
  ، االستفادة من سجل إجنازاا القوي يف جمال دعم املراهقني والشباب.٢٠٢١-٢٠١٨

راتيجي وسلّمت الوفود بتوصية التقييم الداعية إىل أن يعـزز الصـندوق وضـوحه االسـت      - ٥٣
وتنســيقه ألعمالــه يف جمــال دعــم املــراهقني والشــباب، وإىل أن ينســق بشــكل أوثــق مــع ســائر    
ــراهقني والشــباب وحســمها          ــع احتياجــات امل ــة ملن ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم مؤسســات منظوم
وتلبيتــها. وشــددت علــى ضــرورة أن تظــلّ كــلّ املنظمــات مركّــزة علــى األهــداف املشــتركة     

وتعمل يف الوقت نفسه مع اجلهات الفاعلة الوطنيـة والرئيسـية يف جمـايل الصـحة     واملزايا النسبية 
ونظام احلماية. وأعربـت أيضـا عـن دعمهـا لألخـذ مبزيـد التكامـل يف عمليـات الربجمـة اخلاصـة           
باملراهقـات. وأشـارت إىل انّ وضـع الـربامج اخلاصـة باملراهقـات جيـب أن يكـون مبثابـة عنصــر          

. واعتـربت أنّ تكثيـف اجلهـود    ٢٠٢١-٢٠١٨يجية اجلديدة للفترة أساسي من اخلطة االسترات
ــارات      ــة لالعتب ــة باالســتجابة املراعي ــد األدوات واملؤشــرات املتعلق يف هــذا اــال يتطلــب توطي
اجلنسانية، وإشراك الرجال والفتيان يف تعزيز املساواة بني اجلنسني. وقالت أيضـا أنهـا تتفـق يف    

ــيم الد  اعيــة إىل أن تســتهدف اخلطــة االســتراتيجية املــراهقني والشــباب   الــرأي مــع توصــية التقي
األكثر ميشا من خالل تعزيز حتليل واستخدام البيانات، وأنهـا توافـق علـى ضـرورة أن يضـع      

حيـث أكّـدت علـى     -“ الضـعيفة ”وللفئات  “للمهمشني”الصندوق تعاريف عملية واضحة 
لـك اموعـة ضـمن إطـار وضـع اخلطـط       أنّ مثل هذا اإلجراء سيساعد يف حتسـني اسـتهداف ت  

والـربامج للمســتقبل. وأخــريا، شــددت الوفــود علــى ضــرورة أن يســعى الصــندوق إىل التفاعــل  
ادي مع املراهقني والشباب على مجيـع مسـتويات الربجمـة، وشـجعته علـى العمـل الوثيـق مـع         

والقـدرات   الشباب وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين مـن خـالل زيـادة االسـتثمارات يف املعـارف        
احمللية. واعتربت أنّ متكني النساء والفتيـات مـن حتقيـق كامـل طاقتـهن القياديـة يشـكل عنصـرا         

  رئيسيا يف هذا املسعى.
ورحبت الوفـود بـالرد الـذي قدمتـه اإلدارة، مشـرية إىل أنـه قـد عـاجل بشـكل مناسـب             - ٥٤

إلشــارة إىل التقــدم الشــواغل وحــدد يف الوقــت نفســه اخلطــوات املقبلــة املرضــية. ويف معــرض ا 
د عــن ارتياحهــا ملالحظــة أنّ الصــندوق قــد شــرع بالفعــل يف   واحملــرز حــىت اآلن، أعربــت الوفــ 
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االستجابة للعديد من توصيات التقييم. وقد سـرها أن تـرى اإلدارة مسـتعدة للقبـول بالتوصـية      
الشـامل  الداعية إىل ضـرورة أن يواصـل الصـندوق التنسـيق وتقـدمي الـدعم املتعـدد القطاعـات و        

لفائـــدة املـــراهقني والشـــباب مـــع ضـــمان إدراج احتياجـــات املراهقـــات يف صـــلب اهتماماتـــه  
  الشأن. ذا
ويف ردها، رحبت مـديرة مكتـب التقيـيم يف صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان بـاآلراء           - ٥٥

 املتعلقة بالتقييم وبضرورة إدراج التوصيات ضمن عملية التخطيط االستراتيجي الـيت يأخـذ ـا   
الصــندوق. وتوجهــت مــديرة املكتــب بالشــكر لــإلدارة علــى ردهــا الشــامل واملســتفيض علــى   
التقيـــيم، وحثـــت الـــس وإدارة الصـــندوق، كليهمـــا، علـــى متابعـــة توصـــيات التقيـــيم يف        

  القادمة. السنوات
وشددت نائبة املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان (لشؤون الربامج) على   - ٥٦

أمهية زيادة التنسيق يف تعظيم املزايا النسـبية ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، وكـذلك علـى        
احلاجة إىل وضع مؤشرات حمددة عابرة لألجيال بشأن املراهقـات، تكـون مراعيـة لالعتبـارات     

شمل الرجال والفتيان. وقالـت أنهـا توافـق علـى ضـرورة حتديـد املصـطلحات مـن         اجلنسانية وت
، ورحب مبا أبداه الس من تعليقـات إجيابيـة بشـأن ضـرورة     “الضعفاء”و  “املهمشني”قبيل 

