
 DP/2018/17  األمــم املتحـدة 

  

 

 المجلس التنفيـذي لبرنامــج األمم
 المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم
 المتحدة للسكـان ومكتب األمم

 المتحدة لخدمات المشاريع

 
Distr.: General 

5 July 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

070818    310718    18-11581 (A) 

*1811581*  

 2018 لعام الثانية العادية الدورة
 نيويورك، 2018 سبتمرب/أيلول 7 إىل 4 من
  املؤقت األعمال جدول من 1 البند

 التنظيمية المسائل
   

  2018 لعام السنوية الدورة تقرير  

 (نيويورك، 2018 يونيه/حزيران 8 إلى ٤)  
  

 المحتويات
 الصفحة   الفصل

. املسائل التنظيمية -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  3 
  اجلزء املتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

. بيان مدير الربنامج والتقرير السنوي ملدير الربنامج -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. التعاون بني بلدان اجلنوب -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  7 
. تقرير التنمية البشرية -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  8 
. واملسائل ذات الصلةالربامج القطرية  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  9 
. التقييم -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
. صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  10 
. متطوعو األمم املتحدة -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  12 

  اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  
. التغيري، مبا يف ذلك إدارة 2021-2018امليزانية املتكاملة املنقحة للفرتة  -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 



 DP/2018/17 

 

2/27 18-11581 

 

. بيان املديرة التنفيذية وتقريرها السنوي -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  15 
. الربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املتصلة هبا - حادي عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
. التقييم -ثاين عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

  اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
. التنفيذية وتقريرها السنويبيان املديرة  - ثالث عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  21 

  اجلزء املشرتك  
. مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان -خامس عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  23 
تقارير مكاتب األخالقيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم  - سادس عشر 

. املتحدة خلدمات املشاريع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  27 
  



DP/2018/17 
 

 

18-11581 3/27 

 

 التنظيمية المسائل - أوال 
 ومكتب للســـــكان املتحدة األمم وصـــــندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفيذي اجمللس عقد - 1

 من الفرتة يف، نيويورك يف املتحدة األمم مبقر 2018 لعام الســـــنوية دورته املشـــــاريع خلدمات املتحدة األمم
 . 2018 يونيه/حزيران 8 إىل 4
 2018 لعــــــام الســـــــــــــــنويــــــة لــــــدورتــــــه العمــــــل وخطــــــة األعمــــــال جــــــدول يالتنفيــــــذ اجمللس وأقر - 2
(DP/2018/L.2 ،)2018 لعام األوىل العادية الدورة تقرير واعتمد (DP/2018/8 .) 
 الوثيقـــــة يف 2018 لعـــــام الســـــــــــــــنويـــــة الـــــدورة يف التنفيـــــذي اجمللس اختـــــذهـــــا اليت القرارات وترد - 3

2018/18DP/، التنفيذي للمجلس الشبكي املوقع على متاحة وهي. 
 للمجلس املقبلة للدورات التايل الزمين اجلدول على 2018/15 القرار يف التنفيذي اجمللس ووافق - 4

 :2018 عام يف التنفيذي
 .2018 سبتمرب/أيلول 7 إىل 4 من: 2018 لعام الثانية العادية الدورة 

  
 اإلنمائي المتحدة األمم ببرنامج المتعلق الجزء  

  
 البرنامج لمدير السنوي والتقرير البرنامج مدير بيان - ثانيا 

 العامل يف هائلة تغريات فيه حتدث وقت يف يعقد اجمللس اجتماع أن بيانه يف الربنامج مدير أكد - 5
 اليت والنتائج اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج الرئيســية العمل جماالت على وركز. املتحدة األمم صــعيد وعلى

: وهي، املتحــــدة األمم تواجــــه اليت التــــاليــــة العــــامليــــة التحــــديــــات إىل وأشــــــــــــــــــار. 2017 عــــام يف حتققــــت
؛ املناخ تغري( د؛ )املســـــــتمر الفقر( ج؛ )املســـــــاواة لعدم الشـــــــديد التفاقم( ب؛ )الرابعة الصـــــــناعية الثورة (أ)
 املســــتدامة التنمية وأهداف 2030 لعام املســــتدامة التنمية خطة ومتثل. والتشــــرد واهلشــــاشــــة النزاعات (ه)

 اإلمنائي الربنامج وســــيعمل. معقد مشــــ د يف اإلمنائي والربنامج املتحدة األمم به ســــتســــرتشــــد الذي اإلطار
 حنو املســـــــــــــارات لتحديد الفقر على والقضـــــــــــــاء اإلدارة جمال يف خربته باســـــــــــــت دام والشـــــــــــــركاء البلدان مع

 العمل والية اإلمنائي املتحدة األمم برنامج 2021-2018 للفرتة االســـرتاتيجية اخلطة وتعطي. االســـتدامة
 املتحدة األمم صندوق مع بالتعاون، القطري للطلب استجابة   بصمته حتمل اليت اإلمنائية احللول خالل من

 ومتكني اجلنســـني بني للمســـاواة املتحدة األمم وهيئة( اليونيســـ ) للطفولة املتحدة األمم ومنظمة للســـكان
 عام نتائج عن تقريره الربنامج مدير وعرض. املشـــرتك الفصـــل خالل من(، للمرأة املتحدة األمم هيئة) املرأة

 برنامج وتقرير(، DP/2018/10) 2021-2018 للفرتة يجيةاالســـــرتات اخلطة بشـــــ ن احملرز والتقدم 2017
( DP/2018/10/Add.1) 2017 لعام املشــــــــــرتكة التفتيش وحدة توصــــــــــيات بشــــــــــ ن اإلمنائي املتحدة األمم
 (.DP/2018/10/Add.2) اإلحصائي واملرفق

 تنفيذ نســـــــــــــــبة أعلى بتحقيق، 2017 عام يف قويا   أداء   اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أظ ر وقد - ٦
 على مرتبة وأعلى، بتحفظات مشـــــفوعة غري للحســـــابات ومراجعة، اإلدارية للكفاءة وحتســـــينات، مســـــجلة
 غري. املعونة لبيانات وفقا، املال مقابل القيمة حيث من الشــــركاء بني األوىل واملرتبة، املعونة شــــفافية مؤشــــر

( األســــاســــية غري) املوارد اختالل اســــتمرار جانب إىل من فضــــا ظل العادية للموارد األســــاســــي التمويل أن

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/8
https://undocs.org/ar/DP/2018/18
https://undocs.org/ar/DP/2018/10
https://undocs.org/ar/DP/2018/10/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/10/Add.2
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. االستدامة ومواصلة التنفيذ مسؤولية على خطرية آثارا ذلك ورتب، املائة يف 87 إىل 13 بنسبة، األخرى
 مببادرات اإلمنائي الربنامج واضـــطلع. رئيســـية ب  ية الســـنوات املتعددة األســـاســـية املســـا ات اتســـمت ولذا

؛ لألعمال منوذجه وترشـــــــيد تبســـــــي  ذلك ومشل. االســـــــرتاتيجية خطته مع لألعمال ومنوذجه برناجمه ملواءمة
 مرفق وإنشــــــاء؛ املشــــــاريع إلدارة التوجي ية مبادئه وتنقيح؛ والعمليات واإلدارة والربامج الســــــياســــــات وتعزيز

 احلفاز مشـــــــروع وإطالق؛ اخلاص للقطاع جديدة اســـــــرتاتيجية وتصـــــــميم؛ لالبتكار جديد قطري اســـــــتثمار
 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون برز وقد. املؤثر واالســتثمار اإلســالمي للتمويل العاملي واملنرب، T واملشــروع

 التعاون يف االخنراط عن تقريبا القطرية املكاتب مجيع وأبلغت، املبادرات تلك يف املواضـــــــــــــــيع أهم بني من
 األمم مكتب ودعم اســــــــــتضــــــــــافة اإلمنائي الربنامج وســــــــــيواصــــــــــل. الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما

 .اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة
 تنظيم إعادة بشـــــــــ ن 72/279 الطموح العامة اجلمعية قرار اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويتبىن - 7

 األمم برنامج أنشــــــــــ ، املقيم املنســــــــــق لنظام كقيم  عاما 40 من أكثر وبعد. اإلمنائية املتحدة األمم منظومة
 لألمم العامة األمانة إىل اإلمنائي الربنامج من النظام انتقال لتيســـــــــري االنتقالية لإلدارة فريقا اإلمنائي املتحدة
 لنظام اإلمنائي الربنامج دعم وســـــــيبقى. االســـــــرتاتيجية خطته تنفيذ يف الزخم تواصـــــــل ضـــــــمان مع، املتحدة

 من وأكثر. العليا األولويات ضــــــــــمن اإلمنائي الربنامج يف اجلنســــــــــني تكافؤ وي يت. كبريا    املقيمني املنســــــــــقني
. العليا اإلدارة مســـــــــــــــتوى على أقل العدد هذا كان  وإن، النســـــــــــــــاء من اإلمنائي الربنامج موظفي نصـــــــــــــــ 
 برنامج وافق وقد. العامة واخلربة التقدم وفرص التمكني حيث من قائمة تزال ال اجلنســــــــــــــني بني والفجوات

 دفع إىل هتدف، 2021-2018 للفرتة اجلنســــــني لتكافؤ جديدة اســــــرتاتيجية على اإلمنائي املتحدة األمم
 على اجلنسـني تكافؤ اسـرتاتيجية مع متشـيا، شـاملة طريق خارطة اللخ من املنظمة يف الثقايف التغيري عجلة
 والتحرش اجلنســـــــــــــيني واالنت اك االســـــــــــــتغالل إزاء إطالقا   التســـــــــــــامح بعدم ملتزمة واملنظمة. املنظومة نطاق

 .والشفافية واملساءلة واألخالقيات احلسابات ومراجعة بالتقييم ملتزمة اهنا كما،  اجلنسي
 األمم برنامج لتوجيه الربنامج مدير لقيادة القوي دعم م عن اجمللس يف عموما األعضـــــاء وأعرب - 8

 عام يف اإلمنائي الربنامج أحرزه الذي بالتقدم ورحبوا. املتحدة األمم إصـــــــــــــــالح تنفيذ يف اإلمنائي املتحدة
 دعم م عن وأعربوا. اجمللس مع للعمل املقرتحة العمل وخطة، الصمود على القدرة ببناء وبالتزامه، 2017
 حنو على معا املتحدة األمم مؤســــــــــســــــــــات عمل إىل يتطلعون وهم، 72/279 العامة اجلمعية لقرار القوي

 اإلصــالحات صــميم يف وكانت. املنظومة نطاق على املتكامل اإلجناز خالل من تنفيذه أجل من اســتباقي
 على للحفــا  املنظومــة نطــاق على هنج واتبــاع، احلوكمــة هيــاكــل وتعزيز، الوقــايــة على الرتكيز إىل احلــاجــة
 للتنمية املتحدة األمم جمموعة يف رئيســــي دور اإلمنائي املتحدة األمم ولربنامج. الفقر حلقة وكســــر الســــالم

 للربنامج وينبغي. اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إلعادة العام لألمني االنتقايل والفريق املســـــــــــــــتدامة
 الوقت ويف. املقيمني املنســـــــــــــــقني نظام جتديد عملية تعزيز إطار يف قوي قطري وجود على اإلبقاء اإلمنائي
 الربنامج إىل دعوة ووج ت. النســـــبية مزاياها إىل اســـــتنادا، أنشـــــطت ا على الرتكيز إىل املنظمة حتتاج، نفســـــه
 .واألمن السالم جمايل يف سيما وال، واليته نطاق خارج ب نشطة القيام أثناء احلذر لتوخي اإلمنائي

 القيام على اإلمنائي والربنامج املتحدة األمم مؤســـــــــــــســـــــــــــات مجيع الوفود من جمموعة وشـــــــــــــجعت - 9
 كامل  إتاحة( ب؛ )التنفيذ خط  ووضـــــــــع 27/279 القرار مع االســـــــــرتاتيجية اخلط  مواءمة( أ: )يلي مبا

 اســرتاتيجية وثيقة وضــع( ج؛ )املقيمني املنســقني نظام أجل من املوســعة التكالي  تقاســم آللية املســا ات
 على بالنتائج اإلبالغ تعزيز إىل الرامية واخلط  والتعاونية النســـــــــــــــبية املزايا على تنص املنظومة نطاق على
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 املســــــــــــــتوى على، اجلديد الن ج آثار اســــــــــــــتعراض( د؛ )املســــــــــــــتقل للتقييم وحدة خالل من املنظومة نطاق
 الربنــامج أعمــال منوذج على احملتملــة هآثــار  عن تقرير وتقــدم، املتحــدة األمم ملنظومــة بــالنســـــــــــــــبــة، القطري
 وشــددت. املشــرتكة العمل وإجراءات املشــرتكة العمل أماكن إىل بســرعة االنتقال( ه؛ )اجمللس إىل اإلمنائي
 .والشفافية املساءلة زيادة أ ية على اجملموعة

 الوطنية الســـــــياســـــــات لدعمه اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على الوفود من أخرى جمموعة وأثنت - 10
 الربنــامج أن على وشــــــــــــــــددت. الوطنيــة للملكيــة وفقــا، األهــداف وحتقيق التنميــة أجــل من القــدرات وبنــاء

 2030 عام خطة وتتطلب. كذلك  يبقى وسوف، اإلمنائية املتحدة األمم منظومة صميم يف يوجد اإلمنائي
 الفقر على القضـــــاء يف املتمثل الرئيســـــي اهلدف مع، اجلماعي والعمل املســـــتدامة للتنمية متكامل هنج اتباع
 خالل من 2030 عام خطة تنفيذ يف رئيســـــــــــــــي دور اإلمنائي املتحدة األمم ولربنامج. األبعاد مجيع على
 عمله ينســق أن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وينبغي. 2021-2018 للفرتة االســرتاتيجية وخطته واليته

 السـياقات يالئم حنو على السـالم وبناء اإلنسـانية املسـاعدات جمايل يف العاملة الفاعلة اجل ات مع اإلمنائي
. 72/279 العامة اجلمعية وقرار 201٦ لعام ســنوات أربع كل  جيري الذي االســتعراض مع متشــيا، احملددة

 للتعاون املتحدة األمم مكتب ودور اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون القوي دعم ا على اجملموعة وأكدت
 . اجلنوب بلدان بني فيما
 ضــعيفة تزال ال اليت، منوا البلدان أقل تواجه اليت التحديات إىل االنتباه الوفود من جمموعة ولفتت - 11

 الربنامج اجملموعة وحثت. املعجلة التنمية من الرغم على، والتشــــــــــــرد الطبيعية والكوارث النزاعات بســــــــــــبب
 برنــامج يف احملــددة األولويــة ذات اجملــاالت إىل منوا البلــدان أقــل يف وامل ــارات الربامج توجيــه على اإلمنــائي
 الفقر على للقضــــاء ســــيما وال، اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املقدم الدعم خالل ومن، إســــطنبول عمل

 إىل ومشـــــــــــــــرية. األهداف لبعض تنفيذها يف املت خرة البلدان ولدعم، لالقتصـــــــــــــــادات هيكلي حتول وحتقيق
 لعدم، منوا   البلدان ألقل بالنســـبة، احلامسة األ ية على اجملموعة شـــددت، 72/279 رارللق الكامل ت ييدها
 مؤســـســـات بني فيما والتنســـيق اإلمنائية األنشـــطة بســـري اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة إخالل
 . املتحدة األمم
 الـدعم تقـدم مواصـــــــــــــــلـة إىل اإلمنـائي الربنـامج النـاميـة الصـــــــــــــــغرية اجلزريـة الـدول من وفود ودعـت - 12

 تلك حتديات معاجلة أجل من(، ســــــــاموا مســــــــار) النامية الصــــــــغرية اجلزرية للدول املعجل العمل إلجراءات
 التعاون إطار يف املقدم الدعم يضــــــــــطلع أن وينبغي. املناخ تغري جتاه البالغة وهشــــــــــاشــــــــــت ا، الفريدة البلدان
 فيما للتعاون املتحدة األمم مكتب إىل واملقدم، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ومن اجلنوب بلدان بني فيما
 وكررت. النامية الصـــــــغرية اجلزرية الدول يف التنمية لتحديات التصـــــــدي يف مركزي بدور، اجلنوب بلدان بني

