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                 املسائل التنظيمية -    أوال  
                                         للمجلــــت التنفيــــ ا لــــربانمج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي       2102ُ                            ُعقــــدد الــــدورة االســــتثنائية لعــــا   -   0

                                                                                     وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدماد املشاريع مبقر األمم املتحـدة يف نيويـورك، 
  .    2102                  تشرين الثاين/نوفمرب     22  يف 
      2102                                              جـــــــدول األعمـــــــال وتطـــــــة العمـــــــل لدورتـــــــ  االســـــــتثنائية لعـــــــا                      وأقـــــــر انلـــــــت التنفيـــــــ ا -   2
( DP/   2017    /L.   4 .)   
          يف الوثيقـــــة       2102                                                               وتـــــرد القـــــراراد الـــــت ايـــــ لا انلـــــت التنفيـــــ ا يف الـــــدورة االســـــتثنائية لعـــــا   -   3

DP/   2018/3       املوقع الشبكي للمجلت التنفي ا                ، ولي متاحة على                            .  
  

                                     اجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
                              ســـــــلاتيماية للـــــــربانمج اإلمنـــــــائي، للفـــــــلة                         بيـــــــان مـــــــدير الـــــــربانمج واخل ـــــــة اال -           اثنيا واثلثا 

                                                ، مبا يف ذلك الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    8180-    8102
      املوقــع                                                                          شـدد مــدير بـرانمج األمــم املتحــدة اإلمنـائي، يف تطابــ  أمـا  انلــت التنفيــ ا )املتـا  علــى  -   4

                                                                  (، على أن اجلهد املكثف والتفكري واحلوار بشأن أفضل السبل لتهيئة الربانمج                       الشبكي للمجلت التنفي ا
                                                                                      اإلمنائي يف عـا  دائـم الت ـري أسـفرد عـن صـياةة اخلطـة االسـرتاتيجية لـربانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للفـرتة 

2102    -2120      ( DP/   2017/38          وشّكل وضع الصي ة النهائية للخطة واعتمادلا معلما ابرزا .)واملرفقاد                                                  ّ              
                                                                                             يف اجلهود اجلماعية الرامية إىل إعادة تشكيل الربانمج اإلمنائي ليتواء  مع حقبة ألداف التنميـة املسـتدامة. 

                                                د انلـــت ومؤسســـاد منظومـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة، الـــت                                  وتعكـــت اخلطـــة اجلديـــدة تعليقـــاد ومســـا ا
                                        كانت الشراكة معها أمرا حيواي لنجا  اخلطة.

                                                                                     وتضمن تطاب  أيضا تطة املوارد املتكاملة للـربانمج اإلمنـائي وتقـديراد امليزانيـة املتكاملـة، للفـرتة  -   5
2102    -2120      ( DP  / 2017/39          وتقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن تطـة )واملرفقاد                                                                

   (.       DP/   2017/40 )      2120-    2102                                                                املوارد املتكاملة للربانمج اإلمنائي وتقديراد امليزانية املتكاملة، للفرتة 
                                                 ق الت رياد العاملية ووتريهتا جعال من الصـعب علـى مؤسسـاد                            وشدد مدير الربانمج على أن نطا -   2

ُ                                           منظومة األمم املتحدة أن تواكب تلك الت رياد. وقـد ُكلفـت األمـم املتحـدة بـدعم انتمـع الـدود والبلـدان                                               
                         (. ويتمثـل لـدف األمـل العـا   0 /  21                     )قـرار اجلمعيـة العامـة      2131                                 يف حتقيق تطة التنمية املستدامة لعـا  

                                                                                    يف جعل األمم املتحدة قادرة على أداء الدور املنوط هبا هل ه املهمة مـن تـالل تطتـ  اجلديـدة ل،صـال ، 
                                                                                    الت يدعمها الربانمج اإلمنائي دعما كـامال. وشـدد مـدير الـربانمج علـى أن اخلطـة اجلديـدة تسـتجيب  ـرأة 