  أن يواصل الصندوق دور القيادة يف جمال املراهقني والشباب.
التقيـيم املواضـيعي للـدعم املقـدم      بشـأن  ٢٠١٧/٤وقد اعتمد الس التنفيـذي املقـرر     - ٥٧

  .٢٠١٥-٢٠٠٨من صندوق األمم املتحدة للسكان إىل املراهقني والشباب يف الفترة 
وقرر مكتب الس التنفيذي سحب مشروع املقـرر املعـين بـالتقييم املواضـيعي للـدعم        - ٥٨

 ٢٠١٣-٢٠٠٨املقــــــدم مــــــن صــــــندوق األمــــــم املتحــــــدة لتنظــــــيم األســــــرة يف الفتــــــرة  
)DP/FPA/2016/CRP.5      ــى أســاس ــة اإلرشــاد عل ــة الرقاب ــدان أمهي ــرز وف ). ويف هــذا الصــدد، أب

التقييمات املستقلة، وأعربا عن أسفهما ألنّ الس مل يتمكن مـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء    
بشأن مشروع املقرر املعـين بـالتقييم املواضـيعي، الـذي كـان قـد أُرجـئ النظـر فيـه مـن الـدورة            

. وأشــار الوفــدان إىل أنّ مشــروع املقــرر نــص تــوفيقي صــيغ بعنايــة ٢٠١٦ة عــام العاديــة الثانيــ
وخضع إىل مشاورات مكثفة وحظي بـدعم قطاعـات عريضـة داخـل الـس. كمـا أعربـا عـن         
أملهما يف أن تكون إدارة الصندوق قـد أخـذت علمـا ـذا الـدعم، ويف أنهـا سـتنفّذ توصـيات         

ــى    ــا عل ــس مطلع ــي ال ــيم وتبق ــداد اخلطــة       التقي ــا يف ســياق إع  ــيت ســتقوم ــة ال ــال املتابع أعم
  . ٢٠٢١-٢٠١٨االستراتيجية املقبلة للفترة 

  



DP/2017/13 

 

17-04667 19/27 

 

  اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    
  بيان املديرة التنفيذية  - سابعا   

احيـة  رحبت املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، يف كلمتها االفتت  - ٥٩
أمام الس، بقدوم األمني العام ونائب األمني العـام اجلديـدين. وذكـرت أنّ مكتـب خـدمات      
املشــاريع ســوف ينســق مــع مكتبيهمــا يف وإعــداد خطتــه االســتراتيجية اجلديــدة، الــيت ســتكون  

. ووصـفت مكتـب خـدمات املشـاريع بأنـه      ٢٠٣٠متسقة متاما مع خطة التنمية املستدامة لعام 
يانات األمم املتحدة املميـزة الذاتيـة التمويـل والقـادرة علـى نشـر مـوظفني ومـوارد         كيان من ك

بسرعة ال تضاهى من أجل االستجابة حلاالت األزمة. ويف هذا الصدد، قدمت عدة أمثلـة عـن   
مســامهات املكتــب يف الســالم واألمــن. وحتــدثت عــن الــدعم الــذي يقدمــه املكتــب إىل الفريــق 

اطي لدعم الوساطة، التـابع إلدارة الشـؤون السياسـية، حيـث قـام بتنفيـذ       الرفيع املستوى االحتي
ســاعة مــن وقــت تقــدمي  ١٦، بعضــها مت يف غضــون ٢٠١٦عمليــة نشــر يف عــام  ١٠٠حــوايل 

الطلب. وقالت إنّ املكتب متكن، خالل فترة انتشار وباء اإليبوال، من حشد فريق مـن اخلـرباء   
ل وميلينـدا غيـتس. ويف مـايل، متكّـن املكتـب يف      يوما ومبساعدة من مؤسسـة بيـ   ١٢يف غضون 

مليــون لفائــدة بوابــة إجــراءات األمــم املتحــدة   ١٨غضــون أســبوعني مــن شــراء معــدات مببلــغ  
يومــا مــن الزلــزال بإشــراك وجتهيــز   ١٦املتعلقــة باأللغــام؛ ويف نيبــال، قــام املكتــب يف غضــون   

ة إىل أنّ االشــتراء يســتأثر مــن األخصــائيني يف املســح اإلســكاين. ويف معــرض اإلشــار  ٢ ٥٠٠
بنصف اخلدمات اليت يقدمها املكتب، قالت املديرة التنفيذية إنّ املكتب يسـعى، رغـم حصـوله    

على مؤشر املعيار الذهيب من املعهد املعتمد للمشتريات واإلمـداد، إىل مواصـلة    ٢٠١٦يف عام 
راء، وذلــك حبســب الطلــب حتســني التعــاون والفعاليــة واالســتدامة يف ممارســاته املتعلقــة باالشــت 

  الوارد يف القرار املتعلق باالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات.
وبعد أن ذكرت املـديرة التنفيذيـة أنّ حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة سـوف يتطلّـب           - ٦٠

تريليون من االستثمارات  ٤,٥سنويا سنة، وعلى مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة، حوايل 
ياكــل األساســية، تناولــت بالوصــف مرفــق املكتــب الســتثمارات رأس املــال األويل الــذي يف اهل