 اســـــــــــــــتعراضــــــــــــــــا جيري بــ ن العــام األمني إىل 71/243 العــامــة اجلمعيــة قرار يف الوارد طلب ــا تــ كيــد الوفود
 وقــدراهتـا، النــاميــة الصـــــــــــــــغرية اجلزريــة للــدول اخلــدمــات تقــدم اليت األقطــار املتعــددة املكــاتــب لتشـــــــــــــــكيالت
 يف وفورات إىل املكاتب إزاء مكث  هنج اتباع يؤدي أن وميكن. اإلمنائية وخدماهتا املوارد من واحتياجاهتا
 .الربامج حنو توجه التكالي 

 املوارد بني التوازن يف االختالل اســـــــــــــــتمرار إزاء البــال  قلق ــا عن عــامــة بصـــــــــــــــفــة الوفود وأعربــت - 13
 التنبؤ ميكن والذي السنوات واملتعدد امل صص غري التمويل أ ية على وشددت. األساسية غري/األساسية

 تطبيع حنو اجتاه أي ورفضـــــــــت، بواليته الوفاء من اإلمنائي الربنامج متكن لضـــــــــمان األســـــــــاســـــــــية للموارد به
 مواصلة على اإلمنائي الربنامج وشجعت. األساسية التمويل قاعدة بوصف ا األساسية غري املوارد است دام
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 حواره إىل اســــتنادا، االبتكارية الشــــراكات واســــتكشــــاف له املاحنة اجل ات قاعدة لتوســــيع واآلليات احلوافز
 اإلمنائية للمسـاعدة ابالتزاماهت الوفاء إىل األعضـاء الدول الوفود من جمموعة ودعت. بالتمويل املتعلق املنظم

الرمسية، وأشــــــــــارت إىل أن تعبئة املوارد احمللية بناء على طلب البلدان املســــــــــتفيدة من الربامج، ينبغي أن تكون 
تكملة، وليس بديال، لضـــــــمان كفاية التمويل كما ونوعا. وشـــــــددت على أن االفتقار إىل املوارد األســـــــاســـــــية 

 عوة إىل مواصلة مناقشات اجمللس املتعلقة باسرتداد التكالي .ي دد عملية إصالح األمم املتحدة. وصدرت د
 واالنت اك لالســـــــــتغالل التصـــــــــدي إىل الرامية اإلمنائي الربنامج بإجراءات اجمللس أعضـــــــــاء ورحب - 14

، اإلبالغ تعزيز هبدف للســــــياســــــات إطاره تنقيح خالل من العمل مكان يف اجلنســــــي والتحرش اجلنســــــيني
 دعم ا عن الوفود وأعربت. اجلنســـــــي بالتحرش تُعىن عمل فرقة إنشـــــــاء وعرب، والتوعية والوقاية، واملســـــــاءلة

، 2021-2018 للفرتة اجلنســـني بني للمســـاواة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املقبلة لالســـرتاتيجية القوي
 وإذ. املســــــتدامة التنمية حتقيق مســــــاعي من يتجزأ ال جزءا   باعتبار ا، اإلنســــــان حقوق على القائم وللن ج

، 2017 للعام النتائج بشـــــــــــــــ ن احملرز التقدم عن منفصـــــــــــــــال   حتديثا   يقدم مل اإلمنائي الربنامج أن الحظت
 األمم برنامج اســــــــرتاتيجية تنفيذ بشــــــــ ن اجمللس إىل الســــــــنوية التقارير تقدم أ ية على جمددا الوفود أكدت
 .فصاعدا   اآلن من، 2021-2018 للفرتة، اجلنسني بني للمساواة اإلمنائي املتحدة

 نســــــبة تقارب اإلمنائي الربنامج يف اجلنســــــني بني املســــــاواة أن الربنامج مدير أبرز، ذلك على وردا - 15
. والعمليات الربامج يف اجلنســـاين املنظور مراعاة تعميم يف مســـتمر الربنامج وأن، 2018 لعام املائة يف 50

، الســنوي تقريره يف اجلنســانية الشــؤون جمال يف اإلبالغ أدمج اإلمنائي الربنامج أن إىل الربنامج مدير وأشــار
 الدورة يف 2021-2018 للفرتة اجلنســــــني بني للمســــــاواة اســــــرتاتيجيته ســــــيقدم اإلمنائي الربنامج أن وأكد
 الدول ومســـــاعدة ســـــاموا مبســـــار ملتزما اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يزال وال. 2018 لعام الثانية العادية
 يف النامية الصـــــــغرية اجلزرية للدول دوالر مليون 200 على يزيد ما خصـــــــص وقد، النامية الصـــــــغرية اجلزرية

 الفصـــــــــل بتنفيذ ملتزم اإلمنائي والربنامج. الدول لتلك األولوية ذات عشـــــــــر اخلمســـــــــة املواضـــــــــيعية اجملاالت
 للموارد التمويل اجتذاب ليزا وال. احملرز التقدم عن اجمللس وبإبالغ، االســـــــــــــــرتاتيجية لل ط  املشـــــــــــــــرتك
 األمم ومؤسسات، املاحنة البلدان تطلعات مواءمة إىل احلاجة إىل جزئيا ذلك ويعزى، حتديا ميثل األساسية
. األطراف وتعددية اإلمنائي التمويل بشــــــ ن للشــــــكوك والتصــــــدي، الربامج من املســــــتفيدة والبلدان املتحدة

 الوســــــــي  لإلحصـــــــــاء مراكش عمل خطة هنج ميثل، املنظومة نطاق على لالتســـــــــاق تكاملية قوة وبوصـــــــــفه
 يف السلس االنتقال بكفالة اإلمنائي الربنامج ويلتزم. الوطنية اإلمنائية اخلط  يف األهداف إلدماج األساسي

 قواعد حبكم أنه بيد. اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عن املقيم املنســـق نظام وفصـــل 72/279 القرار تنفيذ
. املقيمني املنســـــــــــــــقني نظام عن مســـــــــــــــؤوال   اإلمنائي الربنامج يعد مل، اإلصـــــــــــــــالح إطار يف اجلديدة احلوكمة
يتعلق بالســــــــالم والوقاية، مل يتعد  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على اجملاالت الصــــــــادر هبا تكلي  من  وفيما

نامج اإلمنائي القيام بدوره الطليعي جملس األمن، بل شــــارك يف العمل الراســــه يف واليته اإلمنائية. ويواصــــل الرب 
 يف جمال االبتكار والفكر، ويسعى إىل متكني املوظفني على املستوى القطري لتنفيذ احللول املبتكرة.

 الربنامج أن إىل، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف الربامج ودعم الســياســات مكتب مدير وأشــار - 1٦
 إىل لأللفية اإلمنائية األهداف من االنتقال تيســـري بغية العامة بســـياســـاته املتعلقة امل ام مبواءمة يقوم اإلمنائي
 ذات البلدان وألن. اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة مع وبالتكي ، املســــــــــتدامة التنمية أهداف

 على اإلمنــائي الربنــامج يعمــل، التنميــة وفعــاليــة الربامج إجنــاز من مســـــــــــــــتوى أعلى حتتــل األهم االبتكــارات
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 األهداف بتنفيذ للتعجيل االبتكار جمال يف له التابعة “التميز مراكز” ووصــــل االبتكار قوة من االســــتفادة
 . القطري املستوى على املستدامة التنمية أهداف منصات خالل من
 يف حتققت اليت النتائج عن الربنامج مدير بتقرير املتعلق 2018/5 القرار التنفيذي اجمللس واختذ - 17
 .2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة بش ن احملرز والتقدم 2017 عام
  

 الجنوب بلدان بين التعاون - ثالثا 
 للتعاون املتحـدة األمم مكتـب ومـدير اجلنوب بلـدان بني فيمـا للتعـاون العـام األمني مبعوث قـدم - 18
 للفرتة اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم ملكتب االســــــرتاتيجي اإلطار  ، اجلنوب بلدان بني فيما

2018-2021 (DP/CF/SSC/6.) 
 بلدان بني فيما للتعاون القوي دعم م عن وأعربوا، االســــرتاتيجي باإلطار اجمللس أعضــــاء ورحب - 19

ـــاره الثالثي والتعـــاون اجلنوب ـــاعتب ـــال  أمرا ب  التنميـــة أهـــداف وحتقيق 2030 عـــام خطـــة لتنفيـــذ األ يـــة ب
 بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم مكتب به يضــــــــــــــطلع الذي املركزي الدور على وأكدوا. املســــــــــــــتدامة

 بني فيما التعاون وتعميم وتنســــــــيق تعزيز يف الشــــــــركاء وبني اإلمنائية املتحدة األمم منظومة إطار يف اجلنوب
 . به املنوطة للوالية وفقا الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان
 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون من االســـــــــــــــتفادة على اإلطار برتكيز الوفود من جمموعة ورحبت - 20

 وبناء، املســـــــــــــــاواة عدم أوجه من واحلد، الفقر على للقضـــــــــــــــاء األعضـــــــــــــــاء الدول دعم يف الثالثي والتعاون
 تعزيز على يســــــــاعد اجلنوب بلدان بني فيما التعاون أن تالحظ وهي، الوفود جمموعة وشــــــــددت. القدرات
 ليس اجلنوب بلدان بني فيما التعاون أن على، املســـــــــــــــتدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من الدويل التعاون
 الذي لإلطار تقديرها عن اجملموعة وأعربت. له مكمل هو وإمنا ،واجلنوب الشــــــمال بني التعاون عن بديال

 اخلتــاميــة نريويب وثيقــة يف عليــه املنصـــــــــــــــوص النحو على، اجلنوب بلــدان بني فيمــا التعــاون مبــاد  يعكس
 وقرارات(، A/RES/64/222) اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املســــتوى الرفيعة اللجنة عن الصــــادرة
 التعاون خطة تضـــــــــــــــع أن علي ا اجلنوب بلدان أن وأكدت، العامة الســـــــــــــــياســـــــــــــــات ووثائق العامة اجلمعية

 فرض وعدم، واملســـــــــــــاواة، الوطنية وامللكية، الوطنية الســـــــــــــيادة احرتام مباد  مع يتماشـــــــــــــى مبا، بين ا فيما
 لكون تقديرها عن اجملموعة وأعربت. املتبادلة املنفعة وحتقيق، الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم، الشروط
 إىل الوصـــول إمكانية زيادة ويتيح الوطنية الســـياســـات بشـــ ن النامية البلدان بني احلوار ويوجه يدعم اإلطار
 بني فيما للتعاون املتحدة األمم مكتب مســـاندة إىل ودعت. اإلمنائية واحللول املمارســـات وأفضـــل املعارف
 . بواليته للوفاء اجلنوب بلدان
دور التعــاون فيمــا بني بلــدان اجلنوب يف املســـــــــــــــاعــدة على توفري  وأبرزت جمموعــة أخرى من الوفود - 21

التمويل، وهتيئة البيئة املواتية، وتكوين الشــــــــــــراكات املتعددة أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة من أجل االنتقال بتمويل 
أهداف التنمية املســــــتدامة إىل مســــــتويات أعلى. وقد أبرزت وثيقة نريويب اخلتامية أن كال من التعاون اإلمنائي 

ا بني بلدان اجلنوب والتعاون اإلمنائي التقليدي يســــــــعى إىل تعزيز فعالية التنمية من خالل زيادة املســــــــاءلة فيم
والشفافية املتبادلتني، وتنسيق األنشطة مع الربامج اإلمنائية، واعتماد هنج متعدد أصحاب املصلحة يس م يف 

الــذي أمكن من خاللــه اجلمع بني نوعي مواج ــة التحــديــات اإلمنــائيــة الوطنيــة. وأتــاحــت األهــداف اإلطــار 
التعاون. وأبرزت جمموعة الوفود أن الربنامج اإلمنائي، بوصــفه اجل ة املضــيفة، وفر احلماية مليزانية مكتب األمم 

https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
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املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من تدابري التقشــــــــــــ . وطلبت اجملموعة تفاصــــــــــــيل عن إعداد تقارير 
يم والنتائج باملكتب؛ وإصـــــــدار تقريره الســـــــنوي؛ وم ام مراجعة احلســـــــابات والرقابة به؛ امليزانية والرصـــــــد والتقي

ومواءمة أعماله مع متطلبات الشــــــــــــــفافية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وإذ أقرت اجملموعة   ود املكتب 
 ية قيام الربنامج الرامية إىل معاجلة أوجه القصور يف مراجعة احلسابات وأنشطة مجع األموال، شددت على أ

 مستكملة عن ذلك إىل اجمللس. اإلمنائي مبمارسة اإلشراف وتقدم الدعم إىل املكتب، وتقدم معلومات
 الدول بدعوة املســـــــــــــــتوى الرفيعة واللجنة العامة اجلمعية قيام املكتب مدير أبرز، ذلك على وردا - 22

 وأشــــار. املكتب إىل موظفني إعارة أو، عينية مســــا ات أو، امليزانية عن خارجة موارد تقدم إىل األعضــــاء
 على نتـائج من حققـه عمـا يبل  أن للمكتـب فيـه ينبغي الـذي التوقيـت حيـدد أن عليـه تعني   اجمللس أن إىل

 لعام الســـــــنوي تقريره إصـــــــدار ويعتزم بالشـــــــفافية ملتزم املكتب أن وإىل؛ والتقييم والرصـــــــد امليزانية مســـــــتوى
 مراجعة مكتب مع اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم مكتب وتعاون. 2019 عام يف 2018

 والتزم، عشـــــــــــــرة الســـــــــــــت توصـــــــــــــياته ونفذ، اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابع والتحقيقات احلســـــــــــــابات
 بني فيما للتعاون املتحدة األمم مكتب وعمل. اجملال هذا يف اإلمنائي للربنامج املؤســــــــــســــــــــية باملمارســــــــــات

 اخلاصة التقييم خطة ونفذ، اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابع املستقل التقييم مكتب مع اجلنوب بلدان
ـــــدورة  للفرتة اجلـــــديـــــدة التقييم خطـــــة تنفيـــــذ على املكتـــــب وعك ؛ 2017-2014، الســـــــــــــــــــابقـــــة بـــــال
 مكتب يف التقييم نتائج بشــــــ ن اقرتاحات تقدم إىل اجمللس أعضــــــاء املكتب مدير ودعا. 2018-2021
 املكتب وأبل . اإلنرتنت شــــــبكة على اإللكرتونية بوابته على اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم
 بالتعاون املعنية املســـــــــتوى الرفيعة واللجنة، العام لألمني الســـــــــنوي التقرير خالل من، العامة اجلمعية أيضـــــــــا
 املكتب وعم ق. ســـــــــــــــنتني كل  يقدم الذي اإلمنائي الربنامج مدير تقرير خالل من، اجلنوب بلدان بني فيما

 منصــة وتصــميم املنظومة نطاق على اســرتاتيجية وضــع يف ســيما وال، املتحدة األمم مؤســســات مع شــراكته
 املكتب تعزيز بش ن األعضاء الدول توصيات إىل يتطلع إنه وقال. اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون مشرتكة

 .2019 عام يف عقده املقرر اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون املعين الثاين املستوى الرفيع املؤمتر يف
، اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم ملكتب االسرتاتيجي باإلطار علما اجمللس وأحاط - 23

 .2021-2018 للفرتة
  

 البشرية التنمية تقرير - رابعا 
 املتعلقة املشـــاورات بشـــ ن املســـتجدات آخر على اجمللس البشـــرية التنمية تقرير مكتب مدير أطلع - 24

