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                 املسائل التنظيمية -     أوال 
                                  التنفيــذي لــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        للمجلــس       2١٠7ُ                                 ُعقــدت الــدورة العاديــة الثانيــة لعــا   -   ٠

                                                                                    وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع مبقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك 
  .    2١٠7            أيلول/سبتمرب     ٠٠   إىل    5   من 
      2١٠7                                                                  وأقــــــر اتلــــــس التنفيـــــــذي جــــــدول أعمــــــال وخطـــــــة عمــــــل دورتــــــ  العاديـــــــة الثانيــــــة لعـــــــا   -   2
( DP/   2017    /L.   3   واعتمد تقرير الدورة السنوية لعا ،)                                    2١٠7      ( DP/   2017/28        وأقر اتلس مشروع خطـة .)                       

  .     2١٠٢     َ                                        ( وخطَة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعـا   DP/   2017    /CRP.     2 )      2١٠٢                   العمل السنوية لعا  
َ                                                                     وســتعَره اتــااتن الوايقتــان علــن اتلــس مــن أجــل اعتماداــا يف دورتــ  العاديــة األوىل لعــا          . وأقــر     2١٠٢    

   (.    2١٠7                  تشرين الثاين/نوفمرب     2٢ )      2١٠7                                                  اتلس أيضا خطة العمل املؤقتة للدورة االستثنائية لعا  
            ، واتي متاحة       DP/   2018/3          يف الوايقة       2١٠7                                            وترد القرارات اليت اختذاتا اتلس التنفيذي يف عا   -   3

                                  علن املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي.
  ة                                    علـــــن اجلـــــدول الـــــزمين التـــــا  للـــــدورات املقبلـــــ    22 /    2١٠7                             ووافـــــق اتلـــــس التنفيـــــذي يف القـــــرار  -   4

  :    2١٠٢                      للمجلس التنفيذي يف عا  
     2١٠٢                  كانون الثاين/يناير       2٢   إىل     22                     الدورة العادية األوىل: 
     2١٠٢             حزيران/يوني     ٢   إىل    4                 الدورة السنوية: 
     2١٠٢            أيلول/سبتمرب    7   إىل    4                        الدورة العادية الثانية: 

                                   اجلزء اخلاص بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 

-    8102                                             الـــربانمج واخلاـــة االســـلاتيجية للـــربانمج اإلمنـــائي، للفـــلة          بيـــان مـــدير  -             اثنيا ورابعا
                                                 ، مبا يف ذلك الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة     8180

                 بيان مدير الربانمج  
                                                                                لفــت الســيد أكــيم شــتاينر االنتبــا ، يف خطابــ  األول أمــا  اتلــس التنفيــذي )املتــا  علــن املوقــع  -   5

                                                         صــف  مــدير بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، إىل التحــدايت والفــرص الــيت                            الشــبكي للمجلــس التنفيــذي( بو 
                                                                                       فتئت تتطور ابستمرار ابلنسبة لـربانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف النخبـوه لطـة التنميـة العامليـة. واعتـرب    ما

ــــة املســــتدامة لعــــا   ــــق خطــــة التنمي ــــة املســــتدامة ســــيكون معقــــدا ويتطلــــب       2١3١                                  أن حتقي                                            وأاتــــدات التنمي
                                                          لضــمان عــد  تــرك أي أحــد خلــم الركــب، كمــا ســيتطلب جمموعــة جديــدة مــن    “            متكــاماب ابلفعــل  ا  هنجــ ”

                                                                                        املخبارات لتحديد املخاطر املرتبطة هبا وإدارهتـا. وأشـار إىل االهااتـات الكـربى الـيت نكـن أن تعرقـل اجلخبـود 
              جـــرة، والتحضـــر،                                                                             املبذولـــة، مثـــل اســـتمرار الفقـــر، وتزايـــد أوجـــ  الابمســـاواة، والنمـــو الســـكاين الســـريع، واه

                                                              ابإلضافة إىل االهااتات املتحولة يف جمال التعاون اإلمنائي ومتويل التنمية.  -                           والتداتور البيئي وتغري املناخ 
                                                                         واتبـــع قـــائاب إن بـــرانمج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي سيســـتجيب هـــذ  التحـــدايت بسياســـات وبـــرامج  -   ٢

                                         وتفضــي إىل حتقيــق أاتــدات التنميــة املســتدامة، مــع                                               عاليــة اجلــودة ومتكاملــة تتناســب مــع احلقــائق القطريــة 
                                                                                         العمل عن كثب مع الشركاء يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية جلعل منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة قـادرة 

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2017/28
https://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/3
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                                                                                       علن الوفاء مبسؤولياهتا. وأوضح أن برانمج األمم املتحدة اإلمنـائي يشـارك األمـل العـا  يف ر يتـ  ل صـاب  
                                                                             تحدة أفضل يف العمل معا لتحقيق النتائج لصا ح الناس. وأكد علن أن للمجلس التنفيذي            جلعل األمم امل

                                                                                  دورا ال غــع عنــ  يف مســاعدة الــربانمج اإلمنــائي علــن حتقيــق كامــل إمكاانتــ ، وهــذا فــ ن املنظمــة ســـتكفل 
            مـدير الـربانمج                                                                             حصول اتلس علن املعلومات واألدلة اليت حيتـا  إليخبـا لتقـدل التوجيـ  االسـرتاتيجي. وقـال

          مـــع االحـــرتا                                                                إىل إقامـــة شـــراكة قويـــة مـــع اتلـــس علـــن أســـاس حـــوار صـــادق ومفتـــو  ومســـتمر           إنـــ  يتطلـــع
          املتبادلل.       والدعم

              ، فأشار إىل أن     2١2٠-    2١٠٢                                                     وانتقل مدير الربانمج إىل احلديث عن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  -   7
                                        القويـــة والتعليقـــات املســـتمرة مـــن جانـــب اتلـــس.                                           عمليـــة وضـــع اتـــذ  اخلطـــة تســـري بســـرعة بفضـــل املشـــاركة 

                                                                                    وأضات قائاب إن إعداد اخلطة اجلديدة يسرتشد ابالستعراه الشامل الذي جيري كل أربع سنوات، والذي 
                                                                         ، لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية     2١٠٢           أجري يف عا  

( A/RES/      71/243       ــــة ــــربامج العاملي ــــيم املشــــرتك املســــتقل للخطــــة االســــرتاتيجية وال                                                                        (، كمــــا يســــتفيد مــــن التقي
                                              (، والتقيـــيم املشــــرتك للفعاليـــة املؤسســــية لـــربانمج األمــــم        DP/   2017/32 )      2١٠7-    2١٠4                واإلقليميـــة للفــــرتة 

ـــزا  بـــرانمج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي ابعتمـــاد توصـــيات        DP/   2017/21             تحـــدة اإلمنـــائي )  امل                                                           (. وأكـــد علـــن الت
                                                                                           التقييم، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة ابملساواة بل اجلنسل والتعاون فيما بل بلدان اجلنوب. وأوضح أن 

            لــــن حتقيــــق خطـــــة                                                  عن إىل حتســــل قــــدرة الــــربانمج اإلمنـــــائي علــــن مســــاعدة البلــــدان ع              اخلطــــة اجلديــــدة تســــ
                     مـع الرتكيـز علـن الوصـول   -                                                         ، واالستجابة بفعالية لابحتياجات الناشئة يف عامل يزداد اضـطرااب     2١3١    عا 

      لقــدرة                                                                                      إىل أشـد الفئــات فقــرا وهتميشــا. وقــال إنــ  مــن خـابل قيــا  الــربانمج اإلمنــائي بتعظــيم مــزااي  النســبية وا
                                                                                      اجلماعيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، ف نــ  ســيعمل علــن تكييــم اســتجابت  لتناســب  تلــم املطالــب القطريــة، 

                             الدول اجلزرية الصغرية النامية.                                                          سواء كانت من أقل البلدان منوا أو البلدان املتوسطة الدخل أو
                         ور القطري الواسع النطاق؛                                                          واتبع قائاب إن الربانمج اإلمنائي سيستفيد من عروض  الرئيسية: احلض -   ٢

                                                                                           ووجود عابقات طويلة األمد وقائمة علن الثقة مع احلكومات والشركاء؛ والقدرة الفريدة علن إجياد حلول 
                                                                                       إمنائيــة متعــددة القطاعــات ومتكاملــة ومســاعدة البلــدان علــن تنفيــذاتا. وأوضــح أنــ  مــن خــابل العمــل مــن 

                                       مية املستدامة علن الصعيد القطـري واخلـدمات                     منصات دعم أاتدات التن  -                      خابل نقطيت دخول رئيسيتل 
                                ســـيقد  الـــربانمج اإلمنـــائي حلـــوال إمنائيـــة   -                                                     االستشـــارية والتنفيذيـــة يف جمـــال التنميـــة علـــن الصـــعيد العـــاملي 

                                                                                          ملختلم السياقات، ويساعد البلدان علن اتباع املسارات اإلمنائيـة الـيت ختتاراتـا، سـعيا  للوصـول إىل اهـدت 
            حلـوال إمنائيـة                                                           قيـق أاتـدات التنميـة املسـتدامة. وأضـات قـائاب إن تلـك احللـول تتضـمن                   النخبائي املتمثل يف حت

                                                                               ، هتدت إىل إظخبار التقد  امللمـوس وـو حتقيـق أاتـدات التنميـة املسـتدامة علـن الصـعيد القطـري.       صوصة
                                                                                    وأردت قائاب إن كل حل سيخبدت إىل إحداث حتوالت إجيابية ملساعدة البلدان علن حتقيق أاتـدافخبا علـن

  .    2١3١                  طريق حتقيق خطة عا  
                                                                                 وشدد مدير الربانمج علن أن تنفيذ اخلطة اجلديدة يتطلب منوذ  أعمال جمداي من الناحية املالية  -   2

                                                                                           وقــدرة الــربانمج اإلمنــائي علــن الوفــاء مبســؤوليات . واســتدرك قــائاب إن املــوارد العاديــة )األساســية( تســتمر يف 
                                                   ة، يف حــل أن اســرتداد التكــاليم ال يغطــي التكــاليم احلقيقيــة                                   االخنفــاه مــن حيــث القــيم النســبية واملطلقــ

                                                                                         ابلكامل. وبدأ مدير الربانمج استعراضـا منخبجيـا لنمـوذ  أعمـال الـربانمج اإلمنـائي للتعجيـل بتحقيـق نتـائج 
                                                                                       برانجميـة جيــدة بغيـة حتقيــق أاتـدات التنميــة املسـتدامة ووضــع سـيناريواتات هعــل الـربانمج اإلمنــائي مســتداما 

                                                                                يــة املاليــة. وكــان االســتعراه شــاماب، وركــز علــن الشــراكات والتعــاون بــل الوكــاالت، ويتوقــع أن         مــن الناح
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                                                                                 يكتمــل يف غضــون ســتة إىل ااــين عشــر شــخبرا. وأعــرب عــن أملــ  يف أن تعطــي اخلطــة االســرتاتيجية اجلديــدة 
             قش ابلتفصيل يف              واتو موضوع نو   -                                                                للدول األعضاء الثقة لرفع مستوى املوارد األساسية وإمكانية التنبؤ هبا 

                                                إطار احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم )البند الثالث(.
                                                                                  ويف اخلتــا ، أكــد مــدير الــربانمج علــن التــزا  الــربانمج اإلمنــائي لطــ  التنميــة العامليــة، مــع الرتكيــز  -    ٠١

                                                             بوصفخبا األساس الوطيد لعمل . وسيواصل الربانمج اإلمنائي دعم احلكومات       2١3١                  علن تنفيذ خطة عا  
                                                                                      تنفيــذ أاتــدات التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك مــن خــابل بعثــات التعمــيم والتســريع ودعــم السياســات.  يف

                                                                                   وعــابوة علــن ذلــك، ســيدعم الــربانمج اإلمنــائي البلــدان الــيت تعــاين مــن أزمــات ونزاعــات، ويعمــل علــن ســد 
                                                               الفجوة بل العمل اإلنساين والعمل التنموي وبناء القدرة علن الصمود.

                                                                           اتلـــس التنفيـــذي املـــدير اجلديـــد علـــن تعيينـــ  وأاـــع عليـــ  لتوجيخبـــ  الـــربانمج اإلمنـــائي يف وضـــع      واتنـــأ  -    ٠٠
                        ، وذلـك مـن خـابل حـوار وايـق     2١2٠-    2١٠٢                                                       الصيغة النخبائية خلطت  االسـرتاتيجية اجلديـدة وميزانيتـ  للفـرتة 

                ديـدة، وأعربـت عــن                                                                    مـع الـدول األعضـاء. ورحبـت  تلـم الوفـود يف اتلــس ابلتقـد  ا ـرز يف وضـع اخلطـة اجل
                        وأاتـدات التنميـة املسـتدامة       2١3١                                                               ارتياحخبا لر ية أن اخلطة: تعكس توجيخباهتا، وترتكز بقوة علن خطـة عـا  

                                      وتشـارك األمـل العـا  ر يتـ  اإلصـابحية إلعـادة    ،    2١٠٢                                         واالستعراه الرابعي السنوات الـذي أجـري يف عـا  
                               . وعربت تلك الوفود عـن تطلعخبـا إىل     2١3١       طة عا                                                 توجي  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خ

  .    2١٠7                                                                  اعتماد اخلطة اجلديدة يف الدورة االستثنائية للمجلس يف تشرين الثاين/نوفمرب 
                                                                          ورحبـــت الوفـــود ابملخطـــ  التمخبيـــدي للخطـــة اجلديـــدة، الـــذي أكـــد علـــن واليـــة املنظمـــة وميزهتـــا  -    ٠2

                                              قراطي، وبنــاء الســاب ، واملنـــاخ والقــدرة علــن مواجخبـــة                                            النســبية يف جمــاالت التنميـــة املســتدامة، واحلكــم الـــدن
                                                                                       الكــوارث، وذلــك دعمــا ألاتــدافخبا النخبائيــة يف القضــاء علــن الفقــر واحلــد مــن أوجــ  عــد  املســاواة. ورحبــت 
                                                                                     الوفــود أيضــا ابلرتكيــز علــن املســائل الشــاملة لعــدة قطاعــات مثــل املســاواة بــل اجلنســل، واحلــد مــن  ــاطر 

                                                                        كر. وأعربوا عن ارتياحخبم لرتكيز اخلطة اجلديدة علن بناء وتعميق الشراكات داخل                     الكوارث، واإلنعاش املب
                                                                                        منظومــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة وخارجخبـــا، واعتماداتـــا منظــورا شـــاماب لنطـــاق املنظومـــة، تكمـــن الوقايـــة يف 

         ي تتضــمن                                                                                 صــميم . ورحبــوا جدرا  احللــول اإلمنائيــة املتميــزة يف اخلطــة، وأعربــوا عــن ارتيــاحخبم للفصــل الــذ
                                       اخلطة املشرتك بل الصناديق والربامج األربعة.

                                                                                وسـلطت وفــود عديـدة الضــوء علـن أولويــة القضــاء علـن الفقــر واحلـد مــن عـد  املســاواة ابعتباراتــا  -    ٠3
                                                                                     جواتر والية الربانمج اإلمنائي، وركزت علن األسباب اجلذريـة، واحلاجـة إىل الرتكيـز علـن مـن اتـم يف مـؤخرة 

                                                                     شــدد عــدد مــن الوفــود علــن أن اخلطــة اجلديــدة ينبغــي أن تنظــر إىل الــربانمج اإلمنــائي                   الركــب واملخبمشــل. و 
                                                                                      كجخبــة رائــدة يف إصــاب  القطــاع العــا  وبنــاء املؤسســات، وتعزيــز اتتمعــات الســلمية والشــاملة للجميــع، 

ُ                 وكشريك رئيسي يف العمل املتعلق ابملناخ والبيئة لدعم القدرة علن الصمود. وُسل  الضوء علن أاي         ة اتباع                                                                    
                                                                                       هنج قائم علن حقوق اإلنسان، ورأى عدد من الوفود أن الربانمج اإلمنائي يضطلع بـدور متزايـد األايـة يف 

                                          بناء جسور بل العمل اإلنساين والعمل التنموي.
                                                                             وأبــدى أعضــاء اتلــس دعمــا قــواي لنظــا  املنســقل املقيمــل، وشــجعوا علــن إعــادة تنظــيم املــوارد  -    ٠4

                                                                             علن الوفاء ابلتزامات ، مع مواصلة تقاسم التكاليم مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية.                    لضمان قدرة النظا 
                                                                                    واعتـــرب األعضـــاء أن املنســـقل املقيمـــل ونظـــا  املنســـقل املقيمـــل اـــا حجـــر الزاويـــة لتحقيـــق النتـــائج علـــن 

                     ز القيـادة، والكفــاءة،                                                                          الصـعيد القطـري. وينبغــي ملنظومـة األمــم املتحـدة اإلمنائيــة القويـة أن تكــون واجخبـة تــرب 
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                                                                                             والقيمة مقابل املال، واملساءلة، والشـفافية، واألداء. وأشـارت وفـود أخـرى، فيمـا يتعلـق لطـة األمـل العـا  
                                                                                   ل صــاب ، إىل أن إصــاب  نظــا  املنســقل املقيمــل ينبغــي أن يتفــادى تعطيــل كفــاءة النظــا  وقدرتــ  علــن 

                  الوفاء ابلتزامات .
                                                                          وشـــددت جمموعـــة مـــن الوفـــود علـــن أايـــة تلبيـــة االحتياجـــات اخلاصـــة للبلـــدان متوســـطة الـــدخل  -    ٠5

                                                                                         بطريقة شاملة ومتكاملة تركـز علـن التحـدايت املتعـددة األبعـاد. وأكـدوا علـن ضـرورة وضـع معـايري تتجـاوز 
         تموعة إىل                                                                                 نصيب الفرد من الدخل لتجسد الطابع املتعدد األبعاد للتحدايت احلالية واملستقبلية. ودعت ا