صــمم مــن أجــل اجتــذاب رؤوس األمــوال مــن الشــركات واملنظمــات والصــناديق حــىت تقــوم   
ــة إىل مشــاريع اهلياكــل األساســية يف       ــديرة التنفيذي ــر إجيــايب. وتطرقــت امل باســتثمارات ذات أث

يت بوسعها أن جتتذب استثمارات خاصة. وفيما يتعلق بالتحسينات سرياليون وسانت لوسيا، ال
التنظيمية، عرضت املديرة مالمح التدابري املتخذة لتعزيز إدارة املخاطر والضوابط الداخليـة، مبـا   
يف ذلك من خالل إقامة منـرب جديـد للحوكمـة وإدارة املخـاطر وحتقيـق االمتثـال يتـيح حتسـني         

  املستوى الداخلي.عملية اختاذ القرارات على 
وأثــىن أعضــاء الــس علــى املكتــب تقــديراً لنهوجــه املبتكــرة احلديثــة إزاء املشــتريات      - ٦١

املستدامة وتنفيـذ املشـاريع وإدارـا، وهـي نهـج قائمـةٌ علـى مبـادئ التنميـة املسـتدامة حسـبما            
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، واإلبقـاء  . وأشـادوا بالتزامـه بسـرعة اخلـدمات    ٢٠٣٠وردت يف خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
ــة،       علــى التكــاليف منخفضــة، وإتاحــة اخلــدمات للــدول األعضــاء مــن كــل الســياقات القطري

ذلــك أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والــدول اهلشــة أو املتــأثرة            يف مبــا
بالرتاعـات. وشــجعت الوفــود املكتـب علــى وضــع خطــة اسـتراتيجية جديــدة بطريقــة مفتوحــة    

ى مواصلة تعزيز إدارة املخاطر والضوابط الداخلية. وأعربـت بعـض الوفـود عـن     وتعاونية، وعل
  دهشتها إزاء اخنفاض مستويات الغش املبلَّغ عنه.

وأعربــت املــديرة التنفيذيــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، يف ردهــا، عــن      - ٦٢
كتب اليت ينفذها يف الدول ترحيبها مبا يبديه أعضاء الس من تأييد قوي ومتواصل ألعمال امل

اهلشة والـدول املتـأثرة بالرتاعـات. وأكّـدت للوفـود أنّ آليـات مكافحـة الغـش يف املكتـب هـي           
  آليات مـحكمة الصنع.

  
  اجلزء املشترك    

  توصيات جملس مراجعي احلسابات  - ثامنا   
اإلمنــائي عــرض مــدير مكتــب اخلــدمات اإلداريــة، بالربنــامج اإلمنــائي، تقريــر الربنــامج    - ٦٣

وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية بشـأن تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات       
). وعرضـت نائبـة املـديرة التنفيذيـة (للشـؤون اإلداريـة)، بصــندوق       DP/2017/11( ٢٠١٥لعـام  

فيذيـة: متابعـة تقريـر جملـس مراجعـي حسـابات األمـم        األمم املتحدة للسكان، تقرير املديرة التن
). وعـــرض نائـــب املـــديرة DP/FPA/2017/1: حالـــة تنفيـــذ التوصـــيات (٢٠١٥املتحـــدة لعـــام 

التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع تقرير املكتب عن حالة تنفيذ توصيات جملـس  
 ).DP/OPS/2017/1( ٢٠١٥راجعي احلسابات لعام م

ونوه أعضاء الس بآراء مراجعي احلسابات غري املتحفظـة فيمـا خيـص برنـامج األمـم        - ٦٤
ــم املتحــدة         ــة، وصــندوق األم ــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي ــائي، وصــندوق األم املتحــدة اإلمن
للسـكان، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ورحبــوا بالتقــدم الــذي أحرزتــه عمومــاً  

  املنظمات األربع مجيعها يف تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات.
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

أشادت الوفود بالربنامج اإلمنائي حلصوله على رأي غـري مـتحفّظ، لكنهـا أعربـت عـن        - ٦٥
قلقها إزاء األولويات العليا اليت مل ينفَّذ منها سوى النصف. وأشارت إىل أن الربنـامج اإلمنـائي   

حالة غش أو غش حمتمل. وتسـاءلت الوفـود عمـا إذا كـان سـبب       ١٦قد أبلغ الس حبدوث 
ذلك هو ارتفاع مسـتوى الغـش أم حتسـن القـدرة علـى اإلبـالغ عنـه. واقترحـت الوفـود أيضـا           

ير مراجعة احلسابات مزيدا من النجاعة مـن خـالل تقـدمي عـرض أوىف لتوصـيات      إكساب تقار
جملس مراجعي احلسابات، وإيراد املزيد من التفاصيل بشأن الكيفية اليت يعتزم الربنامج اإلمنائي 
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سيما فيما يتعلق باملسائل املتكررة. واقترحت الوفود أيضا  أن يستجيب ا هلذه التوصيات، ال
  بآليات الرقابة يبين الكيفية اليت سيتم ا رصد عملية التنفيذ.إدراج موجز 

ــاإلجراءات املقترحــة ملعاجلــة أوجــه القصــور يف إدارة املشــتريات،        - ٦٦ ــود ب ــت الوف ورحب
ذلك القرار القاضي بنقل املشتريات العالية املخاطر والكبرية احلجم إىل املراكز اإلقليميـة   يف مبا