 اجلمعية لقرار وفقـا، 2018 و 2017 عـامي يف احملـافـل خمتل  مع عقـدت اليت البشـــــــــــــــريـة التنميـة بتقرير
 . 57/2٦4 العامة
 .البند هذا على للتعليق اجمللس أعضاء من أي يتدخل ومل - 25
 . البشرية التنمية بتقرير املتعلقة املشاورات بش ن املستجدات بآخر علما التنفيذي اجمللس وأحاط - 2٦
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 الصلة ذات والمسائل القطرية البرامج - خامسا 
 ومتديدات القطرية الربامج وثائق عن عامة حملة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املعاون املدير قدم - 27

 الربامج وثـــائق بـــدوره ألفريقيـــا اإلقليمي املكتـــب مـــدير نـــائـــب وقـــدم. إلقرارهـــا اجمللس إىل القطريـــة الربامج
 . ومالوي، وكينيا، رواندا من لكل القطرية

 ومج ورية، لســــــــــــرياليون القطرية للربامج واحد عام ملدة األوىل التمديدات يف أيضــــــــــــا اجمللس ونظر - 28
 .السورية العربية للجم ورية القطري للربنامج واحد عام ملدة الثاين التمديد عن فضال، والكويت، الكونغو

 لكينيا القطري الربنامج وثيقة، 2014/7 لقراره وفقا، التنفيذي اجمللس اعتمد، املناقشــــــــــات وإثر - 29
(DP/DCP/KEN/3 ،)ملالوي القطري الربنـــامج ووثيقـــة (DP/DCP/MWI/3 ،)القطري الربنـــامج ووثيقـــة 

 (.DP/DCP/RWA/2) لرواندا
ا التنفيـــذي اجمللس وأحـــاط - 30  من لكـــل الُقطريـــة للربامج واحـــد عـــام ملـــدة األوىل بـــالتمـــديـــدات علمـــ 
 .DP/2018/11 الوثيقة يف الوارد النحو على، وسرياليون، الكونغو ومج ورية، تالكوي
 العربيـة للجم وريــة القطري للربنــامج واحــد عــام ملــدة الثــاين التمــديــد على التنفيــذي اجمللس ووافق - 31

 .DP/2018/11 الوثيقة يف الوارد النحو على، السورية
  

  التقييم - سادسا 
 عن الســـــــــــــــنوي التقرير اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابع املســـــــــــــــتقل التقييم مكتب مدير قدم - 32

 املتحدة األمم لربنامج التابع الربامج ودعم الســــــــــــــياســــــــــــــات مكتب مدير وعرض(، DP/2018/12) التقييم
 (. DP/2018/12/Add.1) املستقل التقييم مكتب توصيات تنفيذ حالة اإلمنائي

 للفرتة اإلمنائي للربنامج االسـرتاتيجية لل طة الشـامل وبالتقييم بالتقرير الوفود من جمموعة ورحبت - 33
 الربنامج حثت فقد، عليه أدخلت اليت الكثرية بالتحســينات اســعادهت عن أعربت وبينما، 2014-2017
 عن أعربت لكن ا، الالمركزية التقييمات عدد بزيادة اجملموعة هذه ونوهت. قدما املضـــــــــــــــي على اإلمنائي
 ومكتــب اإلمنــائي الربنــامج من وطلبــت. 2017 و 201٦ عــامي بني فيمــا جودهتــا اخنفــاض إزاء قلق ــا
 على املســتقل التقييم ومكتب اإلمنائي الربنامج وحثت. الالمركزية التقييمات جودة حتســني املســتقل التقييم
، اجلنســـــــني بني املســـــــاواة دعم مثل، القطرية للربامج املســـــــتقلة بالتقييمات املتعلقة املتكررة املســـــــائل معاجلة

 معــاجلــة يف املســـــــــــــــتقـــل التقييم مكتـــب لنجـــاح تقـــديرهـــا عن الوفود جمموعـــة وأعربـــت. والتقييم والرصـــــــــــــــــد
 املتعلقة اإلجراءات لتنفيذ الشامل باالستعراض ترحيب ا عن وأعربت. املقدمة التقييمات من املائة يف 100

 التوصـــيات معظم ب ن وأقرت، القطرية الربامج وتقييمات املواضـــيعية التقييمات يف الواردة اإلدارة باســـتجابة
 واإلبالغ الفعلي التنفيذ معدل أن الحظت بينما - اإلرادة اســـــــــــــــتجابة حيث من مرتفعا معدال حققت

. األقوى األداء ذات املتحدة األمم مؤســـــــســـــــات مع العمل على اإلمنائي الربنامج وحثت. ضـــــــعيفا يزال ال
 اجملموعة ورحبت. التنفيذ يف والشــــــفافية املســــــاءلة لضــــــمان اإلمنائي الربنامج به يقوم عما تفاصــــــيل وطلبت
 إىل تشري وهي، اإلمنائي الربنامج إىل طلبت أهنا إال، املستقل التقييم ملكتب املوارد من امل صصات بزيادة

 يف املتمثــل اهلــدف حيقق أن، املــائــة يف 1 وهو املرجعي املقيــاس عن مت لفــا يزال ال التقييمــات متويــل أن
 مكتب ومـدير العـام األمني نـائـب يبـذهلـا اليت بـاجل ود ترحيب ـا عن اجملموعـة وأعربـت. التقييم وظيفـة تعزيز

https://undocs.org/ar/DP/DCP/KEN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MWI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/RWA/2
https://undocs.org/ar/DP/2018/11.
https://undocs.org/ar/DP/2018/11.
https://undocs.org/ar/DP/2018/11.
https://undocs.org/ar/DP/2018/12
https://undocs.org/ar/DP/2018/12/Add.1
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 على التقييمات مســــــتقبل ملناقشــــــة بالتقييم املعين املتحدة األمم فريق مع العمل إىل الرامية املســــــتقل التقييم
 املســـــــــــتقل التقييم على القدرة دعم إىل املســـــــــــتقل التقييم ومكتب اإلمنائي الربنامج ودعت، املنظومة نطاق
، للســـكان املتحدة األمم صـــندوق مع العمل على اإلمنائي الربنامج شـــجعت، وباملثل. املنظومة نطاق على

 متعــددة مشـــــــــــــــرتكــة تقييم خطــة إعــداد حنو للمرأة املتحــدة األمم وهيئــة، للطفولــة املتحــدة األمم ومنظمــة
 .القطري الصعيد على املشرتك للتقييم حافظة إلنشاء املزمعة اخلط  عن معلومات وطلبت، السنوات

، الربنامج أن اإلمنائي للربنامج التابع الربامج ودعم السياسات مكتب مدير أكد، ذلك على وردا - 34
 بت صـــــيص والتزام املســـــتقل التقييم مكتب يف اســـــتثمر فقد، املائة يف 1 وهو املرجعي املقياس حيقق مل وإن

 باســــــــتعراض اإلمنائي الربنامج وســــــــيقوم. املســــــــتقل التقييم ملكتب الربناجمية موارده من املائة يف 0.2 نســــــــبة
 حتديد أجل من والبشرية املالية املوارد لت صيص توجي ات ووضع التقييم متويل دون حتول اليت االختناقات

 االجتـاهـات حتليـل نتيجـة التقييمـات جودة يف االخنفـاض وجـاء. الصـــــــــــــــلـة ذات والنفقـات التقييم تكـالي 
 الربنامج حقق وقد. لالطوي املدى على بالفعل التقييمات جودة حتســــــــــنت وقد؛ قصــــــــــرية زمنية فرتة خالل

 يتيح مبـــا نتـــائجـــه هيكـــل بنـــاء على وعك ، التحليليـــة القـــدرات تعزيز جمـــال يف م مـــة خطوات اإلمنـــائي
 جمال يف قدراته بناء من اإلمنائي الربنامج يتمكن ولكي. التعلم أغراض يف النتائج من االســـــــــتفادة للمنظمة
 مع فصـــــــــــــــلية اجتماعات وتنظيم، االمتثال لتنفيذ حتليالت إجراء قرر فقد، التقييمات عدد زيادة التقييم
 استعراضات على املؤسسي الطابع إضفاء على املنظمة وستعمل. الرقابية القدرات وحتسني، املقر مكاتب
 .وامليزنة الت طي  جمايل يف التدريب من املزيد وتقدم السنوية املدة منتص 

 مكتــب مع بــالعمــل املكتــب قيــام اإلمنــائي للربنــامج التــابع املســـــــــــــــتقــل التقييم مكتــب مــدير وأبرز - 35
 عالقة هناك أن إىل وأشـــــــــــار. الالمركزي التقييم إجراء على القدرة تعزيز على الربامج ودعم الســـــــــــياســـــــــــات

 أن أ ية على وأكد. اإلمجايل االســـــــــتجابة معدل وارتفاع، اإلدارة ردود يف الواضـــــــــحة القيادة بني مباشـــــــــرة
 نسبة ختصيص أن وأكد. التقييم لتوصيات لالستجابة املكاتب على الضغ  اإلمنائي الربنامج إدارة تواصل
 دون، حقق ا اليت واألرقام التقييم نطاق على ملحو  أثر له كان  للتقييم الربناجمية املوارد من املائة يف 0.2

 املســتقل التقييم مكتب وأن، صــعبة كانت  وإن ضــرورية املشــرتكة التقييمات أن وأوضــح. باجلودة التضــحية
 وشــاركت. املتحدة األمم ملؤســســات التابعة والرقابة احلســابات ملراجعة املســتقلة الوحدات مع العمل واصــل

 التنمية ب هداف يتعلق فيما للتقييم التوجي ية املباد  وضـــــــــــــــع يف كثب  عن احلســـــــــــــــابات مراجعة وحدات
 ذلك يف مبا، االسرتاتيجية اخلط  من املشرتك الفصل تقييم أساليب بش ن التعاون يف والشروع، املستدامة

 .املشرتكة بالربامج من ا يتعلق ما
 .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقييم بش ن 2018/٦ القرار التنفيذي اجمللس واختذ - 3٦
  

 اإلنتاجية للمشاريع المتحدة األمم صندوق - سابعا 
 لصـــــــــــــــنـدوق التنفيـذي األمني وعرض، البنـد اإلمنـائي املتحـدة األمم لربنـامج املعـاون املـدير عرض - 37

 2017 عـــــام يف الصـــــــــــــــنـــــدوق حقق ـــــا اليت النتـــــائج عن تقريرا اإلنتـــــاجيـــــة للمشـــــــــــــــــــاريع املتحـــــدة األمم
(DP/2018/13.) 

 الفريد الدور وأبرزوا 2017 عام يف إجنازات من حققه ملا الصــــــــندوق على اجمللس أعضــــــــاء وأثىن - 38
 وشـــــــــــــــجعوا. منوا البلــدان أقـل احتيــاجـات تلبيــة يف اإلمنـائيــة املتحــدة األمم منظومـة يف بـه يضـــــــــــــــطلع الـذي

https://undocs.org/ar/DP/2018/13


DP/2018/17 
 

 

18-11581 11/27 

 

. توافرها عدم أو األخرى التمويل مصـــــادر شـــــح من تعاين اليت األماكن يف العمل مواصـــــلة على الصـــــندوق
، احمللية االقتصـــادية والتنمية املايل الشـــمول حتقيق يف 2017 عام يف الصـــندوق حقق ا اليت بالنتائج ورحبوا
 البلدان أقل ورحبت. القائمة من امس ا يرفع اليت للبلدان السلس واالنتقال التمويلية الفجوات على والرتكيز

 والن ج األدوات من أوســــع طائفة واســــت دام املوارد باســــتقطاب الصــــندوق بقيام اخلصــــوص وجه على منوا
 للعمل األخرى البلدان تتبعه أن ينبغي الذي الطريق   العمل هلذا الظاهرة اآلثار وحتدد. امل اطر لتقاســـــــــــــــم

 .الضعيفة البلدان إىل التمويل تدفق على
 خالل من اإلمنائية املتحدة األمم منظمات مع املســـــــــــــــتمر لعمله الصـــــــــــــــندوق على الوفود وأثنت - 39

 والفعالية بالكفاءة ويتسم املتحدة األمم إلصالح منوذجا كونه  على الثناء الصندوق وتلقى. املشرتكة الربجمة
 العام القطاعني يف املصـــــــــــــلحة صـــــــــــــاحبة اجل ات مجيع مع للعمل واالســـــــــــــتعداد التنمية متويل يف واالبتكار
 مع شــــراكة عالقات إقامة إىل الســــعي على األخرى املتحدة األمم مؤســــســــات الوفود وشــــجعت. واخلاص

 ونشر إنشاء يف للصندوق النسبية املزايا إىل بالنظر، االبتكارية املالية واألدوات اخلربات بناء عند الصندوق
 على اخلربات تبادل على الصندوق وشجعت. املساواة لعدم والتصدي الفقراء إىل للوصول املالية األدوات
 .الشركاء ومع املتحدة األمم منظومة نطاق
 التمويل آليات على تركز واليت الصــــــــــندوق في ا دخل اليت بالشــــــــــراكات اجمللس أعضــــــــــاء ورحب - 40

 أن أ ية على وأكدوا. التقليدية غري اإلمنائية الفاعلة اجل ات من ا ج ات مع، واملبتكرة اجلديدة امل تل 
 اخلاص املال رأس من ا مصادر من املت تية، املستدامة التنمية حتقيق حنو النطاق الواسعة االستثمارات ُتوجه

 اإلضـــــــافة حتقيق للصـــــــندوق التابع منوا البلدان ألقل االســـــــتثماري الربنامج كفل  وقد. حملليونا واملســـــــتثمرون
 الصــــــندوق إىل دعوة ووج ت. أخرى بطريقة في ا يتدفق ال اليت اجملاالت يف التمويل تعبئة طريق عن املالية
 املمارســــات نطاق توســــيع خالل من احمللية والتنمية الشــــامل التمويل يف األســــاســــية الكفاءات على للرتكيز
 .النجاح معدالت أقصى حيقق فيما االستثمار يف باحلصافة والتحلي الفضلى

، 2017 لعام املدة منتصــــــــ  اســــــــتعراض لتوصــــــــيات الســــــــتجابته الصــــــــندوق على الوفود وأثنت - 41
 الصــندوق بعمل الوفود ورحبت. التنفيذ تنتظر تزال ال اليت التوصــيات مراعاة على ذاته الوقت يف وشــجعته

 مراجعـات من دائمــا يصــــــــــــــــدره ومــا، اإلمنــائي املتحــدة األمم لربنــامج التــابع املســـــــــــــــتقــل التقييم مكتــب مع
 اإلطار حتديث خالل من والتقييم الرصـــــــد جمال يف والتحســـــــينات، بتحفظات مشـــــــفوعة غري للحســـــــابات

 املساواة دعم أجل من للتغيري نظرية يبني الذي، اإلطار مبرفق سرورهم عن وأعربوا. واملوارد للنتائج املتكامل
 .للمرأة االقتصادي والتمكني اجلنسني بني
 أقل لصـــاح بواليته لالضـــطالع للصـــندوق الكايف التمويل توفري أ ية على اجمللس أعضـــاء وشـــدد - 42

 احلاجة على وشــددوا. للصــندوق األســاســية املوارد يف املســا ة يف النظر على البلدان وشــجعوا. منوا البلدان
 اإلمنائية املســـــــــاعدة ألن نظرا، املســـــــــتدامة التنمية حتقيق أجل من اخلاص القطاع اســـــــــتثمارات اجتذاب إىل

 تصـــــــــــميم مبكان األ ية ومن. النامية البلدان احتياجات تليب أن ميكن فال، أســـــــــــاســـــــــــية كانت  وإن الرمسية
 التمويل الصندوق واست دم. احملتملني املستثمرين احتياجات لتلبية إلي ا الوصول ويس ل متنوعة منتجات

 الفاعلة واجل ات احمللية املصــــــــــــارف من املقدمة التكميلية االســــــــــــتثمارات لتحفيز املاحنة اجل ات من املقدم
 تليب اليت املســـــــــــــــتــدامــة األعمــال منــاذج بنــاء على اخلــاص القطــاع مع وعمــل، الفقرية البلــدان يف اخلــاصــــــــــــــــة
 . احمللية احلكومات قدرات ناءب على ذاته الوقت يف وتعمل الفقراء احتياجات
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 منظومة مع اخلربات بتبادل الصــــــــــــندوق التزام على الت كيد التنفيذي األمني كرر،  ذلك على وردا - 43
 النتائج جمموعات يف نشــــ  بدور يضــــطلع الصــــندوق وســــيظل. أوســــع نطاق على والشــــركاء املتحدة األمم