                                 ، مبــا يف ذلــك اتبــاع هنــج جديــد لسياســات  “                             التنميــة الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة ”                      إجــراء حــوار مفتــو  بشــأن 
                                                                                     خــرو  أقـــل البلــدان منـــوا مــن اتـــذ  الفئــة واحللـــول املصــممة خصيصـــا للبلــدان اســـتنادا إىل مــواطن الضـــعم 

                              وسـطة الـدخل، فخبـي ةاجـة إىل تبـادل                                                            الفردية فيخبا. وبغية احلفاظ علـن املكاسـب الـيت حققتخبـا البلـدان املت
                                                                                    أفضــل للخــربات وحتســل التنســيق وزايدة تركيــز الــدعم املقــد  مــن منظومــة األمــم املتحــدة. وحثــت اتموعــة 
                                                                                     منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة علــن وضــع اســرتاتيجية طويلــة األجــل شــاملة علــن نطــاق املنظومــة  ســراتا 

                  فقا لابستعراه الذي                                          ق الدعم املقد  إىل البلدان متوسطة الدخل، و                                   لتيسري التعاون اإلمنائي املستدا  وتنسي
       سنوات.            جيري كل أربع

                                                                               ودعــا عــدد مــن الوفــود الــربانمج اإلمنــائي إىل مواصــلة الرتكيــز علــن الظــروت اخلاصــة الــيت تواجخبخبــا  -    ٠٢
           اكات جديدة                                                                            الدول اجلزرية الصغرية النامية من خابل معاجلة االخنفاه يف متويل  األساسي واستخبدات شر 

                                                                                           ووضع اسرتاتيجية جديدة لتعبئة املوارد. وانشدوا الربانمج اإلمنائي زايدة التمويل الطويل األجل الذي نكن 
                                                                                           التنبــؤ بــ  للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، واتــو لــيس طلبــا لنقــل أو تعــديل أو ختفــي  التمويــل املقــد  إىل 

                                           ، وإمنــا لــزايدة املشــاركة وتقــدل اخلــدمات والــربامج.                                              منــاطق أو جمموعــات أخــرى، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا
                                                                                            وشددت الدول اجلزرية الصغرية النامية، إىل جانب البلدان املتوسطة الدخل وأقل البلـدان منـوا، علـن أايـة 
                                                                                               تو  زما  املبادرة والقيادة علن الصعيد الوطين وفوائد التعاون فيما بل بلدان اجلنوب. وأانت وفود أخـرى 

                           واثئـــق بــــرامج قويــــة علــــن الصــــعيد                                                  مج اإلمنــــائي لتعاونــــ  الوايـــق مــــع الــــدول األعضــــاء يف إعــــداد         علـــن الــــربان
         اإلقليمي.    دون
ـــــة املاليـــــة لعـــــا   -    ٠7    (،        DP/   2017/30 )      2١٠٢                                                     ويف معـــــره اإلشـــــارة إىل االســـــتعراه الســـــنوي للحال

                                                            العميق إزاء االخنفاه املستمر يف املوارد األساسية، وحثت بقوة الـدول                               واصلت الوفود اإلعراب عن قلقخبا
                                                                                       األعضــاء، يف حــال قــدرهتا، علــن الوفــاء اباللتزامــات املتعلقــة ابلتمويــل، وزايدة التمويــل األساســي، وتقــدل 

ـــؤ هبـــا وتكـــون متعـــددة الســـنوات وغـــري  صصـــة                            واتـــي الطريقـــة الوحيـــدة لضـــمان   -                                                   مســـااات نكـــن التنب
                                                                              الوجــود العــاملي للــربانمج اإلمنــائي وحيــاد . وطلبــت بعــ  الوفــود أن يضــع الــربانمج اإلمنــائي خطــة         اســتمرار 

                                                                                عمـــل ملعاجلـــة وضـــع املـــوارد األساســـية، يف حـــل التمســـت وفـــود أخـــرى صـــورة أوضـــح للكيفيـــة الـــيت يعتـــز  
                ج يتسـم بقـدر أكـرب                                                                          الربانمج اإلمنائي من خابها االبتعاد عن اتيكل التمويل القائم علـن املشـاريع واتبـاع هنـ

                                                                                               مـن املرونــة والتحويــل. ورحبـوا ةــوارات التمويــل املـنظم ابعتباراتــا أداة لتحســل الـرتاب  بــل املــوارد والنتــائج. 
              تعخبد هبـا يف خطـة                                                                           وحتدث أعضاء اتلس عن أاية متويل أقل البلدان منوا، الفتل االنتبا  إىل االلتزامات امل

              اآلليـات لتوسـيع                                        خرى الربانمج اإلمنائي علن استكشـات احلـوافز و                   وشجعت الوفود مرة أ               عمل أديس أاباب.
       املاوة.      اجلخبات          قاعدت  من 

                                                                           ويف معـره رد مــدير الــربانمج اإلمنــائي، أكــد علـن ضــرورة التفكــري يف الســياق اإلمنــائي اآلخــذ يف  -    ٠٢
              صـعيدين العـاملي                                                                              التطور عند مناقشـة اخلطـة االسـرتاتيجية. وقـال إن الـدروس املسـتفادة مـن التنميـة، علـن ال
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                                                                                   والـــوطين، تشـــري إىل احلاجـــة إىل املرونـــة يف االنتقـــال إىل هنـــج جديـــد. واعتـــرب أن أحـــد التحـــدايت الرئيســـية 
                                                                                    يتمثل يف السعي إىل الوضو  يف التخطي  مع التكيـم مـع الظـروت اإلمنائيـة املتغـرية. ويف معـره  كيـد  

                                   فــت االنتبـــا  إىل التحــدي املتمثـــل يف قيـــاس                                                   علــن أايـــة املســاءلة مـــن خــابل التخطـــي  والرصــد والتقيـــيم، ل
                                                     األداء والكفاءة والفعالية استنادا إىل املقاييس املناسبة.

                                                                              وأكد مدير الربانمج ألعضاء اتلـس التـزا  الـربانمج اإلمنـائي بتعزيـز املسـاواة بـل اجلنسـل ومتكـل  -    ٠2
                        واة بــــل اجلنســــل ومتكــــل املــــرأة                                                         املــــرأة، مبــــا يف ذلــــك مــــن خــــابل التعــــاون مــــع اتيئــــة األمــــم املتحــــدة للمســــا

                                                                                    األمم املتحدة للمرأة(. وأضات قائاب إن الربانمج اإلمنائي يشرتك مـع العديـد مـن الصـناديق والـربامج      اتيئة )
                                                                                   والوكــــاالت املتخصصــــة، ســــواء عــــن طريــــق النــــواحي الربانجميــــة أو اخلــــدمات، مســــتفيدا مــــن املــــزااي النســــبية 

                                                           إلمنائي جقامة منصة عاملية لتقدل اخلدمات االستشارية والتنفيذية يف                                 والتكامل. واعترب أن مقرت  الربانمج ا
                                                                                        جمال التنمية يستند إىل افرتاه أن الربانمج اإلمنائي ليس مرتبطا فقـ  بشـبكة عامليـة مـن اخلـربات وإمنـا اتـو 

                            األمم املتحدة يف حتقيق التنمية.                              جخبة فاعلة فريدة يف الوفاء بوعد 
                                                     أايــــة اســــتمرار الــــربانمج اإلمنــــائي يف تقــــدل املســــاعدة إىل البلــــدان                       وشــــدد مــــدير الــــربانمج علــــن -    2١

                                                                                          املتوسطة الدخل، وأكد علن دور الربانمج اإلمنائي يف دفع االبتكار من أجل حتقيق التنمية. وأشار إىل أن  
                الــيت تــربز قيمتخبــا   “                  املقرتحــات ذات القيمــة ”                         عن الــربانمج اإلمنــائي إىل حتقيــق                        فيمــا يتعلــق ابلتمويــل، سيســ

                                                                                         استنادا إىل عروضخبا ومنصاهتا وخدماهتا اإلمنائية، كوسيلة الجتذاب التمويل من اجلخبات املاوة. وإذ أكد 
                                                                                 مـــن جديـــد التـــزا  الـــربانمج اإلمنـــائي جصـــاب  منظومـــة األمـــم املتحـــدة، شـــدد علـــن أن اخلطـــة االســـرتاتيجية 

  ،     2١٠7               ين الثـــاين/نوفمرب                                      ، الـــيت مـــن املقـــرر أن يعتمـــداتا اتلـــس يف تشـــر     2١2٠-    2١٠٢             اجلديـــدة للفـــرتة 
                                                                            ستكفل املرونة الكافية لابستجابة للقرارات اليت تتخذاتا الدول األعضاء يف اتذا الصدد.

         ، ومشـــروع     2١2٠-    2١٠٢                                                     وأحـــاجمل اتلـــس التنفيـــذي علمـــا مبشـــروع اخلطـــة االســـرتاتيجية للفـــرتة  -    2٠
  .    2١2٠-    2١٠٢                                    اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد للفرتة 

  
                    َّ                          املتعلق ابلتمويل املنظَّم لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي      احلوار  -     اثلثا  

                                                                             توىل مدير مكتـب العابقـات اخلارجيـة والـدعوة، ومـديرة مكتـب اخلـدمات اإلداريـة بـربانمج األمـم  -    22
                               (، واملعلومـات التفصـيلية املتعلقـة     DP/   201   7/30                                                 املتحدة اإلمنائي عره االستعراه السـنوي للحالـة املاليـة )

                                         (، وحالــــة االلتزامـــات بتمويــــل املـــوارد العاديــــة  DP/   2017/30       /Add.     1                               ابالســـتعراه الســـنوي للحالــــة املاليـــة )
   (،        DP/   2017/31          ومــا بعــد  )      2١٠7                                                           لــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والصــناديق والــربامج املرتبطــة بــ  لعــا  

                  تاب  عره مشرتك هما.
                                                                            ورحـب أعضـاء اتلـس ابحلـوارات املتعلقـة ابلتمويــل وطمـو  بـرانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لــدعم  -    23

                اخلــاص، لـدعم متويــل                                                                      احلكومـات يف إجيـاد طرائــق جديـدة لتعزيــز الشـراكات، مــع جخبـات مـن بينخبــا القطـاع
                                                                                          أاتدات التنمية املستدامة. وشددوا علن أاية إصاب  األمم املتحـدة وأن تتسـم منظومتخبـا اإلمنائيـة ابلتوجـ  
                                                                                    وــو حتقيــق النتــائج وابلطــابع االســرتاتيجي واملنســق، ويكــون التمويــل فيخبــا عــاماب موجخبــا ل صــاب . وحفــز 

                                             عدت احلوارات املتعلقة ابلتمويـل الـدول األعضـاء علـن                                           التمويل املنظمات علن الرتكيز علن الوالايت، وسا
                                                                                         اختاذ قرارات اسرتاتيجية. وينبغي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن يسـاعد أعضـاء اتلـس علـن فخبـم أنـواع 
                                                                                           التمويل الابزمة للمخبـا  املختلفـة ودراسـة كيفيـة متويـل النتـائج علـن مسـتوى املنظومـة، علـن أن يقـرتن ذلـك 

https://undocs.org/ar/DP/2017/30
https://undocs.org/ar/DP/2017/30/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2017/31
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                                                     ُ                    للمؤسســات التابعــة لامــم املتحــدة لتشــجيعخبا علــن التعــاون. وطُلبــت تفاصــيل عــن اجلخبــود              بتقــدل حــوافز
                                                                                          املبذولة بل الربانمج اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسـيم، واتيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة 

             ا بـــرانمج األمـــم                                                                        مـــن أجـــل حتســـل احلـــوارات املتعلقـــة ابلتمويـــل املـــنظم، ومعلومـــات عـــن الطريقـــة الـــيت يتبعخبـــ
                                                       املتحدة اإلمنائي لرب  املوارد ابلنتائج يف امليزانية املتكاملة.

                                                                                وطلبــت الوفــود إىل بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تنظــيم احلــوارات املتعلقــة ابلتمويــل مــع فــرادى  -    24
            ة املشـرتكة عـن                                                                              الدول األعضاء واجلخبات املاوة من غري الدول من أجل بناء الثقة وتعزيـز الشـعور ابملسـؤولي

                                                                                   تنفيـــذ اخلطـــة االســـرتاتيجية اجلديـــدة. وينبغـــي لـــربانمج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي تنشـــي  احلـــوارات بوصـــفخبا 
                                                                                      عمليات حكومية دولية تيسراتا الوكاالت وتتحمل الـدول األعضـاء مـن خابهـا املسـؤولية عـن كيفيـة متويـل 

                                        وضع أدوات علن شبكة اإلنرتنت تتسم ابلشفافية                                                  النتائج اإلمنائية يف اخلطة االسرتاتيجية. واقرتحت الوفود 
                                                                                  وتتــــيح للــــدول األعضــــاء اســــتعراه حالــــة التمويــــل. ووجخبــــت الــــدعوة إىل بــــرانمج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي 
                                                                                       لابستفادة من هربت  يف جمال الصناديق الرأسية، واالستفادة من خربات صـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع 

                                           لبنك الدو  وغري  من املؤسسات املالية الدولية.                            اإلنتاجية، وتطوير تعاون  مع ا
                                                                            وإذ أقــرت الوفــود ابلنجاحــات الــيت حققخبــا بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف اجتــذاب األمـــوال  -    25

                                                                                         املخصصة لتنفيذ املشاريع، أعربت عن قلقخبـا إزاء االخنفـاه املسـتمر يف املـوارد األساسـية واعتمـاد املنظمـة 
                                                                     ات املاوـة. وشـددت الوفـود علـن أايـة تـوفري اهياكـل والطرائـق املناسـبة للتمويـل                    علن عدد حمدود من اجلخب

                                                                                      من أجل دعم اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة، واحلاجة إىل توفري ما يكفي مـن التمويـل املناسـب الـذي يتسـم 
     األمــم                                                                              ابملرونــة ونكــن التنبــؤ بــ  مــن أجــل االنتقــال إىل هنــج ذي طــابع برانجمــي أكــرب ولكــي يــؤدي بــرانمج 

                                                                                         املتحدة اإلمنائي دور  املعياري ومخبمت  يف جمـال السياسـات. ورحبـت الوفـود  خبـود الـربانمج املبذولـة إلدارة 
                                                                                        تبعـــات تراجـــع املـــوارد األساســـية، مبـــا يف ذلـــك  ايـــة بنـــود امليزانيـــة الربانجميـــة، وخفـــ  التكـــاليم اإلداريـــة، 

                                        فات املؤسسـية. ورحبـت ابجلخبـود املبذولـة لكفالـة                                                 وتقليل النسبة املخصصة مـن املـوارد األساسـية إىل املصـرو 
                                                                  اسرتداد التكلفة الكاملة وزايدة عدد البلدان املسااة يف املوارد األساسية.

                                                                              والتمست الوفود تفاصيل عن كيفية حترك برانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي صـوب حافظـة الـربامج،  -    2٢
                                               لتمويـل أكثـر التزامـا ابملواعيـد املقـررة وأكثـر كفـاءة                                               واقرتاحات بشأن السبل اليت نكن اتباعخبا لكي يصـبح ا

                                                                                 ونكـــن التنبـــؤ بـــ  ومواءمتــــ  علـــن وـــو أفضــــل. ورحبـــت ابألفكـــار املطروحـــة حــــول كيفيـــة تقليـــل تكــــاليم 
                                                                                    املعامابت من خابل توحيد الربامج ومواءمـة متطلبـات اجلخبـات املاوـة. وطلبـت إىل بـرانمج األمـم املتحـدة 

                                                              التكاليم يعكـس علـن وـو أفضـل تكلفـة التـدخابت املختلفـة وقـدرة البلـدان                         اإلمنائي وضع منوذ  لتقاسم
             املقرتحة لربانمج    “                     االستثمارات االسرتاتيجية ”                                                  الشريكة علن املسااة. والتمس أحد الوفود توضيحا بشأن 

  ج                                                                                          ُ األمم املتحدة اإلمنائي وجخبود  الرامية لتعبئة موارد القطاع اخلاص. وسأل وفد آخر عن كيفية تداخل هُنـ
                                                                                      التمويل املقرتحة مع احللول املخصوصة املقرتحة. والحظت الوفود بقلـق أن بـرانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 

                                     وحثت  علن تقليل ذلك العدد يف املستقبل.      2١٠٢                                   إعفاء  ملعدالت اسرتداد التكاليم يف عا      ٠2    منح 
                         تحـــدة اإلمنـــائي فـــذكر أن اخلطـــة                                                     ورد  مـــدير مكتـــب العابقـــات اخلارجيـــة والـــدعوة بـــربانمج األمـــم امل -    27

                                   اتي األدوات الرئيسية اليت يعاجل من خابل       2١2٠-    2١٠٢                                            االسرتاتيجية وامليزانية املتكاملة للموارد للفرتة 
                                                                                    الربانمج جوانب اخللل بل املوارد األساسية/غري األساسية. وسـعن الـربانمج إىل االسـتعانة ابخلطـة اجلديـدة 

                                                            نتـــائج مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء. وكـــان أســـاس اجلخبـــود إقنـــاع الـــدول                               لتعبئـــة التمويـــل الـــابز  لتحقيـــق ال
                                                                                      األعضاء بتمويل املوارد األساسية علن أعلن مسـتوايهتا مـن السـنوات اخلمـس عشـرة السـابقة، األمـر الـذي 
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                                                                                    مـــن شـــأن  أن يـــؤدي إىل زايدة املـــوارد األساســـية زايدة كبـــرية. وســـعن الـــربانمج اإلمنـــائي إىل توســـيع قاعـــدة 
                                                                                    ل لديــ  لتشــمل مزيــدا مــن التنــوع، مبــا يف ذلــك مــن البلــدان املســتفيدة مــن الــربامج، والقطــاع اخلــاص.     املــاو

                                                                                   وركزت اجلخبود املشرتكة بـل الوكـاالت علـن كيفيـة ضـمان قـدر أكـرب مـن االتسـاق يف احلـوارات الـيت هريخبـا 
                         اتفاق التمويل املقرت  الذي                                                                    املؤسسات بشأن التمويل املنظم، مع إبراز النتائج واألعمال املشرتكة. ويشكل 

                                                                                       تقد  ب  األمل العا  جزءا من تلك اجلخبود. ويسعن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل وضـع آليـات متويـل 
                                                                                        مبتكــرة مــع جمموعــة متناميــة مــن الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص املخبتمــل بتحقيــق أاتــدات التنميــة املســتدامة. 