                 ولي مهيأة ل،صال .                              لطمو  ألداف التنمية املستدامة
                                                                                وتراعــي اخلطــة اجلديــدة تنــون البلــدان الــت يقــد  الــربانمج اإلمنــائي تدماتــ  إليهــا، وتعكــت ثالثــة  -   2

                                                                                        ألـداف إمنائيـة عامــة لـيض القضــاء علـى الفقــر والتحـوالد اهليكليـة وبنــاء القـدرة علــى الصـمود. وســيمكن 
                                            مج اإلمنائي من حتقيق ألداف  بصورة أكثر فعالية.                                                 برانجمالا اجلديدان على الصعيدين العاملي والقطرا الربان

                                                                                       وسوف تكفل احللول الستة الت حتمل بصمة الربانمج اإلمنائي، والـت سـتوائم املنظمـة علـى أساسـها املـوارد 
                                                                                      واخلرباد، إحداث أثر حقيقي علـى الفقـر واحلوكمـة واحلصـول علـى الطاقـة واملسـاواة بـل اجلنسـل والقـدرة 
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                                                                         دامة البيئيــة. ويتشــابك االبتكــار والديناميــة يف ءيــع أجــزاء اخلطــة، ومــن أجــل تعزيــز                 علــى الصــمود واالســت
                                                                                       حتقيــق األلــداف، يعيــد الــربانمج اإلمنــائي تنظــيم منــاذل األعمــال والعمليــاد جلعلهــا أكثــر اســتجابة وفعاليــة 

                       وكفاءة من حيث التكلفة.
                          ج اإلمنــائي الــدعم إىل البلــدان  م                                                    وتقــع الشــراكاد القويــة يف صــميم اخلطــة اجلديــدة. وســيقد  الــربان -   2
                                                             عن طريـق تنشـيا الشـراكاد مـع مؤسسـاد منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة.       2131             حتقيق تطة عا    يف

                                                                                      ويضـطلع الـربانمج اإلمنــائي مبسـؤولية فريـدة يف توحيــد منظومـة األمـم املتحــدة اإلمنائيـة مـن أجــل تقـد  دعــم 
       الـداعي       2131                                     ناد إىل قـيم األمـم املتحـدة ومبـدأ تطـة عـا                                        متكامل وذا جودة عالية إىل البلدان، ابالست

       لـي جهـد       2131                                                                  إىل عد  ترك أا أحد تلـف الركـب. ةـري أن مـدير الـربانمج شـدد علـى أن تطـة عـا  
                                                                                    للمجتمع أبسره يتطلب جمموعة من الشركاء من تـارل منظومـة األمـم املتحـدة. وتوقعـت اخلطـة أن يصـب  

                                                          و  لتقــد  املشــورة بشــأن السياســاد وتقــد  اخلــدماد امــع بــل الشــركاء                            الــربانمج اإلمنــائي مبثابــة منــرب مفتــ
                                                 وأصحاب املصلحة يف القطاعل العا  واخلاص وانتمع املدين.

       تقـديره            ، وأعـرب عـن    2120-    2102           ديدة للفـرتة                                      ورحب انلت التنفي ا ابخلطة االسرتاتيجية اجل -   9
                                            جرالــــا الــــربانمج اإلمنــــائي يف الفــــرتة الــــت ســــبقت الــــدورة                                               القــــوا للعمليــــة التشــــاورية املفتوحــــة والشــــفافة الــــت أ

                                                                                       االســتثنائية وللمشــاركة الشخصــية مــن جانــب املــدير طــوال تلــك الفــرتة. وأشــار أعضــاء انلــت إىل أن اخلطــة 
                                        واالســتعراا الشــامل الــ ا اــرا كــل أربــع ســنواد       2131                                    االســرتاتيجية اجلديــدة تتماشــى مــع تطــة عــا  

                                                                    الــت تضــطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة )قــرار اجلمعيــة العامــة                        لسياســة األنشــطة التنفي يــة 
  .                                                                              (، وحتدد بوضو  دور الربانمج اإلمنائي داتل املنظومة لدعم تنفي  ألداف التنمية املستدامة   243 /  20
   “           مهيأة ل،صال  ”                            ى أن اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة                                  واتفق أعضاء انلت على نطاق واسع عل -    01