لخدمات املشتركة. ولكنها طلبت احلصول على معلومات مستكملة عـن  وإىل املراكز العاملية ل
الطريقة اليت يعتزم الربنامج أن يعاجل ا املسـائل الكامنـة الـيت أدت إىل أوجـه القصـور يف املقـام       
األول. وطلبت الوفود أيضا مزيدا من املعلومـات عـن اخلطـط وعـن التقـدم احملـرز يف االعتمـاد        

  راء الرقابة على املكاتب القطرية.على تقييم املخاطر إلج
ورد مدير مكتب اخلدمات اإلدارية بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بـالقول إنـه يرحـب      - ٦٧

ــر.         ــدا أكث ــة احلســابات مفي ــر مراجع ــى تقري ــل رد اإلدارة عل ــة جع ــة بكيفي باملقترحــات املتعلق
كيد ما إذا كانـت زيـادة اإلبـالغ    يتعلق مبسألة اإلبالغ عن الغش، قال إنه ليس بوسعه تأ ففيما

ــامج اإلمنــائي       ــدقيق أم إىل ارتفــاع يف عــدد حــاالت الغــش، ولكــن الربن ــادة يف الت تعــود إىل زي
يتوخى حاليا مزيدا من الدقّة يف متحـيص املعـامالت. وأبلـغ أيضـا بـأنّ الربنـامج اإلمنـائي يأخـذ         

دخال حتسينات مستهدفة على باستراتيجية موسعة يف جمال مكافحة الغش، ويعمل أيضا على إ
املمارسات التجارية غرضها تعزيز الشـفافية. ويف اخلتـام، أقـر مـدير مكتـب اخلـدمات اإلداريـة        

سـيما فيمـا يتعلـق بـإغالق املشـاريع.       بأنه ال يزال هناك جمال للتحسـني يف إدارة املشـاريع، وال  
اسـة التقيـيم املنقحـة حـىت يـتم      وتعهد بأن يعمل الربنامج اإلمنـائي علـى االسـتفادة أكثـر مـن سي     

  بإحكام ضبط دوائر تقدمي التعقيبات على التقييمات املوضوعية لفعالية مشاريعه.
  

  صندوق األمم املتحدة للسكان    

ــذ          - ٦٨ ــم املتحــدة للســكان يف تنفي ــذي أحــرزه صــندوق األم ــدم ال ــود بالتق ــت الوف ورحب
ارتياحهـا لـرأي مراجعـي     . وأعربـت عـن  ٢٠١٦توصيات جملس مراجعي احلسابات منـذ عـام   

، وأشـارت إىل تعليقـات   ٢٠١٥احلسـابات غـري املـتحفظ بشـأن بيانـات الصـندوق املاليـة لعـام         
جملس مراجعي احلسابات اإلجيابية بشأن الوضع املايل العام. ومع ذلك، أبدت الوفود قلقا إزاء 

ا الصـندوق  االخنفاض يف التمويل األساسي، وطلبت توضيحات بشـأن االجـراءات الـيت اختـذه    
املخــاطر الــيت تواجــه الصــندوق ضــمن البيئــات  إىل مــن أجــل تنويــع مصــادر التمويــل. وبــالنظر

التشغيلية املعقدة، أعربـت الوفـود عـن ارتياحهـا لوجـود تقـدم يف جهـود الصـندوق الراميـة إىل          
وضع وتنفيذ إطار اإلدارة املركزيـة للمخـاطر. ورحبـت بتوصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات        

يتعلق بضرورة تطـوير اسـتراتيجية عامليـة للتخفيـف مـن املخـاطر بالنسـبة جلميـع عمليـات          فيما 
الصندوق، وكذلك تطوير استراتيجيات لبلدان بعينها يف جمال احلد من املخاطر والتصدي هلا. 
وأعربت عن ارتياحها جلهود الصندوق املتواصلة من أجل إدارة املخـاطر علـى الصـعيد احمللـي،     

ك على املزيد من العمل، مع اإلعراب عن التأييد للتوصية الداعية إىل ضـرورة  وشجعت مع ذل
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شاملة لتقييم املخـاطر، وتقـوم    اأن توثّق املكاتب القطرية عمليات تقييم املخاطر، وتضع خططً
يف الوقت نفسه ببناء قـدرات املـوظفني. وشـجعت الوفـود الصـندوق علـى العمـل مـع شـركاء          

  اإلمنائية لزيادة التعاون يف هذا اال. جمموعة األمم املتحدة
وأيدت الوفود توصية جملس مراجعي احلسابات الداعية إىل أن يواصل الصـندوق بنـاء     - ٦٩

قدرات الشـركاء املنفـذين مـن أجـل حتسـني تقيـيم النتـائج والتأكّـد مـن ضـمان اجلـودة ملعاجلـة             
اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، أوجــه الضــعف. وأعربــت عــن تأييــدها أيضــا للتوصــية املتعلقــة بــ 

والحظــت أنّ هــذه املبــادرات ستحســن قــدرة الصــندوق علــى قيــاس ورصــد املؤشــرات. كمــا 
  شجعت الصندوق على العمل مع أعضاء األفرقة القطرية الذين يواجهون حتديات مماثلة.