 للتنمية املتحدة األمم فريق عن املنبثقة االســـــرتاتيجية والشـــــراكات االســـــرتاتيجي بالتمويل املعنية املواضـــــيعية
 االبتكاري التمويل بش ن واملعارف املعلومات لتبادل الوكاالت بني مشرتكة منابر ستشكل اليت، املستدامة

 اإلمنائية األعمال يف املســــــا ة إىل تطلعه عن الصــــــندوق وأعرب. واخلاص العام القطاعني بني والشــــــراكات
 أقل احتياجات لتلبية الدويل املايل اهليكل هتيئة يف اآلخرين والشـــــــــركاء اإلمنائي الربنامج مع نطاقا األوســـــــــع
 والشـراكات التقييم يف املشـاركة الصـندوق ويواصـل. املفقود املتوسـ  التمويل مسـ لة معاجلة ويف منوا البلدان
 وهو، الصـــــــــــــــندوق يف املتبع الن ج أســـــــــــــــاس هو واالبتكار. اجمللس مع بالعمل ملتزم وهو، املعارف وتبادل

 على احلصـول نطاق توسـيع إىل الرامية الصـندوق ج ود صـميم يف الرقمي التمويل دخول مدى يف تبني ما
 النظم جناح لضـــمان اخلدمات ومقدمي التنظيمية واجل ات الســـياســـات واضـــعي مع وعمله املالية اخلدمات

 .اإلدماج خدمة يف الرقمية اإليكولوجية

 األمم صندوق حقق ا اليت بالنتائج املتعلق التقرير بش ن 2018/7 القرار التنفيذي اجمللس واختذ - 44
 .2017 عام يف اإلنتاجية للمشاريع املتحدة

  
  المتحدة األمم متطوعو - ثامنا 

قدم املدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي البند وقدم املنســــــــــــــق التنفيذي لربنامج متطوعي  - 45
 (. DP/2018/14األمم املتحدة تقرير مدير الربنامج: متطوعو األمم املتحدة )

ورحب أعضاء اجمللس بالتقرير والنتائج الن ائية لإلطار االسرتاتيجي ملتطوعي األمم املتحدة للفرتة  - 4٦
العــــامــــة الشـــــــــــــــفــــافــــة اليت قــــدم ــــا عن النجــــاحـــات  ، مع اإلعراب عن تقــــديرهم للمحــــة2014-2017

والتحــديــات. وقــد أدى برنــامج متطوعي األمم املتحــدة دورا هــامــا يف إصـــــــــــــــالح األمم املتحــدة من خالل 
 2030مســـــــــــــــاعدة منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على إضـــــــــــــــفاء الطابع احمللي على كل من خطة عام 

ت الوطنية، وتعزيز املشـــــاركة احمللية، والتشـــــجيع على تويل وأهداف التنمية املســـــتدامة من خالل بناء القدرا
 العناصر الوطنية واحمللية املسؤولية عن عملية التنمية، وزيادة استدامة املبادرات اإلمنائية.

وأعربــت الوفود عن تقــديرهــا ألن برنــامج متطوعي األمم املتحــدة قــد كي  األهــداف، يف إطــاره  - 47
، اســـــتجابة منه لالجتاهات يف أعداد متطوعي األمم املتحدة، وعن 2021- 2 018االســـــرتاتيجي للفرتة 

االرتياح لالرتفاع يف عدد متطوعي األمم املتحدة على شـــــــــــــــبكة اإلنرتنت. ورحبت بالزيادة اليت طرأت يف 
بة متطوعي األمم املتحدة الوطنيني إىل الدوليني يف عام  ، وبالتوازن بني العمر ونوع اجلنس، 2017نســـــــــــــــ

بشــــــ ن الرتكيز على دعم تنمية القدرات الوطنية من خالل العمل التطوعي. وقد دل عدد متطوعي  والقرار
األمم املتحــدة الــذين ينحــدرون من بلــدان اجلنوب على املســــــــــــــــا ــة اجلليــة اليت يقــدم ــا الربنــامج للتعــاون 

اإلعاقة  بني بلدان اجلنوب. ورحبت الوفود بعمل متطوعي األمم املتحدة لدعم األشـــــــــــــــ اص ذوي فيما
وبالشــــراكة اليت أقيمت مع الربنامج اإلمنائي من أجل وضــــع برنامج مشــــرتك ملواهب امل نيني الشــــباب ذوي 
اإلعاقة باتباع ســبل من ا طريقة برنامج متطوعي األمم املتحدة الشــباب. وكان على برنامج متطوعي األمم 

لتدابري الرامية إىل محاية املوظفني املتحدة التمســــــــــــك ب على معايري الســــــــــــلوك األخالقي وامل ين وضــــــــــــمان ا
 واملستفيدين، وكفالة عدم التسامح مطلقا مع االستغالل واالنت اك اجلنسيني والتحرش اجلنسي.

https://undocs.org/ar/DP/2018/14
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وأثىن أعضــــاء اجمللس على برنامج متطوعي األمم املتحدة لتحســــني مســــتوى الشــــفافية واملســــاءلة  - 48
رة التغيري. وأعربوا عن االرتياح لرؤيت م أن اجل ود الرامية والكفاءة يف حتقيق الفعالية املؤسسية من خالل إدا

إىل إضــــــــــفاء الطابع املؤســــــــــســــــــــي على اإلدارة القائمة على النتائج، مبا يف ذلك عرب ختفيض عدد املوظفني 
وتعزيز الوجود اإلقليمي، هي ج ود تزيد من كفاءة الربنامج وجتعله يف مســــــــــــــتوى امل مة املنوطة به. ونوهوا 

حلســـــــــــــــابات اليت أجراها مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملراجعة احلســـــــــــــــابات والتحقيقات مبراجعة ا
وبتقييم اخلطة االســـــــرتاتيجية الســـــــابقة وتقدم التقارير الشـــــــفافة إىل اجمللس. وأشـــــــارت الوفود إىل أن بعض 

مج على حتقيق األهـداف املتعلقـة بـإدمـاج العمـل التطوعي يف األطر الوطنيـة مل يتحقق، وشـــــــــــــــجعـت الربنـا
 التوازن بني أنشطة حشد املتطوعني ودعم خط  التطوع اليت تشرف علي ا البلدان.

وأثنت الوفود على برنامج متطوعي األمم املتحدة ملا يقدمه من دعم ملؤســـــــســـــــات األمم املتحدة  - 49
التطوعية يف تنفيذ خطط ا االســــرتاتيجية من خالل العمل التطوعي. ورحبت بالســــعي حنو حتســــني احللول 

مع مؤسـسـات منظومة األمم املتحدة وشـركائ ا من أجل تنفيذ األهداف، عرب سـبل من ا التعاون فيما بني 
 بلدان اجلنوب، وشددت على ضرورة إقامة شراكة مع كل من القطاع اخلاص واجملتمع املدين.

نامج متطوعي األمم وأعربت الوفود عن القلق إزاء اخنفاض املســـــــــــــــا ات املالية اليت تقدم إىل بر  - 50
املتحدة، وناشـــــــدت البلدان اليت تســـــــتطيع زيادة مســـــــا اهتا يف املوارد األســـــــاســـــــية أن تفعل ذلك. ورحبت 
باســـــــــــــــتثمار الربنامج اإلمنائي يف برنامج متطوعي األمم املتحدة، وشـــــــــــــــجعت الربنامج اإلمنائي على توثيق 

 جيري ا برنامج متطوعو األمم املتحدة. وشــــــددت تعاونه مع اجمللس يف املناقشــــــات املالية واالســــــتثمارية اليت
 على أ ية صندوق التربعات اخلاص، ودعت البلدان إىل املسا ة فيه. 

وردا على ذلك، أكد املنسق التنفيذي أن برنامج متطوعي األمم املتحدة يدعم بشدة مجيع ركائز  - 51
تحدة، وذلك من خالل العدد الكبري منظومة األمم املتحدة، وال ســــــيما إصــــــالح حفظ الســــــالم واألمم امل

من متطوعي األمم املتحدة العاملني يف مكاتب املنســــــقني املقيمني اليت من املرجح أن تتســــــع بفضــــــل قرار 
. وقد شـــــــــــــــارك الربنامج عن كثب يف املناقشـــــــــــــــات اليت جرت مع جمموعة األمم 72/279اجلمعية العامة 

تدامة ملعرفة أين ميكن لرب  نامج متطوعي األمم املتحدة وملتطوعي األمم املتحدة أن املتحدة للتنمية املســـــــــــــــ
 يسدوا الثغرات. 

 املتعلق مبتطوعي األمم املتحدة: تقرير مدير الربنامج. 2018/8واختذ اجمللس التنفيذي القرار  - 52
  

 للسكان المتحدة األمم بصندوق المتعلق الجزء  
  

  ، بما في ذلك إدارة التغيير2021-2018الميزانية المتكاملة المنقحة للفترة  - تاسعا 
قدم نائب املديرة التنفيذية لصــــندوق األمم املتحدة للســــكان )للشــــؤون اإلدارية( مشــــروع امليزانية  - 53

، استنادا إىل نتائج االستعراض الشامل للموارد. وقدم رئيس قسم 2021-2018املتكاملة املنقحة للفرتة 
 سكان، بدوره عرضا مفصال.امليزانية بصندوق األمم املتحدة لل

ورحب أعضــــاء اجمللس بشــــفافية الصــــندوق يف املشــــاورات بشــــ ن امليزانية وعمليات إدارة التغيري.  - 54
وأعربوا عن تــ ييــدهم لرؤيــة املــدير التنفيــذي املتعلقــة بــإعــادة اهليكلــة بــاعتبــارهــا ضـــــــــــــــروريــة لتحقيق أهــداف 

ت للموارد العادية للصندوق. ورحبوا بزيادة الرتكيز التمويل، وشجعوا اجل ات املاحنة على ختصيص مسا ا
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على العمل امليداين وااللتزام بتوجيه أموال جديدة للربجمة وتعزيز الكفاءة والفعالية. ورحبوا بالتزام الصــندوق 
بشــــــــ ن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يف ذلك تقاســــــــم تكالي   72/279بتنفيذ القرار 

 نسقني املقيمني املعاد تنشيطه.نظام امل
ورحبت الوفود باســـــــت دام بنود مســـــــتقلة يف امليزانية لضـــــــمان الرقابة الداخلية والتقييم وإصـــــــالح  - 55

األمم املتحدة، وبتوزيع امليزانية حســـــــــــب جماالت النتائج األربعة لل طة االســـــــــــرتاتيجية، ولكن ا أكدت أن 
ة للدول األعضـــــاء كي تدرك كيفية إنفاق الصـــــندوق ملوارده النتائج على مســـــتوى النواتج هي نتائج ضـــــروري

وهو ما يتســـــم ب  يته البالغة للمشـــــاركة يف احلوار املنظم املتعلق بالتمويل. وقد  -وفق ما تنص عليه واليته 
التزمــت الوفود بضـــــــــــــــمــان التمويــل الكــامــل للميزانيــة ومبواءمــة املوارد مع األولويــات املتفق علي ــا. وطلبــت 

 ن النتائج املتوقعة من عملية إدارة التغيري، وأكدت ضرورة إعداد حتليل لتقييم اآلثار احملتملة.تفاصيل ع
وأعربت وفود أخرى عن ما يلي: )أ( الرتحيب بعمليات نقل املوظفني املقرتحة لدعم املســــــــــــاعدة  - 5٦

كل من اليت يقدم ا الصـــــــــــــــندوق يف احلاالت اإلنســـــــــــــــانية؛ )ب( حث الصـــــــــــــــندوق على إعادة النظر يف  
اســـــــرتاتيجيته الربناجمية ونظريته للتغيري، وعلى ضـــــــمان أن تكون امليزنة القائمة على النتائج قد اســـــــت دمت 

يف املائة فيما يتعلق بالربامج، وطلب  1است داما  فعاال ؛ )ج( تشجيع الصندوق على زيادة ميزانيته بنسبة 
عمل؛ )د( التشديد على أ ية حتقيق التوازن مليون دوالر يف أماكن ال 14تفاصيل عن استثمار مبل  قدره 

بني الدعم امليداين األقوى والدعم القوي الذي تقدمه الدول األعضـــــــــــــــاء يف العمليات احلكومية الدولية؛ 
احلث على التنفيذ الســريع لرؤية املديرة التنفيذية بشــ ن إعادة اهليكلة باعتبارها وســيلة إلزالة االســتقطاب )ه( 

حة اجلنســـــــية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية؛ )و( الطلب إىل الصـــــــندوق أن يرب  بشـــــــكل بني احلقوق يف الصـــــــ
واضـــــح بني امليزانية ونتائج اخلطة االســـــرتاتيجية؛ )ز( تشـــــجيع الصـــــندوق على العمل مع مكتب األمني العام 

ية إعادة تنظيم بشــــــ ن إعادة اهليكلة اإلقليمية املقرتحة من جانبه؛ )ح( الت كيد على ضــــــرورة أن جتســــــد امليزان
 نظام املنسقني املقيمني، والت طي  مع مؤسسات األمم املتحدة عرب احلوار مع الدول األعضاء.

ردا على ذلك، أكد نائب املديرة التنفيذية )للشـــــــــــــــؤون اإلدارية( أن عمليات إدارة التغيري تنفذ  - 57
بدافع جعل الصــــندوق قادرا  على حتقيق غرضــــه املنشــــود. ومع أن الصــــندوق يدعم إصــــالح األمم املتحدة 

واالســـتعراض  ، فإن العديد من نتائج عملية إدارة التغيري72/279وســـينفذ بشـــكل اســـتباقي أحكام القرار 
الشــــامل للموارد تتوق  على تنفيذ تلك اإلصــــالحات، وال ســــيما بالنســــبة لعمليات إعادة التشــــكيل على 

 الصعيد اإلقليمي وعلى مستوى األفرقة القطرية ونظام املنسقني املقيمني. 
( 5)اجلدول وأشـــــــــــار رئيس إدارة ختطي  املوارد وامليزنة إىل أن مشـــــــــــروع امليزانية املتكاملة املنقحة  - 58

يوفر املوارد اإلمجالية حســــــــــب نتائج اخلطة االســــــــــرتاتيجية لتحقيق النتائج اإلمنائية ونواتج الفعالية والكفاءة 
التنظيمية، مبا يف ذلك التوزيع بني املوارد األســـــاســـــية وغري األســـــاســـــية. وال تتضـــــمن امليزانية توزيعا حســـــب 

ة على مســـــــــــــتويي النتائج والنواتج مدرجة يف التقرير نواتج اخلطة االســـــــــــــرتاتيجية، مع أن النفقات الســـــــــــــنوي
 السنوي للمديرة التنفيذية. وقد كان الصندوق حمافظا  للغاية يف توقع اإليرادات.