                                            ع بــل املــوارد األساســية ومســااات احلكومــات يف تغطيــة                                      واتنــاك هنــج أخــرى مطروحــة للمناقشــة مثــل اجلمــ
                                                                                    تكاليم املكاتـب ا ليـة، وتكثيـم جـوالت احلصـول علـن التعخبـدات احلكوميـة الدوليـة، وتبسـي  املشـاريع 
                                                                                           الدوليــة، وتعزيــز اجلخبــود املشــرتكة بــل الوكــاالت مــن أجــل تعبئــة املــوارد لصــناديق التمويــل اجلمــاعي التابعــة 

             لامم املتحدة.
                                                                             وأكــدت مــديرة مكتــب اخلــدمات اإلداريــة بــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــن أن تعبئــة املــوارد  -    2٢

                                                                                        علن مستوى املنظومة وجخبود التمويل ال تزال تشـكل حتـداي. وأظخبـرت املرحلـة التجريبيـة مـن توحيـد األداء 
              ن مؤسســـات األمـــم                                                                    أن الصــناديق املوحـــدة متثـــل حمركـــات قويـــة ل صــاب . ويتمثـــل التحـــدي التنفيـــذي يف أ

                                                                                    املتحــدة اإلمنائيــة متوهــا الــدول األعضــاء علــن أســاس فــردي. واتنــاك خيــاران ملواجخبــة اتــذا التحــدي: نكــن 
                                                                                       للدول األعضاء أن توفر متويل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي للربامج املشرتكة بل الوكاالت علن أن أيخـذ 

                                                   ناديق االستئمانية املتعددة الشركاء الـيت يـديراتا الـربانمج                                               الربانمج بزما  القيادة، أو أن تودع التمويل يف الص
                                                                                        واملتاحـة ملنظومـة األمــم املتحـدة. وينبغــي تنظـيم اتــذين اخليـارين والتمويـل املقــد  مـن خابهمــا بشـكل يتســم 
                                        ُ                                         ابلوضــو  علــن أن تقــد  حــوافز للعمــل املشــرتك، وتُبعــث الرســالة نفســخبا يف كــل جملــس تنفيــذي. وأكــدت 

                                                                  دول األعضــاء ابتفاقــات اســرتداد التكــاليم علــن الصــعيد القطــري لتمكــل الــربانمج                  علــن ضــرورة تقيــد الــ
                                                                                 اإلمنـــائي مـــن التقليـــل مـــن اإلعفـــاءات الـــيت يقـــدمخبا ملعـــدالت اســـرتداد التكـــاليم؛ وطرحـــت فكـــرة تطبيـــق 
                                                                                  معدالت متباينة السرتداد التكاليم حسب حجم اإلنفـاق. وقالـت إن تقـدل تقـارير مشـرتكة إىل اجلخبـات 

                                                                              ة يعـــد طريقـــة أكفـــأ ابلنســـبة لـــربانمج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي إلبـــاب  الـــدول األعضـــاء. وأفـــادت أن     املاوـــ
                                                                                        الربانمج ملتز  ابلشفافية ومستعد ملناقشة التفاصـيل مـع أعضـاء اتلـس. ويعمـل بنشـاجمل علـن تزويـد الـدول 

                       يقا هذ  الغايـة. وأشـارت                                                                    األعضاء بتقارير يف التوقيت املناسب وإصاب  نظام  املركزي لتخطي  املوارد حتق
                                                                                  إىل أن دعــم متويــل األاتــدات نثــل حتــداي يســتعد الــربانمج اإلمنــائي ملواجخبتــ  مــن أجــل تعزيــز قــدر كبــري مــن 
                                                                                   التمويـــل اإلمنـــائي. ويشـــمل اتــــذا مســـاعدة البلـــدان املســـتفيدة مــــن الـــربامج علـــن التفكـــري االســــرتاتيجي يف 

                                      مـــن خـــابل الـــنظم الوطنيـــة اخلاصـــة هبـــا. ويف اتـــذ                                             اســـتثماراهتا اإلمنائيـــة ةيـــث تســـتخد  متويـــل األاتـــدات
                 ة القطـاع اخلـاص مـع                                                                       احلاالت، يعمل الربانمج اإلمنائي علن كفالة أن تتماشـن املبـادرات ذات الصـلة بتنميـ

  .    2١3١              مبادئ خطة عا 
                                                                             وأشار انئب مدير مكتب اخلدمات اإلدارية بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن الربانمج متكن  -    22
                                                                                      ختفيم أار أسعار الصرت علن املوارد األساسية، بفضل الدفعات املالية املنتظمة اليت تقدمخبا اجلخبات    من 

                                                                                       املاوة واملعلومات اجليدة. وتـرتب  أكـرب التحـدايت ابملـوارد غـري األساسـية. وحتسـل القـدرة علـن التنبـؤ مـن 
                            اتلـس زايدة القـدرة علـن التنبـؤ                                                             شأن  أن ييسر علن الربانمج اإلمنائي التحوجمل للمسااات. وانشد أعضاء

                                                                                       ابملسااات غري األساسية. ومل يكتمل بعد العمل اجلاري يف مشروع امليزانيـة املتكاملـة بشـأن االسـتثمارات 
                                                                                   االســرتاتيجية املقرتحــة، إال أن بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي سيشــارك عــن كثــب يف اتــذ  املســألة. وعلــن 
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                                                        كــاالت، يشــارك بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف العديــد مــن الــربامج                            صــعيد املســااات املشــرتكة بــل الو 
                                                                                  املشـــرتكة مـــع مؤسســـات األمـــم املتحـــدة علـــن الصـــعد العـــاملي واإلقليمـــي والقطـــري. وأشـــار إىل أن مفخبـــو  
                                                                                      التمويــل املخــتل  يــرتب   ميــع احللــول الــيت وضــعنااتا خصيصــا، مبــا يف ذلــك التمويــل التقليــدي املقــد  مــن 

                 ِّ                                                                   . ومن املخبم أن حيد ِّث برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أدوات  التمويلية اليت ينبغي أن تشمل املنح         خابل املنح
                                                                                       القائمة علن األداء، والصناديق والقروه. ويسـعن الـربانمج إىل االسـتفادة مـن شـراكت  مـع صـندوق األمـم 

                                                 املتحدة للمشاريع اإلنتاجية من أجل حتقيق تلك الغاية.
                                            بشـــــــأن احلـــــــوار املتعلـــــــق ابلتمويـــــــل املـــــــنظ م لـــــــربانمج األمـــــــم     2١ /    2١٠7       القـــــــرار            واختـــــــذ اتلـــــــس -    3١

        اإلمنائي.       املتحدة

        التقييم -      خامسا  
                                                                            عــره مــدير مكتــب التقيــيم املســتقل بـــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقيــيم اخلطــة االســـرتاتيجية  -    3٠

                  (، وقــد  مــدير مكتــب        DP/   2017/32 )      2١٠7-    2١٠4                                             للــربانمج اإلمنــائي وبراجمــ  العامليــة واإلقليميــة للفــرتة 
   (.       DP/   2017/33                                                           دعم الربامج والسياسات بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ردود اإلدارة )

                                                  وابلتـزا  اإلدارة ابلتصــرت بنـاء علــن التوصـيات الــواردة يف                                   ورحبـت جمموعــة مـن أعضــاء اتلـس ابلتقيــيم  -    32
                                                                                                التقييم. وطلبت إىل برانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن يسـتفيد مـن النتـائج عنـد وضـع الصـيغة النخبائيـة مـن اخلطـة 

                                         . وشـجعت الـربانمج علـن االسـتعانة مبكتـب التقيـيم     2١2٠-    2١٠٢                                        االسرتاتيجية وإطار النتائج املتكاملة للفـرتة 
                                                                                              ملســـتقل كـــأداة لتحســـل الفعاليـــة التنظيميـــة ونتـــائج الـــربامج، وكـــررت التأكيـــد علـــن أايـــة تـــوفري التمويـــل الكـــايف  ا

                                                                                        ملكاتــب التقييمــات املســتقلة ومراجعــات احلســاابت والتحقيقــات. وأشــارت اتموعــة إىل مــواطن القــوة والضــعم 
                                   مكــن أن يقــد  مزيــدا مــن اإلرشــادات بشــأن                                                         لــدى بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، فقالــت إن التقريــر كــان مــن امل

                                                                                                املــزااي النســبية. وأعربــت اتموعــة عــن قلقخبــا إزاء اخنفــاه نســبة التمويــل األساســي والتبــاين يف تعبئــة املــوارد بــل 
                                                                                 جمــــاالت النتــــائج. وشــــجعت الــــربانمج اإلمنــــائي علــــن وضــــع اســــرتاتيجية لتحســــل اخللــــل بــــل املــــوارد األساســــية 

                                             ن بينخبا احلوار مع اجلخبات املاوة احلالية وا تملة                األساسية، بطرق م    وغري
                                                                            وشـجعت اتموعـة الـربانمج اإلمنـائي علـن تصـميم منـاذ  للـربامج والتمويـل لابسـتجابة للسـياقات  -    33

                                                                                      القطرية املختلفة، وال سيما البلدان املتوسطة الدخل، وذلك يف منـوذ  األعمـال اجلديـد اخلـاص ابلـربانمج. 
                                                                   يــيم أشــار إىل خطــر إجيــاد نظــا  مــواز مــن املــوظفل احلكــوميل، وأوصــت بــرانمج األمــم                 ونواتــت إىل أن التق

                     ِّ                                                              املتحدة اإلمنائي  ن يقي ِّم  اطر تقـوي  اخلـدمات املدنيـة مـن خـابل تقـدل الـدعم االستشـاري مـن خـار  
          ذ  األعمـال                                                                                امليزانية علن املدى الطويل. وأعربـت اتموعـة عـن أملخبـا يف أن تقـد  اخلطـة االسـرتاتيجية ومنـو 

                                                                                              اجلديدان تفاصيل عن دور املكاتب اإلقليمية ومتويلخبا. وابملثل، أقرت اتموعة بدعم التقييم لتعزيـز القيـادة 
                                                                                      الفكريــة لــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، فاقرتحــت أن حيــدد الــربانمج دور  التكــاملي ابلتعــاون مــع البنــك 

                            حوث وحتليل السياسات العامة.                                          الدو  الذي ينفذ استثمارات كبرية يف جماالت الب
                                                                                    وفيمــا يتعلــق ابســتدامة التــدخابت، طلبــت اتموعــة إجــراء حتليــل أفضــل للعوامــل اخلارجيــة والداخليــة،  -    34

                                                                                         وال ســيما مــن أجــل وضــع امليزانيــة القائمــة علــن النتــائج. وشــجعت الــربانمج اإلمنــائي علــن أن يكــون يف طليعــة 
                                                           بــذل املزيـــد مــن اجلخبـــود يف حتقيـــق قيمــة للـــربامج مقابــل األمـــوال. وابملثـــل،                                  اجلخبــود العامليـــة ل بــاب  عـــن النتـــائج و 

                                                                                          شجعت الـربانمج اإلمنـائي علـن تكثيـم جخبـود  املبذولـة ملواءمـة الـنظم حتقيقـا لقـدر أكـرب مـن املشـاركة يف الربجمـة 
      امة.                                                                                    والتنفيذ. واقرتحت إزالة العقبات البريوقراطية لتيسري أداء منابر دعم أاتدات التنمية املستد
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                                                                  وعلـــــن صـــــعيد احلكـــــم الـــــدنقراطي، شـــــجعت اتموعـــــة الـــــربانمج علـــــن الـــــدخول يف حـــــوار مـــــع  -    35
                                                                                       احلكومات من أجل تعزيز املسؤولية واألولوايت الوطنية وكذلك مبادئ حقوق اإلنسـان وكرامتـ . وتوقعـت 

            كـــررت اتموعـــة                                                                        اتموعـــة أن تعمـــل اخلطـــة االســـرتاتيجية اجلديـــدة علـــن تطـــوير اتـــذا اتـــال أكثـــر. وابملثـــل،  
                                                                                     التأكيــد علــن أن الــربانمج ينبغــي لــ  أن يكثــم عملــ  يف جمــال املســاواة بــل اجلنســل ومتكــل املــرأة. وحثتــ  
                                                                                       علن أن يكفل تعميم املساواة بل اجلنسل يف مجيع جماالت الربجمة وإدما  الرجال والفتيان، ابلشراكة مـع 

        للمرأة.                 اتيئة األمم املتحدة
                                                            إيضــاحات حـول مــا إذا كـان التقيــيم يشـمل مجيــع جوانـب الربجمــة يف بــرانمج                 وطلـب أحــد الوفـود  -    3٢

                يف توصـيات . وشـدد     ٠٢                                                                   األمم املتحدة اإلمنائي واألسباب اليت هعل  علن ما يبدو يعطي األولوية للخبدت 
                                                                                     الوفد علن أن اتلس ينبغي ل  أن يشـارك يف اإلشـرات علـن مجيـع أنشـطة بـرانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، 

                                                                                  ا يف ذلــك األنشــطة املتعلقــة ببنــاء الســاب  وحقــوق اإلنســان والــيت أشــار إىل أهنــا ال تنــدر  ضــمن واليــة  مبــ
                                                                                 الـــربانمج. وشــــدد الوفــــد علــــن أن اتلـــس مل يعــــدل ترتيبــــات الربجمــــة يف بـــرانمج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي يف 

                         مج تغطيــة الــزايدة املقرتحــة يف                                                               الســنوات األربــع املاضــية، وطلــب تفاصــيل عــن الطريقــة الــيت يعتــز  هبــا الــربان
                                اإلنفاق يف البلدان املتوسطة الدخل.

                                                                              ورد مـدير مكتــب التقيـيم املســتقل بـربانمج األمــم املتحـدة اإلمنــائي، فشـر  الصــعوابت الكامنــة يف  -    37
                                                                                             تقييم امليزة النسبية، األمر الذي يستلز  حتليل البياانت الواردة من مؤسسات األمم املتحدة األخـرى. وركـز 
                                                                                         التقييم علن جماالت خربة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. واشتمل التقييم علن مجيع أعمال الربانمج، لكن  
                                                                                        أفــاد فقــ  عــن اتــاالت الــيت تكــون فيخبــا النتــائج واألدلــة واضــحة، واتــي وارســة تقييميــة معتــادة. وقــال إن 

                            حــوال. وقــد  التقريــر إفــادة عــن                                                             فريقــا دوليــا اعتمــد التقيــيم وشــدد علــن أنــ  غــري متحيــز  ي حــال مــن األ
                                                                               ألن  من جماالت تركيز الربانمج، وإن مل يكن علن سبيل األولوية. وذكر أن التوصـيات الـواردة     ٠٢     اهدت 

ْ  ِّ                                                تـُْفرِّجمل يف طابعخبا اإللزامي، واتي مخبمة تقع ضمن والية اتلس.             يف التقييم مل  ُ  
                              ملتحـدة اإلمنـائي إىل أن جمـاالت امليــزة                                                  وأشـار مـدير مكتـب دعـم الـربامج والسياســات بـربانمج األمـم ا -    3٢

                                                                                            النسبية للربانمج اإلمنائي مواقـة توايقـا جيـدا. واسـتنادا إىل النتـائج يف تلـك اتـاالت، يـدرك الـربانمج اتـاالت 
                                                                                          اليت حيتا  فيخبـا إىل مضـاعفة اجلخبـود، ومنخبـا املسـاواة بـل اجلنسـل. وفيمـا يتعلـق ابلتمويـل، ينبغـي أن ينصـب 

                                                                                  تقرار املـوارد األساسـية، الـيت يـرى الـربانمج أهنـا أمـر قابـل للتحقيـق يف ضـوء التقلبـات السـابقة.              الرتكيز علـن اسـ
                                                                                 ومـــن شـــأن القيـــا  بـــذلك أن يســـاعد علـــن معاجلـــة االخـــتابالت يف جمـــاالت التمويـــل األخـــرى. وفيمـــا يتعلـــق 

                  فـرغل وعقـود اخلـدمات                                                                     ابملسائل التعاقدية، يسعن الربانمج إىل التوصل إىل حل وس  بل عقود املوظفل املت
                                                                                              االستشـارية للتعــوي  عـن حالــة امليزانيـة الصــارمة. وتعــاون الـربانمج مــع العديـد مــن مصـارت التنميــة اإلقليميــة 
                                                                                          والعامليـــة، مبـــا يف ذلـــك البنـــك الـــدو ، يف معاجلـــة املســـائل املتعلقـــة  ســـباب النـــزاع، والتنميـــة احلضـــرية، وهنـــج 

                                                          تعمــيم والتســريع ودعــم السياســات مــن أجــل تنفيــذ األاتــدات. وأكــد أن                               جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف ال
                                    . ومل يعمـل الـربانمج يف جمـال احلكـم إال مبوجــب   ٠٢                                               الـربانمج ال يـرى أن التقيـيم أفـرجمل يف الرتكيـز علـن اهـدت 

                                                                                         اتفاق ات  مع احلكومات الوطنية ويف ظل احرتا  كامل للمسؤولية الوطنية إدراكا من  حلساسية املسألة.
                                             بشأن تقييم اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة     2٠ /    2١٠7                          واختذ اتلس التنفيذي القرار  -    32

                                                 اإلمنائي وبراجم  العاملية واإلقليمية ورد اإلدارة علي .
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                                 الربامج القارية واملسائل ذات الصلة -      سادسا  
                          إلمنائي عره اتذا البند وقدمت                                                       تولت مديرة املكتب اإلقليمي ألفريقيا يف برانمج األمم املتحدة ا -    4١

                                                                                        ة عامة عن الربامج القطرية اخلمسة عشر املعروضة علن اتلس إلقراراتا، وكذلك عن متديد سبعة برامج 
ـــدول  ـــدول العربيـــة وأورواب ورابطـــة ال                                                                                            قطريـــة. وتـــوىل املـــديرون اإلقليميـــون ألفريقيـــا وآســـيا وا ـــي  اهـــادئ وال

                                                                البحر الكارييب عره وبيان الربامج القطرية لكل من: بوليفيا، ومجخبوريـة                                  املستقلة وأمريكا الابتينية ومنطقة
                                                                                              أفريقيــا الوســطن، وكوســتاريكا، واجلمخبوريــة الدومينيكيــة، وغينيــا، واهنــد، وقريغيزســتان، ونيبــال، ونيجــرياي، 

            ون اإلقليميـة                                                                                     واببوا غينيا اجلديدة، ومجخبورية مولدوفا، وسري النكا، والسودان، وأوكرانيـا، ووايقـة الـربامج د
                                                                                        للبلــدان واألقــاليم اجلزريــة يف ا ــي  اهــادئ، فضــاب عــن التمديــد األول لفــرتة ســنة واحــدة للــربامج القطريــة 
                                                                                                 جلمخبورية الكونغو الدنقراطية، وغينيا االستوائية، وجنوب السـودان، واجلمخبوريـة العربيـة السـورية، والتمديـد 

                                                      نوب أفريقيا، والتمديد االستثنائي الرابع لفرتة سنة واحدة                                       األول لفرتة مخسة عشر شخبرا للربانمج القطري جل
                                                                   للربانمج القطري لليبيا والتمديد الثالث ملدة سنتل للربانمج القطري لليمن.