ــة إىل        - ٧٠ ــس مراجعــي احلســابات الداعي ــام لتوصــية جمل ــدها الت ــود عــن تأيي ــت الوف  وأعرب
ضــرورة توثيــق عمليــة حتديــد معــدالت تكــاليف الــدعم، وال ســيما يف ضــوء املــوارد احملــدودة.  
ورحبت بالتوصية الداعية إىل تعزيز إجراءات الشراء واحلد من املخـاطر، وشـجعت الصـندوق    
على التعاون الوثيق مع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن أجـل حتسـني اخلـدمات         

يف هذا اال، مما سيساعد الصندوق على تعظيم املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة. املشتركة 
وطلبت معلومات عن النظام اجلديـد الـذي يعتمـده الصـندوق يف تعقّـب الشـحنات، وشـجعته        
على أن يسـعى جاهـدا إىل حتقيـق أقصـى قيمـة للمـال يف مجيـع منـاطق العمليـات. وطلبـت إىل           

ف أثّر نقص التمويل األساسي وارتفاع املسامهات املخصصـة يف  الصندوق أيضا أن يوضح كي
منوذج أعماله، وكيف جيري التخفيف من حدة املخاطر. وتساءلت الوفود كذلك عن الكيفية 
اليت يدير ا الصندوق أصوله القصرية األجل وخماطر أسعار الصرف وتقلّباا. وأخريا، طلبـت  

ــح الكي  ــود إىل الصــندوق أن يوض ــذ      الوف ــة تنفي ــر يف حال ــايل املتغي ــؤثّر ــا الوضــع امل ــيت ي ــة ال في
  توصيات جملس مراجعي احلسابات.

وقالت نائبة املديرة التنفيذية للصندوق (للشؤون اإلدارية)، يف ردها، إنّ الصندوق قد   - ٧١
على املسائل املتكررة اليت أبرزها جملس مراجعـي احلسـابات، والـيت كـثريا      ٢٠١٦ركّز يف عام 

ما تثريها أيضا األطراف املاحنـة واألطـراف األخـرى. ومـن األمهيـة مبكـان أن يأخـذ الصـندوق         
بالشمول يف تناول هذه املسائل وفق عملية صارمة من الضـبط والتحليـل ومـا يتصـل مـا مـن       
خطط العمل. والحظت نائبة املديرة أن الصندوق يرصد عن كثب املناقشـات بشـأن التمويـل    

ضبط التكاليف بدقّة وتكييف عملياتـه وفـق مـا هـو متـوافر مـن األمـوال         األساسي، من خالل
األساســية. وباملثــل، وضــمن إطــار تــدابري التقشــف، يرصــد الصــندوق عــن قــرب بنــود الســفر   
واخلدمات االستشارية والتدريب وسائر البنود األخـرى للتأكّـد مـن أنّ األنشـطة حتقّـق القيمـة       

بلها، ومن أنها تتم وفق االحتياجات ومبقاصد ونتائج حمددة. املضاهية لألموال املدفوعة يف مقا
أمـا منـوذج األعمـال، فقـد الحظـت نائبـة املـديرة أنـه مـن األفضـل مناقشـته ضـمن إطـار عمــل              

  .٢٠٢١-٢٠١٨الصندوق اهلادف إىل تطوير خطته االستراتيجية اجلديدة للفترة 
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املتحـدة للسـكان أنّ الصـندوق    وأبرز مـدير شـعبة اخلـدمات اإلداريـة بصـندوق األمـم         - ٧٢
. ففـي املرحلـة   ٢٠١٦-٢٠١٥يشهد السنة الثانية من دورة اإلدارة املركزيـة للمخـاطر للفتـرة    

من وحدات العمـل أن تقـوم بتقيـيم كامـل للمخـاطر ينطـوي علـى         ١٣٨األوىل، اشترط على 
ومتبـقٍ منـها؛   قدر أكرب من التحسينات مقارنة بالسنة األوىل ويتضـمن تربيـرات ملـا هـو كـامن      

كمــا اشــترط عليهــا إدراج خطــة عمــل يف هــذا التقيــيم إذا كانــت املخــاطر عاليــةً. وســيجري    
، ٢٠١٧الصــندوق يف املرحلــة الثانيــة، الــيت مــن املقــرر أن تبــدأ يف شــهر تشــرين الثــاين/نوفمرب  

عظمـه  استعراضا لتلك املخاطر العالية من خالل فريق عامل معـين مبعاجلـة املخـاطر يتـألف يف م    
من األخصائيني الذين استعرضـوا مجيـع اـاالت احلامسـة وميـزوا بـني احمللّـي منـها واملؤسسـي.          