وأشـــــار مدير شـــــعبة االتصـــــاالت والشـــــراكات االســـــرتاتيجية إىل أن الصـــــندوق قد عمل على أن  - 59
عات املتعلقة باملوارد غري األســـــــاســـــــية، وطم ن اجمللس يكون صـــــــندوقا  حمافظا  وواقعيا  قدر اإلمكان يف التوق

بش ن قدرة الصندوق على زيادة املوارد غري األساسية. وأشار كذلك إىل أن الصندوق حيتل موقع الصدارة 
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، حيدد فيه 2018يف حوار التمويل املنظم وســــــــــــــيقدم اقرتاحا رمسيا إىل اجمللس يف دورته العادية الثانية لعام 
 لي اجلديد والطريقة اليت يوجه هبا التمويل إىل خمتل  النواتج املتعلقة بالنتائج التحويلية. اهليكل التموي

بشـــ ن مشـــروع امليزانية املتكاملة املنقحة لصـــندوق األمم  2018/9واختذ اجمللس التنفيذي القرار  - ٦0
 .2021-2018املتحدة للسكان للفرتة 

  
  السنويها تقرير بيان المديرة التنفيذية و  -شرا عا 

ســـــــــــــــلطــت املــديرة التنفيــذيــة الضـــــــــــــــوء يف بيــاهنــا على األثر امللحو  لألهــداف احملــددة يف اخلطــة  - ٦1
واملتعلقة خبدمات الصــــحة اجلنســــية واإلجنابية، وال ســــيما يف حاالت  2017-2014االســــرتاتيجية للفرتة 

ت دفة لل طة يف كافة املناطق، األزمات. وقالت إن الصــندوق قد أحرز تقدما مطردا يف حتقيق النتائج املســ
مبا يف ذلك يف ســبيل حصــول اجلميع على خدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. وقد برز 
التقدم ب وضــــح صــــوره يف البلدان ذات األولوية، باســــتثناء تلك اليت متر ب زمات، وال ســــيما يف أقل البلدان 

جمية. وســــــــــــلطت الضــــــــــــوء على االخنفاضــــــــــــات احلادة يف معدل وفيات منوا، اليت تلقت معظم امليزانية الربنا
األم ـــات ومحـــل املراهقـــات وزواج األطفـــال وعلى التقـــدم احملرز يف تلبيـــة االحتيـــاجـــات غري امللبـــاة لتنظيم 
األسرة، وحتقيق النتائج لصاح املراهقني والشباب، وتغيري املواق  االجتماعية والثقافية لتحقيق املساواة بني 

 الســـنوي التقرير أيضـــا   وقدمتنســـني، وتســـ ري قوة البيانات والتحليالت لفائدة خط  التنمية الوطنية. اجل
 للفرتة للســـــــكان املتحدة األمم لصـــــــندوق االســـــــرتاتيجية لل طة التجميعي االســـــــتعراض: التنفيذية للمديرة
2014-2017 (DP/FPA/2018/4, (Part I) واالســـــــــــــــتعراض اإلحصـــــــــــــــــــــائي واملـــــــايل لعـــــــام )2017 

(DP/FPA/2014/4,(Part I)), (Add.1) والتقرير املتعلق بتوصـــــــيات وحدة التفتيش املشـــــــرتكة الصـــــــادر يف )
 (DP/FPA/2018/4, (Part II.)) 2017عام 
وأكدت املديرة التنفيذية الدور الذي تؤديه الشــــــــراكات مع مجيع اجل ات صــــــــاحبة املصــــــــلحة يف  - ٦2

حتقيق اإلجنازات، إىل جانب اجل ود الرامية إىل إجياد صــــــــــندوق للســــــــــكان يتســــــــــم باالســــــــــتجابة والكفاءة 
تزال قائمة. وبناء  على الدروس املستفادة، ينفذ الصندوق اخلطة والفعالية واالبتكار. غري أن التحديات ال 

من خالل االســــــــــــتثمار يف مبادرة متكاملة للدعم الربناجمي ووظيفة  2021-2018 االســــــــــــرتاتيجية للفرتة
تقييم قوية. ويســــــ ر الصــــــندوق النتائج التحويلية الثالث لل طة االســــــرتاتيجية من أجل حفز الشــــــراكات 

وارد، ويكث  احلوار املتعلق بالتمويل. وشــــــــــجعت املديرة التنفيذية الدول األعضــــــــــاء على والدعوة وتعبئة امل
تقدم إسـ امات مبكرة ومتعددة السـنوات يف املوارد األسـاسـية كي يتسـىن حتسـني الت طي  وضـمان حتقيق 

وارد مســـــا ا  يف متويل امل 150نتائج مســـــتدامة ودائمة. وقالت إن صـــــندوق الســـــكان ي مل ب ن يصـــــل إىل 
. ووج ت االنتباه إىل إطالق صـــــندوق الســـــكان للصـــــندوق املواضـــــيعي للعمل 2018األســـــاســـــية يف عام 

اإلنساين من أجل تعزيز عمله يف حاالت األزمات. وألقت الضوء على عمل الصندوق من أجل الن وض 
فذ على نطاق بصـــــــحة الشـــــــباب ورفاه م وحقوق م، وااللتزام باملشـــــــاركة يف اإلشـــــــراف على املبادرة اليت تن

 منظومة األمم املتحدة بش ن الشباب والسالم واألمن واالتفاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساين.
بشـــــــ ن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،  72/279 وفيما يتعلق بقرار اجلمعية العامة - ٦3

يرة التنفيذية على عملية إعادة التنظيم االســــرتاتيجي اجلارية للصــــندوق من حيث كيفية دعمه شــــددت املد
للعمليـــات احلكوميـــة الـــدوليـــة واملتعـــددة األطراف، اليت من شـــــــــــــــــ هنـــا أن تؤدي إىل إعـــادة تنظيم هيـــاكـــل 

شـــــــــــــــارت إىل أن الصـــــــــــــــندوق، وتعزيز الرواب  بني العمليات احلكومية الدولية وتنفيذ الربامج يف امليدان. وأ

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/4
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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التغيريات ســــــــــــتتمثل يف نقل فرع اجمللس التنفيذي إىل مكتب املديرة التنفيذية. وســــــــــــينفذ الصــــــــــــندوق هذه 
، وســـــيطلع اجمللس على آخر التطورات يف دورته العادية الثانية لعام 2018التغيريات حبلول أيلول/ســـــبتمرب 

تعلق أســـاســـا   عل الصـــندوق أكثر . وأكدت أن االســـتعراض الشـــامل للموارد هو عملية ترشـــيد وي2018
مالئمة للغرض املنشود. وأكدت أيضا التزام الصندوق مبنع االستغالل واالنت اك اجلنسيني من خالل عدم 
التسامح إطالقا  والدفاع عن احلقوق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. وسيشارك الصندوق 

بعة لألمم املتحدة والشـــــركاء يف اســـــتعراضـــــات املؤمتر الدويل للســـــكان مع اللجان االقتصـــــادية اإلقليمية التا
، اليت من شــــ هنا أن تصــــب يف تقرير األمني العام املقدم إىل جلنة الســــكان والتنمية يف 2018والتنمية لعام 

، وأن تســــ م يف املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى املعين بالتنمية املســــتدامة الذي ســــيعقد يف 2019عام 
 .2019خر عام أوا
وأبدى أعضــــاء اجمللس عموما  دعما قويا لوالية الصــــندوق، ورحبوا باألدلة اليت تثبت مســــا ته يف  - ٦4

، وال ســيما فيما يتعلق بالنســاء والفتيات، ويف حتســني ســبل الوصــول إىل خدمات 2030تنفيذ خطة عام 
االنتباه إىل التقدم احملرز يف بلوغ  الصــــــــــــحة اجلنســــــــــــية واإلجنابية واحلصــــــــــــول على احلقوق اإلجنابية. ووج وا

. وأعربوا عن تقــديرهم لتعــاون 2021-2018األهــداف التحويليــة الثالثــة لل طــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة للفرتة 
الصـــــندوق الوثيق مع اجمللس جلعل الصـــــندوق يفي بالغرض املنشـــــود املتمثل يف تنفيذ األهداف وخطة عام 

مـا النجــاح مـا مل يقم الصـــــــــــــــنــدوق بـدوره يف الن وض ، وأكـدوا أن األهـداف واخلطــة لن يكتــب هل2030
بتنفيذ مباد  املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وشددت الوفود على أ ية دور الصندوق يف تعزيز التغيريات 
االجتماعية والثقافية والســـلوكية لتحقيق املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة، وحتديث اإلطار االســـرتاتيجي 

تعميم مراعاة املنظور اجلنســــاين ومتكني املرأة. وأبدت الوفود دعما  قويا لرتكيز الصــــندوق  للصــــندوق بشــــ ن
على الشــــــباب باعتبارهم من عوامل التغيري والتزامه خبطة األمم املتحدة للشــــــباب. وطلبت وفود أخرى إىل 

. وبصــــفة عامة، هتماما خاصــــا لالحتياجات الدميغرافية الفريدة للمجتمعات الشــــائ ةاالصــــندوق أن يويل 
أيدت الوفود تعزيز دور الصــــــندوق يف احلاالت اإلنســــــانية وحاالت األزمات، وال ســــــيما للتصــــــدي للعن  
اجلنســاين والعن  ضــد املرأة، ويف تعزيز الصــلة بني العمل اإلنســاين والتنمية والســالم؛ وحذرت وفود أخرى 

ن أن يصبح عائقا حيول دون إحراز التقدم امل صصة للتنمية لألزمات اإلنسانية ميك من أن حتويل األموال
 يف تنفيذ نتائج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف أقل البلدان منوا.

 وشــجع اجمللُس الصــندوق  على املبادرة يف العمل وتقدم الدعم الكامل لتنفيذ قرار اجلمعية العامة - ٦5
 201٦نحو املبني يف اســـــتعراض عام ، واتباع هنج منســـــق ومتســـــق على نطاق املنظومة، على ال72/279

الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات. ومشل ذلك دعم الصندوق الكامل ومسا ته يف تقاسم 
تكالي  تنشي  نظام املنسقني املقيمني، بناء  على االتفاقات املنصوص علي ا يف الفصل املشرتك لل ط  

األمم املتحدة للســـــكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  االســـــرتاتيجية لكل من الربنامج اإلمنائي وصـــــندوق
)اليونيســــي ( وهيئة األمم املتحدة للمرأة. ويف هذا الصــــدد، شــــجع أعضــــاء اجمللس الصــــندوق على تنفيذ 

 توصيات وحدة التفتيش املشرتكة على أكمل وجه. 
 تنفيذ مواءمة على األربع املتحدة األمم ومؤســــــــســــــــات الصــــــــندوق الوفود من جمموعة وشــــــــجعت - ٦٦

 قرار يف احملددة النواتج ســيما وال، املتحدة األمم إصــالح مع 2021-2018 للفرتة االســرتاتيجية خطط ا
 املؤســـــســـــات إىل الوفود هذه وطلبت. التنفيذ خط  على اجمللس إطالع وعلى، 72/279 العامة اجلمعية

. املقيمني املنســقني نظام تنشــي  ليةعم متويل أجل من التكالي  تقاســم آللية بالكامل مســا اهتا تتيح أن
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 املزايا على تنص املنظومة نطاق على قوية اســـرتاتيجية وثيقة وضـــع على معا العمل إىل املؤســـســـات ودعت
 إنشــــــــاء عرب املنظومة نطاق على النتائج عن اإلبالغ تعزيز إىل الرامية اخلط  وتشــــــــمل، والتعاونية النســــــــبية
 إىل الصــــــــــندوق اجملموعة دعت، القطري املســــــــــتوى وعلى. املنظومة لنطاق شــــــــــاملة مســــــــــتقل تقييم وحدة

 منوذج على ت ثريه كيفية  عن اجمللس وإبالغ املقيمني املنســـــــــــقني لنظام اجلديدة التشـــــــــــكيلة آثار اســـــــــــتعراض
 حنو قدما املضـــــي على املؤســـــســـــات وحثت. التحويلية النتائج إىل بالنســـــبة الصـــــندوق يف واإلجناز األعمال
 .املشرتكة األعمال وتنفيذ املشرتكة العمل أماكن است دام

 املســــــاواة حتقيق على بقوة الرتكيز يتطلب 2030 عام خطة حتقيق أن على كثرية  وفود وشــــــددت - ٦7
 موضـــــــــوع ويف. اإلنســـــــــان حقوق على قائم هنج واتباع، والفتيات النســـــــــاء حقوق وإعمال، اجلنســـــــــني بني
 إزاء إطالقا التســامح عدم ســياســة تنفيذ على املتحدة األمم ومنظمات الصــندوق الوفود حثت، صــلة ذي

االنت اك واالستغالل اجلنسيني والتحرش اجلنسي تنفيذا كامال. وحثت وفود أخرى الصندوق على أن يعمل، 
يف براجمه وعملياته، وفقا للقيم املقبولة يف األمم املتحدة وملبدأ تويل الســــــــــــــلطات الوطنية زمام األمور. وذكر 

يف الوقت الذي أعرب فيه عن الت ييد لتقدم الصــندوق خدمات تنظيم األســرة والرعاية الصــحية  أحد الوفود،
 لألم والوليد على أساس مستنري وطوعي، أنه يعارض أي برنامج لإلج اض القسري أو التعقيم الالإرادي.

، 2017-2014 للفرتة املنقحة املتكاملة امليزانية بشـــــــــــ ن باملشـــــــــــاورات اجمللس أعضـــــــــــاء ورحب - ٦8
 عدم عواقب بشـــــــ ن القلق عن الوفود بعض وأعربت. للموارد الشـــــــامل واالســـــــتعراض، التغيري إدارة وعملية
 اختاذ قبل اجلاد التفكري من مزيد إىل حيتاج املقرتح أن أخرى وفود ورأت؛ باملوارد املتعلقة األهداف حتقيق
 ذلك يف مبا، املنظمة داخل واملوظفني داتالوح تنظيم بإعادة الصــندوق قرار إىل الوفود وأشــارت. قرار أي

 وأعربت، الكفاءة يف مكاســـــــب من حتقيقه ميكن عما تفاصـــــــيل طلبت ولكن ا، امليدان إىل النقل عمليات
. الوالية تنفيذ يف هلا مماثلة وخطوات اخلطوة هذه على ترتتب قد اليت احملتملة الســـــلبية اآلثار إزاء قلق ا عن

 على املعيارية م مته على وللرتكيز املعايري وضـــــع يف اجل ود من املزيد لبذل الصـــــندوق إىل دعوات وُوجِّ ت
 يواصــــل أن للصــــندوق هبا ميكن اليت الكيفية بشــــ ن توضــــيحات طلب الوفود أحد أن رغم، املقر مســــتوى

 .للموارد الشامل االستعراض يف املقررة الت فيضات ضوء يف املعيارية م مته أداء
 احملتمل وت ثريه األســاســية املوارد يف االخنفاض اســتمرار إزاء القلق بال  عن اجمللس أعضــاء وأعرب - ٦9
 بني احلاصــل االختالل معاجلة إىل الرامية الصــندوق ج ود على وأثنوا. واليته إجناز على الصــندوق قدرة يف

 مع، قوية شراكات إقامة الصندوق يواصل أن ضرورة على وشددوا، األساسية غري واملوارد األساسية املوارد
، واخلاص العام القطاعني بني الشــــــراكات إقامة خالل ومن، املدين واجملتمع اخلاص القطاع تشــــــمل ج ات

 . خالهلا من املوارد تعبئة ميكن اليت املبتكرة الوسائل واستكشاف
 القائمة باإلدارة املتصـــــلة قدراته يف االســـــتثمار الصـــــندوق يواصـــــل أن أ ية على الوفود وشـــــددت - 70
 حتســــــني من ا بســــــبل، القدرات تلك وبناء، والشــــــفافية واملســــــاءلة واإلبالغ والتقييم والرصــــــد، النتائج على
 بلوغ عدم ســـــــبب بشـــــــ ن أعمق حتليل إجراء الوفود طلبت، الســـــــنوي بالتقرير يتعلق وفيما. البيانات إتاحة
 واإلدارة القيادة الصــــــندوق هبا يعزز اليت الكيفية بيان املقبلة التقارير تتضــــــمن أن وطلبت، املؤشــــــرات بعض

الداخلية على الصعيد القطري. ورحبت الوفود بالعمل املبتكر للصندوق يف مجع البيانات الدميغرافية وحتليل ا، 
 وشجعته على االستثمار يف حلول إمنائية مبتكرة واستكشاف ا، ال سيما يف جمايل البيانات والتحليل.
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 يعمل الصــــــندوق أن للســــــكان املتحدة األمم لصــــــندوق التنفيذية املديرة أكدت، ذلك على وردا - 71
 شـــــابة وكل إمكاناته شـــــاب كل  فيه وحيقق، آمنة والدة وكل، فيه مرغوبا محل كل  فيه يكون عامل بناء على