                                                                                                متشيا مع رؤية األمل العا ، وتتعامل مبرونة مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وتعزيزلـا 
                                                           . وأشـــارد بعـــو الوفـــود إىل ضـــرورة أن يعقـــد الـــربانمج اإلمنـــائي مشـــاوراد     2102                    املقـــرر أن تبـــدأ يف عـــا  

                                                                          لـت بشـأن اراثر املرتتبـة علـى إعـادة تنظـيم األمـم املتحـدة. ورحـب عـدد مـن الوفـود ابلـنهج             منتظمة مـع ان
                                                                                       ال ا يتبع  الربانمج اإلمنائي يف العمل مع منظماد األمم املتحدة، وأثنت تلك الوفود على تضمل اخلطة 

                 كان، ومنظمة األمم                                                                     اجلديدة فصال مشرتكا بل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للس
                                                                                      املتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـيف(، وليئـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاواة بـــل اجلنســـل ومتكـــل املـــرأة )ليئـــة األمـــم 

                                                                      املتحدة للمرأة(، واعتربد ذلك تطوة إىل األما  من أجل التنسيق والعمل املشرتك.
                 ة شـــراكاد علــــى ءيــــع                                                       وشـــدد انلــــت بقـــوة علــــى ضـــرورة أن يســــعى الــــربانمج اإلمنـــائي إىل إقامــــ -    00

                                                                                    املسـتوايد ومـع ءيـع أصـحاب املصـلحة وتعزيـز تلــك الشـراكاد، وال سـيما مـع املؤسسـاد املاليـة الدوليــة 
                                                                             والقطــــان اخلــــاص ومنظمــــاد األمـــــم املتحــــدة األتــــرمه، ابعتبـــــار ذلــــك أمــــرا ابلـــــ  األ يــــة لتحقيــــق تطـــــة 

                           ة إىل تعزيــز التعــاون فيمــا بــل                                                    وألــداف التنميــة املســتدامة. وشــددد الوفــود أيضــا علــى احلاجــ      2131    عــا 
                               النهج املوحد على الصعيد القطرا.                                                  بلدان اجلنوب وجعل الشراكاد املتعددة أصحاب املصلحة لي 

                            ضـــاء علـــى الفقـــر وملبـــدأ عـــد  تـــرك                                                   ورحبـــت شـــرعة واســـعة مـــن الوفـــود ايـــالء األولويـــة يف اخلطـــة للق -    02
     فيهـا                           انمج اإلمنائي إىل البلدان، مبا              ل ا يقدم  الرب                                                أحد تلف الركب ابعتبار ا ال را النهائي من الدعم ا   أا

                                                                                                    أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الص رية النامية والبلدان املتوسطة الدتل. وشدد العديد من الوفـود أيضـا علـى 
  .       الوطنية                                                                                       أ ية تود زما  املبادرة والقيادة على الصعيد الوطين واحللول القائمة على الطلب حبسب السياقاد

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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                                                                        وأشــــار أعضــــاء اتــــرون يف انلــــت إىل أ يــــة احلوكمــــة والــــنهج القــــائم علــــى حقــــوق اإلنســــان يف  -   3 0
                                                                                       التنميــة، ونظــروا إىل واليــة الــربانمج اإلمنــائي يف إطــار الســياق األوســع ملنــع نشــوب النزاعــاد واحلفــا  علــى 

                 . ويف لــ ا الســياق،                                                                         الســال  وبنــاء القــدرة علــى الصــمود، وافرتضــوا أن لــ ه لــي األلــداف النهائيــة للتنميــة
                                                                                        أظهر بعو الوفود دعما قواي للدور ال ا يؤديـ  الـربانمج اإلمنـائي يف العالقـة بـل العمـل اإلنسـاين والعمـل 