مـن املخـاطر    ١١وأشار مدير الشعبة إىل أن وحدات العمل بالصندوق تركّز يف كل سنة على 
االستراتيجية وأيضا على الغش يف مخسة جماالت، وذلـك كجـزء مـن اسـتراتيجية أوسـع نطاقـا       

لغـش. وذكـر أيضـا أن الصـندوق يشـهد املراحـل النهائيـة مـن تنقـيح السياسـة اجلديــدة           بشـأن ا 
. وسيتم على إثـر  ٢٠١٧بشأن مكافحة الغش اليت من املقرر اعتمادها يف الربع األول من عام 

ذلك تنفيذ جمموعة تدريبية شاملة لفائـدة مـوظفي الصـندوق والشـركاء املنفـذين. ويف السـياق       
يف املائـة مـن نفقـات الصـندوق متـت عـن طريـق التنفيـذ          ٣٠شعبة أنّ زهاء نفسه، أبرز مدير ال

ــام    ــل يف عـ ــد بالكامـ ــندوق اعتمـ ــار إىل أنّ الصـ ــوطين، وأشـ ــق   ٢٠١٦الـ ــهج املنسـ ــة النـ طريقـ
للتحويالت النقدية. وما فتئ الصندوق يعتمد على شركة مستقلة ملراجعة احلسابات يف إجراء 

ــة مل   ــإلدارة املالي ــذون. وهــو     استعراضــات ســنوية ل ــدها الشــركاء املنفِّ ــيت يتكب ــات ال عظــم النفق
ــهج املنســق       ــات العشــوائية وفــق طريقــة الن سيواصــل إجــراء هــذه االستعراضــات وكــذا املعاين
للتحويالت النقدية. وأشار مدير الشـعبة إىل أنّ الصـندوق قـد شـرع، ضـمن إطـار نظـام إدارة        

زال يسـتفيد يف إدارة العمـالت    وأنه مـا موارده املؤسسية، يف استخدام أداة لتعقب الشحنات، 
واملسائل املالية األخرى من خدمات الربنامج اإلمنائي حيث تتعاون املؤسستان ذا الشأن عـن  

  كثب من خالل االجتماعات الدورية. 
بشــأن تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة   ٢٠١٧/٥وقــد اعتمــد الــس التنفيــذي املقــرر    - ٧٣

املتحدة للسـكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـايع عـن تنفيـذ         اإلمنائي وصندوق األمم 
  .٢٠١٥توصيات جملس مراجعي احلسابات لعام 

    
متابعــة اجتمــاع جملــس تنســيق برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين           - تاسعا   

  بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
ــربامج والسياســات، يف     - ٧٤ ــة املــديرة  تــوىل مــدير مكتــب دعــم ال ــامج اإلمنــائي، ونائب الربن

التنفيذية لصندوق األمـم املتحـدة للسـكان (لشـؤون الـربامج) عـرض التقريـر املقـدم عـن تنفيـذ           
مقررات وتوصيات جملس تنسيق برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة         
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)، مث ألقــت DP/2017/12–DP/FPA/2017/2البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) (
  بعد ذلك نائبةُ املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املشترك كلمةً.

ورحبت الوفود بالتقرير وبالنتائج اليت حتقّقت. وشجعت الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق      - ٧٥
على أن يقدما تقارير منتظمة عما حتقق من أوجه التقـدم ومـن النتـائج،    األمم املتحدة للسكان 

بـأطر النتـائج اخلاصـة بكـلٍّ      وعلى أن يبينا يف هذه التقارير كيف تـرتبط هـذه األوجـه والنتـائج    
ــارير جملــس            ــنا يف تق ــد علــى وجــه اخلصــوص أن تــرى حتس ــا تري ــت الوفــود إنه ــهما. وقال من

ــامج األمــم املتحــدة امل  تنســيق ــل األساســي     برن ــيت حتققــت بفضــل التموي ــائج ال شــترك عــن النت
سيما وأنّ موضوعي الشفافية واحملاسبة لدى الطرفين الراعيني قـد ظـالّ يتكـرران     ال - للربنامج

يف اجتماعات جملس تنسيق برنامج األمـم املتحـدة املشـترك. وشـددت علـى ضـرورة أن ييسـر        
ــامج املشــترك التنســيق والتــآزر بــني خم   ــه    الربن ــة، وذلــك كجــزء مــن واليت تلــف اجلهــات الراعي

األساسية املتمثّلة يف توحيد منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف جهودها العاملية املبذولة من أجـل  
مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز. وأكّدت الوفود أنه يتعني على الربنامج املشترك 

نــامج اإلمنــائي أن ينســقوا أنشــطتهم وفــق واليــام      وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان والرب   
ــل املربمــة بينــهم، وال     ــات تقســيم العم ــحة اجلنســية واإلجنابيــة،      واتفاق ــيما يف جمــاالت الص س

والتثقيف اجلنسي الشـامل، وتوعيـة املـراهقني والشـباب، وبـرامج حقـوق اإلنسـان. وشـجعت         
ئي علــى تعمـيم قضــايا فـريوس نقــص   الوفـود صــندوق األمـم املتحــدة للسـكان والربنــامج اإلمنـا    

املناعة البشرية/اإليدز يف خططهما االستراتيجية اجلديدة بغيـة دعـم تنفيـذ اسـتراتيجية الربنـامج      
  وإجياد حلول حلالته املالية الصعبة. ٢٠٢١-٢٠١٦املشترك للفترة 

س وأعرب وفد آخر عن تأييده القوي إلرساء برنامج األمم املتحدة املشترك علـى أُسـ    - ٧٦
مبــادئ حقــوق اإلنســان، وشــدد علــى ســجل الربنــامج احلافــل باعتبــاره منســقا ألعمــال األمــم 
املتحدة يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز. واستدرك قائال إنّ توفري املوارد 
الكافية ضروري لنجاح الربنامج واستمراره يف مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز؛     

