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I.  المسائل التنظيمية 

للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان  2018ُعقدت الدورة العادية األولى لعام  .1

. 2018كانون الثاني/يناير  26إلى  22ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في مقر األمم المتحدة بنيويورك، في الفترة من 

المنتخب بجميع الوفود، ووجه الشكر للرئيس ونواب الرئيس المنتهية واليتهم على قيادتهم وقد رّحب رئيس المجلس الجديد 

 . وقدم التهنئة ألعضاء المكتب الجدد على انتخابهم. 2017والتزامهم بعمل المجلس في عام 

 :2017م لعام من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، انتخب المجلس أعضاء المكتب التالية أسماؤه 7وفقًا للقاعدة  .2

 )موريشيوس(  سعادة السيد جاغديش دي كونجول الرئيس:

 )جمهورية كوريا( سعادة السيد شولي جو بارك :نائب الرئيس

 ألبانيا()    بيسيانا كادارسعادة السيدة    نائب الرئيس:

 )أنتيغوا وباربودا(      السيد توماسي بلير   نائب الرئيس:

 )سويسرا(     فافر السيد دومينيك   نائب الرئيس:

(، ووافق DP/2018/L.1) 2018وافق المجلس التنفيذي على جدول األعمال وخطة العمل لدورته األولى العادية لعام  .3

(. اعتمد المجلس DP/2018/2) 2017( والدورة الخاصة لعام DP/2018/1) 2017على تقرير الدورة العادية األولى لعام 

 . 2018( ووافق على خطة العمل األولية للدورة السنوية لعام DP/2018/CRP.1) 2018خطة العمل السنوية لعام 

الموقع اإللكتروني ، المتاحة على /2018/3DPفي الوثيقة  2017ترد القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي في عام  .4

 .للمجلس التنفيذي

 :2018على الجدول الزمني التالي للدورات الُمقبلة للمجلس التنفيذي في عام  2018/9ووافق المجلس التنفيذي في القرار  .5

 )نيويورك( 2018حزيران/يونيو لعام  8إلى  4من    2018ورة السنوية لعام الد 

 2018آيلول/سبتمبر لعام  7إلى  4من  : 2018الدورة العادية الثانية لعام  

 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

II. بيان مقدم من مدير البرنامج والبرامج القطرية والمسائل المتعلقة بها 

الموقع اإللكتروني للمجلس وجه مدير صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، في كلمته أمام المجلس التنفيذي )المتاحة على  .6

، وقدم التهنئة للرئيس ونواب 2017(، الشكر للرئيس ونواب الرئيس المنتهية واليتهم على التزامهم ودعمهم في عام التنفيذي

اعتمدت على  2018د تُتخذ في عام . كما لفت االنتباه إلى أن قرارات اإلصالح المهمة التي ق2018الرئيس الجدد المنتخبين لعام 

-A/72/684) 2030رؤية األمين العام الواردة في تقريره، وإعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لتقديمها في خطة عام 

E/2018/7 عن األنشطة التشغيلية من أجل  2016(، المثبتة في استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لعام

(. ويشكالن معًا ركيزة السياسات اإلستراتيجية لصندوق األمم A/RES/71/243لتنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة )ا

المتحدة اإلنمائي وعملياته. وأكد على أن المنظمة مستعدة، بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية والشركاء؛ للتصدي 

 ة المعقدة في العالم. للتحديات اإلنمائية واإلنساني

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يتبوأ مكانته كركيزة أساسية 2021-2018جعلت الخطة اإلستراتيجية الجديدة، للفترة بين  .7

إلصالح األمم المتحدة. استعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحت إشراف األمين العام لمتابعة الدور القيادي لمنظومة األمم 

دة من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة. وتضمن ذلك األعمال الجارية مع الجهات الفاعلة اإلنسانية، واللجنة المتح

المشتركة للتوجيه المنشأة حديثًا لتطوير التعاون اإلنساني واإلنمائي. استنادًا إلى الفصل المشترك للخطة، سيواصل برنامج األمم 

صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وهيئة األمم المتحدة  المتحدة اإلنمائي التعاون مع

 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(. 

 612ت ، التي بلغ2017انتقل مدير البرنامج إلى مسألة التمويل، وأكد على أن المساهمات العادية )األساسية( في عام  .8

، ممثلة تغير محمود من التراجع التدريجي لألعوام 2016مليون دوالر، كانت أقل بشكل طفيف من األرقام المسجلة في عام 

، مع زيادة مساهمة الحكومة 2017مليار دوالر في عام  4,4السابقة. وظلت الموارد )غير األساسية( األخرى ثابتة عند مبلغ 

بالمئة. كما  60لمئة، وزيادة في المنح والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية بنسبة با 13في تقاسم التكاليف بنسبة 

. حددت الخطة اإلستراتيجية، للفترة بين 2016بالمئة منذ عام  57شهدت نوافذ تمويل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي زيادة بنسبة 

ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل النهج االبتكارية في ، أولوية توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ف2018-2021

 حين ال تزال المنظمة تُعول على التزام الدول األعضاء بالتمويل األساسي الَمِرن الذي يمكن التنبؤ به.

ت: )أ( شدد مدير البرامج على التزام الُمنظمة بتحسين نموذج األعمال الخاص بها وقطع شوًطا مهًما في ثالثة مجاال .9

السعي إلى أهداف استرداد التكاليف التي تتماشى مع قرارات المجلس؛ و)ب( إعادة تركيز شراكات القطاع الخاص بما يتجاوز 

التمويل للعمل مع الحكومات لتحقيق النتائج؛ و)ج( تحفيز االبتكار في البرمجة والتعليمات. ويُعد هدف المنظمة لتحقيق المشاركة 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
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ع المجلس التنفيذي من خالل الحوار الذي يتسم باالنتظام والنزاهة وروح المبادرة جزًءا ال يتجزأ من هذا المستمرة والشراكة م

 .2018النموذج. سيطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المجلس على عرض تفصيلي في الدورة السنوية لعام 

مج مجددًا على التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تشديدًا على المسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي، أكد مدير البرنا .10

بمساعدة الدول التي يشملها البرنامج في تحسين المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة. حددت إستراتيجية 

تقديم في الدورة السنوية لعام ، المخصصة لل2021-2018برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المساواة بين الجنسين، للفترة بين 

، الخطة المؤسسية لدمج النوع االجتماعي في األعمال اإلنمائية والتزامها بتحديد نتائج المساواة بين الجنسين واإلبالغ 2018

عنها ورصدها. على نحو مماثل، سلط الضوء على مدى التقدم المحرز نحو التكافؤ بين الجنسين في المناصب داخل برنامج 

م المتحدة اإلنمائي على الرغم من اإلقرار بضرروة اتخاذ المزيد من اإلجراءات للقضاء على أوجه التباين، خاصةً في األم

المناصب الرفيعة. أّكد على أهمية تحسين جودة مكان عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وضمان تمتع جميع الموظفين بتكافؤ 

ى التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التزاًما تاًما بإستراتيجية عدم التسامح مطلقًا فرص الوصول إلى المناصب. كما ركز عل

مع التحرش في مكان العمل، واالستغالل واالعتداء الجنسيين التي يتبعها األمين العام، داخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 والمجتمعات التي يخدمها على حد سواٍء.

( IEOالمتحدة اإلنمائي بالشفافية والمساءلة وأضفى قيمة كبيرة الستقالل مكتب التقييم المستقل ) التزم برنامج األمم .11

ونزاهته. وقد الحظ مدير البرامج أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيواصل تخصيص الموارد الالزمة لمكتب التقييم المستقل 

 . 2021-2018لتنفيذ خطة عملها، للفترة بين 

واألهداف اإلنمائية  2030المجلس عن تأييدهم القوي لعمل المنظمة ودورها الفريد في تنفيذ خطة عام  عبر أعضاء .12

والترحيب بتقرير األمين العام، ال يزال  2016المستدامة. وللتشديد على أهمية االستعراض الذي يجري كل أربع سنوات لعام 

ئي يؤدي دوًرا قياديًا رئيسيًا في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. والحظوا أعضاء المجلس يعتبرون أن برنامج األمم المتحدة اإلنما

جعلت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في موضع الركيزة األساسية  2021-2018أن الخطة اإلستراتيجية الجديدة للفترة بين 

ي، كما هو موضح في الفصل المشترك، واألهداف على الصعيد القطر 2030الستجابة األمم المتحدة المتكاملة لخطة عام 

ومنحته األدوات الالزمة إلنشاء نظام ُمدعم ومستدام لنظام المنسق الُمقيّم. طلبت مجموعة من الوفود توضيًحا بشأن كيفية تأثير 

يز برنامج األمم األنظمة األساسية المعنية بالتكامل المقترحة على تقسيم العمل بين الوكاالت في نظام المنسق المقيم وتحسين ترك

المتحدة اإلنمائي استنادًا إلى ميزاته التنافسية، بينما طلبت مجموعة أخرى تقديم تفاصيل حول المجلس المشترك المقترح، 

 والتمويل الُمجمع وقنوات اإلبالغ عن الُمنسق الُمقيم/الممثل الُمقيم.