                      عمــــل الــــربانمج يف منــــع نشــــوب                                                 أن وفــــودا أتــــرمه أعربــــت عــــن القلــــق إزاء احتمــــال تســــييت           اإلمنــــائي، إال
                                                                                       النزاعاد. وأيدد شرعة واسـعة مـن الوفـود تعمـيم املسـاواة بـل اجلنسـل يف ءيـع بـرامج الـربانمج اإلمنـائي، 

                                                                               بينما رأد وفود أترمه، مع موافقتها، أن لناك فوائد للنتائج الت تركز على نون اجلنت.
                                شـار أعضـاء انلـت إىل االتـتالل املسـتمر                                            وال يزال اخنفاا التمويل يشكل مصدر قلق كبري. وأ -    04

                                                                                          يف التوازن بل املوارد العادية )األساسية( واملوارد األترمه )ةري األساسية( بوصـف  تطـرا مـتمال علـى قـدرة 
                                               . ودعت الوفود الدول األعضاء إىل التقيد ابلتزاماهتا     2131                                       الربانمج اإلمنائي على تنفي  واليت  وتطة عا  

                 ُ       إىل القيــا  بــ لك. وُأشــري إىل                                                   والــدول القــادرة علــى زايدة مســا اهتا يف املــوارد األساســية                 املتعلقــة ابلتمويــل، 
                                                                                        كفاية املوارد األساسية واستقرارلا وتوافرلا لسنواد متعددة لـي مفتـا  احلفـا  علـى اسـتقالل املنظمـة    أن

               ل لتنويـع قاعــدة                                                                      وموضـوعيتها. وشـجع أعضــاء انلـت الـربانمج اإلمنــائي علـى مواصــلة السـعي إىل إاـاد ســب
                           اةحــة التقليديــة والناشــئة علــى                                                                 متويلــ . واقرتحــوا أن يقــد  الــربانمج اإلمنــائي حــوافز أكثــر جاذبيــة للجهــاد امل

                                                       سواء عن طريق زايدة إبرازلا واإلبالغ عن النتائج بشكل أفضل.   حد
           االســرتاتيجية                                                                     وعمومــا، أعــرب أعضــاء انلــت عــن ارتيــاحهم للميزانيــة املتكاملــة ودعمهــا للخطــة  -    05

                                                                                     اجلديــدة. بيــد أن بعــو الوفــود الحــن أن امليزانيــة دكــن أن تســتفيد مــن حتســل نظــرايد الت يــري الــت تــربا 
                                                                                       احللول الت حتمل بصمة الـربانمج اإلمنـائي ابلنـواتج والنتـائج، األمـر الـ ا مـن شـأن  أن يسـاعد علـى ترءـة 

ــــربانمج اإلمنــــا ــــدة واحللــــول الــــت حتمــــل بصــــمة ال ــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي                                            اخلطــــة اجلدي                                    ئي إىل إجــــراءاد عل
                                                                                      والقطرا. وقالت تلك الوفود إهنا تتطلع إىل أن يضع الربانمج اإلمنائي تطة عمل للعمل مـع انلـت وإىل 
                                                                                        تلقي معلوماد مستكملة ابنتظا  عن حتسل الربا بل النتائج واملوارد يف استعراا منتصف املدة. وفيما 

                                                         انيـــة، أيـــدد وفـــود أتـــرمه تطبيـــق معـــدالد متباينـــة الســـرتداد التكـــاليف                           خيـــمل املواضـــيع ذاد الصـــلة ابمليز 
                                                                                       ابلنسبة للبلدان، ال سيما فيما يتعلق مبسا ة احلكومة يف تقاسم التكاليف، واحلاجة إىل حتسل معلوماد 
                                                                                         امليزانية وممارساد اسرتداد التكاليف يف املستقبل. ورحبت الوفـود أيضـا ابلتحسـيناد املقـرت  إدتاهلـا علـى 

                                                                                     وذل أعمال الربانمج اإلمنائي وأعربت عن تطلعها إىل تلقي اتر املستجداد ابنتظا  بشأن التطوراد يف  من
ّ                                                         ل ا الصدد. ويف إطار تلك اجلهود، ُوّج  نداء لتقليمل عـدد الـربامج وزايدة تركيزلـا وقـدرهتا علـى إحـداث   ُ                               