                                                                            وأدىل أعضــاء اتلــس الــذين كانــت الــربامج القطريــة لبلــداهنم معروضــة علــن اتلــس الستعراضــخبا  -    4٠
                                                         ملنظـور الـوطين. وسـلطوا الضـوء علـن العمليـة التشـاركية املتبعـة يف                                      وإقراراتا بتعليقات علن تلك الربامج مـن ا

                                                                                            تصميم الربامج القطرية، مع التشديد علـن أايـة املسـؤولية الوطنيـة واالحتياجـات الوطنيـة، واإلاـازات الـيت 
                                                                                   حققتخبــا شــراكاهتم مــع الــربانمج اإلمنــائي علــن املســتوى القطــري. وحــذر أحــد الوفــود الــدول مــن اســتغابل 

                                        ات اتلس للتعبري عن مواقم ذات طابع سياسي.      اجتماع
                                      ، واثئـــــق الــــربامج القطريــــة لكــــل مــــن: بوليفيـــــا  7 /    2١٠4                               واســــتعره اتلــــس وأقــــر، وفقــــا لقــــرار   -    42
( DP/DCP/BOL/           3 ( ومجخبورية أفريقيا الوسطن ،)                           DP/DCP/CAF/           4 ( وكوستاريكا ،)               DP/DCP/CRI/           3  ،)   

   (،  DP/DCP/IND/           3          (، واهند ) DP/DCP/GIN/           3           (، وغينيا ) DP/DCP/DOM/           3                       واجلمخبورية الدومينيكية )
         (، واببــوا  DP/DCP/NGA/           3           (، ونيجــرياي ) DP/DCP/NPL/           3           (، ونيبــال ) DP/DCP/KGZ/           3            وقريغيزســتان )

             (، وســـــــــــري النكـــــــــــا  DP/DCP/MDA/           3                    (، ومجخبوريـــــــــــة مولـــــــــــدوفا ) DP/DCP/PNG/           2              غينيـــــــــــا اجلديـــــــــــدة )
( DP/DCP/LKA/           3 ( والســـودان ،)             DP/DCP/SDN/           3 ( وأوكرانيــــا ،)              DP/DCP/UKR/           3  ووايقــــة الــــربامج ،)                 

   (. DP/DSP/PIC/           2                       م اجلزرية يف ا ي  اهادئ )                            دون اإلقليمية للبلدان واألقالي
                                                                                    ووافق اتلس علن التمديـد االسـتثنائي الرابـع للـربانمج القطـري لليبيـا ملـدة سـنة واحـدة للفـرتة مـن  -    43
                               الثالث للربانمج القطري لليمن ملدة            ، والتمديد     2١٠٢                 كانون األول/ديسمرب       3٠                     كانون الثاين/يناير إىل   ٠

  ؛    2١٠2                 كانون األول/ديسمرب       3٠   إىل       2١٠٢                  كانون الثاين/يناير      ٠              سنتل للفرتة من 
                                                                                      وأحاجمل اتلس علما ابلتمديد األول للربامج القطرية للجمخبورية العربية السورية ومجخبورية الكونغو  -    44

      كــانون       3٠                     كــانون الثاين/ينــاير إىل      ٠           ة واحــدة مــن                                                 الدنقراطيـة وجنــوب الســودان وغينيــا االســتوائية ملــدة سـن
ـــا لفـــرتة مخســـة عشـــر شـــخبرا مـــن     2١٠٢           األول/ديســـمرب                                                                  ، والتمديـــد األول للـــربانمج القطـــري جلنـــوب أفريقي

  .    2١٠2          آذار/مارس     3٠   إىل       2١٠٢                  كانون الثاين/يناير   ٠
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                                     صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   -          خامس عشر
                                                           نفيذيـــــة لصـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة للمشـــــاريع اإلنتاجيـــــة  ـــــة  عـــــن اســـــتعراه                 قـــــد مت األمينـــــة الت -    45

ٌ                                    (، تاباتا عرٌه مفص ل عن االستعراه قد م  مدير مكتب        DP/   2017/36                           االحتياطي التشغيلي للصندوق )           
                                           املالية واإلدارة يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.

                                                                         ورحـــب أحــــد الوفــــود ابخلطــــوة الــــيت اختــــذاتا الصــــندوق لتحســــل املنخبجيــــة الــــيت يتبعخبــــا يف إعــــادة  -    4٢
                                                                                       حسـاب االحتيـاطي التشـغيلي اخلـاص بــ ؛ وأعـرب عـن تقـدير  لكــون العمليـة قائمـة علـن األدلــة، ورأى أن  

َ   ملعتَمـد                                                                                التغيريات املقرتحة ستكون مفيدة يف إطار حتديث أساليب عمـل الصـندوق. ورح ـب الوفـد ابلـنخبج ا    
                   ، وشــجع الصــندوق علــن     2١2٠-    2١٠٢    ِّ                                             مــن قِّبــل الصــندوق يف وضــع إطــار  االســرتاتيجي املقبــل للفــرتة 

                                                                                      اإلبقاء علن وجود  يف مجيع بلدان جزر ا ي  اهادئ، بصرت النظر عن مركزاتا كبلدان متوسـطة الـدخل 
                            اإلطار االسرتاتيجي ججـراء املزيـد                                                                       أو بلدان تنتمي إىل فئة أقل البلدان منوا . ورح ب الوفد اباللتزا  الوارد يف

                                                                                       مـن تقييمـات األاـر ودراسـات احلالــة الـيت تتنـاول، مـن منظـار أوســع، تـد خابت الصـندوق وكيفيـة اجتــذاهبا 
َ                                                        للتمويل املوج   للمتابعة. وشج ع الصندوَق علن ضمان أن يكون اإلطار أكثر وضوحا  بشـأن التزامـ  ببنـاء                                       

                                                               الربامج اليت ينفذاتا يف جمال اإلدما  املا  علن نوعيـة حيـاة النسـاء وعلـن                               قاعدة أقوى لادلة املتعل قة  ار 
َ                       النمـــو االقتصـــادي تتمعـــاهتن  ا ليـــة يف األجـــل الطويـــل. وحـــث  الصـــندوَق علـــن االســـتفادة مـــن خـــربات                                                          
َ                                               منظمــات األمــم املتحــدة، وكــذلك الشــراكات املربَمــة خــار  نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة، مــن أجــل تعزيــز                                       

                                                                                     التحـــويلي لعملـــ . وأعلـــن الوفـــد التزامـــا  متعـــدد الســـنوات ابملســـااة يف امليزانيـــة األساســـية ملـــدة اـــابث       األاـــر
                                                                                      سنوات؛ وانشد الدول األعضاء األخرى زايدة مساااهتا األساسية يف الصندوق، والنظر يف الدور الرئيسي 

ــــــك يف إطــــــار املناقشــــــات األو  ــــــدان منــــــوا ، وذل ــــــ  لصــــــا ح أقــــــل البل ــــــة     ســــــع ن                                                           الــــــذي يؤدي                    طاقــــــا  بشــــــأن ميزاني
        اإلمنائي.       الربانمج

                                                                                       وأقر  وفد آخـر ابلـدور الفريـد للصـندوق يف مسـاعدة البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا ،  -    47
                                                                                          علن حتقيق أاتدات التنمية املستدامة. واإلطـار االسـرتاتيجي اجلديـد يتـيح للصـندوق دعـم أقـل البلـدان منـوا  

                             ائية الوطنية. وأعـرب الوفـد عـن                                                               لابرتقاء إىل مركز البلدان املتوسطة الدخل، وكذلك لتحقيق األاتدات اإلمن
                                                                                        تقدير  للنخبج الذي يتبع  الصندوق يف متويل تنفيذ اتذ  األاتدات، والذي يشمل إشـراك اتتمعـات ا ليـة 
                                                                                     يف دفع عجلة االستدامة إىل األمـا  مـن خـابل تنفيـذ املشـاريع االبتكاريـة، كمـا رح ـب بعمـل الصـندوق يف 

                                            ابملنخبجيــة املنق حــة املعتمــدة إلعــادة حســاب االحتيــاطي                                         حشــد التمويــل مــن القطــاع اخلــاص. ورحــب الوفــد
َ                                                           التشغيلي، وكذلك ابلتنقيحات املقرتَ  إدخاها علن املنخبجيات املتعلقة ابملوارد األساسية وغري األساسية.                                

                                                                                      وأشارت األمينة التنفيذية للصندوق إىل أن الصندوق رمبا يبدأ يف تنفيذ املنخبجية اجلديدة املتعلقة  -    4٢
                                                                                        ارد األساسية وغري األساسية علن وج  السرعة، وأن   سيواصل تقدل التقارير إىل اتلس ومناقشة حالة     ابملو 

                         االحتياطي من اآلن فصاعدا .
                                     حـــول اســـتعراه االحتيـــاطي التشـــغيلي لصـــندوق     22 /    2١٠7                            واعتمـــد اتلـــس التنفيـــذي القـــرار  -    42

                               األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية.
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                        ندوق األمم املتحدة للسكان              اجلزء املتعلق بص  
 

                                                                  بيـان املـديرة التنفيذيـة، واخلاـة االسـلاتيجية لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان   -     ً      ً سابعاً واثمناً 
                                                 ، مبا يف ذلك الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة     8180-    8102      للفلة 

                               للورق(، أشارت املديرة التنفيذية                                                           يف بياهنا أما  اتلس التنفيذي )متا  علن بوابة اخلدمات املوف رة  -    5١
         واتـــي األوىل   -  (       DP/FPA/       2017/9 )      2١2٠-    2١٠٢                                           ابلنيابـــة إىل أن اخلطـــة االســـرتاتيجية اجلديـــدة للفـــرتة 

     فادت    اسـت  -      2١3١                                                                   من بل اابث خط  اسرتاتيجية تصب  يف خانة حتقيق خطة التنمية املسـتدامة لعـا  
                                                                                    مـن العمليـة التشـاورية الشـفافة الــيت أجريـت مـع أعضـاء اتلـس واجلخبــات صـاحبة املصـلحة. وتعكـس اتــذ  

                                                    وأاتــدات التنميــة املســتدامة، وترتكــز علــن بــرانمج عمــل املــؤمتر       2١3١       َ                        اخلطــة خطــَة التنميــة املســتدامة لعــا  
       . واتـذ      2١٠٢             السنوات لعا                                                              الدو  للسكان والتنمية وعلن خطة اإلصاب  املتصلة ابالستعراه الرابعي 

              كمــا اتــو مبــل  يف     -                                                                           الر يــة املتمثلــة يف زايدة فعاليــة التعــاون والتفكــري االبتكــاري يف منظومــة األمــم املتحــدة 
ُعد ة من جانب برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم 

ُ                                                  الفصل الوارد يف اخلطة واملشرتَك بل اخلط  امل
             َ                         

                                                               يئة األمم املتحدة للمساواة بل اجلنسل ومتكل املرأة )اتيئة األمم املتحـدة           يونيسم( وات  ال                املتحدة للطفولة )
                                                                                   واملتمثلة أيضا  يف حتقيق قدر أكرب من االتساق والتكامل والشراكات الشاملة، ترمي، بعناصراتا   -        للمرأة( 

     يعمل                                       . وإن  الصندوق ملتز  هبذا التحدي، واتو “                           عد  ختل م أحد عن ركب التنمية ”                جمتمعة ، إىل ضمان 
                                                                                           علن تعبئة املوارد وحشد الدعم السياسي وتوسيع نطاق الشراكات، علن وو يتسم بسرعة األداء واملرونة.

                                                                               وأشارت إىل أن اخلطة اجلديدة هتدت إىل البناء علن املـزااي النسـبية للصـندوق، وتتضـمن إدخـال  -    5٠
                              وترمي اخلطة كذلك إىل توسيع نطاق                                                              تغيريات من شأهنا تعزيز جخبود  وتعزيز االتساق والفعالية والكفاءة. 

                                                                            عمـــل الصـــندوق، ابلرتكيـــز علـــن حتقيـــق اـــابث نتـــائج تفضـــي إىل حتـــو الت وتتمحـــور حـــول النـــاس، اتـــي: 
                        )ب( عــد  حــدوث أي حالــة مــن                                                       عــد  تــرك أي حاجــة مــن احتياجــات تنظــيم األســرة غــري ملب ــاة؛ و    )أ(

                             مارســــات الضــــارة والعنــــم اجلنســــاين.              ) ( انعــــدا  امل                                          حــــاالت الوفيــــات النفاســــية الــــيت نكــــن اتقا اتــــا؛ و
                                          ا ــور األساســي الــذي ســرتكز عليــ  جخبــود الصــندوق يف    “               ا ركــات الرئيســية ”                      وســتكون تلــك النتــائج أو 

   “                  أاتـــدات حمـــد دة بعينخبـــا ”                                                              جمـــاالت الـــدعوة واالتصـــال والشـــراكات وتعبئـــة املـــوارد، وذلـــك يف إطـــار حتقيـــق 
                                                     لي ، سيعمل الصندوق علن ما يلي: )أ( تعزيز نظم الرعاية                                             واستنادا  إىل النخبج القائم علن احلقوق. وبناء ع

                                                                                   الصــحية الوطنيــة مــن خــابل تــوفري الرعايــة اجليــدة، وحتقيــق اإلنصــات يف احلصــول عليخبــا، وتــوفري احلمايـــة 
                        ُ                                                    )ب( تعزيز قدرة املكاتب الُقطرية علـن مجـع البيـاانت وحتليلخبـا واسـتخدامخبا لتحديـد أوجـ                االجتماعية؛ و

                                                                      بعخبــا؛ وضـــمان تــوفري اســتثمارات حمــددة األاتـــدات؛ وحتقيــق األاتــدات اإلمنائيــة الوطنيـــة؛                عــد  املســاواة وتت
                                              تعمل مجيعخبا لتؤدي يف هناية املطات إىل احلـد مـن الفقـر   -                                       ) ( بناء نظم للحلول، واالبتكار، والتأاري   و

               وعد  املساواة. 
                                                                            ومضــت قائلــة إن اخلطــة االســرتاتيجية ترمــي إىل حتســل مواءمــة اجلخبــود الــيت يبــذها الصــندوق مــع  -    52

                                                                                  جخبود املنظمـات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة، مـن أجـل  ايـة ومتكـل النسـاء والشـباب، وال سـيما 
    صــرا                      أكثــر مــن أي وقــت مضــن عن   “                         مابئمــا  لتحقيــق اهــدت املنشــود ”                           املرااتقــات. ويعــد جعــل الصــندوق 

                                                                                      أساسيا من عناصر اخلطة اجلديدة وابلغ األاية يف حتقيـق أاتـدافخبا. ولـذلك، يشـكل االبتكـار أولويـة علـن 
                                                                                        نطاق املنظمة، وتعزيز االبتكار اتو مسـعن يسـاند  صـندوق االبتكـار، بـدعم مـن الـدامنرك وفنلنـدا وكـذلك 

ٍ            مبادرة االبتكار، وا سيتيح للصندوق احلصول علن تعليقاٍت علن عمل  يف                         اتذا اتال يف الوقت احلقيقـي                                                    
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                                                                                           وتعلــيم املــديرين. ويف إطــار تلــك املبــادرة، أصــدر الصــندوق تكليفــا ججــراء دراســة حتليليــة مقارنــة لاببتكــار 
               مــن منظمــات األمــم     ٠٠                                                                 علــن نطــاق جخبــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  مــع ومقارنــة البيــاانت الــواردة مــن 

                  املتحدة ومكاتبخبا. 
                                                              أاتـدات اخلطـة االسـرتاتيجية يقتضـي تعزيـز قـدرات اإلدارة واملـوظفل ملواجخبـة                وأضافت أن حتقيـق  -    53

                                                                                              التحــدايت. وســيقو  الصــندوق بتنفيــذ عمليــة إدارة التغيــري بطريقــة شــاملة، لضــمان تــوف ر الكفــاءة والفعاليــة 
  يف                          ، وذلك علن النحو املبل      2١3١      َ                                                   املؤسسيَتل الابزمتل لتحقيق طموحات خطة التنمية املستدامة لعا  
                       ، والتوصـــيات الصـــادرة عـــن     2١٠٢                                                    خطـــة األمـــل العـــا  ل صـــاب ، واالســـتعراه الرابعـــي الســـنوات لعـــا  

َ   ، وسيبقي اتلس علن علم ابلتقد   ا َرز.    2١٠7-    2١٠4                                      التقييم املستقل للخطة االسرتاتيجية للفرتة                                   
-    2١٠٢              للصـندوق للفـرتة                                                       َ          ويف معـره بياهنـا، عرضـت املـديرة التنفيذيـة ابلنيابـة امليزانيـَة املتكاملـة -    54

2١2٠      ( DP/FPA/       2017/10         و   DP/FPA/       2017/10       /Corr.      1  واتــي األســاس املــا  للخطــة االســرتاتيجية ،)                                   
                                                           ن اإلدارة وامليزانيـة عـن امليزانيـة املتكاملـة لصـندوق األمـم املتحــدة                                      اجلديـدة، وتقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤو 