اإلنمائية التي تركز على الوقاية، وتركز على  أكدت بعض الوفود على دور المنظمة في تحفيز منظومة األمم المتحدة .13

مواجهة األسباب الجذرية للنزاع. كما الحظوا أن والية المنظمة، والحضور القطري المكثف، والخبرة في مجال بناء المؤسسات 

ى أن االستعراض جعلها في موضع رابط األمم المتحدة بين السالم والهيكل األمني والنظام اإلنمائي. وشددت الوفود األخرى عل

هو جوهر تنسيق منظومة األمم المتحدة واإلصالح، وأنه استند إلى التعاون الذي يتسم  2016الذي يجري كل أربع سنوات لعام 

بالشفافية والشمول، ويتمثل هدفه النهائي في القضاء على الفقر والتنمية المستدامة. كما أكدت على أنه ينبغي لبرنامج األمم المتحدة 

ائي العمل مع الجهات الفاعلة األخرى المشاركة في األنشطة اإلنسانية وأنشطة حفظ السالم بطريقة تراعي كل سياق. كان اإلنم

هناك دعم عام لحلول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المميزة كوسيلة إلنجاز األهداف، وعدم ترك أي أحد خلف الركب، وتقوية 

 سين. الحوكمة، وتعزيز المساواة بين الجن

-2018أكدت مجموعة من الوفود على أن السيطرة الوطنية كانت الُمحرك الرئيسي للخطة اإلستراتيجية للفترة بين  .14

، واستلزم تنفيذها المشاركة القوية للدول األعضاء على الصعيد القطري. ناشدت الوفود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2021

منظمات األمم المتحدة األخرى على الصعيد الوطني لمواءمة البرامج السياسات مع  لمواصلة مشاركته الفعالة والبناءة مع

السياسات والخطط الوطنية. تُعلق المجموعة أهمية كبيرة على عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تحقيق األهداف. 

ما بين بلدان الجنوب في تحفيز االقتصاد العالمي أبرزت هذه الوفود القوة المتنامية القتصاديات الجنوب، وأهمية التعاون في

واألهداف. وباإلشارة إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب المتمم للتعاون بين بلدان الشمال  2030وتعددية األطراف لخطة عام 

ق العالمي وعلى نطاق والجنوب وال يحل محله، اعترفوا أن مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب باعتباره المنس

 منظومة األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. 

رحبت الوفود بشكٍل عام بتركيز نموذج األعمال الجديد على درجة أكبر من الكفاءة والفعالية المؤسسية. وطلبت أن يعمل  .15

ألعمال. أعربت مجموعة الوفود مجددًا عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على نحو وثيق مع المجلس في ابتكار خطة نموذج ا

حاجتها إلى هياكل تمويل جديدة تبين التكاليف الفعلية والمرونة وقابلية التنبؤ الُمحفزة. قدّم اقتراح تحسين الحوارات المتعلقة 

تحدة اإلنمائي على فرصةً لزيادة االلتزام بتمويل الميزانية المتكاملة. حث برنامج األمم الم 2018بالتمويل المنظم في عام 

مواصلة العمل مع منظمات األمم المتحدة األخرى؛ لضمان أن معدالت استرداد التكاليف عكست التكاليف الفعلية بشكٍل أفضل 

 والستخدامها في تحسين جودة التمويل بروح من المساءلة والشفافية األكبر.

ية الجزرية الصغير على أن معدالت استرداد التكلفة أكدت مجموعة من الوفود من البلدان متوسطة الدخل والدول النام .16

يجب أن تراعي مراحل التنمية والضعف المختلفة للبلدان وتأثيرها في الموارد الرئيسية. يجب أال يحيد إصالح األمم المتحدة، 

عف دور الدول األعضاء أو الذي يركز على تقوية الركائز المتكاملة للتنمية المستدامة، تركيزه أو تمويله عن التنمية، وال يُض

عمل النظام اإلنمائي. والتمست الوفود الوضوح بشأن مدى تأثير االقتراحات التي تنادي بفصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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عن نظام المنسقين الُمقيمين في الموارد المالية للمنظمة والدور القيادي. وكذلك أكدت على ضرورة تعزيز المكاتب متعددة 

ار ودمج مبادئ مسار ساموا وبرنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمًوا في جميع مجاالت عمل برنامج األمم المتحدة األقط

 اإلنمائي.

ال يزال وضع التمويل يمثل مصدر قلق بالغ؛ إذ أشار أعضاء المجلس إلى أن استمرار عدم التوازن بين الموارد األساسية  .17

. 2030ماًل يهدد قدرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تنفيذ واليته وجدول األعمال لعام وغير األساسية يمثل خطًرا محت

دعت الوفود الدول األعضاء لالمتثال لاللتزامات التمويلية، بالنسبة للدول القادرة على ذلك، ومضاعفة إسهاماتهم في الموارد 

كافية متعددة السنوات، تعد عنصًرا رئيسيًا في استقاللية المنظمة األساسية. وتمت مالحظة، أن الموارد الثابتة األساسية ال

وموضوعيتها. باإلضافة إلى أنها أكدت على تقديم الدعم لتعبئة الموارد المحلية، بناًء على طلب الدول األعضاء في البرنامج، 

م المتحدة اإلنمائي. حث أعضاء المجلس برنامج يُعد دعًما إضافيًا، وليس بدياًل عن، التمويل الكافي والمناسب ألنشطة برنامج األم

األمم المتحدة اإلنمائي على مواصلة البحث عن ُسبل؛ ليُعدد قواعد تمويله. اقترح األعضاء أن يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ئج بصورة أفضل.حوافز مغرية لكل من الجهات المانحة التقليدية والناشئة من خالل تحسين رؤيتها واإلبالغ عن النتا

ردًا على ذلك، أكد مدير البرامج على أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كان يُخطط لسيناريوهات إصالح األمم المتحدة  .18

. ولكنها لن تتوقع نتائج اإلصالحات التي 2021-2018المختلفة أثناء المضي قدًما في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للفترة بين 

ل األعضاء. ومدى تأثير اإلصالح على التوظيف والتمويل والعمليات غير واضح، باإلضافة إلى إشراك تتطلب موافقة الدو

اإلدارة للمجلس بناء على اعتبارات الميزانية. لكنه أكد على أن اإلصالحات المتوقعة مستمدة من االستعراض الذي يجري كل 

مم المتحدة اإلنمائي قدًما بروح من التعاون مع منظمات األمم أربع سنوات والتقييمات. وفي الوقت ذاته، سيمضي برنامج األ

المتحدة األخرى، التي تركز على المبادئ واالتفاقيات الموجودة في الفصل المشترك. أقر مدير البرامج بأهمية ربط التمويل 

د على الحاجة إلى التمويل األساسي باألداء، في إطار معايير المسؤولية الجماعية ومبادئ تعددية األطراف، أثناء إعادة التأكي

الذي يمكن التنبؤ به. باإلضافة إلى تأكيده على أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيواصل دعمه لمكتب األمم المتحدة للتعاون 

سيستثمر  فيما بين دول الجنوب ودمج التعاون فيما بين دول الجنوب في جميع أعماله، اعتمادًا على قاعدة المعارف العالمية.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من خالل نموذج أعماله المنقح، مراعيًا الفعالية من حيث التكلفة والتقديم والكفاءة، ونقل برنامج 

 األمم المتحدة اإلنمائي إلى منصة رقمية بالتعاون مع شركائه.

 البرامج القطرية والمسائل المتعلقة بها

عرض مدير المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيابةً عن المدير المعاون في برنامج األمم  .19

المتحدة اإلنمائي، البند وقدم لمحات عامة منفصلة حول: )أ( البرامج اإلقليمية الخمسة ألفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ 

برامج قطرية؛ و)ج( برنامج  10وبا ورابطة الدول المستقلة وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ )ب( والدول العربية ومنطقة أور

قطري مشترك واحد. طرح المديرون اإلقليميون في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية وأوروبا واتحاد الدول 

ل حول البرامج اإلقليمية من المنظور اإلقليمي وقدموها، باإلضافة إلى البرامج المستقلة وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي تفاصي

القطرية للدول: بوركينا فاسو، والجبل األخضر )وثيقة البرنامج القطري المشترك(، وجيبوتي، ومصر، والغابون، وغانا، 

 واألردن، وموريتانيا، وميانمار، وباكستان، والصومال. 

لية التشاورية التي اتبعها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تطوير البرامج اإلقليمية. وأكدوا رحب أعضاء المجلس بالعم .20

على أن الدول الواقعة في اإلقليم نفسه تواجه تحديات مشتركة تتطلب نهًجا مختلفًا للتطوير. كما شددوا، في السياق اإلقليمي، على 

وطنية لقيادة الجهود اإلنمائية، وبناء القدرات الوطنية، وتقوية االقتصاديات الوطنية أهمية ما يلي: السيطرة الوطنية، والمسؤولية ال

واإلقليمية، والتخفيف من مواطن الضعف، وتعزيز تمكين المرأة والبيئة والسالم والعدل واألمن والتعاون فيما بين دول الجنوب. 

المجلس وموافقته على البرامج من المنظور الوطني. كما  علّق أعضاء المجلس الذين كانت برامجهم القطرية جاهزة لمراجعة

أبرزوا العملية التشاركية التي اتبعوها عند وضع البرامج القطرية على الرغم من التأكيد على أهمية السيطرة الوطنية 

عم اقتراحات اإلصالح واالحتياجات، وإنجازات شراكاتهم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على المستوى القطري. وفي أثناء د

 باألمم المتحدة، عبرت بعض الوفود عن قلقها إزاء تأثيرها المحتمل على تمويل البرامج القطرية.

، استعرض المجلس التنفيذي وثائق البرنامج القطري للدول التالي ذكرها، ووافق 2014/7وفقًا لقرار المجلس التنفيذي  .21

(، DP/DCP/EGY/3(، ومصر )DP/DCP/DJI/3(، جييوتي )DP/DCP/BFA/3 and Corr .1عليها: بوركينا فاسو )

(، وموريتانيا DP/DCP/JOR/3(، واألردن )DP/DCP/GHA/3(، وغانا )DP/DCP/GAB/3والغابون )

(DP/DCP/MRT/3( وميانمار ،)DP/DCP/MMR/2( وباكستان ،)DP/DCP/PAK/2 والصومال ،)

(DP/DCP/SOM/3باإلضافة إلى البرنامج القطري ال ،)( مشترك للرأس األخضرDP/FPA/OPS-

ICEF/CCPD/2018/CPV/1 .) 

(، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي DP/RPD/RBA/4استعرض المجلس التنفيذي وثائق البرنامج اإلقليمي ألفريقيا ) .22

(DP/RPD/RAP/3( والدول العربية ،)DP/RPD/RAS/4(( وأوروبا ورابطة الدول المستقلة ،)DP/RPD/REC/4 ،)

 (.1(. DP/RPD/RLA/3 and Corrمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )ومنطقة أ
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III. التقييم 

-2018( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة عمل مكتب التقييم المستقل، للفترة IEOقدم المدير ومكتب التقييم المستقل ) .23

2021 (DP/2018/4.وقدم المدير ومكتب دعم البرامج والسياسات استجابة اإلدارة ،) 

وفدًا بأول خطة تقييم متعددة السنوات، وتقييمات البرامج  17وفيما يتعلق بالتدخل الوحيد، رحبت مجموعة مكونة من  .24

الخطوات الرئيسية لدعم مسؤوليات المجلس الرقابية.  –القطرية المقررة للمكاتب القطرية المحددة لتقديم البرامج القطرية للمجلس 

دة اإلنمائي على المزيد من مشاركة الدول الشركاء في عملية التقييم للبرنامج القطري وتقييمات شجعت الوفود برنامج األمم المتح

المشروعات غير المركزية. وعلقت على ثالثة مجاالت تحديدًا: التقييمات غير المركزية، والتقييمات المشتركة، ونُهج على نطاق 

 المنظومة، وعمليات تخصيص الموارد.

. وعلى 2016لعام  عمليات التقييم غير المركزيةباستعراض مكتب التقييم المستقل لتقييم الجودة ورحبت المجموعة  .25

لسياسة تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عبرت الوفود عن  2014الرغم من إقرارهم بالتقدم الُمحرز منذ استعراض عام 

تقييًما تصنيف  44ثلثي تقييمات على تصنيف "مرٍض تماًما"، وتلقى  تقييًما تم استعراضهم؛ إذ حصل ما يزيد عن 170قلقها إزاء 

"غير مرٍض". والتمست المجموعة الوضوح بشأن كفاءة المقيمين، المحددة مسبقًا كأحد المجاالت الالزم تحسينها، التي أدت إلى 

ء أم ال. شجعت برنامج األمم المتحدة إجراء تقييمات أقل من المرضية، وفي تلك الحالة، سواء أشارت إلى ثغرات عمليات الشرا

اإلنمائي على وضع أهدافًا لتحسين جودة التقييمات غير المركزية، واإلدارة للعمل على نحو وثيق مع مكتب التقييم المستقل 

 لضمان االستقالل والصالحية. كما حثت على زيادة التعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى بشأن ضمان جودة التقييمات

غير المركزية وفقًا إلرشادات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديدة، وشجعت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على 

دمج القضايا الشاملة على نحو أفضل في تقارير التقييم، ودعم األقاليم التي تواجه التحديات األكبر في جودة تقارير التقييم غير 

 المركزية. 

مع وحدات التنسيق واألنشطة المشتركة  المجموعة بهدف مكتب التقييم المستقل المتمثل في تحقيق أقصى قدر منرحبت  .26

الرقابة المستقلة األخرى، داخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفي جميع أنحاء مجتمع التقييم والرقابة على حد سواء. وأكدت 

ي تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة. ودعمت خطط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن األهمية الشديدة للنهج التعاونية ف

لتقييم كل من الحافظات األوروبية باعتبارها مجموعة، والمجاالت المواضيعية المحددة للتعاون المستقبلي. وشجعت برنامج 

لى الفعالية المؤسسية وربط الموارد بالنتائج، األمم المتحدة اإلنمائي على توضيح خططها للتقييمات المواضيعية، وركزت ع

بشكل أكثر وضوًحا في التقييمات المؤسسية. دعت المجموعة مكتب التقييم المستقل لتوضيح كيفية  2030وعلى إدراج خطة عام 

ئة األمم المتحدة المشاركة في وحدات التقييم في منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وهي

للمرأة لتقييم الفصل المشترك. كما أنها اقترحت إجراء المنظمات األربعة تقييًما مشترًكا يتضمن التوصيات الفردية لكل وكالة، 

. شجعت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على االضطالع بدور أكثر 2021-2018واقترحت دمجها في خطة العمل للفترة بين 

حث عن فرص إلجراء التقييمات المشتركة على الصعيد القطري، ومكتب التقييم المستقل لدعم وحدة التقييم المستقل تفاعاًل في الب

 على نطاق المنظومة التي اقترحها األمين العام، والعمل معها على نحو وثيق.

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألداء مهمة التقييم. ورحبت بميزانية ب تخصيص الموارد الكافيةشددت المجموعة على أهمية  .27

بشأن تخصيص برنامج  2016المقدمة إلى مكتب التقييم المستقل وبنود الميزانية للتقييم والتدقيق. وأشارت إلى قلقها في عام 

رة بالمئة فقط التي حددتها سياسة التقييم، وطلبت الوفود توضيح التخصيص اإلجمالي للفت 1األمم المتحدة اإلنمائي لنصف نسبة 

، وما إذا كانت ميزانية مهمة التقييم الكاملة قد تزايدت أيًضا أم ال. كما التمست االطالع على تفاصيل مدى 2021-2018بين 

مساهمة سياسة استرداد التكاليف المنسقة في التقييمات، وكيفية تأمين التسويات لموارد كافية. وبمالحظة نتيجة تقدير جودة 

انخفاض معدالت التغطية للتقييمات الالمركزية في منطقة الحوكمة، عند مقارنتها بالمستوى الحالي  التقييمات الالمركزية بشأن

للنفقات، التمست المجموعة توضيًحا لخطط إنهاء قائمة التقييمات الُملحقة بخطة العمل، وألقت الضوء على اهتمامها بتقييم دور 

 ات والتعافي منها في أثناء مدة الخطة اإلستراتيجية الحالية.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في منع نشوب النزاع

 2017ردًا على ذلك، أبرز المدير ومكتب التقييم المستقل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي االستثمارات المهمة لعام  .28

م الذين يعملون على المستوى لالرتقاء بجودة التقييمات الالمركزية والقدرات واإلمكانات غير الُمحققة لمسؤولي الرصد والتقيي

الالمركزي. ولمعالجة هذه المسألة مباشرةً، عمل مكتب التقييم المستقل، بالتعاون مع إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من 

م أجل تحقيق مستوى أكبر من االحترافية بين المسؤولين على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك خطط عا

الهادفة إلى إشراك مجموعة تقييم األمم المتحدة في إعداد التدريب. توقع المدير أن التمويل اإلضافي الُمخصص لمكتب  2018

التقييم المستقل سيشمل الموارد الالزمة لمتابعة هذه األنشطة. ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى التوقعات الواقعية بشأن جودة 

نةً بالتقييمات المركزية. تكمن أهمية التقييمات الالمركزية في كونها مراجعات على مستوى التقييمات الالمركزية، مقار

أغراض مختلفة ولكنها  –المركزية والالمركزية  –المشروعات، وبهذه الطريقة، حققت الغرض منها. كانت لنوعي التقييمات 

تقييم األخير التعلم. وفيما يتعلق بتصنيف التقييمات غير المركزية ُمهمة. وكمبدأ عام، تناول التقييم األول المساءلة، بينما تناول ال

على أنها "غير ُمرضية" بنسبة كبيرة، أشار إلى أن النتائج تأثرت بعمليات المراجعة التي أجريت على أدوات التقييم، وزيادة 

يم المستقل بأنه سيقدم تحديثًا حول تنفيذ التدقيق في التقييم، ومراعاة تزايد أعداد التقييمات غير المركزية. صرح مكتب التقي

، مما يقدم تحليالً أفضل بشأن ما إذا كان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منظمة تعلمية 2018التوصيات في الدورة السنوية لعام 

سات المعنية. وإدراًكا ذكر المدير، فيما يتعلق بخطط تقييم الفصل المشترك، أن المناقشات قد بدأت مع مكاتب تقييم المؤس. أم ال
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للتحديات التي تواجه إجراء تقييمات مشتركة، ستعمل مكاتب التقييم مع مجالسها المعنية؛ لمعرفة كيفية إجراء تقييم الفصل 

المشترك بأفضل طريقة ممكنة. كما أكد على أن التغطية الُمعززة لتقييمات البرامج القطرية المستقلة كانت ممكنة بفضل إجراء 

تقييمات بكفاءة أعلى. صرح قائاًل، فيما يتعلق بمسألة الشفافية ذات الصلة، أن جميع التقييمات كانت متاحة للعامة، ومتوفرة هذه ال

 بسهولة ألعضاء المجلس من خالل مركز موارد التقييم.

لمشترك ينص على ألقي المدير ومكتب دعم البرامج والسياسات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الضوء على أن الفصل ا .29

أن مجاالت التعاون الستة بين المنظمات، ومنها المبادرات المشتركة التي ستقيمها المنظمات على نحو مشترك من بداية دورة 

كانت مجرد جزًءا من نفقات التقييم، عند  2016بالمئة في عام  0,44البرامج إلى نهايتها. والحظ، فيما يتعلق بالموارد، أن نسبة 

بالمئة قلياًل. وأوضح، فيما يتعلق بكفاءة المقيمين وتأثيرها في  1ى جانب الرصد، وصل إجمالي النفقات إلى أعلى من حسابها إل

تدني جودة التقييمات غير المركزية وتصنيفها بنسبة عالية كتقييمات 'غير مرضية'، أن: )أ( المقيمين أجروا تقييًما رأسيًا ولكنه 

)ب( افتقار توصيات المقيمين المقترحة إلى الفائدة أو الجدوى بسبب قيود الموارد؛ و)ج( المشروع لم يتناول المسائل الشاملة؛ و

الخاضع للتقييم يشكل مصاعب تواجه عملية التقييم، على سبيل المثال، نقص األدلة النوعية أو الكمية. ولمعالجة تلك المسائل، 

تعيين المقيمين الذين أجروا تقييمات رديئة الجودة، والعمل معهم على  سيحرص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تجنب إعادة

 نحو أوثق منذ بدء عملية التقييم.