لك فإنّ اخنفاض املوارد األساسية أمر يبعث على القلق وقد يعـرض للخطـر اجلهـود املبذولـة     لذ
من أجل القضاء على هـذا املـرض. وأوضـح الوفـد أنّ الطـرفني الـراعيني للربنـامج ال ينبغـي أن         
يعتمدا على إطار الربنامج املوحد للميزانية والنتـائج واملسـاءلة يف احلصـول علـى الـدعم املـايل،       
بل ينبغـي أيضـا أن يـدرجا األعمـال املتصـلة بالفريوس/اإليـدز ضـمن ميزانيتيهمـا. ويف اخلتـام،          
أعرب الوفد عن ترحيبه حبلقة النقاش اليت اشترك يف عقـدها كـلّ مـن مـدير الربنـامج اإلمنـائي،       

ه بوصفه رئيس جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، واملـدير التنفيـذي للربنـامج املشـترك، وقـال إنـ          
يتطلّع إىل أن يضع جملـس تنسـيق برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة           

منـوذج   ،٢٠١٧ أيلول/سـبتمرب البشرية/اإليدز، خالل اجتماعه الرمسي القـادم يف شـهر تشـرين    
  أعمال يتسم مبزيد املتانة واالستدامة.
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حدة للسكان (لشؤون الربامج) فقالت وردت نائبة املديرة التنفيذية لصندوق األمم املت  - ٧٧
ــد الوضــوح يف اإلبــالغ املشــترك وتــوخي       ــة إىل األخــذ مبزي ــات الوفــود الداعي ــدرك طلب إنهــا ت
الشفافية واملساءلة والعمل بنهج قائم علـى حقـوق اإلنسـان. وأشـارت إىل أنّ الصـندوق كـان       

ك املعـين بفـريوس نقـص    قد قدم تقارير مفصلة عن نظامـه لرصـد برنـامج األمـم املتحـدة املشـتر      
ــة البشــرية/اإل  يدز، وهــو يســعى إىل إدراج نــواتج ومؤشــرات اإلطــار املوحــد للميزانيــة       املناع

ــدت أنّ         ــه. وأكّ ــة اخلــاص ب ــات االســتراتيجية الداخلي ــائج واملســاءلة ضــمن نظــام املعلوم والنت
اصة خبطتـه  الصندوق سيصغي إىل اقتراحات الوفود ضمن إطار إعادة تقييمه ملسألة اإلبالغ اخل

. وأبــــرزت أنــــه يعمــــل يف خطتــــه ٢٠٢١-٢٠١٨االســــتراتيجية القادمــــة املكرســــة للفتــــرة 
االستراتيجية اجلديدة على تعميم مراعاة قضـايا فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز بشـكل        
متكامل يشمل كل جماالت النتائج، وال سيما ااالت املتعلقة بـاملراهقني والشـباب باعتبـارهم    

املشتركة بني الصندوق والربنـامج اإلمنـائي. والحظـت     “All In”الفئات املستهدفة مببادرة  من
نائبة املديرة أيضا أن متويالت الصـندوق املرصـودة للعمـل اإلنسـاين تنطـوي علـى عنصـر دعـم         
يهــدف إىل الوقايــة مــن الفــريوس واإلصــابات املنقولــة جنســيا. وأكّــدت أنّ الصــندوق يعتــرف 

تعبئــة املــوارد، مــع الســعي يف الوقــت نفســه إىل حتقيــق التكامــل بــني اجلهــتني بضــرورة تكثيــف 
الراعيتني، حيث جعل اإلطار املوحد للميزانية والنتائج واملساءلة مبثابة أداة حمفّزة هلذا التكامل. 
وشددت على أنّ التجارب الناجحة تثبت أنّ مشاريع التكامل على مستوى البلدان واملنـاطق،  

 ا، وأوضـحت أنّ الصـندوق           من قبيلج الرفـاالت الثالثـي، هـي جـزء مـن طريـق املضـي قُـدم
يسعى خبطى حثيثة إىل إعادة تنشيط جه يف التعامل مـع فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز      

  .٢٠٣٠وجعله جزءا من خطة التنمية املستدامة لعام 
اإلمنـائي، أيضـا باحلاجـة إىل    وسلّم مدير مكتب دعم الربامج والسياسات، يف الربنامج   - ٧٨

 اإلبالغ بشكل أكثر منهجية عن إطار نتائج الربنامج اإلمنائي، الذي سوف يتجلـى مـن خـالل   
سلسة اخلطط االستراتيجية اجلديدة القائمـة علـى مزيـد التكامـل والــمفضية إىل بلـوغ أهـداف        

ابيــة عمومــا ســوف . وأشــار إىل أنــه بفضــل النتــائج اإلجي ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  
تستفيد املؤسسات استفادة تامة من حتسني عمليات اإلبالغ بشكل منتظم أكثر. واعترف بأنّ 
القضــايا املطروحــة بالغــة األمهيــة وأنّ تقســيم العمــل ضــروري للتركيــز علــى الفئــات الســكانية  