 أن علما، اإلنســــــــانية واألبعاد والتنمية الســــــــالم أبعاد على الشــــــــباب مع الصــــــــندوق عمل ويركز. إمكاناهتا
 وعلى التغيري إدارة على الصــــــــــــندوق ويركز. القرارات اختاذ هيكل من جزءا ســــــــــــتشــــــــــــكل الالحقة األجيال
 استجابة تقدم وضمان 2030 عام خطة لتنفيذ عاتقه على امللقى بالدور للن وض م ي  ليصبح اإلصالح

 على والقدرة واإلبالغ والتقييم والرصــد والتحليل البيانات إىل باالســتناد، القطرية الســياقات حســب متباينة
 يف الصـــــــــــــندوق يتابع، مســـــــــــــتمرة عملية هي التغيري إدارة عملية أن جمددا التنفيذية املديرة وأكدت. اإلقناع
. والتنمية للســكان الدويل باملؤمتر اخلاصــة واليته إجناز نفســه الوقت يف له يتيح تدرجيي بتنفيذ القيام إطارها
 تنظيم إعادة ضـــوء يف التطور تواصـــل وســـوف، التشـــاور عملية من املنقحة املتكاملة امليزانية اســـتفادت وقد

 جملســــــــه بتنشــــــــي  الصــــــــندوق قام وقد، بالغة أ ية الشــــــــراكات وتكتســــــــي. اإلمنائية املتحدة األمم منظومة
 املدين اجملتمع يف املصــــــــــــلحة صــــــــــــاحبة اجل ات من ج ة 20 من أكثر من املؤل  العاملي االســــــــــــتشــــــــــــاري

 ويواصـــــــــــــل. له املشـــــــــــــورة إلســـــــــــــداء وذلك املتحدة األمم وكيانات اخلاص والقطاع ةاألكادميي واألوســـــــــــــاط
 من اجتذاهبا على ويعمل املوارد إدارة يف احلذر توخي، بنجاح واليته إجناز ضـــــــــــمان أجل من، الصـــــــــــندوق

 .التغيري إحداث أجل
 األســـباب أن( الربامج لشـــؤون) للســـكان املتحدة األمم لصـــندوق التنفيذية املديرة نائب وأوضـــح - 72
 اجلنوب يف املراهقات الفتيات بني البشـــــــــــــــرية املناعة نقص بفريوس العدوى معدالت ارتفاع إىل أدت اليت

 الصــــــندوق يركز، لذلك واســــــتجابة. اجلنســــــني بني املســــــاواة وعدم االجتماعية األعراف يف تكمن األفريقي
 مع التعامل يف متكامل هنج اتباع مع، والعالج الوقاية بني التوازن وحتقيق والوقاية اجلنســـــــــــــــي التثقي  على

 ب فضـــــــــل املتصـــــــــلة الوثائق وإعداد األعمال جدول وضـــــــــع يف الصـــــــــندوق ويشـــــــــارك. اجلديدة اإلصـــــــــابات
 املناعة نقص بفريوس املعين الدويل املؤمتر انتظار يف الوقاية على تركز اليت البلدان ومســــــــــــاعدة املمارســــــــــــات

 .اإليدز/البشرية
 إزاء الصـــندوق قلق على الصـــندوق يف االســـرتاتيجية والشـــراكات االتصـــاالت شـــعبة مدير وشـــدد - 73

 احلصــول إىل الصــندوق يســعى، املنظم بالتمويل املتعلق احلوار إىل واســتنادا. األســاســية املوارد يف االخنفاض
 على قدرته تعزيز إىل الصــندوق يســعى كما.  األســاســية للموارد الســنوات ومتعدد به التنبؤ ميكن متويل على

 واست دام، املاحنة اجل ات من الوارد التمويل است دام يف الشفافية ذلك يف مبا، األساسية املوارد اجتذاب
 ومســـــــا ات، الفردية والتربعات، املوارد تعبئة هيكل وتبســـــــي ، القطرية الربامج وثائق مثل األدوات خمتل 
 دوالر مليون 25 البالغة الزيادة أن للمجلس الشعبة مدير وأكد. الدولية املالية واملؤسسات اخلاص القطاع
 عام منتصـــــــ  وحبلول. اإليرادات لتوقعات شـــــــاملة مراجعة بعد حتققت األســـــــاســـــــية غري املوارد يف ســـــــنويا
 واملتعددة املبكرة املدفوعات وتكتسي. األساسية غري املوارد يف دوالر مليون 430 الصندوق قي د، 2018
 . واجلدوى االستقرار قيقلتح حامسة أ ية السنوات

 على الت كيد( اإلدارية للشـــــؤون) للســـــكان املتحدة األمم لصـــــندوق التنفيذية املديرة نائبة وكررت - 74
 اليت، اجلنســي والتحرش اجلنســيني واالنت اك االســتغالل إزاء إطالقا التســامح عدم بســياســة الصــندوق التزام
 يف اجملال هذا يف املقرتحة االســـــتثمارات وتركز. للضـــــحايا الدعم تقدم وعلى، والكشـــــ  الوقاية على تركز

. املنظومة نطاق على اســــــتثمارات تكون أن من ا املقصــــــود وليس الصــــــندوق على املنقحة املتكاملة امليزانية
 بإصــــــــــــــالح ملتزم وهو، املشـــــــــــــــرتكة التفتيش وحدة مع ويعمل للمســـــــــــــــاءلة كبرية  أ ية الصـــــــــــــــندوق ويويل
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 الربجمة يف أُدِمج والذي للموارد الشــــــــــامل واالســــــــــتعراض التغيري إدارة يف يتجلى الذي األمر، املتحدة األمم
 .اإلمنائية املتحدة األمم منظمات مع والعمليات

 القطرية الصــــــــــندوق مكاتب من املائة يف 70 أن على الصــــــــــندوق يف الربامج شــــــــــعبة مدير وأكد - 75
 املتحـــدة األمم لربنـــامج املقيمون املمثلون ويتكفـــل، األخرى املتحـــدة األمم منظمـــات مكـــاتـــب يف مـــدجمـــة
 اهليكل خالل من العمل يف اإلصـــــــــــــــالح أولوية وتتمثل. األحيان من كثري  يف الصـــــــــــــــندوق بتمثيل اإلمنائي
 العوامل حتديد مع، املقيمني املنســــــقني نظام وجتديد اإلمنائية للمســــــاعدة املتحدة األمم عمل إلطار اجلديد

 حتظى حبيث، اإلنســــان حقوق على قائم هنج اتباع خالل من األهداف تنفيذ وترية تســــريع شــــ هنا من اليت
، 72/279 للقرار مقدمة مبثابة هو املشــرتك والفصــل. تســتحقه الذي باالهتمام واإلجنابية اجلنســية الصــحة
 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة مع احلال هو كما،  رئيسيا عنصرا بوصفه اجلنساين املنظور مراعاة تعميم ويشمل
2018-2021. 

 .التنفيذية املديرة من املقدم السنوي التقرير بش ن 2018/10 القرار التنفيذي اجمللس واختذ - 7٦
  

 بها المتصلة والمسائل للسكان المتحدة األمم لصندوق القطرية البرامج - حادي عشر
اإلقليمية لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي البند وقدمت وثيقة الربنامج القطري لكينيا عرضت املديرة  - 77

ورواندا. وكان من بني املواضــــــــــيع املطروحة للمناقشــــــــــة أيضــــــــــا التمديد الثاين ملدة عام واحد للربنامج القطري 
 ج القطري لكوبا.للجم ورية العربية السورية، فضال عن التمديد األول ملدة عام واحد لوثيقة الربنام

 لكينيـــــــا القطري الربنــــــــامج وثيقــــــــة، 2014/7 لقراره وفقــــــــا، التنفيــــــــذي اجمللس واســـــــــــــــتعرض - 78
(DP/FPA/CPD/KEN/9 )وأقّرها. 

 الروانـــــــد القطري الربنـــــــامج وثيقـــــــة، 2014/7 لقراره وفقـــــــا، التنفيـــــــذي اجمللس واســـــــــــــــتعرض - 79
(DP/FPA/CPD/RWA/8 )وأقّرها. 

 العربيـة للجم وريــة القطري للربنــامج واحــد عــام ملــدة الثــاين التمــديــد على التنفيــذي اجمللس ووافق - 80
 يف الوارد النحو على لكوبــا القطري للربنــامج واحــد عــام ملــدة األول بــالتمــديــد علمــا وأحــاط، الســـــــــــــــوريــة

 .DP/FPA/2018/3 الوثيقة
  

 التقييم - عشر ثاني
 2017 لعـــام التقييم ملكتـــب الســـــــــــــــنوي التقرير للصـــــــــــــــنـــدوق التـــابع التقييم مكتـــب مـــدير قـــدم - 81
(DP/FPA/2018/5 )املســتكملة اإلدارة معلومات( الربامج لشــؤون) للصــندوق التنفيذية املديرة نائب وقدم 

 التقييم توصـــــــــــــــيـــــات تنفيـــــذ ذلـــــك يف مبـــــا، اإلمنـــــائي املتحـــــدة األمم برنـــــامج يف التقييم م مـــــة بشـــــــــــــــــــ ن
(DP/FPA/2018/CRP.3.) 

 لالســـــــتعراضـــــــات ومبوجزه، التقرير نطاق باتســـــــاع الوفود من جمموعة رحبت، الوحيد التدخل ويف - 82
 م مة اســـــــتعراض( أ: )هي عناصـــــــر ســـــــتة على الوفود جمموعة وركزت. لألداء الســـــــنوي وبتقييمه، والتقارير
 لعمل التجميعي التحليل( ه؛ )املوارد ختصـــيص( د؛ )كتعلم  التقييم( ج؛ )التقييم م مة أداء( ب؛ )التقييم

 . املشرتكة امل ام( و؛ )الضع  شديدة سياقات يف الصندوق

https://undocs.org/ar/2018/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KEN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/RWA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/CRP.3
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 وب هنا واخلربة النضــــــــج من قدرا التقييم م مة باكتســــــــاب الوفود رحبت. التقييم م مة اســــــــتعراض - 83
ُنس ق التفاعل زيادة إىل احلاجة إىل وأشارت. مستقلة بصورة تعمل

 اإلقليمية واملكاتب التقييم مكتب بني امل
 .املنقحة التقييم سياسة تلّقي إىل تطلع ا عن وأعربت، وإدارته التقييم ختطي  عملية طوال الربامج وشعبة
 جمددا أعربت أهنا إال التقييمات جودة لتحســـــــــــــــن تقديرها عن الوفود أعربت. التقييم م مة أداء - 84
 العمل مواصـلة على الربامج وشـعبة التقييم مكتب وحثت. الالمركزية التقييم عمليات نطاق إزاء قلق ا عن
 القطري الصعيد على التقييم لعمليات األولوية حسب املوارد وترتيب الت طي  واقعية ضمان أجل من معا

 الداخلي التقييم قدرات تنمية بشــــــ ن جديدة عمل خطة بوضــــــع الوفود ورحبت. التقييم إجراء يتقرر حاملا
 .توافرها حال الناتج األثر بش ن تعقيبات على احلصول إىل تطلع ا عن وأعربت

 ســــــياســــــات تغري كيفية  عن أمثلة يتضــــــمن التقرير ألن ســــــرورها عن الوفود أعربت. كتعلم  التقييم - 85
 لإلجراءات والشامل املن جي التنفيذ أن على وشددت. التقييم توصيات تنفيذ نتيجة وممارساته الصندوق
 وحتقيق التعلم إىل التقييم نتائج تؤدي أن لضــــــمان أســــــاســــــي أمر التقييم عمليات هبا أوصــــــت اليت اإلدارية
 على الصـــــــــــندوق وحّثت اإلدارية االســـــــــــتجابة تتبع بنظام الوفود ورحبت. الواقع أرض على أفضـــــــــــل نتائج

 .حتسين ا إىل النتائج إثبات من الرتكيز حتويل مواصلة
 خبطة ورحبت التقييم مل مة كافية  موارد ختصيص إىل احلاجة على الوفود أكدت. املوارد ختصيص - 8٦

 عام يف التمويل اخنفاض من الرغم على، 2018 عام يف امل مة هلذه امل صـــــــصـــــــة املوارد لزيادة الصـــــــندوق
 0.83 البالغة احلالية النسبة مقابل) املائة يف 3 نسبة بلوغ يف املتمثل اهلدف أ ية على وشددت. 2017

 وأعربت. التمويل ختصـــــيص عند اإلدارة لتوجيه املنقحة التقييم ســـــياســـــة أرســـــته الذي النحو على( املائة يف
 عام يف املت ذة التقشـــــ  بتدابري مباشـــــرا ت ثرا القطري الصـــــعيد على التقييم عمليات ت ثر إزاء أســـــف ا عن

 احتمال من حد أدىن إىل التقليل على الصـــــــــــــــندوق إدارة مع العمل على التقييم مكتب وحثت، 2017
 .املستقبل يف ذلك تكرار
 ســـــرورها عن الوفود أعربت. الضـــــع  شـــــديدة ســـــياقات يف الصـــــندوق لعمل التجميعي التحليل - 87

 الت هب على الرتكيز زيادة ضــــــرورة ســــــيما وال، اإلنســــــاين العمل بلدان من بلدا 25 يف املســــــتفادة للدروس
 بدقة الصــــــــــــندوق مكاتب هيكل يعكس أن ضــــــــــــمان إىل الدعوة وأيدت. اإلنســــــــــــانية االحتياجات إلدارة

 إىل تطلع ا عن وأعربت، 2021-2018 للفرتة االســــــــــــرتاتيجية اخلطة نطاق يف اإلنســــــــــــانية االحتياجات
 التحليل عن ا مت ض اليت واالقرتاحات االســـــــــــــــتنتاجات متابعة الصـــــــــــــــندوق هبا يعتزم اليت الكيفية معرفة

 .اإلنساين عمله الصندوق حتسني وكيفية التجميعي
 املنظومة نطاق على مســـتقلة تقييم عمليات يف الصـــندوق مبشـــاركة الوفود رحبت. املشـــرتكة امل ام - 88
 األمم منظومـــة نطـــاق على العمـــل خطـــة خالل من ذلـــك يف مبـــا، بـــالتقييم املعين املتحـــدة األمم فريق ويف

 بني املســـــــــــاواة إدماج أ ية على جمددا وأكدت. عمله مواصـــــــــــلة على التقييم مكتب وشـــــــــــجعت، املتحدة
 االســرتاتيجية اخلط  بني املشــرتك للفصــل ذلك يف مبا، مشــرتكة تقييمات وإجراء التقييم تقارير يف اجلنســني
. للمرأة املتحدة األمم وهيئة واليونيســــي  للســــكان املتحدة األمم وصــــندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
 على املشـــــــرتكة للتقييمات حافظة إلنشـــــــاء املزمعة اخلط  بشـــــــ ن معلومات على احلصـــــــول أيضـــــــا وطلبت
 .القطري الصعيد
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 شـــعبة مع بالعمل مكتبه التزام ت كيد للصـــندوق التابع التقييم مكتب مدير أعاد، ذلك على وردا - 89
 وقد. ونطاق ا التقييم عمليات تنفيذ معدالت لتحســـــني اإلقليمية واملكاتب البشـــــرية املوارد وشـــــعبة الربامج

 لعام ســـــــنويال التقرير يف ذلك وســـــــُيدر ج، التنفيذ معدالت حتســـــــن يشـــــــ د وهو التعاون بتعزيز املكتب بدأ
 األمم برنامج بدأ وقد. املتحدة األمم ملنظمات التابعة التقييم مكاتب مع بالعمل ملتزم واملكتب. 2018
 بشــــ ن التعاون للمرأة املتحدة األمم وهيئة واليونيســــي  للســــكان املتحدة األمم وصــــندوق اإلمنائي املتحدة

 وفريق بالتقييم املعين املتحدة األمم فريق مع املكتب ويتعاون. املشـــــــرتك للفصـــــــل تقييم إجراء يف االشـــــــرتاك
 خطة مبوجب املشـــــــــــرتكة التقييمات من عدد إجراء املقرر ومن، الوكاالت بني املشـــــــــــرتك اإلنســـــــــــاين التقييم
 تقييمات إلجراء املكتب وخيط . 2021-2018 للفرتة الســـــــــــــــنوات الرباعية امليزانية يف املدرجة التقييم