، خطة عمل مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2018/1اعتمد المجلس التنفيذي القرار رقم  .30

 .2021-2018للفترة بين 

IV. ع اإلنتاجيةصندوق األمم المتحدة للمشاري 

عرض المدير المعاون لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البند مع إلقاء الضوء على عالقة العمل الوثيقة بين المنظمة  .31

وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية على النحو المبين في الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، للفترة بين 

دمت األمينة التنفيذية لدى صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية اإلطار اإلستراتيجي الجديد لصندوق األمم . ق2018-2021

(. وأكدت على كيفية استناد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي DP/2018/5) 2021-2018المتحدة للمشاريع اإلنتاجية، للفترة بين 

تقديم دورة التخطيط الجديدة إلمكانات هائلة لتعميق هذا العمل من خالل نهج متكامل والصندوق إلى مزاياهم النسبية، وكيفية 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنابر القطرية. استطاع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للمشاريع 

نمًوا وضمان نشر حلول التمويل في الدراسات االستقصائية  اإلنتاجية معًا جذب مزيد من االستثمارات وتعزيزها في أقل البلدان

، 2021-2018العنقودية متعددة المؤشرات التي ساهمت في التعلم المتبادل عبر البلدان. استهدف اإلطار اإلستراتيجي لعام 

للتغلب على الفقر  1هدف )وسائل التنفيذ( وال 17تأكيدًا على أهمية االضطالع بأعمال التمويل للفقراء، التداخل بين الهدف 

واإلقصاء وعدم المساواة. وألزم اإلطار الجديد صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية بمواصلة العمل كحاضنة للتمويل، مقدًما 

خبرته في الدمج المالي وتمويل التنمية المحلية. وناشدت الدول األعضاء بمواصلة تمويلها للموارد الرئيسية لصندوق األمم 

 المتحدة للمشاريع اإلنتاجية، والتي تعد بالغة األهمية لقدرتها على تنفيذ واليتها. 

. وعبروا 2021-2018رحب أعضاء المجلس بالعملية االستشارية المتبعة في تصميم اإلطار اإلستراتيجي، للفترة بين  .32

نمًوا على محاربة الفقر وعدم المساواة  ، وهو مساعدة أقل البلدان1عن الدعم القوي لتركيز الصندوق المستمر على الهدف 

، وهو تنشيط الشراكة العالمية من خالل الدمج المالي وتمويل التنمية المحلية. أثناء إلقاء الضوء على 17واإلقصاء، والهدف 

طار الجديد تعرض أقل البلدان نمًوا بصفة خاصة إلى األزمات االقتصادية واالجتماعية والمناخية، عبروا عن سعادتهم بأن اإل

، واتفاق باريس 2030ساهم في برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمًوا، وخطة عمل أديس أبابا، وجدول األعمال لعام 

بشأن تغير المناخ. ورحبوا بتنويع الصندوق لألدوات المالية، األمر الذي ساعد في تخفيف المخاطر التي تواجه أقل البلدان نمًوا، 

التنفيذ المنظم للكيانات والمجتمعات الذي يسترشد بتحديد األولويات الوطنية والقدرات المحلية الممكنة. وقدروا  وأثنوا على نهج

عملها في دعم الحكومات المحلية لتحقيق األهداف، ودمجها للنُُهج الشاملة المتعلقة بتمكين المرأة في جميع مجاالت عمل صندوق 

 األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية.

لفتت الوفود االنتباه إلى نهج الصندوق الُمحفز والمبتكر لتوسيع نطاق التمويل إلى المناطق الريفية والمناطق والفئات  .33

المحرومة في أقل البلدان نمًوا. والحظت أن الصندوق أدى دوًرا فريدًا في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لقدرته على مواجهة 

، طبقًا لجدول أعمال إصالح األمم المتحدة. أثنت الوفود على 2030همية بالغة في تحقيق خطة عام المخاطر، األمر الذي يمثل أ

تصدي صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية للتحديات التي تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة، وعمله في تقديم مثال 

و الشمول المالي. كما أعربوا عن سرورهم لرؤية التركيز القوي على جيد على كيفية عمل البرامج المشتركة بفعالية، خاصةً نح

االبتكارات التكنولوجية وابتكارات التمويل التي استجابت لرؤى سلوك العمالء، وااللتزام باالستفادة من التقييمات وتطوير نُُهج 

التمويل بشأن النساء والفتيات في االعتبار. لتقييم التأثير والتقييم المواضيعي التي وضعت اآلثار طويلة األجل للحصول على 

وتوقعوا أن يؤدي صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية دوًرا رائدًا في تحسين الطرق لقياس تأثير التطوير. رحبوا أيًضا 

ج األمم المتحدة بالدور المتزايد للشراكات، ومنها الشراكات ذات الطابع الخطير في عمل الصندوق، خاصةً الشراكات مع برنام

اإلنمائي والمؤسسات المالية الدولية، التي تُعد بالغة األهمية للتغيير الفعّال والدائم. وشجعوا منظمات األمم المتحدة اإلنمائية 

 للتعاون مع الصندوق ودعمه. 
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رة صندوق األمم شددت الوفود على أهمية التمويل الكافي واألساسي متعدد السنوات والذي يمكن التنبؤ به؛ لضمان قد .34

المتحدة للمشاريع اإلنتاجية على تنفيذ واليته، ودعت الدول األعضاء القادرة على القيام بذلك لزيادة المساهمات لموارد الصندوق 

الرئيسية. وقدمت الدعم الكامل لحشد األموال اإلضافية من خالل نُهجها االبتكارية، ومن خالل القطاع الخاص، ومجموعات 

لمؤثرة. كما أكدت الوفود على التعاون فيما بين دول الجنوب، باعتباره مكمالً للتعاون بين الشمال والجنوب وليس االستثمار ا

بدياًل دعم طموحات أقل البلدان نمًوا لتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة. وأيدت الوفود دعم الصندوق للبلدان المشتركة في 

ون الثالثي من خالل حلول التمويل المحلية. رحبت الوفود األخرى بعمل صندوق األمم التعاون فيما بين دول الجنوب والتعا

المتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛ لضمان انتقال سلس للبلدان األقل نمًوا التي خرجت من هذه الفئة، مع تقديم مسارات التنمية الشاملة 

 والدعم المستمر لهم.

دى صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية، بتعليقات الوفود ودعمها القوي ردًا على ذلك، رحبت األمينة التنفيذية ل .35

المستمر، وبصفة خاصة استعدادها واستعداد شركائها للعمل مع الصندوق لفتح مجاالت للمخاطرة والتجربة والتعلم. حقق نموذج 

بلدان األقل نمًوا لسياسات االنفتاح والمجال التنظيمي صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية ناجًحا؛ نظًرا الستعدادا شركاء ال

حتى يتسنى لهم التجريب في مجاالت، مثل: التمويل الرقمي. تطلع صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية إلى التعاون المستمر 

 مع أعضاء المجلس والشركاء.

 2021-2018المتحدة للمشاريع اإلنتاجية، للفترة بين أحيط المجلس التنفيذي علًما باإلطار اإلستراتيجي لصندوق األمم  .36

(DP/2018/5.) 

V. متطوعو األمم المتحدة 

قدم المدير المعاون ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، البند لتأكيد مركزية شراكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع برنامج  .37

بل أيًضا الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة  2030عام متطوعي األمم المتحدة والعمل التطوعي، ليس فقط لتحقيق خطة 

ومنظومة األمم المتحدة األوسع نطاقًا. قام المنسق التنفيذي ببرنامج متطوعي األمم المتحدة  2021-2018اإلنمائي للفترة بين 

(. وألقي DP/2018/6) 2021-2018 بدوره في تقديم اإلطار اإلستراتيجي الجديد لبرنامج متطوعي األمم المتحدة، للفترة بين

الضوء على عملية مشاركة برنامج متطوعي األمم المتحدة مع الدول األعضاء وشركاء األمم المتحدة واألطراف المعنية األخرى 

. ركز اإلطار 2016واالستعراض الذي يجري كل أربع سنوات لعام  2030في وضع اإلطار الجديد وضمان تدعيم خطة عام 

تقديم نتيجتين: أواًل، دعم الدول األعضاء في وضع البرامج والسياسات والقوانين التي عززت العمل التطوعي،  الجديد على

وتعزيز العمل التطوعي من خالل تبادل المعرفة، وتوسيع نطاق الفرص التطوع لألشخاص، وتكامل العمل التطوعي. ثانيًا، حدد 

شراكة األمم المتحدة مع متطوعي األمم المتحدة على نحو أفضل لتطوير  اإلطار وضع برنامج متطوعي األمم المتحدة لدعم

القدرات الوطنية من خالل التطوع، ولتقديم حلول التطوع لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك عبر التعاون فيما بين دول 

 ص به.الجنوب. كان برنامج متطوعي األمم المتحدة جاهًزا لإلصالح ويفي بالغرض الخا

-2014، الذي استند إلى اإلطار السابق، للفترة 2021-2018رحب أعضاء المجلس باإلطار االستراتيجي الجديد، للفترة  .38

، خاصةً القضاء على الفقر باعتباره أولوية 2030، وتركيزه على بناء القدرات الوطنية ودعم تحقيق جدول األعمال لعام 2017

متحدة التباعه عملية تتسم بالشفافية والشمول عند وضع اإلطار الجديد، ورحبوا قصوى. أثنوا على برنامج متطوعي األمم ال

باستجابته للتقييمات الخارجية الخاصة باإلطار السابق. أعربوا عن سرورهم أيًضا بعالقة العمل القوية المستمرة والمتكاملة بين 

ضافة إلى منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقًا. أكدت الوفود برنامج متطوعي األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، باإل

على أن العمل التطوعي كان أمًرا رئيسيًا في الوفاء بالوعد المتمثل في األهداف اإلنمائية المستدامة، واعتبروا اإلطار الجديد 

عمل كجهة لتقديم الخدمات المشتركة يتميز بالطموح ولكنه واقعي. وشددت كذلك على والية المنظمة المحدد لحشد المتطوعين لل

لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وشمل ذلك والية برنامج متطوعي األمم المتحدة للعمل كمنظم اجتماعات للمناقشة العالمية بشأن 

ج العمل العمل التطوعي في الجنوب. أثنت الوفود على دور أمانة برنامج متطوعي األمم المتحدة في خطة تنفيذ الوالية لدم

 التطوعي في السالم والتنمية. 