فسـر األمهيـة   الرئيسية اليت تشكل جماال من جماالت العمل الصعبة واحملفوفة باملخاطر، وهو مـا ي 
ــى أنّ         ــب عل ــدير املكت ــس. وشــدد م ــايل للمجل ــدعم السياســي وامل ــيت يكتســيها ال القصــوى ال
مؤسسات منظومة األمم املتحدة اإلمنائية تعمل معا بشكل جيد يف مكافحة وباء فريوس نقص 
ــامج املشــترك وإىل       ــك إىل الربن املناعــة البشــرية/اإليدز، ويرجــع جــزء كــبري مــن الفضــل يف ذل

سيم الواضح للعمل فيما بني اجلهتني الراعيتني حيث يسود التكامـل بينـهما وتقـلّ حـاالت     التق
  التداخل وتتباعد. 
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وشددت نائبـة املـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص             - ٧٩
ملشـترك الـذي   املناعة البشرية/اإليدز على أمهية احلفاظ على الـدعم السياسـي واملـايل للربنـامج ا    

من خالل استمراره يف العمل بنـهج   ٢٠٣٠أكّدت أنه يستطيع القضاء على الوباء حبلول سنة 
املسار السريع، وبفضـل التضـامن وااللتـزام املتواصـلني فيمـا بـني الشـركاء. وأكّـدت أنّ الوبـاء          

رية/اإليدز يؤثر على أشد الفئات ضعفا يف اتمع، وإنّ القضاء على فريوس نقـص املناعـة البشـ   
ــة املســتدامة لعــام      ــق أهــداف خطــة التنمي ــامج  ٢٠٣٠أمــر حاســم لتحقي . وأوضــحت أنّ الربن

املشترك ملتزم بالعمل مع شركائه لصياغة منوذج تشغيلي مستدام ومعـزز سـوف يعـرض علـى     
، وأيضـا بتحقيـق   ٢٠١٧جملس تنسيق الربنامج املشـترك خـالل اجتماعـه لشـهر أيلول/سـبتمرب      

  املستوى القطري، وهو األمر األهم.النتائج على 
وقد أحاط الـس التنفيـذي علمـا بـالتقرير املتعلـق بتنفيـذ مقـررات وتوصـيات جملـس            - ٨٠

تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة   
  ).DP/2017/12–DP/FPA/2017/2املكتسب (اإليدز) (

    
  مسائل أخرى  - عاشرا   

فعاليات خاصة نظّمها صندوق األمـم املتحـدة للسـكان حتـت عنـوان: نظـم البيانـات ضـمن             
  إطار أهداف التنمية املستدامة

نظّم صندوق األمم املتحدة للسكان هـذه الفعاليـات اخلاصـة لتكـون مبثابـة منـربٍ حلفـز          - ٨١
املناقشة بشأن التحديات والفرص الراهنـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز نظـم البيانـات الوطنيـة مـن أجـل          

ومتابعتها واستعراضـها. وتضـمنت الفعاليـات تنظـيم      ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
منفصلة قدمها أعضاء وأخصائيون يف أفرقة النقاش، وتناولوا فيها مـا ينفَّـذ حاليـا     ثالثة عروض

يف أفغانســتان وأوغنــدا والســلفادور مــن مبــادرات تتــيح رؤيــة قُطريــة ملــا تواجهــه البلــدان مــن    
. وكانـت هـذه العـروض    ٢٠٣٠حتديات وجناحات مع بداية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

فغانستان: حتويل اإلحصاءات الرمسية من أجـل تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة:      كالتايل: (أ) أ
للصور الساتلية يف إجـراء التعـداد يف أفغانسـتان؛ (ب) أوغنـدا:      “البيانات الضخمة”استخدام 

تعزيز نظم تسخري البيانات ألغراض التنميـة وتنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة؛ (ج) السـلفادور:       
ــح  اســتغالل األدو ــة يف رســم مالم ــذه       ات اإلداري ــن ه ــد كــان اهلــدف م ــات. وق محــل املراهق

الفعاليــات كــاآليت: (أ) إجيــاد فهــم مشــترك للمنــاطق األكثــر احتياجــا لتحســني مجــع البيانــات    
وجتهيزها وحتليلها، وحشد أصحاب املصلحة من خالل إظهار املشـاريع الناجحـة؛ (ب) إبـراز    

ليلـها، وال سـيما يف حـاالت األزمـات وعنـدما ال تكـون       االبتكارات يف جمال مجع البيانات وحت
هنــاك حتركــات ســكانية كــبرية؛ (ج) إثبــات قيمــة البيانــات الســكانية دون الوطنيــة يف تعزيــز    
ــة هــذه          ــات. وتــوىل رئاس ــية للنســاء والفتي ــة لالحتياجــات األساس ــتجابة الــربامج احلكومي اس

  لصندوق األمم املتحدة للسكان. الفعاليات كلٌّ من رئيس الس واملديرة التنفيذية



DP/2017/13 

 

17-04667 27/27 

 

املقررات املتعلقة بـاخلطتني االسـتراتيجيتني لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم             
  املتحدة للسكان

بشــأن وضــع اخلطــة االســتراتيجية لربنــامج   ٢٠١٧/٦اعتمــد الــس التنفيــذي املقــرر    - ٨٢
  .٢٠٢١-٢٠١٨األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 

بشـأن وضـع اخلطـة االسـتراتيجية لصـندوق       ٢٠١٧/٧واعتمد الس التنفيذي املقرر   - ٨٣
  .٢٠٢١-٢٠١٨األمم املتحدة للسكان للفترة 

  
 