                                            (. ووج خبت االنتبا  إىل االخنفاه املستمر يف املوارد        DP/FPA/       2017/14 )      2١2٠-    2١٠٢             للسكان للفرتة 
ـــدت أن الصـــندوق يستكشـــم الفـــ                                    رص والشـــراكات واملنصـــات اإللكرتونيـــة الـــيت                                                )األساســـية( العاديـــة، وأك 

                                                                                      تسخبل االبتكار الربانجمي والتمويلي، مبا يف ذلك خيارات التمويل املختل  واالستفادة مـن  تلـم مصـادر 
                                                                                          التمويــــل الدولية/ا ليــــة. وقامــــت بتوضــــيح العوامــــل ا ركــــة للميزانيــــة املؤسســــية املقرتحــــة، وقــــدمت اقرتاحــــا  

   ة.                      بتخفي  امليزانية املؤسسي
                     ، وأعربوا عن استمرار     2١2٠-    2١٠٢                                             ورحب أعضاء اتلس ابخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  -    55

                                                                                         دعمخبــم القــوي لواليــة الصــندوق، متاشــيا  مــع بــرانمج عمــل املــؤمتر الــدو  للســكان والتنميــة، وخطــة التنميــة 
                  أايـة واليـة الصـندوق              . وشـددوا علـن     2١٠٢                                ، واالستعراه الرابعي السنوات لعـا      2١3١              املستدامة لعا  

                                                                                       يف اجلخبـــود اجلماعيــــة الراميـــة إىل حتقيــــق أاتـــدات التنميــــة املســـتدامة. وأعربــــت الوفـــود عــــن تقـــديراتا الكبــــري 
                                                                                   للشـــفافية الـــيت اتســـمت هبـــا عمليـــة التشـــاور والـــيت حق قخبـــا الصـــندوق عـــن طريـــق إشـــراك الـــدول األعضـــاء 

                             الكامـــل واســـتعداداتا إلقـــرار اخلطـــة                                                   وأصـــحاب املصـــلحة يف وضـــع اخلطـــة اجلديـــدة. وأعربـــت عـــن  ييـــداتا 
                                                يف دورة اتلس. واعرتفت الوفود بعمل موظفي الصندوق يف       2١2٠-    2١٠٢                        االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 

                                                                                    مجيع أواء العامل يف توفري إمكانية حصول اجلميـع علـن خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلاابيـة، وال سـيما يف 
                                       لضعيفة، مبا يف ذلك يف ظل األوضاع اإلنسانية.                                 الوصول إىل اتتمعات ا لية املخبمشة وا

          واالســـتعراه       2١3١                                                             ورحبـــت الوفـــود بضـــرورة مواءمـــة اخلطـــة مـــع خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــا   -    5٢
                                           وبــــرانمج عمــــل املــــؤمتر الــــدو  للســــكان والتنميــــة وهنــــج       2١٠٢                               الرابعــــي الســــنوات الــــذي أجــــري يف عــــا  

-    2١٠4                                    دة مـــن اخلطـــة االســـرتاتيجية الســـابقة للفـــرتة               والـــدروس املســـتفا   “                 أاتـــدات حمـــددة بعينخبـــا     حتقيـــق ”
                                                                                    ، كما أعادوا التأكيـد علـن ضـرورة اتـذ  املواءمـة. وأعـرب عـدد كبـري مـن الوفـود عـن ترحيبـ  ودعمـ      2١٠7

                           الـذي يعكـس املسـاواة بـل اجلنسـل   -                                                        القوي لكون اخلطة ترتكز علن الـنخبج القـائم علـن حقـوق اإلنسـان
  -                                                     ألمخبــات يف مرحلــة النفــاس ومنــع العنــم اجلنســاين والعنــم املنــز                             ومتكــل املــرأة وخفــ  معــدل وفيــات ا

                                                                      َ              ولرتكيزاتــا علــن النســاء والفتيــات واملــرااتقل والشــباب يف إطــار عمــل الصــندوق يف جمــاَ  الصــحة اجلنســية 
                                                                                  واإلاابية وحقوق اإلااب، مبا يف ذلك تنظيم األسرة، يف السياقل اإلمنائي واإلنساين علن السواء. 
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                                                                         ربت وفود كثرية عـن سـروراتا ألن اخلطـة تراعـي جخبـود إصـاب  منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف    وأع -    57
             والفصــل املشــرتك       2١٠٢                                                               ذلــك خطــة اإلصــاب  الــيت أعــداتا األمــل العــا ، وفقــا  لابســتعراه الرابعــي لعــا  

            منظومــة األمــم                                                                               الـوارد يف اخلطــة االسـرتاتيجية. ورحبــت ابجلخبـود الراميــة إىل التعــاون الوايـق مــع املنظمـات يف
                                                                                املتحــــدة مــــن أجــــل كســــر حــــاالت التقوقــــع، ومــــد اجلســــور، وذلــــك لتعزيــــز التعــــاون يف الســــياقل اإلمنــــائي 

         واإلنساين.
                                                                                    وأعربت الوفود عن تقديراتا للنخبج املتمايز الذي تعتمد  اخلطة يف ما يتعلق ابلربجمة علن مستوى   -    5٢

                                         ان يف تلبية احتياجاهتا وأولوايهتا، علن النحو                                                  كل بلد علن حدة، والذي ينطوي علن تقدل مساعدة للبلد
                                                                                         الذي حتد د  البلدان املستفيدة من الربامج وعلن وو حيرت  إمسـاك اجلخبـات الوطنيـة بزمـا  األمـور، وخاصـة 
                                                                                  يف ظـــل األزمـــات اإلنســـانية وحـــاالت الطـــوارئ. وشـــج عت الوفـــود الصـــندوق علـــن إعطـــاء األولويـــة لتقـــدل 

                                                                إىل الــدول الناميــة اجلزريــة الصــغرية، واتــي املعر ضــة بوجــ  خــاص لتغــري املنــاخ                         املســاعدة علــن نطــاق املنطقــة 
                                                                                      والكــــوارث الطبيعيــــة، وعلــــن تزويــــد مكاتبخبــــا دون اإلقليميــــة ابلــــدعم املــــا  والفــــين الــــابز  لضــــمان تواجــــد 

                                                          الصندوق يف امليدان وملساعدة البلدان علن حتقيق األاتدات اإلمنائية.
                                                           اليت يبذها الصندوق لتعزيز قدرات املوظفل والقدرات الوطنية علن                        ورحبت وفود أخرى ابجلخبود -    52

                                                                                 مجــــع وحتليــــل وتصــــنيم البيــــاانت املتعلقــــة ابلــــديناميات الســــكانية، مبــــا يف ذلــــك يف اتتمعــــات الشــــائخة، 
                                                                                   يســاعد البلــدان املســتفيدة مــن الــربامج علــن اســتخدا  البيــاانت مــن أجــل االسرتشــاد هبــا الختــاذ قــرارات    وــا

َ                            لسياســـات والتـــدخابت اإلمنائيـــة. والحظـــت اتـــذ  الوفـــود اســـتمراَر الرتكيـــز علـــن زايدة الكفـــاءة يف       بشـــأن ا                                                  
                                                                                            التنفيـــذ واملســـاءلة والشـــفافية مـــن خـــابل عمليـــة إدارة التغيـــري وعمليـــة تعزيـــز إدارة املخـــاطر اللتـــل جيريخبمـــا 

َ                                                  الصندوق، واستمراَر احلوار مـع أعضـاء اتلـس بشـأن سـبل ختصـيص األمـوال لانشـطة                 الربانجميـة. كـذلك،                 
                                                                                   رح بـــت اتـــذ  الوفـــود ابجلخبـــود الراميـــة إىل حتســـل األداء، عـــن طريـــق عمليـــات ختطـــي  الـــربامج املســـتندة إىل 

                                                                               اإلدارة القائمة علن النتائج والرصد والتقييم، وبسبل منخبا حتديد أاتدات وغاايت أقوى. 
                                ارد غـري األساسـية يشـكل شـاغاب  اتامـا                                                        وال يزال استمرار انعـدا  التـوازن بـل املـوارد األساسـية واملـو  -    ٢١

                                                                                          لدى الوفود. ودعت اتذ  الوفود الصندوق إىل توسيع قاعدة ماوي ، وإقامة شراكات وأساليب متويل أكثر 
                                                                                         ابتكارا ، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص وعن طريق التعاون يف ما بل بلدان اجلنوب، من أجل معاجلة اتذا 

                                                           ملــوارد غــري األساســية والــذي، كمــا حــذ رت اتــذ  الوفــود، نكــن أن يخبــد د                            االخــتابل بــل املــوارد األساســية وا
                                                                                      قـــدرة الصـــندوق علـــن الوفـــاء بواليتـــ  ويعرقـــل قدرتـــ  علـــن ضـــمان تواجـــد  يف مجيـــع البلـــدان املســـتفيدة مـــن 

                                                                               واتـــو أمـــر مقلـــق ابلنســـبة إىل أقـــل البلـــدان منـــوا  والـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة بشـــكل خـــاص.   -        الـــربامج
                                    والرامـي إىل ضـمان ميزانيـة أكثـر تـوازان        2١٠٢                                           فود ابالستعراه املقرت  للميزانيـة املتكاملـة لعـا            ورحبت الو 

                                                    تعكس الرواب  مع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
                                                                                  وأعرب أحد الوفود، يف معره التأكيد علـن التزامـ  بتحقيـق املسـاواة بـل املـرأة والرجـل يف فـرص  -    ٢٠

                                                               ة الصـــحية اإلاابيـــة، وجعـــابن ومنخبـــا  عمـــل بيجـــل وبـــرانمج عمـــل املـــؤمتر الـــدو                  احلصـــول علـــن الرعايـــ
                                                                                              للسكان والتنمية، عن  ييد  التا  ملبدأ االختيار الطوعي يف ما يتعل ق بصحة األ  والطفل وتنظيم األسرة. 

              لة عضو بتنفيذ                                                                                 ولكن  أشار إىل أن  ال يقر اإلجخباه كوسيلة  لتنظيم األسرة. وأكد الوفد أن  غري ملز  كدو 
                                                                                         أحكــا  الصــكوك الــيت ال يكــون طرفــا  فيخبــا. وأعــرب وفــد آخــر، ردا  علــن ذلــك، عــن قلقــ  إزاء تزايــد أايــة 
                                                                                            املناقشات املعيارية يف اتلس. وأكد الوفد أن  ينبغـي للمجلـس أن يركـز علـن املناقشـات التنفيذيـة ومبـادئ 
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                        ويف خطـــة التنميـــة املســـتدامة       2١٠٢          نوات لعـــا                                                 التنفيـــذ املتفـــق عليخبـــا ابلفعـــل يف االســـتعراه الرابعـــي الســـ
  .    2١3١     لعا 
                                                                       وشـــددت وفـــود عديـــدة علـــن أايـــة عمـــل الصـــندوق يف الســـياقات اإلنســـانية، وذلـــك يف تقـــدل  -    ٢2

                                                                                      خدمات الصحة اجلنسية واإلاابية، والتصدي للعنم اجلنساين، وتلبية احتياجات الفئـات األشـد ضـعفا . 
                                                             بدور رئيسي يف توطيد الصـلة بـل العمـل اإلنسـاين والتنميـة ويف دعـم                                 ورأت اتذ  الوفود أن  الصندوق يقو 

                                                                                 بنــــاء القــــدرة علــــن التكيــــم. ودعــــا بعــــ  الوفــــود الصــــندوق إىل تقــــدل اخلــــدمات للمخبــــاجرين والابجئــــل 
                                                                                  واألشــخاص املتنق لــل، مبــن فــيخبم املرااتقــات، وإىل دعــم اتتمعــات ا ليــة املضــيفة. وشــجعت وفــود أخــرى 

                                                                        وفري خــدمات الصــحة اجلنســية واإلاابيـة وتنظــيم األســرة يف البلــدان الــيت تســعن إىل زايدة              الصـندوق علــن تــ
                                              ُ                                             ُ      معدالت الوالدات وتعزيز القـيم األسـرية، مـع احـرتا  الـُنخبج الثقافيـة والدينيـة الوطنيـة املت بعـة فيخبـا. وُوج خبـت 

                    ات اتتمعــات الشــائخة.                                                                     إىل الصــندوق دعــوة للمشــاركة يف تعزيــز التغطيــة الصــحية للجميــع وتلبيــة احتياجــ
َ                                                         ونب ـــ  أحـــد الوفـــود الصـــندوَق لتفـــادي االخنـــراجمل يف اإلجخبـــاه القســـري يف إطـــار تقدنـــ  خلـــدمات الصـــحة                         

                              اجلنسية واإلاابية وتنظيم األسرة.
َ                                    وردا  علــن ذلــك، شــكرت املــديرة التنفيذيــة ابلنيابــة اتلــَس ملعــاودة تقــدل تعازيــ  علــن وفــاة املــدير  -    ٢3                                                 

ــدت أن الصــندوق                  التنفيــذي الســابق                                                                     لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، د. ابابتونــدي أوســوتيميخبل، وأك 
َ                                                                 عاز  علن مواصلة السري علن اُتَدى ر ية السيد أوسوتيميخبل واملبي نة يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة   ُ                          

      تيجية                                                                 . وأعربــت عــن تقــديراتا لعمــل اتلــس الوايــق مــع الصــندوق يف وضــع اخلطــة االســرتا    2١2٠-    2١٠٢
                                                                                    اجلديـــدة، وللـــدعم القـــوي املقـــد   مـــن اتلـــس إىل واليتخبـــا. وأشـــارت إىل الـــدعوات املوج خبـــة لتكييـــم عمـــل 
ــــ  لــــزايدة التمويــــل املقــــد   للمــــوارد  بــــت ابلنــــداء املوج                                                                                        الصــــندوق مــــع االحتياجــــات اخلاصــــة بكــــل بلــــد؛ ورح 

                          الوفــود إىل حتقيــق قــدر أكــرب مــن                                                               األساســية والتعخبــدات املتعلقــة ابلتمويــل املتعــدد الســنوات. وأقــرت دعــوة
                                                                                      االتســـاق واملســـاءلة والشـــفافية وإىل حتســـل إدارة املخـــاطر، كمـــا رحبـــت بتأكيـــد الوفـــود علـــن أن  شـــراكات 
ــــدت للمجلــــس أن اخلطــــة االســــرتاتيجية ُصــــممت ةيــــث تعكــــس  ُ              الصــــندوق حمــــرك لتحقيــــق النتــــائج. وأك                                                               

                                          وقــت، ترتكــز علــن هنــج قــائم علــن النتــائج واحلقــوق                                               الظــروت اإلمنائيــة واإلنســانية املتغــرية وأهنــا، يف نفــس ال
         . وترتكـــز     2١3١                                                                        وتسرتشـــد بـــربانمج عمـــل املـــؤمتر الـــدو  للســـكان والتنميـــة ولطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــا  

                                                                                   املســاعدة الــيت يقــدمخبا الصــندوق يف ظــل األزمــات واألوضــاع اإلنســانية )كتلــك الــيت أمل ــت مبنطقــة البحــر 
                              ( علن اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة.                         الكارييب يف خضم إعصار إيرما

                                                                                    ورح بت املديرة التنفيذية ابلنيابة بتأكيد اتلس علن أن املوارد األساسية ال تزال تشـكل األسـاس  -    ٢4
                                                                                       الوطيــد لوجــود الصــندوق يف مجيــع البلــدان املســتفيدة مــن الــربامج، وأهنــا ابلغــة األايــة ابلنســبة خلطــة عملــ  

                            ي والشراكات االبتكارية، بغية                                                                االسرتاتيجية. وسيسعن الصندوق إىل توفري وتوسيع نطاق التمويل االبتكار 
                                                                                     دعــم أعمالــ . ويف مــا يتعلــق ابلــديناميات الســكانية، حصــل الصــندوق علــن دعــم اتلــس ملســاعدة البلــدان 
                                                                                     علن معاجلة مسألة شيخوخة السكان. وشددت علن التزا  الصندوق مبعاجلة الناسور و عل  من احلاالت 

                                                    كــربى الــيت توليخبــا الوفــود إلعــادة التــوازن للمــوارد املخص صــة                                           النــادرة يف البلــدان الناميــة. ورح بــت ابألايــة ال
                                     ُ                                                        مليزانيــات املقــر وامليزانيــات اإلقليميــة والُقطريــة، وللــدور احلاســم الــذي يؤديــ  الصــندوق يف تعزيــز الصــلة بــل 
                                                                                         العمل اإلنساين والتنمية ويف السعي إىل اتباع هنج قائم علن احلقوق. وأكدت أن الصندوق ال يقبل تنفيذ 

                                                                                برانمج ل جخباه القسري وال يشارك يف أي برانمج من اتذا القبيل؛ فعمل  يسرتشد ابلكامل بربانمج    أي 
                                                                        عمل املؤمتر الدو  للسكان والتنمية ومبادئ حقوق اإلنسان املتفق عليخبا دوليا . 
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                                                                                  وأشار مدير شعبة الربامج يف الصندوق إىل أن  الصندوق قد    صصات مالية إضافية إىل بلدان -    ٢5
                                                                                       منطقة البحر الكارييب يف إطار مواجخبة إعصار إيرما. وقـال إن مـن شـأن اتـذ  املخص صـات، الـيت أاتحتخبـا 
                                                                                     جمموعــة مــن املــاول الســاعل إىل معاجلــة انعــدا  التــوازن بــل املــوارد األساســية وغــري األساســية، أن تكفــل 

ُ             زمة. وأوضح أن  ُخص صت مسـااات                  ُ                                         استمرار املكاتب الُقطرية يف املنطقة يف العمل بفعالية خابل فرتة األ                
                                                                                       إضـــافية، قـــد مخبا املـــاوون لصـــندوق الطـــوارئ التـــابع لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان، وـــا ســـيتيح التـــوفري 

                                        يف املائــة مــن مجيــع مــوارد الــربامج الابزمــة لــدعم    ٢                                             املســبق ل مــدادات للمنطقــة. وســيوف ر الصــندوق نســبة 
ـــد مـــدير شـــعبة الـــ                                                   ربامج للوفـــود التـــزا  الصـــندوق  ن تكـــون بـــرامج املســـاعدات                                     املنطقـــة خـــابل األزمـــة. وأك 

                                                                                       موج خبة إىل اجلخبات الوطنيـة. وأشـار إىل أن التحـدي الـذي يواجخبـ  السـكان الشـائخون يؤخـذ يف االعتبـار 
ــــيت تســــعن إىل معاجلــــة اتــــذ  املســــألة؛ كــــذلك، وضــــعت اخلطــــة  ــــذة يف البلــــدان ال نف 

ُ
ــــة امل ــــربامج الُقطري                                                               يف ال
ُ
        ُ           

                                                                  يـــــدة هنجـــــا  حمـــــد دا  لتصـــــنيم كـــــل جزيـــــرة مـــــن اجلـــــزر، وهنجـــــا  للتنفيـــــذ مصـــــمما  حســـــب               االســـــرتاتيجية اجلد
                                    االحتياجات اخلاصة بكل جزيرة علن حدة. 