حتى تالئم المنظمة الغرض  2017رحبت الوفود باضطالع برنامج متطوعي األمم المتحدة في عملية التحول في عام  .39

المنشود، والحظوا في هذا الشأن أن تركيز اإلطار الجديد على الفعّالية المؤسسية، التي تعتمد على برنامج المنظمة التشغيلي 

معني ببناء القدرات الحالي المتميز. أقروا باستجابة اإلطار الجديد لعمليات إصالح األمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق ببناء وال

القدرات الوطنية في مجال يتسم بميزة تنافسية قوية لبرنامج متطوعي األمم المتحدة، والدعم للتعاون فيما بين دول الجنوب. 

ألمم المتحدة العمل مع النظراء الحكوميين على نحو وثيق بشأن التعاون فيما بين دول الجنوب؛ ولوحظ أنه يجب على متطوعي ا

لتجنب ازدواجية الجهود. عبرت الوفود عن سرورها بمشاركة برنامج متطوعي األمم المتحدة في الفصل المشترك للخطط 

للطفولة )اليونيسف( وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وشجعوا اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة 

برنامج متطوعي األمم المتحدة على المشاركة الكاملة في تنسيق منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ودعم جدول أعمال األمين العام 

القات متطوعي األمم المتحدة لإلصالح. كما ألقت الضوء على المسؤولية التي وضعها اإلطار الجديد على الشراكات، ومنها ع

المميزة مع مجموعات المتطوعين في المجتمع المدني، ودعوا برنامج متطوعي األمم المتحدة لالضطالع بتخطيط العمل 

 التطوعي على المستوى الوطني كوسيلة لتحفيز العمل التطوعي بشكل أكبر على المستوى المحلي.
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متطوعي األمم المتحدة لتعزيز استدامة مساهمات المتطوعين المحليين عبرت الوفود عن دعمها القوي لجهود برنامج  .40

في وضع األهداف وتنفيذها، خاصة في سياقات األزمات. وأشير إلى بقاء المتطوعين في كثير من األحيان أثناء التحول إلى 

لوفود إمكانات هائلة لمتطوعي األمم التنمية، وتحملهم مسؤولية وضع تدابير وقائية لحاالت الطوارئ في المستقبل. ولهذا، رأت ا

المتحدة في معالجة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وحركات الهجرة واللجوء، وتحديات المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة 

جزرية النامية الشيخوخة. كما كان هناك دعًما كبيًرا لعمل متطوعي األمم المتحدة في مواجهة تحديات الدول األقل نمًوا والدول ال

 الصغيرة. 

رحبت الوفود بالتزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالحفاظ على مستوى تمويلها األساسي المقدم إلى متطوعي األمم  .41

. أقروا بالجهود المتضافرة لمتطوعي األمم المتحدة لتبرير العمليات 2021-2018المتحدة ضمن اإلطار االستراتيجي، للفترة بين 

ة قيود الميزانية وإلغاء مركزيتها، وجهودها لتنويع التمويل اإلضافي وتأمينه عن طريق توسيع نطاق شراكاتها. أكد في مواجه

أعضاء المجلس على أهمية المساهمات متعددة السنوات التي يمكن التنبؤ بها في الموارد األساسية، وشجع الدول األعضاء، 

همات في برنامج متطوعي األمم المتحدة وبصفةً خاصة في صندوق التبرعات الخاص القادرة على القيام بذلك، على زيادة المسا

لمتطوعي األمم المتحدة، الذي أتاح لمتطوعي األمم المتحدة تلقي تمويل غير مخصص لدعم تقديم اإلطار الجديد. كما دعوا الدول 

متحدة. والتمسوا توضيًحا بشأن كيفية قيام متطوعي األعضاء إلى التأكد من احتفاظ العمل التطوعي بقيمة كبيرة داخل األمم ال

 األمم المتحدة بإبالغ المجلس باإلطار الجديد، ووقت القيام بذلك.

ألقى ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( الضوء على أنه كان أحد أكبر الداعمين النتشار متطوعي برنامج  .42

ي مجاالت منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ذات األولوية. شكَّل متطوعي دولة وعملهم ف 73متطوعي األمم المتحدة في 

بالمئة. ستنشر منظمة األمم المتحدة  55برنامج متطوعي األمم المتحدة الوطني الثلثين تقريبًا، وكانت نسبة النساء بينهم حوالي 

 Youth Advocatesها الجديد الدعاة لقضايا الشباب "للطفولة )اليونيسف( متطوعي األمم المتحدة الشباب، كجزء من برنامج

Programme في مكاتب منظمة األمم المتحدة للطفولة ليكونوا مناصرين وممثلين للشباب من أجل التغيير، والتي تهدف ،"

 أيًضا إلى إسماع صوت الشباب لألمم المتحدة، وتركز على الشابات واألشخاص ذوي اإلعاقات واألقليات. 

ى ذلك، رحب المنسق التنفيذي ببرنامج متطوعي األمم المتحدة بتعليقات الوفود وأيدوا الدعوة لمشاركة متطوعي ردًا عل .43

األمم المتحدة بدرجة أكبر في معالجة قضاي، مثل: تغير المناخ. وذكر عدد من المجاالت التي قام فيها متطوعو األمم المتحدة 

صصين في مجاالت معينة. تطلع متطوعو األمم المتحدة إلى عملهم المستمر مع ببناء القدرات ووضع قوائم المتطوعين المتخ

الحكومات من خالل الصناديق الرأسية، مثل: الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي؛ لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير 

خ، وسعوا إلى التوسع في العمل التطوعي في البلدان المناخ. كما تابع متطوعو األمم المتحدة عن كثب مناقشات اتفاقية تغير المنا

التي تتميز ببرامج كبيرة لتخفيف تغير المناخ والتكيُف معه. رحب أيًضا بالدعوة إلى زيادة المساهمات في صندوق تبرعات 

س إرشادًا من متطوعي األمم المتحدة الخاص، الذي ساعد البلدان في تطوير هياكل العمل التطوعي والتدريب والحشد. والتم

المجلس حول كيفية اإلبالغ والمشاركة في المناقشات بشأن أنشطة متطوعي األمم المتحدة على النحو األفضل طوال مدة اإلطار 

 اإلستراتيجي.

 الجزء المتعلق بصندوق األمم المتحدة للسكان 

VI. بيان ُمقدَّم من المدير التنفيذي والبرامج القطرية والمسائل المتعلقة بها 

مت د. نتاليا كانم، بصفتها المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، بالشكر ألعضاء المجلس على دعمهم الشديد تقد .44

(. نفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكانالموقع اإللكتروني للمجلس التلقرار تعيينها في بيان أمام المجلس التنفيذي )متوفر على 

، الذي شهد تصاعدًا هائاًل للدعم الُمقدَّم من صندوق األمم المتحدة للسكان 2017كما سلَّطت الضوء على التحديات والفرص لعام 

وق في جميع ضمن جهوده المعنية بحقوق النساء والمراهقات لحماية أجسادهن وحياتهن. ولفتت االنتباه إلى توجيه أنشطة الصند

أنحاء العالم نحو تعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية وتنظيم األسرة سواء في سياقات تنموية أو إنسانية. وأشارت 

إلى القيادة الواعية للصندوق والدعوة إلى تعزيز العائد الديموغرافي، ومكافحة التمييز، والمساعدة في تمرير التشريعات 

الوصول إلى الذين تخلفوا عن الركب. ويشمل ذلك العمل مع شركاء، مثل: االتحاد األفريقي والزعماء الدينيين، التاريخية، و

 بدعم من مواطن قوى الصندوق في جمع األدلة والتحليل وتقديم الخدمات الُمنقذة للحياة.

يسعى صندوق األمم المتحدة للسكان، في جميع نواحي عمله، إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة للنساء والمراهقات  .45

األشد فقًرا؛ لتمكينهن من تحقيق األمن االقتصادي واالستقالل للوصول إلى مجتمعات أكثر توازنًا؛ وذلك على النحو الوارد في 

الصدد، أعادت المديرة التنفيذية تسليط الضوء على النتائج التحويلية الثالثة للخطة األهداف اإلنمائية المستدامة. وفي هذا 

: )أ( إنهاء الطلب غير الُملبّى بشأن تنظيم األسرة؛ و)ب( القضاء على وفيات األمومة التي 2021-2018اإلستراتيجية للفترة 

لفتيات. وسوف تستعرض عملية جمع البيانات السكانية يمكن الحد منها؛ و)ج( إنهاء العنف والممارسات الضارة ضد النساء وا

وتحليلها أنشطة الصندوق الرامية إلى تحقيق النتائج التحويلية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وكانت الشراكات هي العامل 

منظومة األمم  ، خاصةً عبر التعاون مع2021-2018الرئيسي لتحقيق تلك النتائج، بتوجيه من الخطة اإلستراتيجية للفترة 

المتحدة اإلنمائية سواء في السياقات التنموية أو اإلنسانية؛ على النحو الوارد في الفصل المشترك. كما شددت المديرة التنفيذية 

على ضرورة سعي صندوق األمم المتحدة للسكان ليكون مبتكًرا ويتحلى بالجرأة وأعلى صوتًا وأكثر وضوًحا في جميع جوانب 

http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12131
http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12131
http://www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12131
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الشركاء. ويتضمن ذلك صياغة إرشادات واضحة ومرنة للمكاتب القطرية، واكتشاف ُطرق لتعزيز األثر  عمله ومع جميع

 اإلنمائي من خالل زيادة المنفعة المتبادلة. 