                                                الت يري، ولتعزيز قدراد املوظفل ومعايري قياس األداء.
                                                                          ذلك، شدد مدير الربانمج على الدور املركزا للثقة يف اخلطة االسرتاتيجية، استنادا إىل          وردا على  -    02

                                                                                    الرتكيـــز واملســـاءلة والشـــفافية واحلـــوار املســـتمر مـــع انلـــت. ويكتســـب لـــ ا األمـــر أ يـــة تاصـــة ابلنظـــر إىل 
                انمج اإلمنـائي ايـاذ                                                                         احلاجة إىل االستجابة للمشـهد اإلمنـائي املت ـري ابسـتمرار. وسـتتي  الثقـة للمجلـت والـرب 

                                                                                             قراراد مؤثرة معا. وأكد املدير من جديد التزا  الربانمج اإلمنائي بقيادة االتساق على نطاق منظومة األمم 
              ويتطلـــع الـــربانمج                                                                         املتحـــدة واتبـــان هنـــج متعـــدد األبعـــاد إزاء الفقـــر يســـتند إىل الطلـــب ويلـــ  االحتياجـــاد. 

                                               اإلمنائيــــة ال كيــــة مسرتشــــدا بتوجيــــ  انلــــت. وأشــــار إىل أن                        يكــــون رائــــدا يف جمــــال احللــــول              اإلمنــــائي إىل أن
    علـــى     02                                                                           للـــربانمج اإلمنـــائي واليـــة مـــددة، وفقـــا لطلبـــاد البلـــدان، تتمثـــل يف معاجلـــة مـــور تركيـــز اهلـــدف 

                                                                                   احلوكمــة وحقــوق اإلنســان، ولــو ملتــز  ابلعمــل بشــأن املســائل اجلنســانية ســواء ابعتبــاره حــال عمــل بصــمة 
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                                                              وسيواصل الربانمج اإلمنائي العمل بشكل وثيق مع انلت من أجل حتسـل حالـة                      تاصة أو حال للتعميم.
                                                                                       متويل ، واالتتالل يف التوازن بل املوارد األساسية وةري األساسـية، ومتويـل التنميـة، مبـا يف ذلـك مـن تـالل 

        م شــواةل                                                                           حتسـل االتصـال وتعزيــز قيمـة تعدديـة األطــراف. وأكـد ألعضــاء انلـت أن الـربانمج اإلمنــائي يفهـ
                   يف الســـال  واألمـــن، ولـــي                                                                انلـــت بشـــأن دور املنظمـــة يف العالقـــة بـــل العمـــل اإلنســـاين والعمـــل اإلمنـــائي، و 

                   زااي النسبية للـربانمج                                                               يشارك الربانمج اإلمنائي فيها إال من تالل طلب البلدان. وأشار إىل أن امل       جماالد  
              تسـتجيب لطلبـاد   -                 ويصصـ  ةـري القطـاعي                                         مبا يف ذلـك حجم /نطاقـ ، وقدرتـ  االحتياطيـة،  -       اإلمنائي

                                                                                   البلـــدان وتتعامـــل معهـــا مبرونـــة، وعنـــدما تقـــرتن أبعمـــال منظمـــاد األمـــم املتحـــدة األتـــرمه يكـــون هلـــا أثـــر 
                                                                                    مضـاعف علـى األلــداف. وأشـار إىل أن املزيــد مـن الكفـاءة والفعاليــة يف منـوذل األعمــال سـيهي  الظــروف 

                 الربانمج اإلمنائي.                                    من أجل زايدة وحتسل االستثماراد والثقة يف
                                           بشأن وضع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة     31 /    2102                          واي  انلت التنفي ا القرار  -    02

  .    2120-    2102             اإلمنائي للفرتة 
                                                 بشأن تطة املوارد املتكاملة للربانمج اإلمنـائي وامليزانيـة     30 /    2102                          واي  انلت التنفي ا القرار  -    02

  .    2120-    2102                املتكاملة، للفرتة 
 