                                                                                     وشـد د انئــب املـديرة التنفيذيــة )اإلدارة( علـن عابقــة العمــل املتينـة والتنســيق الوايـق بــل الصــندوق  -    ٢٢
            َ                       َ     ق بتنفيـذ مبـدَأي االتسـاق واإلصـاب  املبيـ نَــل يف                                                   والشـركاء يف منظومـة األمـم املتحـدة، وعلـن التـزا  الصـندو 

                                                وخطــة األمــل العــا  ل صــاب . وإدراكــا  منــ  للتحــدايت الــيت       2١٠٢                             االســتعراه الرابعــي الســنوات لعــا  
ــذ الصــندوق عمليــة  إلدارة التغيــري تتســم ةســن                                                                                               تواجــ  إدارة التغيــري وللتعقيــد الــذي يســم اتــذ  العمليــة، ينف 

                       ِّ                                           سـاق وتعظ ــم الفـرص الـيت تعِّــد اتـذ  العمليـة بتوفرياتــا. وسـيقو  الصـندوق جطــابع                      التوقيـت والتماسـك واالت
                                                                                         اتلــس علــن آخــر التطــورات يف مــا يتعلــق ابلتقــد  ا ــرز يف عمليــة إدارة التغيــري، وذلــك يف الــدورة العاديــة 

  .    2١٠٢          األوىل لعا  
            لصــــندوق األمــــم                           بشــــأن وضـــع اخلطــــة االســـرتاتيجية    23 /    2١٠7                          واختـــذ اتلــــس التنفيـــذي القــــرار  -    ٢7

  .    2١2٠-    2١٠٢                    املتحدة للسكان للفرتة 
                                              بشأن وضع امليزانيـة املتكاملـة لصـندوق األمـم املتحـدة     24 /    2١٠7                          واختذ اتلس التنفيذي القرار  -    ٢٢

  .    2١2٠-    2١٠٢             للسكان للفرتة 
  
                                                      احلوار املتعلق ابلتمويل املنظم لصندوق األمم املتحدة للسكان  -      اتسعا 

                                                                     التنفيذية ابلنيابة تقرير صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان بشـأن املسـااات املقدمـة             عرضت املديرة  -    ٢2
ــــرادات لعــــا   ــــدول األعضــــاء وغــــرياتم إىل اتــــذا الصــــندوق وتوقعــــات اإلي ــــة       2١٠7                                                           مــــن ال                 وللســــنوات املقبل

( DP/FPA/       2017/11       يف حـــل قـــد  مـــدير االتصـــاالت ،)                           والشـــراكات االســـرتاتيجية عرضـــا للحـــوار املتعلـــق                                        
               ابلتمويل املنظم.

                                                                               ورحبت الوفود بفكرة وضع اتفاق متويل وأعربت عن دعمخبا الكامل للبحث يف اتذ  الفكرة مـع  -    7١
  -                                                                                     الصندوق. واقرتحوا أن يشرت األمل العا  علن اتفاق التمويل، ولـيس فـرادى منظمـات األمـم املتحـدة 

                                                                      ز  مزيـــد مـــن التفاصـــيل بشـــأن الكيفيـــة الـــيت نكـــن أن حيقـــق هبـــا الصـــندوق املواءمـــة مـــع                ويف اتـــذ  احلالـــة تلـــ
                                                                                     االتفـاق. وشـددت الوفــود علـن أايـة التمويــل اجليـد للصـندوق، ال ســيما مـن خـابل املــوارد األساسـية الــيت 

         ر مرونـة،                                                                                     تتيح ل  حتقيق أاتدافـ  املعياريـة والتشـغيلية. وأشـار الـبع  إىل ضـرورة وجـود مـورد متويـل آخـر أكثـ
                                                                             ســـيما آليـــة متويـــل مشـــرتكة بـــل الوكـــاالت تعطـــي منظمـــات األمـــم املتحـــدة حـــوافز علـــن العمـــل معـــا.    وال
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                   جلخبـــــات املاوـــــة يف احلـــــوار                                                        وشـــــجعت الوفـــــود الصـــــندوق علـــــن االخنـــــراجمل بشـــــكل فـــــردي مـــــع طائفـــــة مـــــن ا
         ابلتمويل.       املتعلق
                            ل عن الثغرات، مبا يف ذلك بشأن                                                      ورحبت الوفود  دوى البوابة اإللكرتونية ولكنخبا طلبت تفاصي -    7٠

                                                                                اإلنفاق، مثـل نفقـات السـفر. والحظـت أن إصـاب  متويـل الصـندوق ينبغـي أن يسـري جنبـا إىل جنـب مـع 
                                                                                  اجلخبــــود الراميــــة إىل إصــــاب  احلوكمــــة. واغتنمــــت الوفــــود الفرصــــة ل عــــابن عــــن زايدة التعخبــــدات بتمويــــل 

                              ُ        التمويل املستقبلية، املخبا  اليت سُتمول عـن                                                    الصندوق. وطلب أحد الوفود أن حيدد الصندوق، يف حوارات
                                      األخرى، مـع تبيـان كيفيـة متويـل األنشـطة الـيت    ‘      ا ايدة ’                                          طريق مصادر التمويل األساسية ومصادر التمويل 

                                                                                   تتعلــق بنطــاق املنظومــة ككــل، وفقــا لتقريــر األمـــل العــا  بشــأن إصــاب  األمــم املتحــدة؛ وطلــب أن تشـــري 
                                                                الطريقــة الــيت يتبعخبــا الصــندوق إلعطــاء األولويــة يف ختصــيص األمــوال يف إطــار                           التقــارير الســنوية املقبلــة إىل

                   ُ                                                                  اخلطة االسـرتاتيجية. وطُلـب أيضـا تقـدل مزيـد مـن التفاصـيل عـن احلالـة املاليـة للصـندوق حـ  يتضـح فخبـم 
  ن                                                                                      الدول األعضاء للثغرات اليت يتعل سداتا؛ ونكن هذا التفاعل الوايق مع أعضـاء اتلـس أن يسـاعد علـ

                                   بناء القدرة علن الصمود يف الشراكات.
                                                                            ورحــب رئــيس اتلــس التنفيــذي ابمليزانيــة، مشــريا إىل أهنــا احــت بتحديــد أاتــدات ميزانيــة أكثــر  -    72

                                                                                 طموحــا يف املســتقبل. وشــدد علــن احلاجــة إىل أن يتحســن فخبــم أعضــاء اتلــس للثغــرات يف التمويــل، ألن 
                                                  ها الصندوق لتعبئة املوارد ويف مسـاعدة أعضـاء اتلـس علـن                                      ذلك يشكل عنصرا رئيسيا يف اجلخبود اليت يبذ

                                                                                        تقرير احلاجة إىل مسااات إضافية لدعم اخلطة االسرتاتيجية. وكانت جخبود الصندوق الرامية إىل احلد من 
                                                                                        عــدد الصــناديق املواضــيعية خطــوة مفيــدة يف حتديــد اغــرات امليزانيــة وأولوايهتــا. ومــع التأكيــد علــن مكاســب 

َ                     املــاول لتشــمل البلــدان املســتفيدة مــن الــربامج، شــجع الصــندوَق علــن دعــوة مجيــع أعضــاء              توســيع قاعــدة                                                   
                                                                                        اتلس عند تعبئة املوارد من أجل املوارد األساسـية وعلـن التعـاون مـع مجيـع أصـحاب املصـلحة فيمـا يتعلـق 

                     ابتفاق التمويل املقرت .
                  يف املائــة مــن املــوارد     25          شــار إىل أن                                                ويف رد ملــدير شــعبة االتصــاالت والشــراكات االســرتاتيجية، أ -    73

ة من الدول األعضاء، أنفـق الصـندوق جـزءا منخبـا علـن أنشـطة     ٠3                     األساسية للصندوق متوها           ِّ                                                    دولة مسااِّ
                                 َ                                                مجع األموال يف هناية املطات. وانشد أعضاَء اتلس العمل مع الصندوق من أجل احلد من تكاليم مجع 

                                                يتســع ختصــيص مزيــد مــن املــوارد لانشــطة الربانجميــة. وشــدد                                    األمــوال بفضــل اتفــاق التمويــل املقــرت ، حــ 
                                                                                          علـن أايـة التــزا  اجلخبـات املاوـة وتقيــداتا ابلتعخبـدات املتعــددة السـنوات. وتتمثـل الفجــوة املتبقيـة يف حشــد 
                                                                                                 التمويل للموارد األساسية من البلدان املستفيدة من الربامج، إذ تشعر اتذ  البلدان ابلقلق إزاء العائد علن 

                                                                                   ســـتثمار. وأكـــد املـــدير أن مســـااات البلـــدان املســـتفيدة مـــن الـــربامج يف املـــوارد األساســـية تكفـــل وجـــود   اال
                                                                                   الصــندوق، مــع مــا يرتتــب علــن ذلــك مــن فوائــد، علــن الصــعيد القطــري. وال تكفــي املــوارد غــري األساســية 

                   األمل العا  علن                                                                            وحداتا لضمان وجود الصندوق وحتقيق النتائج. وبينما يركز اتفاق التمويل الذي اقرتح
                                                                                   التمويـــل املواضـــيعي، فـــ ن مقـــرت  الصـــندوق يتعلـــق بكـــل وكالـــة علـــن حـــدة، لكنخبمـــا مقرتحـــان ال يســـتبعد 
                                                                                      أحداا اآلخر، نظرا  إىل أن التمويل املواضيعي للصندوق يشـمل جوانـب عديـدة مـن مقـرت  األمـل العـا . 

                                 مـن التمويـل املشـرتك بـل الوكـاالت عـن                                                     وأشار إىل أن نسبة كبـرية مـن مـوارد الصـندوق غـري األساسـية  ي
                                                                                     طريـــق الربجمـــة املشـــرتكة، واتـــذا مـــا ســـيعزز  مقـــرت  األمـــل العـــا . ولفـــت االنتبـــا  إىل الفجـــوة الـــيت تصـــل إىل 

                                                                                   يف املائـــة فيمـــا يتعلـــق بتحقيـــق اتـــدت التمويـــل ألغـــراه إنســـانية، بينمـــا أشـــار إىل أن اتيكـــل التمويـــل    7٠
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                                                           ة الثغرات بطريقة أكثر اسرتاتيجية من خابل موارد التمويل. وانشد                                املقرت  من شأن  أن يساعد علن معاجل
                                                                           أعضاء اتلس مواصلة متويل احلوارات املتعلقة ابلتمويل خابل دورات اتلس وفيما بينخبا.

                                                                                      وأفادت املديرة التنفيذية ابلنيابة أن الصندوق سيعمل مع اتلس لتحديد تواتر احلـوارات املتعلقـة  -    74
ُ               نظم املقبلــة وحمتوااتــا. ويف ضــوء قطــع التمويــل مــن دولــة عضــو واحــدة، ُخصصــت نســبة كبــرية           ابلتمويــل املــ                                                           

                                                                                لصـــندوق املنظمـــة اإلنســـاين؛ ويســـعن صـــندوق األمـــم املتحـــدة إىل أن حيـــل حمـــل اتـــذ  الصـــناديق اإلنســـانية 
  ه                                                                                لابســتجابة لازمــات واحلــاالت اإلنســانية. وستواصــل اجلخبــود الــيت يبــذها الصــندوق يف إطــار االســـتعرا

                                                                                     الشــــامل للمــــوارد حتســــل صــــورة امليزانيــــة لتــــوفري فخبــــم أفضــــل للثغــــرات وملصــــادر التمويــــل. وســــيكون تعزيــــز 
                                                                                      املكاسـب ومواصــلة االبتكــار مــن بــل املواضــيع الرئيســية الــيت يرتكــز عليخبــا عمــل الصــندوق يف إطــار اخلطــة 

          يــق عمليـــات       عـــن طر    ‘             جــدارة ابلتمويــل ’                           . وســيجعل الصـــندوق نفســ  أكثـــر     2١2٠-    2١٠٢           االســرتاتيجية 
                                                                                             التـــدقيق املنتظمـــة، وتعزيـــز املســـاءلة والشـــفافية، وسلســـلة مـــن عمليـــات الرصـــد والتقيـــيم، واإلدارة الرشـــيدة، 

                         وحتسل مجع البياانت وحتليلخبا.
                                          بشــأن احلــوارات املتعلقــة ابلتمويــل املــنظم لصــندوق     25 /    2١٠7                            واعتمــد اتلــس التنفيــذي القــرار  -    75

                    األمم املتحدة للسكان.
  

                                  الربامج القارية واملسائل ذات الصلة  -       ً عاشراً  
           برانجمـا قطـراي     2١                                                                   قدمت املديرة التنفيذية ابلنيابة لصندوق األمم املتحدة للسكان  ـة عامـة عـن  -    7٢

                                                                                  معروضــل علــن اتلــس إلقــراراتم، مبــا يف ذلــك الــربانمج دون اإلقليمــي للبلــدان اجلزريــة يف ا ــي  اهــادئ، 
       قطرية.                          فضاب عن متديدات تسعة برامج

                                                                                     وقدمت انئبة املديرة التنفيذية )لشؤون اإلدارة( الربامج القطرية ملنطقـة آسـيا وا ـي  اهـادئ لكـل  -    77
                                                                                      مـــن اهنـــد، وميامنـــار، ونيبـــال، وابكســـتان، واببـــوا غينيـــا اجلديـــدة، وســـري النكـــا، والـــربانمج دون اإلقليمـــي 

                                           قليميـون الـربامج القطريـة للـدول العربيـة، وشـرق                                                   للبلدان اجلزرية يف ا ي  اهادئ. وقد  مدراء الصـندوق اإل
                                                                                                 أفريقيا واجلنوب األفريقي، وأورواب الشرقية وآسيا الوسطن، وأمريكا الابتينية ومنطقة البحر الكارييب، وغرب 

                                                                                  لكل من بوليفيا، وبوركينا فاسو، وكوستاريكا، واجلمخبورية الدومينيكية، وغـابون، وغينيـا،   -             ووس  أفريقيا 
                                                                              ، ومولدوفا، ونيجرياي، ودولـة فلسـطل، والصـومال، والسـودان، وأوكرانيـا، فضـاب عـن متديـدات           وقريغيزستان

                                                                                             الــربامج القطريــة لكــل مــن بورونــدي، ومجخبوريــة الكونغــو الدنقراطيــة، وغينيــا االســتوائية، وليســوتو، وليــرباي، 
                                                         وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، واجلمخبورية العربية السورية.

                                                              اتلـــس مواصـــلة دعمخبـــم القـــوي للمســـاعدة الـــيت يقـــدمخبا الصـــندوق يف املنـــاطق.              وأعلـــن أعضـــاء -    7٢
                                                                                         وأشـــارت البلـــدان الـــيت تعـــره براجمخبـــا القطريـــة ومتديـــدات براجمخبـــا القطريـــة ليناقشـــخبا اتلـــس ويقراتـــا إىل أن 
                                                                                          الصندوق وضع الربامج القطرية ابلتعاون الوايق مع حكومة كل منخبا، وتؤيد اتذ  احلكومات  ييـدا كـاماب
ُ                                                                        األنشطة اليت ُكلـم هبـا الصـندوق يف بلـداهنا يف جمـا  الصـحة اجلنسـية واإلاابيـة وتنظـيم األسـرة. وأكـدت             

                                                          ، مبــا يف ذلــك الــربانمج دون اإلقليمــي، تتســق اتســاقا اتمــا مــع األولــوايت   2١                          أن مجيــع الــربامج القطريــة الـــ 
                                 دة للمسـاعدة اإلمنائيـة القطريـة اخلـاص                                                          الوطنية، علن النحو ا دد علن الصعيد الوطين، وإطار األمـم املتحـ

                                                                                         بكل بلد منخبا، كما تسااتم يف حتقيق أاتدات التنمية املستدامة علن الصعيد الوطين. وأكدت مجيع الوفود 
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                      واإلقليميـــــة لصـــــندوق األمـــــم                        بـــــدعم مـــــن املكاتـــــب القطريـــــة       2١3١                           أهنـــــا بصـــــدد تنفيـــــذ األاتـــــدات وخطـــــة 
        للسكان.       املتحدة

                                      ، واثئق الربامج القطرية لكل من: بوليفيا  7 /    2١٠4                  وأقر، وفقا لقرار                         واستعره اتلس التنفيذي -    72
( DP/FPA/CPD/BOL/               6 ( وبوركينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاســــــــــــــــــــــــــــــــــــو ،)                  DP/FPA/CPD/BFA/               8  وكوســــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريكا ،)              
( DP/FPA/CPD/CRI/               5 ( واجلمخبوريـــــــــــــــــــــــــــة الدومينيكيـــــــــــــــــــــــــــة ،)                          DP/FPA/CPD/DOM/               6  وغـــــــــــــــــــــــــــابون ،)          
( DP/FPA/CPD/GAB/               7 ( وغينيـــــــــــــــــا ،)           DP/FPA/CPD/GIN/               8 ( ـــــــــــــــــد    (،  DP/FPA/CPD/IND/               9          (، واهن

           (، وميامنـــــــــــــــــــــــــــار  DP/FPA/CPD/MDA/               3             (، ومولـــــــــــــــــــــــــــدوفا ) DP/FPA/CPD/KGZ/               4            وقريغيزســــــــــــــــــــــــــتان )
( DP/FPA/CPD/MMR/               4 ( ونيبـــــــــــــال )          DP/FPA/CPD/NPL/               8 ( ونيجـــــــــــــرياي )          DP/FPA/CPD/NGA/               8  )  

                      (، واببــــــــوا غينيــــــــا اجلديــــــــدة  DP/FPA/CPD/PSE/               6           (، وفلســــــــطل ) DP/FPA/CPD/PAK/               9         وابكســــــــتان )
( DP/FPA/CPD/PNG/               6 ( والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومال ،)             DP/FPA/CPD/SOM/               8  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــري النكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،)             
( DP/FPA/CPD/LKA/               9 ( والسودان ،)             DP/FPA/CPD/SDN/               9 ( وأوكرانيا ،)              DP/FPA/CPD/UKR/               3  ،)   

   (. DP/FPA/CPD/PIC/               6                                                       ووايقة الربانمج دون اإلقليمي للبلدان اجلزرية يف ا ي  اهادئ )
                                                                                وأحاجمل اتلس علما ابلتمديد األول ملدة سنة واحدة للربامج القطرية لكـل مـن مجخبوريـة الكونغـو  -    ٢١

                                                                                                    الدنقراطية، وغينيا االستوائية، وليسوتو، وليرباي، وجنوب السودان، واجلمخبورية العربية السورية، وأقر متديدا  
                                                                 القطـــري جلنـــوب أفريقيـــا، والتمديـــد الثالـــث ملـــدة ســـنة واحـــدة للـــربانمج القطـــري               شـــخبرا  للـــربانمج    ٠5    ملـــدة 

                                                                                   لبورونــــــدي، والتمديــــــد الثالــــــث ملــــــدة ســــــنتل للــــــربانمج القطــــــري للــــــيمن، علــــــن النحــــــو الــــــوارد يف الوايقــــــة 
( DP/FPA/       2017/13       .)   
  