ولمراقبة أعماله على نحو أفضل، قام صندوق األمم المتحدة للسكان بمراجعة وتحديث إطار النتائج والموارد المتكاملة  .46

جية، عبر دمج مؤشرات وخطوط أساس وأهداف جديدة لضمان تحقيق قدر أكبر من المساءلة وتحسين عملية للخطة اإلستراتي

صنع القرار. كما كان التقييم جزًءا أساسيًا من عملية المساءلة، واستعان الصندوق باألدلة التقييمية والدروس المستفادة لتوجيه 

للسكان المدرجة في الميزانية التي يجري وضعها كل أربع سنوات النهج  أعماله. ووضعت خطة التقييم لصندوق األمم المتحدة

اإلستراتيجي للمنظمة نحو إجراء التقييم. كما أشارت إلى تقدير الصندوق للعملية االستشارية التي شهدت وضع الخطة التي 

لسكان متجاوبة ومفيدة. والتزم يجري استعراضها كل أربع سنوات، بما يضمن أن عملية التقييم في صندوق األمم المتحدة ل

الصندوق بغرس ثقافة التقييم للتعلُّم والحصول على نتائج، كما هو ُمبيَّن في مبادرة االبتكار الخاصة بالصندوق. وارتبطت الجهود 

يير واستعراض في هذا المجال ارتباًطا وثيقًا بتحسين الفعالية والكفاءة التنظيمية، التي تم تعزيزها من خالل عملية إدارة التغ

الموارد الشاملة. وتمت مواءمة كل منهما مع خطة األمم المتحدة لإلصالح، مع ضمان نشر الموارد البشرية والمالية للصندوق 

، واالستعراض الذي يجري كل 2021-2018على النحو األمثل لدعم الخطة اإلستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة 

. كما أكدت على أن صندوق األمم المتحدة للسكان قام باستثمارات كبيرة في وجود 2030، وخطة عام 2016أربع سنوات لعام 

 المكاتب القطرية عبر توسيع نطاق مشاركته في العمل اإلنساني وتعزيزها.

ستخدام وختاًما، سلطت المديرة التنفيذية الضوء على خمسة عناصر أساسية ضرورية للنجاح: النزاهة، والمساءلة، واال .47

األمثل للموارد، والشعوب، والسالم. كما أشارت، مستشهدة بالتحديات المتعلقة بالموارد، إلى أنه كان من المتوقع أن تصل 

إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق؛ وذلك بفضل الجهود المكثفة المعنية بتعبئة الموارد، وكذلك من خالل  2017العائدات لعام 

، بينما كانت المساهمات المالية المشتركة 2016دوق في الحفاظ على الموارد األساسية عند مستويات القطاع الخاص. ونجح الصن

الجديدة من البلدان التي يشملها البرنامج آخذة في النمو. وأبدى صندوق األمم المتحدة للسكان استعداده لمواصلة المناقشات مع 

 . 2018الهيكلي في عام  المجلس حول تلك القضايا المتعلقة بحوارات التمويل

ورحب أعضاء المجلس من جميع أنحاء العالم بتعيين د. ناتاليا كانم مديًرا تنفيذيًا لصندوق األمم المتحدة للسكان، وأعربوا  .48

عن تأييدهم الشديد لرؤيتها وقدرتها على النهوض بوالية الصندوق. كما أعربوا عن مالحظتهم وتقديرهم للخطة اإلستراتيجية 

، وأنها متوافقة على نحو تام مع برنامج العمل الدولي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول األعمال لعام 2021-2018 للفترة

. وكذلك التأكيد على أن والية 2016واألهداف اإلنمائية المستدامة وعملية االستعراض التي تجري كل أربع سنوات لعام  2030

رحبت الوفود بالعملية التشاورية التي امتازت بالشفافية،  األهداف اإلنمائية المستدامة.الصندوق عنصًرا أساسيًا في تحقيق 

ووضعت الدول األعضاء والجهات المعنية بعدها الخطة اإلستراتيجية الجديدة، ونتائج المتكاملة الُمنقَّحة، وإطار الموارد، 

رة التغيير بشكل عام. وكان هناك أيًضا إقرار عام بالعمل واستعراض الموارد الشاملة باعتبارها جزًءا من صندوق عملية إدا

المخصص لموظفي صندوق األمم المتحدة للسكان حول العالم المتعلق بالمساهمة في الوصول إلى الخدمات الصحية والجنسية 

شة والُمستَضعفة وصواًل شاماًل؛ خاصة في األزمات.  واإلنجابية للمجتمعات الُمهمَّ

ح في الخطة اإلستراتيجية للفترة شجع أعضاء مجلس صن .49 على  2021-2018دوق األمم المتحدة للسكان، كما ُوّضِ

مواصلة السعي لتحقيق النهج التعاونية كما نُصَّ عليه في الفصل المشترك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم 

افة إلى بذل مزيد من الجهد للحد من وفيات األمومة، وزيادة المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، باإلض

إمكانية الوصول إلى تنظيم األسرة والقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي. وأكدوا أن القضاء على الفقر والحد من 

اواة بين الجنسين وتمكين المرأة عدم المساواة شكال الركيزة األساسية لوالية الصندوق. وحثوا الصندوق على مواصلة تعميم المس

ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي وتقليل الوفيات النفاسية وتشجيع الشباب والمراهقين على االهتمام بالصحة اإلنجابية 

ود عديدة والجنسية والتخطيط لتنظيم األسرة، بما في ذلك المجموعات الُمستَضعَفة في الحاالت اإلنسانية واإلنمائية. وأكدت وف

أن النهج القائم على حقوق اإلنسان يجب أن يكون جزًءا ال يتجزأ من كل خدمات تنظيم األسرة والصحة الجنسية واإلنجابية، في 

شة والُمستَضعفة وفقًا لما ينص عليه جدول األعمال لعام   .2030الحاالت اإلنسانية واإلنمائية، بحيث يشمل المجتمعات الُمهمَّ

جلس عن دعمهم القوي لمواءمة الصندوق باستمرار مع إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وخطة عبَّر أعضاء الم .50

إصالح األمين العام، حيث ينبغي تجهيزه في هذا الصدد؛ لكي يساهم في تغيير حضور األمم المتحدة على الصعيد القطري، 

من عملياتها. كما رحبوا بسعيه إلقامة الشراكات والمبادرات وتوحيد مهام مكتب الدعم اإلداري، وزيادة المساءلة والشفافية ض

المشتركة، وشجعوا صندوق األمم المتحدة للسكان على مواصلة توسعاته وزيادتها؛ خاصة ضمن منظومة األمم المتحدة اإلنمائية 

ئية المستدامة. وعالوة على ذلك من أجل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجهها الخطة اإلستراتيجية الجديدة واألهداف اإلنما

بت الوفود بجهود الصندوق لتوسيع قاعدة الجهات المانحة والسعي للوصول إلى شركات أكثر ابتكاًرا وطرق تمويلها غير  رحَّ

رة التقليدية؛ بما في ذلك القطاع الخاص وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛ لمعالجة حالة عدم التوازن سواء كانت مستم

بشكل أساسي أو لم تكن مستمرة. وحذرت العديد من الوفود من أن استمرار حالة عدم التوازن يتسبب في إلحاق الضرر بالمنظمة 

على زيادة المساهمات األساسية، وتقليل تخصيص  -المعنية بفعل ذلك-من حيث إمكانية تحقيق نتائج. وحثَّت الدول األعضاء 

ق بوضع هياكل التمويل اإلنمائية التي توضح التكلفة بشكٍل أفضل في الفترة التي تسبق المساهمات. وطالب آخرون الصندو

 . 2018الحوارات المعنية بالتمويل الهيكلي في الدورة العادية الثانية لعام 

اج وأكدت مجموعة وفود على أهمية الوجود الشامل للصندوق في البلدان التي تشملها البرامج، خاصةً البلدان التي تحت .51
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إلى اهتمام أكبر؛ سواء كانت في أقل البلدان نمًوا أو البلدان المتوسطة الدخل أو البلدان الجزرية الصغيرة النامية. وحثت صندوق 

األمم المتحدة للسكان لمتابعة النُُهج المتباينة للبرامج على المستوى القطري، وجعل معونته تلبي االحتياجات الخاصة وأولويات 

سطة الدخل والبلدان الجزرية الصغيرة النامية؛ وذلك وفقًا لتعريفها في البلدان التي يشملها البرنامج باإلضافة إلى البلدان المتو

احترام السيطرة الوطنية والقيادة خاصة في الحاالت اإلنسانية والطوارئ. وكان هناك طلب لصندوق األمم المتحدة للسكان 

ة الدخل والبلدان الجزرية الصغيرة النامية في الوقت الحالي على الصعيد اإلقليمي، إلعطاء األولوية لمساعدة البلدان متوسط

وخاصة أنهم أكثر تأثًُّرا بالتغير المناخي والكوارث الطبيعية. وحثت الصندوق لضمان تلقي مكاتبه دون اإلقليمية للتمويل والدعم 

الجنوب وتعزيز التعاون الثالثي. ونادت البلدان األقل نمًوا الفني المطلوب الستكمال واليته وتعزيز التعاون فيما بين دول 

للحصول على دعم الصندوق القوي المستمر للتمويل من أجل التطوير، وتعزيز مبادئ برنامج عمل المؤتمر الدولي للتنمية 

 والسكان وبرنامج عمل اسطنبول خاصة في الكوارث والحاالت اإلنسانية.