 جملموعات القطرية الربامج تقييم بعمليات والقيام اإلمنائية للمســــــــاعدة املتحدة األمم عمل إلطار مشــــــــرتكة
 أصــــــــحاب خمتل  مع تشــــــــاورية بعملية االضــــــــطالع التقييم مكتب ويواصــــــــل. الصــــــــغرية القطرية املكاتب
 . التقييم سياسة لتنقيح املصلحة

 بت صــــــــــــيص اجمللس قرار أن إىل( الربامج لشــــــــــــؤون) للصــــــــــــندوق التنفيذية املديرة نائب وأشــــــــــــار - 90
 ثلثي تشكل للصندوق األساسية املوارد فيه كانت  وقت يف جاء قد للتقييم األساسية املوارد من املائة يف 3

 من، التقييم متويل ولكفالة التقييم ســــــياســــــة تنقيح إطار ويف. الثلث إىل النســــــبة هذه واخنفضــــــت. التمويل
 واملوارد التقييم عمليات عدد ازداد وقد. أيضــــــا األســــــاســــــية غري املوارد من املائة يف 3 ختصــــــيص الضــــــروري
 وبُغية. التقييم ميزانية على حافظ قد الصـــندوق ألن، التقشـــ  تدابري رغم، ســـواء حد على هلا امل صـــصـــة

 املكاتب حصــول لضــمان ‘حتصــني آلية’ تنفيذ على الصــندوق يعك ، التقييم م مة على احلفا  مواصــلة
 .للتقييم الالزم التمويل على القطرية

 .للسكان املتحدة األمم صندوق تقييم بش ن 2018/11 القرار التنفيذي اجمللس واختذ - 91
  

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم بمكتب المتعلق الجزء  
  

 السنوي وتقريرها التنفيذية المديرة بيان - عشر ثالث
 من متزايد عدد طلب فقد. قياســــــــيا   عاما   كان  2017 عام أن كلمت ا  يف التنفيذية املديرة ذكرت - 92

 بنســــبة اخلدمات هذه تســــليم معدل ارتفعو  ،املشــــاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب خدمات احلكومات
 يف ذلك جيري ما وغالبا  ، واجملتمعي احمللي نياملســـــــــــــــتوي على الرتكيز املكتب واصـــــــــــــــلو . املائة يف 25 تفوق

 على( DP/OPS/2018/2) الســــــــنوي تقريرها عرض عند وركزت .اإلنســــــــانية ســــــــياقاتوال الطوار  حاالت
 املكتب واصــــــــــل، 2017 عام فيف .والتحديات ةتقامسامل واخلدمات واملشــــــــــرتيات التحتية والبىن العمليات

 واســـــت دم. اخلضـــــراء الطاقة واســـــت دام التحتية البىن بناء إلعادة اإلنســـــانية الســـــياقات يف نفيذيالت العمل
 إنشاء بغية، االقتصادي والوضع والبيئة بالثقافة تتصل نطاقا   أوسع اجتماعية شواغل ملعاجلة خربته كتبامل

 املكتب استثمر، الصمود على وقادرة مستدامة حتتية بىن إنشاء خالل منو . واستقرارا   أمانا   أكثر جمتمعات
 تأصــــــبحو . األشــــــ اص حمورها اليت والن ج عملياتالو  الدولية املمارســــــات وأفضــــــل ةيالصــــــناع عايريامل يف

 املتحدة األمم مكتب مع تعاوهنا عند وفعالية كفاءة  أكثر اإلمنائية املتحدة األمم منظومة مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات
 .املشاريع خلدمات

https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/2
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 الناجح التنفيذ أجل من املوارد من القصــــــــــوى االســــــــــتفادة أ ية على ةالتنفيذي ةاملدير  توشــــــــــدد - 93
 ،املشـــــــــــــــرتيات خالل من 2017 عام يف املكتب اتخدم غالبية تُنفذو . املســـــــــــــــتدامة التنمية ألهداف

 الوطنية العامة املشرتيات مناذج تشجيع على الرتكيز وجرى. لينياحمل موردينلل نصف ا من أكثر ُخصص إذ
 خدمات كتبامل قدم قدو . املال مقابل قيمة هلا اليتو ، شفافيةالو  كفاءةال يف الزيادةو  ستدامةباال تتسم اليت

 التزم وقد .للمشـــــرتيات العاملية املتحدة األمم بوابة واســـــتضـــــاف املتحدة األمم ملؤســـــســـــات اإلداري الدعم
، ةاإلمنـــائيــ ملتحـــدةا األمم منظومـــة تنظيم إعـــادة بشـــــــــــــــــ ن 72/279 العـــامـــة اجلمعيـــة قرار بتنفيـــذ املكتـــب

 نظام تكالي  تقاسم أن تأوضحو . واالبتكار التكالي  حيث من كفاءةال فزحل النسبية زاياامل باست دام
 عليه ســــــيتعني وأنه، تكالي بال يتعلق فيما كتبامل كفاءة  على ســــــلبا   يؤثر أن شــــــ نه من نياملقيم نياملنســــــق
 منوذج من جزء ا للمنظمة اخلفي  القطري احلضور كان  فقد ،وباملثل. شركائه إىل اإلضافية التكالي  إحالة

. نفيذوالت التكلفة حيث من ةالكفاء على ؤثري أن اإلصـــــــــــالح مع للتكي  تغيري أي شـــــــــــ ن فمن؛ أعماهلا
 الدخل فائض اســــتثمار لىع اجمللس توجي ات إطار يف يعمل أنو ، حبذر قدما   ميضــــي أن لمكتبل ينبغيو 

 .اجلديدة الطلبات لتلبية
 للفرتة االســـــــــــــــرتاتيجية خطته ضـــــــــــــــوء يف كتبامل حقق ا اليت نتائجال على اجمللس أعضـــــــــــــــاء وأثىن - 94

 العاملية بادرةامل مع التقرير تواؤمب ورحبوا. اخلدمات على الطلب يف املســـــتمر النمو علىو ، 2014-2017
 وكرروا. واملشـــرتيات املشـــاريع وإدارة التحتية البىنب املتصـــلة للعمليات شـــاملال عامال عرضالو  إلبالغا لتقارير
 االســــــــــــتثمارات ذلك يف مبا، االجتماعي األثر ذات اتاالســــــــــــتثمار  جمال يف املكتب ملبادرة القوي دعم م

 امليســـــــــور واإلســـــــــكان املتجددة الطاقة على تركز اليت) املســـــــــتدامة املكينة التحتية البىن يف النطاق الواســـــــــعة
 املغلقة الســــــــــــــجالت ســــــــــــــلســــــــــــــلة تقنية خالل من عامليال الصــــــــــــــعيد على االبتكار وتشــــــــــــــجيع ،(التكلفة
 .االصطناعي والذكاء

 خلــدمــات املتحــدة األمم مكتــب بــه يضـــــــــــــــطلع الــذي الفريــد للــدور تقــديرهــا عن الوفود وأعربــت - 95
 له أن على توشـــدد، التمويل ذاتية الوحيدة املؤســـســـة باعتباره اإلمنائية املتحدة األمم منظومة يف املشـــاريع

 الوفود وشــــــجعت. املتحدة األمم مؤســــــســــــات يف املوارد ســــــت دامال األمثل املســــــتوى حتقيق يف مركزيا   دورا  
. يةالتحت لبىنوا املشـــــــــرتيات جمال يف ســـــــــيما ال، املتحدة األمم مؤســـــــــســـــــــات مع تعاونه تعزيز على املكتب
 ا  خطط توطلب، 72/279 القرار لتنفيذ املتحدة األمم مؤســــــــــــــســــــــــــــات مع يعمل أن كتبامل من وتوقعت
 أكرب بوصــــفه، املشــــاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب الوفود وحثت. بذلك القيام كيفية  بشــــ ن ملموســــة

 اإلداري الدعم مكتب م ام ملواءمة اإلصـــالح أهداف قيادة على، املتحدة ألمما يف مشـــرتياتلل ؤســـســـةم
 ةاملدير  وشــــجعت. األعمال تســــيري اســــرتاتيجيات نطاق توســــيع علىو  ،2022 عام حبلول ةالقطري ةفرقلأل

 مكتب على املتحدة األمم إلصـــــــــالح احملتمل الســـــــــليب ثراأل بشـــــــــ ن العام األمني مع العمل على ةالتنفيذي
 .املشاريع خلدمات املتحدة األمم
 املكتب وشجعوا، التوظي  يف اجلنسني بني املساواة جمال يف احملرز بالتقدم اجمللس أعضاء ورحب - 9٦
 مجيع يف املرأة ومتكني اجلنســــــــــــــني بني املســــــــــــــاواة على والرتكيز املوظفني بني ايناجلنســــــــــــــ التوازن حتقيق على

 لألشــــــ اص املتكافئ الوصــــــول بت مني املتعلقة األهداف عن اإلبالغ كتبامل يدرج أن واقرتحوا. املشــــــاريع
 األعمال تســـــــــــــيري يف املســـــــــــــؤول الســـــــــــــلوك عن اإلبالغ على كتبامل وشـــــــــــــجعوا. واألقليات اإلعاقة ذوي
 يُدرج وأن، اإلنســـــــــــان وحقوق ألعمالا تســـــــــــيري بشـــــــــــ ن التوجي ية املتحدة األمم مباد  مع يتماشـــــــــــى مبا

 احملتملة الســلبية واآلثار اتاعنز ال حســاســية تقييم ذلك يف مبا، امل اطر هبا يدير اليت كيفيةال عن معلومات

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 اجلنسيني واالنت اك االستغالل مع مطلقا   التسامح عدم سياسة بقوة الوفود وأيدت. الضعيفة لفئاتا على
 هنج اتباع وكفالة، وثقافية مؤســـــــــســـــــــية تغيريات تنفيذ على الرتكيز إىل احلاجة توأكد، اجلنســـــــــي والتحرش
 .املتحدة األمم منظومة نطاق على متجانس

 قدو . النامية الصغرية اجلزرية الدول يف كتبامل عمليات نطاق بتوسيع الوفود من جمموعة ورحبت - 97
 اتاخلدم مســتوى ورفع اإلنتاجية اتالقدر  تعزيز على لمكتبل النطاق الواســعة اإلقليمية التغطية ســاعدت

 وحتقيق الفقر من احلد يف مباشــر ت ثري له كان  ما وهو، النامية البلدان يفو  النامية الصــغرية اجلزرية الدول يف
 املالية املوارد ســـــــــــــــتقرارال القوي ادعم  عن الوفود توأعرب. 2030 عام خطة وتنفيذ املســـــــــــــــتدامة التنمية

 .تنيالتشغيلي والفعالية الكفاءة يف املمارسات فضلأل قامسهوت ،تهوالي شفافيةو  ،للمكتب
 مكتب عمل صميم يف سيكون املتحدة األمم إصالح أن على بالتشديد التنفيذية املديرة تورد - 98

 الســــــــلبية اآلثار بتحويل الكفيلة الســــــــبل ســــــــيســــــــتكشــــــــ  املكتب وأن، املشــــــــاريع خلدمات املتحدة األمم
 وسجله وشفافيته فعاليته إىل باإلضافة ،التكلفة حيث من كفاءته  تساعد وسوف. إجيابيات إىل لإلصالح

 وســــــتواصــــــل. اإلصــــــالح يف ســــــ مي أن خالهلا من هميكن اليت الكيفية حتديد يف، املشــــــاريع تنفيذ يف القوي
 الكفيلة الســـبل تماسوال، األداء لتقارير العاملية املبادرة مع يتماشـــى مبا ،اجمللس إىل التقارير تقدم ؤســـســـةامل
 ،اجلنســني بني التكافؤ بتحقيق ملتزم كتبامل أن كما  .املتحدة األمم ؤســســاتم مع مشــرتكة تقارير عدادإب
 السـتكشـاف الشـركاء مع اخنرط وقد. املشـاريع تنفيذ يف اجلنسـاين املنظور مراعاة لتعميم سـياسـة وضـع قدو 

 ومف ومه االجتماعي األثر ذات اتاالستثمار  مبادرة خالل من ذلك يف مبا، التمويل مصادر توسيع كيفية
 دعم يف يســــتمرســــ الذي، كتبامل والية صــــميم يف الشــــباب ويُعد. البتكارل احملفزة االبتكار راكزمب املتعلق

 املشرتيات على احلفا  كفالةل الشركاء مع العمل املكتب وسيواصل. التغيري عوامل من باعتبارهم الشباب
 .التكالي  حيث من وكفاءهتا أثرها زيادة بغية، ومبتكرة وتنافسية شفافة ةيممو الع
 األمم كتبمل ةالتنفيذي ةللمدير  الســــنوي التقرير بشــــ ن 2018/12 القرار التنفيذي اجمللس واختذ - 99

 .املشاريع خلدمات املتحدة
  

 المشترك الجزء  
  

 الداخليتان والرقابة الحسابات مراجعة - عشر خامس
 عن تقرير ا، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف، والتحقيقات احلســـــــــابات مراجعة مكتب مدير قدم - 100

 يف اإلدارية اخلدمات مكتب ةمدير  توقدم(، DP/2018/15) والتحقيقات للحســـــــــــابات الداخلية املراجعة
 يف، والتحقيقــات احلســــــــــــــــابــات مراجعــة مكتــب ةمــدير  توقــدمــ. اإلدارة رد اإلمنــائي املتحــدة األمم برنــامج

 هبا قام اليت والتحقيقات للحســابات الداخلية املراجعة أنشــطة عن تقرير ا، للســكان املتحدة األمم صــندوق
 وإدارة احلوكمة إطار مالءمة بشــــ ن الرأي أيضــــا   تقدمو (، DP/FPA/2018/6) 2017 عام يف صــــندوقال

 التقرير وذكرت(، DP/FPA/2018/6/Add.1) وفعاليته للســكان املتحدة األمم صــندوق يف والرقابة امل اطر
 التنفيذي املدير نائبة وقدمت (؛DP/FPA/2018/Add.2) احلســــابات ملراجعة االســــتشــــارية للجنة الســــنوي

 فريق مدير وقدم. (DP/FPA/2018/6/CRP.5) التعليقات على اإلدارة رد( داريةاإل الشــــــــــؤون) للصــــــــــندوق
 أنشــطة عن تقرير ا، املشــاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب يف، والتحقيقات للحســابات الداخلية املراجعة

https://undocs.org/ar/DP/2018/15
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https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/6/Add.1
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 املســــــــــــتشــــــــــــار وقدم، 2017 لعام( DP/OPS/2018/3) والتحقيقات للحســــــــــــابات الداخلية املراجعة فريق
 .اإلدارة رد املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب القانوين

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ” بالرأي الوفود من جمموعة رحبت - 101
ُ
 على وأثنت ،والرقابة امل اطر وإدارة احلوكمة عن“ رضـــــــــــــــيامل

 احلســـــــــــــابات مراجعة مكتب الوفود جمموعة توشـــــــــــــجع. تقدم من أحرزه ملا اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 ضـــوء يف اإلبالغ يدرج أنو  لآلراء املنطقي األســـاس بشـــ ن التفاصـــيل من املزيد قدمي أن على والتحقيقات
 الثالث اخلارجي االســــــــتعراض أن من اســــــــروره عن توأعرب. للم اطر الشــــــــامل والتقييم األداء مؤشــــــــرات
 الداخلية املراجعة يف املكتب أنشـــــــــطة منح قد 2017 عامل الداخلية املراجعة عمليات يف اجلودة لضـــــــــمان

. بـاملعــايري وااللتزام بـامل نيــة للمكتــب يشـــــــــــــــ ــد مـا وهو، “عمومـا تثــلمم” التقــديريـة العالمـة للحســــــــــــــــابـات
 ،اجلودة ضـــــــــــمانل اخلارجية ســـــــــــتعراضـــــــــــاتاال يف وردت اليت املتعمقة باألفكار الوفود جمموعة ترحب كما