                     املتحدة خلدمات املشاريع                     اجلزء اخلاص مبكتب األمم  

 
                                                                بيــان املــديرة التنفيذيــة واخلاــة االســلاتيجية ملكتــب خــدمات املشــاريع للفــلة   -         حــادي عشــر 

8102    -8180     
                                                                         يف بيـــان املــــديرة التنفيذيــــة ملكتــــب خــــدمات املشـــاريع إىل اتلــــس، عرضــــت اخلطــــة االســــرتاتيجية  -    ٢٠

                                              واملرفقات(، وتقديرات ميزانية املكتب لفرتة السنتل         DP/OPS/       2017/5 )      2١2٠-    2١٠٢             للمكتب للفرتة 
2١٠٢    -2١2٠      ( DP/OPS/       2017/6        وتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية بشأ ،)ن                                                              واملرفقات  

                             ( والتقريــر اإلحصـــائي الســنوي عـــن       DP/OPS/       2017/7 )      2١2٠-    2١٠٢                            تقــديرات ميزانيـــة املكتــب للفـــرتة 
                اخلطـة االســرتاتيجية              (. وأكـدت أن      DP/OPS/       2017/8 )      2١٠٢                                أنشـطة مشـرتايت منظومـة األمـم املتحـدة، 

                ، وعلـــن املشـــاورات     2١٠7-    2١٠4                                                    اجلديـــدة تنبـــين علـــن اســـتعراه منتصـــم املـــدة للخطـــة االســـرتاتيجية 
                                                                                       الوايقة مع اتلس التنفيذي والشركاء داخل األمم املتحدة وخارجخبا. وابالتساق مع والية مكتب خدمات 

                             االســـرتاتيجية اجلديـــدة علـــن اخلـــدمات                                                         املشـــاريع والكفـــاءات األساســـية وأاتـــدات التنميـــة املســـتدامة، تركـــز 
                                                                                                    الشاملة يف البع التحتية، والشراء، وإدارة املشاريع، واملـوارد البشـرية، واإلدارة املاليـة. وعلـن وجـ  التحديـد، 
                                                                                    تسعن اتذ  االسـرتاتيجية اجلديـدة إىل حتقيـق ااباـة أاتـدات: )أ( إاتحـة خـدمات دعـم إداري أكثـر كفـاءة؛ 

                    ) ( دعم اجلخبود األوسع                                           قدل حلول أكثر فعالية بفضل اخلربة التقنية؛ و                        )ب( مساعدة الشركاء علن ت  و
                                               . ويوجـــد مكتـــب خــدمات املشـــاريع يف طليعــة االبتكـــار، عـــن     2١3١                              نطاقــا الراميـــة إىل حتقيــق خطـــة عــا  
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                                                                                            طريق التنسيق مع اجلخبات املعنية ابالبتكار واملساعدة علن إنشـاء مراكـز االبتكـار يف العديـد مـن البلـدان،  
                                       يركز علن إحداث اورة يف قوة التكنولوجيا.    كما
                                                                                    وأبــرزت املــديرة التنفيذيــة أن مــوارد املكتــب املاليــة القويــة ســاعدت يف تعزيــز ترســي  االســرتاتيجية  -    ٢2

                                                                                      اجلديــدة. وإن املكتــب بصــدد عمليــة متواصــلة إلعــادة تشــكيل اتيكلــ  وخدماتــ  وتنســيقخبا وتوســيع نطاقخبــا 
                                                     سل خدمـة منظومـة األمـم املتحـدة، ال سـيما بـرامج السـلم واألمـن                                لتلبية مطالب أصحاب املصلحة، ولتح

                                                                                      علن نطاق املنظومة، والتخفيم من حدة املخاطر. ويلتز  املكتب ةملة املساواة بل اجلنسل علن نطاق 
                                                           ، كما يتخذ إجراءات ملعاجلـة نقـص متثيـل املـرأة يف حافظتـ  التشـغيلية     2١3١                        منظومة األمم املتحدة ةلول 

                                                                                    واملنظمــة حريصـة أيضــا علــن تعزيـز نوعيــة مشـاريعخبا وأاراتــا مــن خـابل التعــاون الوايـق مــع الشــركاء           العامليـة.
                                                                                 لضمان القدرة علن الصمود. وحس ن مكتب خدمات املشاريع هنج  يف مشرتايت األمم املتحدة من أجل 

               رتاتيجية اجلديـدة                                                                       الرتكيز علن املشرتايت املستدامة جلعل مشرتايت األمم املتحدة أكثر كفاءة. وتشدد االسـ
                                                                                        علن التزا  املكتب بتحسل وارسات الشراء يف البلدان املستفيدة من الربامج وجعل هنج األمم املتحدة يف 

                     الشراء أكثر استدامة.
                                                                                  وأعرب أعضـاء اتلـس عـن تقـديراتم للعمليـة التشـاورية واحلـوار البنـاء اللـذين نظمخبمـا املكتـب يف  -    ٢3

                                            . وحتـــدد اخلطـــة اهااتـــا مســـتداما واســـرتاتيجيا للمكتـــب     2١2٠-    2١٠٢                         إطـــار وضـــع اخلطـــة االســـرتاتيجية 
َ                        وتسـتند إىل خربتـ  التقنيـة والــدروس املسـتفادة. وشـجع أعضــاء اتلـس املكتـَب علــن مواصـلة تبـادل أفضــل                                                               

                      أن االسـرتاتيجية تتسـق مـع                                                               املمارسات واخلربات علن نطاق واسع. وكان مـن دواعـي سـروراتم أن يابحظـوا 
                        ور ية األمل العا  ل صـاب .       2١٠٢                                   ستعراه الذي جيري كل أربع سنوات لعا       ، واال    2١3١        خطة عا 

                                                                                 وحيرصون علن أن يـروا أن املكتـب يسـااتم بنشـاجمل يف حتقيـق خطـة اإلصـاب  وإجيـاد سـبل جديـدة للتعـاون 
     لامـم    ‘            الـنخبج العـاملي ’                                                                     مع منظومة األمم املتحدة. وأعربوا عن سـروراتم بنخبجـ  الثاباـي األاتـدات وابعتمـاد 

                                                                               تحـــدة. ورحبـــوا برتكيـــز اخلطـــة االســـرتاتيجية علـــن الشـــراكات، وخصوصـــا مـــع منظمـــات األمـــم املتحـــدة،   امل
                                                                                             بوصفخبا أداة لتعزيز الكفاءة والفعاليـة، ال سـيما علـن املسـتوى القطـري، لتكـون مبثابـة انفـذة هـا  االبتكـار 

               وحمركا للوقاية.
ُ           ســـــل  الضـــــوء علـــــن الـــــنخُبج املراعيـــــة                                               وأعربـــــت الوفـــــود عـــــن ســـــروراتا ألن االســـــرتاتيجية اجلديـــــدة ت -    ٢4                  

                                                                                       لابعتبارات اجلنسانية كجزء من الطموحات التشغيلية للمكتب، وشددت علـن أايـة إشـراك املـرأة بنشـاجمل 
                                                                                  يف أعمـال مكتـب خـدمات املشـاريع علـن أره الواقـع وحتقيـق التـوازن بـل اجلنسـل داخـل املنظمـة. و ــل 

                                        ن يف عملــ . وشــجعت الوفــود املكتــب علــن مواصــلة                                           ذلــك الــدعوة إىل اتبــاع هنــج قــائم علــن حقــوق اإلنســا
                                                                                   اإلســخبا  يف أن يصـــبح الشــباب عوامـــل تغيــري، وأانـــت علـــن الشــراكات يف اتـــذا الصــدد. وأعربـــت البلـــدان 
                                                                                    املتوســطة الــدخل عــن تقــديراتا للــدعم الــذي يقدمــ  املكتــب عــن طريــق تــوفري اخلــدمات يف إدارة املشــاريع 

                                                     رشيدة، واحلد من املخاطر. وشجعت الوفود املكتب علن مواصـلة                                    املستدامة، وعمليات الشراء املبسطة وال
                                                                                      العمــل كحــافز للحصــول علــن التمويــل مــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص، وتعزيــز قدرتــ  علــن حتقيــق النتــائج، 
ُ                                                                          واالخنـــراجمل يف هنُـــج التمويــــل املبتكـــرة، وإجـــراء تنقــــيح دوري ملـــا يتبعـــ  مــــن سياســـات يف التســـعري واســــرتداد            

          التكاليم.
                                                                            حبت الوفود ابلوضع املا  القوي ملكتب خدمات املشاريع وتفوق  يف جمال الشفافية، ودعمت    ور  -    ٢5

                                    . ورحبــت ابلشــفافية يف تقــديرات امليزانيــة     2١٠2-    2١٠٢                                         اسـتخبداف  إيــرادات صــافية صــفرية لفــرتة الســنتل 
           التشـــغيلي يف                                                                            الــواردة يف الصـــيغة املــوجزة، الـــيت يســرت رقابـــة اتلـــس التنفيــذي. وطلبـــت حتليــل االحتيـــاطي 
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                                                                                         تقــديرات امليزانيـــة الابحقـــة، وتوقعـــت مواءمـــة معـــايري الشـــراء علـــن نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة. 
                                                                                      وكانت اتناك دعوة لابطابع علن تفاصيل استثمارات مكتب خدمات املشاريع الكفيلـة بتعزيـز العمليـات 

                                وشـجعت الوفـود مكتـب خـدمات املشـاريع                                                      وكفاءات املوظفل، مع حتديثخبا يف تقديرات امليزانية الابحقـة. 
                                                                                       علــــن االســــتجابة لتوصــــية اللجنــــة االستشــــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانيــــة بشــــأن معــــايري األداء، وأن يـــــدر  
                                                                                    معلومات مفصلة يف تقديرات امليزانية الابحقة. وشـددت علـن أن منـوذ  التمويـل الـذاي ملكتـب خـدمات 

                                                العا  ل صاب . وأيد أعضاء اتلـس التنفيـذي بشـدة اخلطـة                                      املشاريع نكن أن يؤدي دورا يف خطة األمل
                                ، وتطلعوا إىل اعتماداتا يف الدورة.    2١2٠-    2١٠٢                  االسرتاتيجية، للفرتة 

                                                                           وردا  علــــن ذلــــك، أكــــدت املــــديرة التنفيذيــــة ملكتــــب خــــدمات املشــــاريع للمجلــــس التنفيــــذي أن  -    ٢٢
                          مـــات األمـــم املتحـــدة. وقالـــت إن                                                      املكتـــب سيواصـــل استكشـــات الفـــرص مـــن أجـــل زايدة التعـــاون مـــع منظ

                                     علن نطاق املنظومة، ولكنخبا شددت علن أن       2١3١                                              املكتب ركز علن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعا  
                                                                                     األمم املتحدة عليخبا استكشات سبل  تلفة لتحقيق األاتدات، مبا يف ذلك من خابل التعاون مع القطاع 

                                              ن تــؤدي التكنولوجيــات املتقدمــة دورا رئيســيا يف دفــع                                         اخلــاص وتقاســم املخــاطر وحتفيــز االبتكــار. ونكــن أ
                                                                                   عجلة االبتكار لصا ح ا تاجل، بتكلفة أقل و اري أكرب. وسلطت الضوء علن عمل املكتب علن إشراك 
                                                                                الشــباب مــن خــابل األلعــاب واملوســيقن والرســو  املتحركــة، والحظــت أن املكتــب يســعن إلقامــة شــراكات 

                                                        لـــن الصـــمود يف أنشـــطة البـــع التحتيـــة دعمـــا خلطـــة التنميـــة احلضـــرية.                             جديـــدة مـــن أجـــل بنـــاء قـــدرة أكـــرب ع
                                                                                    وسيواصل املكتب تقدل تقارير  إىل اتلس التنفيذي عن ما يبذل  من جخبـود يف جمـال اإلصـاب  اإلداري، 

                                        علــن الصــعيد الــداخلي ويف إطــار الــربامج. وكــان       2١3١                                        ويلتــز  بتحقيــق التكــافؤ بــل اجلنســل ةلــول عــا  
                                                                          س بنشاجمل، علن وو اتيكلي ومع الشركاء، سـبل تقـدل خدمـة أفضـل للـدول اجلزريـة الصـغرية           املكتب يلتم

                                                                                       النامية وغرياتا علن اخلطوجمل األمامية لتغري املناخ. وقالت إن املكتب حريص علن  مل احتياطي تشغيلي 
               لنتـائج الـيت نكـن                                                                              لكفالة حتسل إدارة املخاطر، إىل جانب حالة مالية قوية، والشفافية واألدلة علن إااز ا

                       أن يعول عليخبا الشركاء.
                                    بشـــأن وضـــع اخلطـــة االســـرتاتيجية ملكتـــب خـــدمات     2٢ /    2١٠7                          واختـــذ اتلـــس التنفيـــذي القـــرار  -    ٢7

  .    2١2٠-    2١٠٢              املشاريع للفرتة 
                                        بشـــأن تقـــديرات ميزانيـــة مكتـــب خـــدمات املشـــاريع     27 /    2١٠7                          واختـــذ اتلـــس التنفيـــذي القـــرار  -    ٢٢
  .    2١2٠-    2١٠٢      للفرتة

         ء املشلك    اجلز   
                                       الشؤون املالية، وشؤون امليزانية واإلدارة  -       اثين عشر 

                                                                  تـــــــوىل مـــــــدير مكتـــــــب اخلـــــــدمات اإلداريـــــــة يف بـــــــرانمج األمـــــــم املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي عـــــــره تقريـــــــر  -    ٢2
                                                                 اإلمنــــــــائي وصــــــــندوق الســــــــكان ومكتــــــــب خـــــــدمات املشــــــــاريع عــــــــن أنشــــــــطة الشــــــــراء املشــــــــرتكة        الـــــــربانمج

( DP  -FPA   -OPS/    2017/1       وتــــــوىل مــــــدير .)              ،مكتــــــب اختيــــــار املــــــوردين والعمليــــــات يف الــــــربانمج اإلمنــــــائي                                               
                                                                                   واملستشار العا  واملوظم املسؤول عن مكتب نيويورك يف مكتب خدمات املشاريع، ورئيس فرع خـدمات 
                                                                                    املشرتايت يف صندوق السكان، عره اتاالت اليت ركز عليخبا التقرير واالستنتاجات الرئيسية الـيت خلـص 

ٍ       منظمة كٍل منخبم.                     إليخبا، وذلك من منظور          
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                                                                      ويف املداخلـــــة الوحيـــــدة الـــــيت جـــــرت، الـــــتمس أحـــــد أعضـــــاء اتلـــــس التنفيـــــذي توضـــــيحا بشـــــأن  -    2١
                                                                                 كانت الصناديق والربامج أعطت األولوية ملصادر املشرتايت ا لية )علن املستوى الوطين(، كوسيلة     إذا   ما

       ارجية.                                                      ل سخبا  يف الربامج القطرية، قبل العودة إىل مصادر املشرتايت اخل
                                                                               وردا علــن ذلــك، أشــار مــدير مكتــب اختيــار املــوردين والعمليــات بــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  -    2٠

                                                                                       إىل أن الربانمج اإلمنائي يعمل علن وو وايق مع احلكومات لبناء قدرات وطنية يف جمال الشراء ابستخدا  
                                  املتحــدة، وكثــريا مــا تتوقــم علــن البنــود                                                     املعــايري الدوليــة. وختتلــم هنــج املشــرتايت فيمــا بــل منظمــات األمــم 

                                                                                . ومتشــيا مــع سياســة مشــرتايت الــربانمج اإلمنــائي، تعتمــد املشــرتايت ا ليــة علــن فئــة البنــود: إذ يــتم  ة     املشــرتا
                                                                 يف املائة من مشرتايت الربانمج اإلمنائي حمليا علـن الصـعيد القطـري، ونكـن شـراء     ٢١   إىل     7١          شراء نسبة 

                                                      ر حمليا. فالشركات ا لية لديخبا ميزة نسبية يف جمال التسعري.   دوال     ٠١١     ١١١              أي فئة أقل من 
                                                                        وأشـــار رئـــيس فـــرع املشـــرتايت بصـــندوق الســـكان إىل أن الصـــندوق تنـــاول املشـــرتايت ا ليـــة مـــن  -    22

                                                                                       خابل أمور منخبا مبادئ  املعيارية اخلاصة ابإلنصات والشفافية وحسن التوقيت، شأن  يف ذلك شـأن سـائر 
                                                                       تحــدة. ويــنجم عــن اللجــوء إىل الشــراء ا لــي عمومــا فوائــد الســرعة. واســتخد  صــندوق               منظمــات األمــم امل

                                                                                       السكان املشرتايت ا لية بشكل خاص يف تنمية سياقات  اإلنسانية حيث توقيت التسليم أمر ابلغ األاية.
   اء                                           بشأن التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشر     2٢ /    2١٠7                            واعتمد اتلس التنفيذي القرار  -    23

  .    2١٠٢                                              اليت اضطلعت هبا مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف عا  

                                                            متابعــة اجتمــاس تلــس تنســيق الــربامج لــربانمج األمــم املتحــدة املشــلك املعــ    -        اثلــع عشــر 
                               بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

     ربامج                                                                        اشـــرتك املـــدير التنفيـــذي ابلنيابـــة لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان ومـــدير مكتـــب دعـــم الـــ -    24
                                                                                    والسياســات بــربانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تقــدل عــره مشــرتك بشــأن التقريــر املشــرتك املتعلــق بتنفيــذ 
                                                                                     قرارات وتوصيات جملس تنسيق بـرانمج األمـم املتحـدة املشـرتك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز 

( DP/   2017/37       –DP/FPA/       2017/12       .)   
                                                                           ورحبــت جمموعــة مــن الوفــود ابلتــدابري الــيت اختــذاتا الــربانمج اإلمنــائي وصــندوق الســكان مــن أجــل  -    25

                                                                                        استعراه ومواءمة عمليات فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وربطخبا ابملسائل الشـاملة واسـتخبدات مـن 
                                                 املاليــة لــربانمج األمــم املتحــدة املشــرتك. وتطلعــت الوفــود إىل                                     اتــم يف أمــس احلاجــة، ال ســيما يف ضــوء احلالــة

                                                                                     ر يــة أمثلــة علــن أفضــل املمارســات تبــل جخبــود التســريع مــن تعبئــة املــوارد خــابل اجتماعــات جملــس تنســيق 
                                       الربانمج واجتماعات اتلس التنفيذي املقبلة.