ل من صندوق األمم المتحدة للسكان في دول محددة يشملها البرنامج؛ وذلك لزيادة معدل وطلبت وفود أخرى الدعم الكام .52

المواليد وتعزيز القيم العائلية باعتبارها جزًءا من الصحة الجنسية واإلنجابية وخدمات تنظيم األسرة مع احترام النُُهج الدينية 

لجبري، وطالب صندوق األمم المتحدة للسكان بالتأكد من أن مثل والثقافية الوطنية. وشدد أحد الوفود على معارضته لإلجهاض ا

هذه الممارسات ليست جزًءا من الصحة الجنسية واإلنجابية وخدمات تنظيم األسرة التي يناشد بها. وكان هناك أيًضا دعوة 

معدل الخصوبة، ومن للصندوق من أجل التصدي لتحديات المجتمعات التي تعاني من ارتفاع نسبة الشيخوخة فيها وانخفاض 

 أجل تعزيز فكرة التغطية الصحية الشاملة. 

فيما يتعلق باستعراض الموارد الشاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان وعملية إدارة التغيير، دعم أعضاء المجلس األهداف  .53

ألنها أساسية لتقديم خطة  والمبادئ من خالل تعبيرهم عن تقديرهم للمبادرات التي تتماشى مع خطة األمم المتحدة لإلصالح؛

. أقرت الكثير من الوفود أن جهود إدارة التغيير رمت إلى تعزيز أعمال المنظمة اإلنسانية. ألقى 2021-2018إستراتيجية لعام 

عدد من الدول األعضاء الضوء على أربعة مجاالت رئيسية تستدعي مزيدًا من الجهد: )أ( نقل المزيد من الموارد من مقرها 

ي إلى ميدان العمل؛ و)ب( تعزيز دورها القيادي في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في الحاالت اإلنسانية؛ الرئيس

و)ج( تقديم الدعم البناء و النزيه والفعال إلى العمليات الحكومية الدولية؛ و)د( مواصلة جهودها لتطوير كفاءة المنظمة وفعاليتها. 

ة لتعزيز استجابة الصندوق للحاالت اإلنسانية، التمست الوفود توضيًحا بشأن كيفية قيام صندوق األمم وإذ ترحب بالجهود المبذول

المتحدة للسكان بإدخال التغييرات المقترحة، ومن ضمنها إعادة موازنة مهام العمليات بين نيويورك وجنيف ومدى إسهام ذلك 

من إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان مواصلة حوارها مع المجلس بشأن في تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها. كما طلبت الوفود 

االستعراض الشامل للموارد وعملية إدارة التغيير، إلى جانب تقديم معلومات محدثة بانتظام وخط زمني واضح لالنتقال للمرحلة 

بحيث يتم تقديم المسودة األولى بحلول مايو ، 2021-2018التالية، بما في ذلك مايتعلق بالميزانية الُمنقحة المتكاملة للفترة 

2018. 

، رحب أعضاء المجلس 2021-2018فيما يتعلق بإطار النتائج والموارد المتكامل المنقح في الخطة اإلستراتيجية للفترة  .54

ضاء إلى مواصلة بالتعديالت التي تعكس النتائج المتكاملة، وخطوط األساس واألهداف الجديدة، والبيانات المصنفة. كما دعا األع

دعم موظفي صندوق األمم المتحدة للسكان والقدرات الوطنية لجمع البيانات المتعلقة بالديناميات السكانية وتحليلها وتصنيفها؛ إذ 

إنها تساعد البرامج القطرية في استخدام البيانات لصنع القرارات المستنيرة بشأن سياسات التطوير والتدخالت. ورحبوا أيًضا 

م الصندوق باالستفادة من الرصد والتقييم، وشجعوه على االستمرار في السعي لالبتكار في جمع البيانات وتحليلها، من بالتزا

 خالل مبادرة االبتكار التي أطلقت مؤخًرا وإنشاء صندوق لالبتكارات.

-2018راتيجية للفترة رحبت المديرة التنفيذية بإرشادات المجلس ودعمه. وأبرزت رؤية الخطة اإلستوردًا على ذلك،  .55

التي كانت طموحة حقًا، والتي وضعت بسبب الوضع غير المستقر  – 2030وتحديثاتها لمرتين الحقتين حتى عام  – 2021

ومعدالت الوفيات وانتشار األمراض التي تواجه عددًا كبيًرا من النساء والفتيات. مثلت إقامة الشراكات مع جميع األطراف 

استند إلى منصة البيانات واألدلة ودعمه حقوق  -ا في الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات بنجاح المعنية عنصًرا أساسيً 

. دونت مجموعة القضايا التي ذكرها أعضاء 2030ولتحقيق النتائج التحويلية الثالثة التي شكلت الرؤية نحو عام  -اإلنسان 

القطري، بما في ذلك الالجئون النازحون من جراء الصراع، وتغير  المجلس، وأكدّت على أهمية تقديم النتائج على المستوى

المناخ وديناميات السكان ووضع الشباب. وبالتأكيد مجددًا على التمويل والتحديات السياسية، شددت على أن نجاح الصندوق 

أشارت أيًضا إلى أن االستثمارات  يرتكز على تحقيق النتائج على المستوى القطري، مع التركيز على الفئات األكثر تهميًشا. كما

الجديدة سوف تركز على األثر على المستوى القطري واالستفادة من تفوق بيانات الصندوق، باالعتماد على االبتكار والشراكات، 

بما في ذلك الحاالت اإلنسانية وظروف الالجئين؛ لضمان عدم تخلف النساء والفتيات عن الركب. كما أكدت مجددًا على أن 

عمليات إدارة التغيير المتوقعة تمت مواءمتها لدعم هذه النتائج. كان صندوق األمم المتحدة للسكان يأمل في العمل مع المجلس 

على نحو وثيق في مبادرة االبتكار الخاصة به، بدعم من صندوق االبتكارات، ومن خالل الشراكات المبتكرة، التي تعد مقومات 

  أساسية للنجاح.

ذكر نائب المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان )اإلدارة( أنه في حين أن عملية إدارة التغيير ما زالت تتكشف،  .56

سيقدم صندوق األمم المتحدة للسكان مزيدًا من التحديثات ألعضاء المجلس، بما في ذلك وثيقة حول اآلثار المالية المترتبة على 

التأكيد على اتساق مراجعة الموارد الشاملة وعملية إدارة التغيير مع جدول أعمال األمين العام  التغييرات المقترحة. وكررت

 لإلصالح. 
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، قام 2021-2018ذكر مدير قسم البرامج لدى صندوق األمم المتحدة للسكان أنه مع إقرار الخطة اإلستراتيجية للفترة  .57

الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمناطق الفرعية لجزر الصندوق بزيادة الموارد للبلدان األقل نمًوا والدول 

المحيط الهادي، مع التأكيد على التزام الصندوق نحو الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األقل نمًوا لبناء القدرات على 

 العمل اإلنساني.

 البرامج القطرية والمسائل المتعلقة بها

رة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان )اإلدارة( نظرة عامة حول البرامج القطرية الستة لجمهورية قدم نائب المدي .58

أفريقيا الوسطى، وجيبوتي، ومصر، وغانا، واألردن، وموريتانيا، باإلضافة إلى البرنامج القطري المشترك للجبل األخضر. ثم 

سكان للدول العربية وغرب ووسط أفريقيا البرامج القطرية من منظورهم قدم المديرون اإلقليميون لصندوق األمم المتحدة لل

 اإلقليمي.

أعربت وفود البلدان المستفيدة من البرنامج القطري عن مساندتها القوية للمساعدات التي يقدمها الصندوق، وأكدت أن  .59

نية، والتي تدعم بالكامل أنشطة الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان قد وضع البرامج القطرية بالتعاون مع الحكومات المع

الجنسية واإلنجابية وتنظيم األسرة في الدول المعنية. وأكدت أن برامج التعاون تتفق تماًما مع األولويات الوطنية إطار عمل األمم 

طنية. ركزت الوفود بوجه المتحدة للمساعدة اإلنمائية الخاص بالبلدان المعنية، وتساهم في تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة الو

خاص على الكيفية التي تواجه بها البرامج القطرية التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان التحديات اإلنمائية الوطنية، ومنها 

 التغيرات التي تطرأ في بعض القضايا، مثل: تغير المناخ، والهجرة، والالجئين، والنزوح الداخلي، والعائد الديموغرافي.

، وثائق البرامج القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى  2014/7ض واعتمد المجلس التنفيذي، بموجب قراره رقم استعر .60

(DP / FPA / CPD / CAF / 8( جيبوتي ، )DP / FPA / CPD / DJI / 5( ومصر ، )DP / FPA / CPD / EGY 

 / DP / FPA( وموريتانيا )DP / FPA / CPD / MRT / 8( واألردن )DP / FPA / CPD / GHA / 7( وغانا )10 /

CPD / BWA / 6( والبرنامج القطري المشترك للجبل األخضر ،)DP / FPA / OPS-ICEF / CCPD / 2018 / CPV 

/ 1 .) 