 به قام الذي للعمل اتقديره عن اجملموعة توأعرب. اتوصـــــــــياهت ضـــــــــوء يف اإلبالغ على املكتب توشـــــــــجع
 هذا تنظيم كيفية  معرفة على رصاحل عنو ، الوكاالت بني املشــــرتكة احلســــابات مراجعة عمليات يف املكتب
 .املنظومة نطاق على أكرب بكفاءة العمل
 احلســـابات يمراجع توصـــياتل هاتنفيذ معدل الرتفاع اإلمنائي ربنامجال إدارة على اجملموعة وأثنت - 102

 لتوصــــــياتل االهتمام إيالء على اإلدارة الوفود توحث. طويلة فرتة منذ املعلقة التوصــــــيات عددل ختفيضــــــ او 
 والن ج، واملشــــــــــــــاريع الربامج إدارةب يتعلق مافي املتكررة املســــــــــــــائل أولويات وحتديد “عاليةال األولوية” ذات

 وطلبت .املالية واإلدارة ،واحلوكمة، واملشــــــــــــرتيات، املنفذين الشــــــــــــركاء وإدارة، النقدية للتحويالت املنســــــــــــق
 لربجمــةا جمــال يف ديــدةاجلــ عــايريامل لتنفيــذ اإلمنــائي ربنــامجال إدارة دعم كيفيــة  بشــــــــــــــــ ن تفــاصـــــــــــــــيــل اجملموعــة

؛ املقبلة التقارير يف الشــــراء عمليات على حتســــينات إدخال يثبت ما إىل  اتطلع عن وأعربت؛ اجلودة ذات
 للتحويالت املنســـــــــــق الن ج مبوجب الضـــــــــــمان ومتطلبات للتقييمات االمتثال درجة عن معلومات توطلب

 يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الســـــــتثمارات املنتظمة املراجعة عمليات هبيكل اجملموعة ورحبت. النقدية
 مراجعة عمليات وجدولة توقيت بشــــ ن اجمللس مع العمل إىل اإلمنائي ربنامجال دعتو  ،املنتســــبة املنظمات
 مكتبو  املتحدة األمم متطوعي برنامجو  اإلنتاجية للمشـــــــاريع املتحدة األمم صـــــــندوق من كل  حســـــــابات

 .اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم
 يتعلق فيما العمل حجم بشــــــــــــ ن والتحقيقات احلســــــــــــابات مراجعة مكتب آراء اجملموعة توطلب - 103

 اليت اخلطوات اخلصــــــوص وجه وعلى ،له والتصــــــدي عنه والكشــــــ  الغش منع يف اإلمنائي ربنامجال فعاليةب
 معرفة على  احرصــــــ وأكدت .الغش مكافحة بشــــــ ن شــــــاملة اســــــرتاتيجية لوضــــــع اإلمنائي ربنامجال اختذها

 تقرير تضمني أن توطلب. االسرتداد عمليات وتسريع األموال الستعادة املتبعة واالسرتاتيجيات التحديات
 يتم معينة ســــنة يف املتكبدة اخلســــائر أن كي   بنيت ســــنوية مقارنة معلومات يوضــــح ا  بياني ا  رمس 2018 عام

 وآليات الســـــــاخنة اخلطوط وفعالية اســـــــت دام عن تفاصـــــــيل اجملموعة وطلبت .الحقة ســـــــنة يف اســـــــرتدادها
، نياجلنســــــي والتحرش واالســــــتغالل اإلنســــــان حقوق انت اكات بشــــــ ن ســــــيما ال، الشــــــكاوى عن إلبالغا

 هذه اســــــــــت دام بشــــــــــ ن والتحقيقات احلســــــــــابات مراجعة مكتب رأيو ، بالبيئة الضــــــــــارة الربامج وت ثريات
 .وفعاليت ا اآلليات
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كتب على اســــــــتعداد لتقدم املأن  بالت كيد على احلســــــــابات والتحقيقاتورد مدير مكتب مراجعة  - 104
الســـتثمار ا ، بغيةمؤســـســـات منظومة األمم املتحدةيف ســـابات احلتقارير مفصـــلة والعمل مع مكاتب مراجعة 

يف أعمال مراجعة احلســـــــــابات وحتســـــــــين ا. وشـــــــــدد على فائدة االعتماد بشـــــــــكل أكرب على منوذج االعتماد 
شامل أساس وإنشاء العمل إىل تقليص نطاق  الذي يؤدي، احلساباتعمليات املشرتكة ملراجعة الاملتبادل يف 

ومل يكتشـــــــــ  املكتب أي اهنيار بنيوي للرقابة يف الربنامج اإلمنائي  .ذات الصـــــــــلة لتقييم امل اطر والضـــــــــواب 
حباجة  - مرضـــــي جزئيا  ”. وعلى الرغم من عدد تصـــــنيفات مراجعة احلســـــابات من الفئة 2017خالل عام 

كان واعدا ، مع وجود جمال للتحســـني يف عناصـــر   2017، فإن إمجايل احلافظة لعام “إىل بعض التحســـينات
االفتقار للشــــــــــــــفافية يف مكتب مراجعة احلســــــــــــــابات كان إدارة امل اطر املرتبطة باحلوكمة، ويف الضــــــــــــــواب . و 

تداء اجلنســـــيني والتحرش اجلنســـــي يف الحتمال نقص اإلبالغ عن االســـــتغالل واالع ممكنا   ســـــببا   والتحقيقات
 وتعزيز خدمات اإلبالغ واالستجابة.لذلك، يعمل املكتب مع اإلدارة لتوسيع  ربنامج اإلمنائي؛ال

 اإلمنائي ربنامجال أن ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف ،اإلدارية اخلدمات مكتب ةمدير  توأكد - 105
 األمم متطوعي برنامجو  اإلنتاجية للمشــــاريع املتحدة األمم صــــندوق ســــاباتحل ســــنوية مراجعة خط  لديه

 بشـ هنا معلومات اإلمنائي ربنامجال سـيقدم، اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم مكتبو  املتحدة
 جملســا   201٦ عام يف اإلمنائي ربنامجال أنشـــ  فقد، األموال واســـرتداد الغش عنمب يتعلق وفيما. املســـتقبل يف

 شــ ادة بإصــدار القطرية املكاتب رؤســاء ألزم، 2017 عام ويف، األموال باســرتداد ا  معني املكاتب بني ا  دائم
 املوحدة األخالقيات مدونة وتضــــــــمنت .الغش نعمب املتعلقة ضــــــــواب ال اســــــــتوفوا قد ب هنم تفيد خطية ذاتية
 قدو . األخالقيات جمال يف اإللزامي التدريب ومشلت ،األخالقيات بشــــ ن واضــــحة توجي ات 2017 لعام
. 2017 عام يف هاصـــــــدار إ املقرر من كان،  الغش مكافحة بشـــــــ ن مواد إعداد على اإلمنائي ربنامجال عمل
 لتجنب ،قعااملو  خارج مركزية مســـــــــــــــتويات يف املعامالت إجراء تضـــــــــــــــمن تدابري اإلمنائي الربنامج اختذ وقد

 يف 90 على زيدي استيفاء معدل وجود إىل املكتب مديرة أشارتو . القطري املستوى على املصاح تضارب
 هلوية كشــــــــ   بدون إبالغ نظام اإلمنائي ربنامجال أنشــــــــ  وقد. النقدية للتحويالت املنســــــــق الن ج من املائة
 النظام هذا شــــملوي، اإلبالغ يف نقصال احتمال ملعاجلة وذلك ،اجلنســــيني والتحرش االســــتغالل عن املبل 
 .املشورة تقدمو  اإلبالغ خلدمات بالتعاقد ساخنا   خطا  
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 مراجعــة خــدمــات مكتــب رأيب أحــاطــتو ، اإلدارة ردودبو  بــالتقــارير الوفود من جمموعــة رحبــت - 10٦

 عمليات وفعالية بكفاية يتعلق فيما “التحســـــــــــــــينات بعض إىل حاجة” بوجود اتوالتحقيق احلســـــــــــــــابات
 املنطقي األسـاس أن إىل اجملموعة خلصـتو . الصـندوق يتبع ا اليت الداخلية والرقابة امل اطر وإدارة احلوكمة

 اجملاالت يف تقدم إحراز على الصـــندوق إدارة توحث، مفيد للم اطر الرئيســـية اجملاالت بشـــ ن املصـــاحب
، للم اطر املركزية واإلدارة، املتكاملة الرقابة إطار وهي أال، حتســـــــــــــــني إىل حتتاج أهنا على حتديدها مت اليت

 وإدارة ،الربامج وإدارة، اعلي مــــ والرقــــابــــة اإلقليميــــة واملكــــاتــــب املقر ودعم، والتوظي  التنظيمي واهليكــــل
 عدد تقليل على يســــــــــــــاعد أن شــــــــــــــ نه من اجملاالت تلك يف التقدم إحراز أن على تدشــــــــــــــدو . العمليات

 .احلسابات ملراجعي املكررة توصياتال
 اليت احلســـابات يمراجع توصـــيات عدد خفض مواصـــلة على الصـــندوق إدارة اجملموعة وشـــجعت - 107
 يف الصــــــــندوق يواج  ا اليت التحديات عن تفاصــــــــيل توطلب. شــــــــ را   18 جتاوزت فرتةل منفذة غري ظلت
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 بغية اإلدارة ردود ت خر حتديات مواج ة على اإلدارة توشــــــــــجع، املناســــــــــب الوقت يف التوصــــــــــيات تنفيذ
 محاية الصـــــــندوق إدارة مبواصـــــــلة اجملموعة تورحب. أســـــــرع بشـــــــكل احلســـــــابات مراجعة تقارير إعداد متكني
 عدم إزاء قلقال عن تأعرب اولكن ، التقشــــــــــــ  تدابري من والتحقيق احلســــــــــــابات مراجعة خدمات مكتب

 توأشار . ذلك عن النامجة امل اطر ذلك يف مبا، املكتب واحتياجات املقدمة املوارد بني عنه املبل  تطابقال
 إىل تطلبو ، املقررة احلســـــــــــابات مراجعة دوراتب االلتزام على قادر غري كان  املكتب أن إىل الوفود جمموعة
 توحث. بواليتـه لالضـــــــــــــــطالع تـاج ـاحي اليت املوارد من وغريهـا املـاليـة املوارد وطبيعـة حجم حتـديـد املكتـب
 النطاق مالءمة ذلك يف مبا، م امه جنازإل للمكتب الكافية املوارد توفري ضمان على الصندوق إدارة الوفود

 أن على كتبامل توشــــــــجع، هبا يضــــــــطلع اليت التحقيقات عبء مع بفعالية والتعامل ملراجعةبا املشــــــــمول
 .الرئيسية األداء مؤشرات املستقبل يف يدرج
 اتوالتحقيقـــ احلســـــــــــــــــابـــات مراجعـــة خـــدمـــات مكتـــب أحرزه الـــذي بـــالتقـــدم اجملموعـــة ورحبـــت - 108

 النصــــــــــيب هلا كان  املالية تالختالالوا الغش حاالت أن توالحظ، واالســـــــــــتجابة الشـــــــــــفافيةب يتعلق مافي
 يتعلق فيما العمل عبء إليه ريشــــــــــــــي ما بشــــــــــــــ ن آرائه إبداء املكتب إىل وطلبت .العمل عبء من كرباأل
 بشـــــــ ن حتديثات تقدم دارةاإل من اجملموعة طلبتو  .له والتصـــــــدي عنه والكشـــــــ  الغش منع هنج فعاليةب

 على اإلدارة ردود يفو  املقبلة التقارير يف تفاصـــــيل إضـــــافةو  الت ديبية اهليئات على املعروضـــــة املعلقة القضـــــايا
 بني املشــرتكة واملبادرات الصــندوق إدارة دعم مواصــلة على كتبامل وشــجعت. اخلســائر اســرتداد وترية ب ء

 .نياجلنسي والتحرش لالستغالل للتصدي الوكاالت
 صــــــــــندوق يف، اتوالتحقيق احلســــــــــابات مراجعة خدمات مكتب ةمدير  تأكد، ذلك على وردا   - 109
 األداء مؤشرات ضوء يف تقاريره سيقدمو  املوارد من احتياجاته ددسيح كتبامل أن، للسكان املتحدة األمم

 يعك  كتبامل إن قالت، شــ را   18 عن تزيد فرتة منذ تنفذ مل اليت بالتوصــيات يتعلق وفيما. املســتقبل يف
 الكثري على تأثر  قد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف تحولال مبادرة أن إىل وأشارت، مراجعت ا على
 بني التنســــــــيق تتطلب شــــــــاملة قضــــــــايا عن احلســــــــابات مراجعات إهناء يف الت خريات نتجت ما وغالبا  . من ا

 من أو الســرية املعلومات عرب الغش حاالت من العديد اكتشــاف مت، 2017 عام يفو  .امل تلفة الوحدات
 يف تحولال أن على وشــــــــــــددت. النقدية للتحويالت املنســــــــــــق لن جل احلســــــــــــابات مراجعة عمليات خالل

 بطريقة البيانات حتليل خالل من الغش عن الكشــــ  حيســــن أن ينبغي واالتصــــاالت املعلومات تكنولوجيا
 التحديات من الرغم على، الوكاالت بني املشرتك العمل يف املشاركة يف املكتب ستمري وسوف. أكثر آلية

 ومىت باملوضـــــــــوع صـــــــــلةال وثيقة تكون مىت حتديد ذلك يف مبا، مشـــــــــرتكة مراجعة عمليات إجراء يف الكامنة
 .كذلك  تكون ال

 التحدي أن (اإلدارية الشــــــؤون) للســــــكان املتحدة األمم لصــــــندوق التنفيذي املدير نائبة وذكرت - 110
 األحيان من كثري  يف تتناول كوهنا  يف يتمثل احلســـــــابات يراجعمل املتكررة توصـــــــياتبال يتعلق فيما الرئيســـــــي
 خالل من املتبقية التوصــــــيات أمر حســــــمســــــيو  من ا العديد الصــــــندوق عاجل وقد .ومرتاكبة معقدة مســــــائل
 والتنقيحات ،اإلمداد ســــــلســــــلة إدارة وســــــياســــــات ،واالتصــــــاالت املعلومات تكنولوجيا يف تحويلال عملية
 احلســــــــــــابات مراجعة خدمات ملكتب االبتكارية بالن ج صــــــــــــندوقال ورحب. الربجمة عمليات على املدخلة
 االنتباه ووجه، امل اطر حتمل مســـتويات أثر والحظ، احلســـابات مراجعات بإجراء يتعلق فيما اتوالتحقيق

 .لت ديبيةا اهليئات على املعروضة املعلقة احلاالت ملعاجلة 2018 عام يف امل صصة اإلضافية املوارد إىل
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 وصــــندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقارير بشــــ ن 2018/13 راالقر  التنفيذي اجمللس ختذاو  - 111
 للحســــــــابات الداخلية املراجعة بشــــــــ ن املشــــــــاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للســــــــكان املتحدة األمم

 .اتاإلدار  وردود والتحقيقات
  

 وصــــــــــنـدوق، اإلنمـائي المتحـدة األمم برنـامج في األخالقيـات مكـاتـب تقـارير - عشر سادس
 المشاريع لخدمات المتحدة األمم ومكتب، للسكان المتحدة األمم
عرض مدير مكتب األخالقيات، التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أنشطة مكتب األخالقيات  - 112

دمــات اخلــمكتــب  ةمــدير  ت(، وقــدمــDP/2018/16) 2017التــابع لربنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي يف عــام 
عرض مــدير مكتــب األخالقيــات بصــــــــــــــنــدوق األمم و  ة يف برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي رد اإلدارة.يــاإلدار 
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للصـــــــــندوق )الشـــــــــؤون اإلدارية( رد اإلدارة. وعرض املســـــــــتشـــــــــار القانوين، يف مكتب األمم املتحدة خلدمات 
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 املتحــدة األمم برنــامج يف األخالقيــات مكــاتــب تقــارير على للتعليق الوفود من أي يتــدخــل ومل - 113
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