                       املواءمـــة مـــع منظمـــات األمـــم                                                      وتتوقـــع جمموعـــة الوفـــود أن يواصـــل بـــرانمج األمـــم املتحـــدة املشـــرتك  -    2٢
      2١٠٢                                                                   املتحـــــــدة علـــــــن أره الواقـــــــع، حســـــــب االســـــــتعراه الرابعـــــــي الســـــــنوات الـــــــذي أجـــــــري يف عـــــــا  

                                                                                          واإلصابحات اجلارية يف منظومة األمم املتحدة، األمر الذي يتطلب زايدة كفاءة التشغيل وامليزانية املشرتكة 
                          يــــات اإلبــــاب  يف الــــربانمج اإلمنــــائي                                                     بــــل الوكــــاالت. وطلبــــت الوفــــود توضــــيحات بشــــأن كيفيــــة تعــــديل آل

                                                                                  وصندوق السـكان وبـرانمج األمـم املتحـدة املشـرتك املعـين ابلفـريوس واإليـدز يف ضـوء اإلطـار املـنقح املوحـد 
                                                                                             للميزانيــة والنتــائج واملســاءلة للــربانمج املشــرتك. وتوقعــت الوفــود أن يكــون التقريــر أكثــر تركيــزا علــن حتقيــق 

                           النتائج يف العره الذي قدم .
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                                                                         وأشـــادت اتموعـــة نفســـخبا بصـــندوق الســـكان والـــربانمج اإلمنـــائي لتعمـــيم املســـاواة بـــل اجلنســـل  -    27
                                                                                        ومتكل املرأة والصحة اجلنسية واإلاابية يف أعماهما املتعلقة ابإليدز، وأيدت بقوة والية صندوق السـكان 

                     ميـــة. وأانـــت علـــن صـــندوق                                                              مـــن أجـــل تســـريع التقـــد  ا ـــرز يف بـــرانمج عمـــل املـــؤمتر الـــدو  للســـكان والتن
                                                                                           السكان والربانمج اإلمنائي ملا قاما ب  من عمل من أجل تعزيز النظم الصحية واستخدا  الدروس املستفادة 

                                                              من املكافحة العاملية ل يدز يف التصدي للتحدايت الصحية األوسع نطاقا.
                 بشــأن كيفيــة تقســيم                                                            وفيمــا  ــص صــندوق الســكان علــن وجــ  التحديــد، طلبــت اتموعــة توضــيحات  -    2٢

                                                                                            العمــل بــل املشــاركل يف رعايــة الصــندوق والــربانمج املشــرتك علــن املســتوى القطــري، اســتنادا إىل املــزااي النســبية. 
                                                                                         وأعربـــت عـــن تطلعخبـــا إىل دور الصـــندوق واخلطـــوات املقبلـــة يف جمـــال تفعيـــل التحـــالم العـــاملي للوقايـــة، ورحبـــت 

                                                    امية إىل إعادة إدرا  الوقاية األولية علن جدول األعمال.                                     خبود صندوق السكان والربانمج املشرتك الر 
                                                                              ورحــب وفــد آخــر مببــادرة الــربانمج املشــرتك مــن أجــل إنشــاء فريــق االســتعراه العــاملي. وأيــد بقــوة  -    22

                                                                                   اســـتمرار قيـــادة الـــربانمج املشـــرتك للمكافحـــة العامليـــة ل يـــدز، ورحـــب جدمـــا  الـــربانمج اإلمنـــائي وصـــندوق 
                                                               لتصــــدي ل يــــدز، ودوراــــا كــــراعيل ضــــمن خططخبمــــا االســــرتاتيجية اجلديــــدة، للفــــرتة                 الســــكان يف عمليــــة ا

                                                                          ، ومواءمتخبمــــا مــــع اإلطــــار املوحــــد للميزانيــــة والنتــــائج واملســــاءلة للــــربانمج املشــــرتك املعــــين     2١2٠-    2١٠٢
               ابلفريوس واإليدز.

                      لوايقة بـل منظمـات األمـم                                                                    وردا علن ذلك، أكد املدير التنفيذي ابلنيابة لصندوق السكان أن املواءمة ا  -     ٠١١
             ، اتـــي مبـــدأ مـــن     2١٠٢                                                                    املتحـــدة علـــن أره الواقـــع، وفقـــا لابســـتعراه الرابعـــي الســـنوات الـــذي أجـــري يف عـــا  

                                                                                          مبــادئ الربجمــة املشــرتكة. و ــل ذلــك إجــراء تقييمــات قطريــة ســريعة وشــاملة للجميــع، وعمليــات إعــادة تشــكيل، 
                                       اإلبــاب  املوجــ  وــو حتقيــق النتــائج يف املســتقبل،                                               وتصــنيم متمــايز. وإذ تابحــمل أن املنظمــات ســتكفل حتســل

                           يف املائـــة مـــن األشـــخاص للكشـــم عـــن     2١                                               أكـــدت أن املســـار الســـريع اتـــو اهـــدت الرئيســـي حيـــث   فحـــص 
                                                            يف املائة من األشخاص املصابل املؤاتلل للعاب ، يف الوقـت الـذي قـد يكـون     2١                     الفريوس، وسيخضع للعاب  

                                                             اب  مصـابل   ـال فريوسـية كامنـة وغـري مكتشـفة. ولـدى تقسـيم العمـل، ركـز                      يف املائـة وـن يتلقـون العـ    2١    في  
                                                                                                 الشــركاء علــن املــزااي النســبية. وفيمــا يتعلــق ابلتحــالم العــاملي للوقايــة، جــرى التخطــي  إلجــراء تقييمــات للوقايــة 

        وابلنسـبة                                                   ، وستخضع املسودة األوىل خلارطة الطريق ملشاورات قطرية.    2١٠7                    بلدان ةلول هناية عا      ٠١     لت 
                                                                                        للوقاية األولية، كان اهدت اتو القضاء علـن اإلصـاابت اجلديـدة، الـيت تشـمل إصـاب  سياسـة التثقيـم اجلنسـي 

                           الابمساواة بل اجلنسل والوصم.                    الشامل والتعامل مع
                                                                            وقال كبري مستشارين تقنيل بصندوق السـكان، مشـريا إىل عنصـر املـرااتقل والشـباب ابلـربانمج،   -     ٠١٠

ـــاك عـــ                                                                        دة آليـــات للتنســـيق مـــع األمـــم املتحـــدة والشـــركاء اخلـــارجيل، حيـــث كفـــل الصـــندوق وصـــول          إن اتن
                                                                                     التدخابت إىل املرااتقل والشـباب مـع هنـب ازدواجيـة اجلخبـود. وأابـت توسـيع نطـاق التنسـيق خـار  األمـم 

       رااتقــات                                                                                  املتحــدة جــدوا ، فقــد شــارك الفريــق العامــل املعــين ابلوقايــة يف جخبــد وااــل بشــأن الركيــزتل،  ــل امل
                                                                                            والشاابت والفئات السكانية الرئيسية لكفالة التنسيق علن مجيع املسـتوايت. ومـن الركـائز القويـة لصـندوق 

                                                                السكان الرتكيز علن  اية الشباب وكفالة إدماجخبم علن الصعيد القطري.
  ة                                                                           وشــدد مـــدير مكتـــب دعــم الـــربامج والسياســـات ابلـــربانمج اإلمنــائي علـــن أن الشـــراكات التعاونيـــ  -     ٠١2

                                                                                         حول النتائج اإلمنائية الواسعة النطاق اتي عابمة هارية مـن عابمـات العمـل الـذي يؤديـ  الـربانمج اإلمنـائي 
          ، وخاصة يف     2١2٠-    2١٠٢                                                              من اآلن فصاعدا، علن النحو املنصوص علي  يف اخلطة االسرتاتيجية، للفرتة 
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                              إلطـار املوحـد للميزانيـة والنتـائج                                                            الفصل املشرتك. وسيتم اإلباب  عن نتائج الـربانمج اإلمنـائي ذات الصـلة اب
                                                                                      واملســاءلة مقابــل أطــر الرصــد والتقيــيم اخلاصــة ابخلطــ  االســرتاتيجية للمنظمــات، علــن الصــعيدين العــاملي 
                                                                                   والقطـــري، عمـــاب مبؤشـــرات وغـــاايت أاتـــدات التنميـــة املســـتدامة، األمـــر الـــذي يتـــيح للـــدول األعضـــاء تتبـــع 

                                                    اإلمنـــائي بتنميـــة قـــدرات الشـــركاء الـــوطنيل هبـــدت تســـليم إدارة                                     التقـــد  ا ـــرز. وإذ يابحـــمل التـــزا  الـــربانمج 
                                                                                       الربامج إىل الكياانت الوطنية، سل  الضوء علن نقطتل، اا: )أ( اخلرو  من بلد بسرعة شديدة ألسباب 
                                                                                  سياسية فحسب يؤدي إىل نتائج عكسية؛ )ب( البيئات اهشة تطر  حتـدايت خاصـة علـن بنـاء القـدرات 

                                                                      منائي أن يظل يف امليدان من أجل توفري اخلدمات األساسية. وابلنسبة للمنح املقدمة                  وا اضطر الربانمج اإل
                                                                                       مــن الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملــابراي، أهنــن الــربانمج اإلمنــائي دور  بوصــف  اجلخبــة املتلقيــة 

                                           بلدا، وا يدل علن ااح  يف حتقيق نتائج ملموسة.    2٢           الرئيسية يف 
ـــــــــذ قـــــــــرارات وتوصـــــــــيات         وأحـــــــــاجمل ات  -     ٠١3                                                             لـــــــــس التنفيـــــــــذي علمـــــــــا ابلتقريـــــــــر املشـــــــــرتك املتعلـــــــــق بتنفي

ـــــــــس ـــــــــرانمج األمـــــــــم املتحـــــــــدة املشـــــــــرتك املعـــــــــين بفـــــــــريوس نقـــــــــص املناعـــــــــة البشـــــــــرية/اإليدز       تنســـــــــيق    جمل                                                              ب
( DP/   2017/37       –DP/FPA/       2017/12       .)   

 
             رات امليدانية    الزاي  -         رابع عشر 

                                                                                        قـــد  املقـــرر التقريـــر عـــن الـــزايرة امليدانيـــة املشـــرتكة إىل نيبـــال الـــيت قامـــت هبـــا اتـــالس التنفيذيـــة للـــربانمج   -     ٠١4
                                                                                      اإلمنائي/صـــندوق الســـكان/مكتب خـــدمات املشـــاريع، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة، واتيئـــة األمـــم املتحـــدة 

-          DP/FPA/OPS                                           األمــم املتحــدة للمــرأة(، وبــرانمج األغذيــة العــاملي )                                   للمســاواة بــل اجلنســل ومتكــل املــرأة )اتيئــة 

ICEF    -UNW   -WFP/    2017    /CRP.     1  الذي أعقبـ  عـره فـيلم قصـري عـن الـزايرة امليدانيـة املشـرتكة. وأدىل رئـيس ،)                                                                
                                   ســـيا وا ـــي  اهـــادئ، بـــرانمج األمـــم املتحـــدة                                                   شـــعبة االتصـــال والتنســـيق ابملكتـــب القطـــري، املكتـــب اإلقليمـــي آل

                                                                                                    اإلمنائي، ببيان ركز في  علن أاية توقيت الزايرة امليدانية املشرتكة والتوصيات ذات الصـلة يف ضـوء اجلخبـود الرااتنـة 
                                                                               إلصاب  األمم املتحدة، والتوقيع مؤخرا علن إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لنيبال.

                                                             أي مـــداخابت أو تعليقـــات مـــن جانـــب أعضـــاء اتلـــس التنفيـــذي بشـــأن الـــزايرة              ومل تكـــن اتنـــاك  -     ٠١5
                          امليدانية املشرتكة إىل نيبال.

                                                                                      وأحاجمل اتلس التنفيذي علما ابلتقرير عن الزايرة امليدانية املشرتكة اليت قا  هبا إىل نيبـال الـربانمج   -     ٠١٢
                                 املتحدة للطفولة واتيئة األمـم املتحـدة                                                       اإلمنائي وصندوق السكان ومكتب خدمات املشاريع ومنظمة األمم

   (. DP/FPA/OPS          -ICEF    -UNW   -WFP/    2017    /CRP.     1                             للمرأة وبرانمج األغذية العاملي )
  

           مسائل أخرى  -         سادس عشر 
         يئــة األمـــم                                                                      كلمــة رئــيس جملــس مــوظفي الــربانمج اإلمنائي/صـــندوق الســكان/مكتب خــدمات املشــاريع، وات  

                                    املتحدة للمساواة بل اجلنسل ومتكل املرأة
                                                                           ركز رئيس جملس موظفي الربانمج اإلمنائي/صندوق السكان/مكتب خدمات املشاريع/اتيئة األمم   -     ٠١7

                                                                                     املتحــــدة للمــــرأة، يف البيــــان الــــذي أدىل بــــ ، علــــن عابقــــات العمــــل القويــــة والتعــــاون بــــل اتلــــس وإدارات 
     قدما                      الرامية إىل الدفع                                                                     املنظمات. وأبرز عابقة عمل اتلس الوايقة مع األمل العا  اجلديد يف إطار جخبود

      يتجـزأ                                                                                      بعملية إصاب  األمم املتحدة. وأشار إىل أاية إجراء مشاورات منتظمة مـع املـوظفل بوصـفخبا جـزءا ال
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     أايـة                                                                                      من عملية صنع القرار املؤسسي. وكرر شواغل املوظفل املستمرة بشأن عدد مـن املواضـيع، مبـا يف ذلـك
                                                            دارة، والعقــود وجمموعــات التعــوي  املناســبة وإدارة األداء والتطــوير                                   الشــفافية والتقيــد مببــادئ التوظيــم واإل

                                           الوظيفي واحرتا  مبادئ اخلدمة املدنية الدولية.
                                                                                وشــدد مــدير مكتــب اخلــدمات اإلداريــة يف الــربانمج اإلمنــائي ومــدير شــعبة املــوارد البشــرية يف صــندوق   -     ٠١٢

                                          دمات املشــاريع، يف ردوداتــم اإلداريــة، علــن عابقــات                                                  السـكان واملستشــار العــا  ومــدير الفريــق القــانوين مبكتــب خــ
                                                                                              العمل الطيبة اليت تقيمخبا كل منظمة مع جملس املوظفل، والتدابري الـيت تتخـذاتا كـل واحـدة منخبـا ملعاجلـة شـواغل 
                                                                                            املوظفل. وأقروا ابألايـة احلااـة للمـوظفل واحلاجـة إىل املشـاركة املفتوحـة والشـفافة مـع جملـس املـوظفل، ورحبـوا 

                                                                                     سـتعداد اتلـس للعمـل مـع املنظمـات للتغلـب علـن التحـدايت الرئيسـية. والحظـوا موقـم اتلـس االســرتاتيجي  اب
ـــَز  تعويضـــات املـــوظفل املعينـــل حمليـــا مـــع جلنـــة اخلدمـــة املدنيـــة الدوليـــة ويف  َ                                                             واملـــتحمس يف املـــداوالت املتعلقـــة ةِّ ِّ                           

                                  امـــم املتحـــدة. وعلـــن الـــرغم مـــن اخلابفـــات،                                                     املناقشــات األخـــرى مـــع الصـــندوق املشـــرتك للمعاشـــات التقاعديـــة ل
                                                                           يشرتك جملس املوظفل واملنظمات يف الر ية املشرتكة للمنظمة جلعل األمم املتحدة أكثر قوة.

                                                                           وأحــاجمل اتلــس التنفيــذي علمــا ببيــان رئــيس جملــس مــوظفي الــربانمج اإلمنائي/صــندوق الســكان/  -     ٠١2
  .                                          مكتب خدمات املشاريع/اتيئة األمم املتحدة للمرأة

 