VII.  التقييم 

قدم مدير مكتب التقييم التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان خطة التقييم المدرجة في الميزانية التي تجري كل أربع  .61

( والتقييم التكويني للمبادرة االبتكارية لصندوق األمم المتحدة للسكان DP/FPA/2018/1) 2021- 2018للفترة سنوات، 

(DP/FPA/2018/CRP.1 وتال ذلك رد اإلدارة على تقييم مبادرة صندوق األمم المتحدة للسكان ،)

(DP/FPA/2018/CRP.2والذي يمثله نائب المديرة التنفيذية لصندوق األمم ال ،).)متحدة للسكان )باإلدارة 

عضًوا من أعضاء المجلس بالتقييم التكويني التابع للمبادرة االبتكارية لصندوق األمم  19رحبت مجموعة مكونة من  .62

المتحدة للسكان، وأوصت بتمويل المبادرة بحيث يتم تنفيذ توصياتها بسرعة. كما رحبت المجموعة بخطة التقييم المدرجة في 

جري كل أربع سنوات، وشكرت مكتب التقييم على العملية التشاورية التي أجروها إلعداد المبادرة. ورحبت كذلك الميزانية التي ت

، باإلضافة إلى 2021-2018بالتقييم المؤسسي المزمع إجراؤه في مجاالت النتائج األربعة للخطة اإلستراتيجية الجديدة، للفترة 

 ؤسسية وتركيزها المستمر على العمل اإلنساني.التقييمات المزمع إجراؤها حول الكفاءة الم

شددت المجموعة على أهمية النُُهج التعاونية في تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة، ورحبت بالهدف المتمثل في تحقيق  .63

بت المجموعة أقصى قدر من التنسيق وتعزيز األنشطة المشتركة مع وحدات الرقابة التابعة لمنظمات األمم المتحدة األخرى. وأعر

عن تطلعها لمساهمة الصندوق في تحقيق اتساق عمل األمم المتحدة، وهذا يتضمن إجراء ثالثة تقييمات مشتركة مع صندوق 

األمم المتحدة وبرامجها، وتقييمين على نطاق المنظومة مشار إليهما في الخطة. وشجعت المجموعة صندوق األمم المتحدة 

 التي سيُجري بها التقييمات المشتركة مع منظمات األمم المتحدة. للسكان على أن ينظر في الكيفية

طلبت المجموعة بعض المعلومات، بهذا الشأن، حول الخطط المزمعة إلنشاء حافظة للتقييم المشترك على الصعيد  .64

ها األمم المتحدة. القطري؛ نظًرا للحاجة إلى زيادة االتساق، وفي ضوء المستوى المتواضع لبعض الحافظات القطرية التي ترعا

كما طلبت توضيًحا حول خطط مكتب التقييم للمشاركة في مهام التقييم المزمعة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم 

المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وهيئة األمم المتحدة للمرأة وذلك لتقييم القسم المشترك للخطط اإلستراتيجية في مجاالت التعاون 

. وباإلضافة 2021-2018ترك الخمسة، واقترحت إجراء المنظمات األربع تقييًما مشترًكا، وبالتحديد في خطط العمل للفترة المش

إلى ذلك، شجعت المجموعة مكتب التقييم على دعم آلية التقييم المستقلة على نطاق المنظومة التي اقترحها األمين العام، ال سيما 

 لخطط العمل على نطاق المنظومة. فيما يتعلق بالجوانب الشاملة

أشادت الوفود بنجاح إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان في الحفاظ على الميزانية المخصصة لتنفيذ مهام التقييم، رغم  .65

 القيود المالية الكبيرة ، وشجع البعض المنظمة على مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة الميزانية المخصصة للتقييم لبلوغ نسبة

بالمئة المتفق عليها. وطلبت المزيد من المعلومات حول مدى مساهمة سياسة استرداد التكاليف المنسقة في عمليات التقييم،  3الـ 

وكيفية تأمين التسويات لموارد كافية إلجراء المزيد من التقييمات في المستقبل. كما أعربت عن قلقها ألن زيادة عدد عمليات 

المزمعة على مدار السنوات األربع قد تهدد جودة عمليات التقييم، حيث اعتبرت موارد هذه التقييمات تقييم البرامج القطرية 

"إرشادية"، وهذا قد يتطلب بذل بعض الجهود لتعبئة الموارد. وقد طلبت المجموعة التفاصيل حول الجهود التي يبذلها مكتب 
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ات المركزية، وضمان اتباع الخطوات الالزمة لوضع نظام ما لترتيب التقييم واإلدارة لضمان توفير موارد كافية إلجراء تقييم

 األولويات بمجرد توافر التمويل. 

تساءل أحد الوفود عما إذا كان صندوق األمم المتحدة للسكان قد وضع إستراتيجية لمعالجة قلة موارد البرنامج في ضوء  .66

تخفيض التمويل في حين أن الصندوق كان قادًرا على تجاوز تخفيض تمويل البرامج القطرية. وقد طلب وفد آخر توضيح سبب 

أزمة تخفيض التمويل باللجوء إلى موارد أخرى، منها زيادة المساهمات الرئيسية التي تقدمها بعض الدول األعضاء في عامي 

 .2018و  2017

يعمل على بناء القدرة على  ردًا على ذلك، شدد مدير قسم البرامج في صندوق األمم المتحدة للسكان على أن الصندوق .67

التقييم وضمان تنفيذ جميع التقييمات الالمركزية والمؤسسية تنفيذًا كاماًل وفي الموعد المحدد. وقد تعاون صندوق األمم المتحدة 

بالمئة،  3لـ للسكان تعاونًا وثيقًا مع المكاتب القطرية لدعمها في التخطيط لعمليات التقييم وإجرائها. وفيما يتعلق بمسألة نسبة ا

أشار إلى العوامل التي أعاقت قدرة الصندوق على تحقيق هذا الهدف، وهذا يشمل: )أ( االنخفاض الهائل في الموارد األساسية، 

الذي يمكن تعويضه باالتفاق مع الدول األعضاء على تخصيص نسبة مئوية من التمويل غير األساسي للتقييم ؛ و)ب( تقديم 

، وذلك بفضل إدخال نظام البرمجة العالمي؛ 2018ييم، التي من المتوقع أن تتحسن بحلول نهاية عام تقارير حول موارد التق

و)ج( مبالغ التمويل الضخمة التي تعطي األولوية لألنشطة اإلنسانية. ولمعالجة هذه المسألة، سعى الصندوق إلى إجراء عمليات 

 بناء قدرة موظفي المكاتب القطرية واإلقليمية على التقييم.تقييم ذات أثر رجعي ضئيل وأكثر واقعية، باإلضافة إلى 

شدد مدير مكتب التقييم التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان على أن الصندوق ملتزم بتحقيق االتساق الذي تنشده األمم  .68

امج األمم المتحدة اإلنمائي، المتحدة في مهام التقييم. وقد أجرى مكتب التقييم حوارات منتظمة مع مكاتب التقييم التابعة لبرن

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وهيئة األمم المتحدة للمرأة حول إجراء تقييمات مشتركة للبرامج القطرية وتقييم 

مشترك للفصل المشترك في الخطط اإلستراتيجية. كما يأمل الصندوق، بعد إجراء تقييم لمساهمته في تحقيق اتساق عمل األمم 

لمتحدة، في توسيع نطاق هذا التقييم ليشمل المنظمات الثالث األخرى. وأكد المدير أن صندوق األمم المتحدة للسكان شارك ا

مشاركةً فعالةً مع مجموعة التقييم التابعة لألمم المتحدة بهدف تحديد أفضل السبل لدعم وحدة التقييم المستقلة على نطاق المنظومة 

ام. وأشار إلى مشاركة الصندوق مشاركة فعالة في أربعة مجاالت رامية إلى تحقيق اتساق عمل األمم التي اقترحها األمين الع

المتحدة فيما يتعلق بالتقييم وهي: )أ( التقييمات المشتركة؛ و)ب( التقييمات على نطاق المنظومة؛ و)ج( تعزيز االتساق في مهام 

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وستضمن جهود الصندوق الرامية إلى بناء التقييم؛ و)د( بناء القدرة على التقييم داخل نطاق 

القدرة على التقييم في المكاتب القطرية والمستويات الالمركزية تحسين جودة عمليات التقييم العديدة المزمعة خالل فترة الخطة 

 اإلستراتيجية.

المتحدة للسكان على التزام الصندوق بضمان ضخ التمويل الالزم شددت نائبة المديرة التنفيذية )باإلدارة( لصندوق األمم  .69

. وأعرب صندوق األمم المتحدة 2017لتنفيذ مهام التقييم، وركزت على الزيادة المطردة في الموارد المقدمة لمهام التقييم في عام 

الالزم إلجراء التقييم. كما أكدت على  للسكان عن أمله في أن يستمر اتجاه زيادة الموارد األساسية، ومن ثم ضمان ضخ التمويل

أهمية أن يغطي التمويل المخصص للموارد األساسية جميع عمليات التقييم، دون أن يشكل عبئًا على بنود أخرى من التمويل 

 األساسي، بحيث تتحقق االستفادة القصوى من جميع أنواع التمويل.

ق األمم المتحدة للسكان المتعلقة بالتقييم المدرجة في الميزانية بشأن خطة صندو 2018/2اعتمد المجلس التنفيذي القرار  .70

 .2021-2018التي تجري كل أربع سنوات، للفترة 

 الجزء المتعلق بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

VIII. بيان مقدم من المديرة التنفيذية 

بيانها، آخر المستجدات في تنفيذ الخطة عرضت نائبة المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، في  .71

. هذا، وقد 2018، وسلطت الضوء على مجاالت التركيز الرئيسية لعام 2021-2018اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمة، للفترة 

تمويل كان عاًما مليئًا باإلنجازات بالنسبة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وما ميزه هو توفير ال 2017أوضحت أن عام 

الضخم وزيادة طلب الخدمات. كما شددت على أن مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع لم يطلب أو يتلقَّ أي نوع من المنح أو 

التمويل األساسي، لكنه يعمل فقط على تحسين جودة الخدمات التي يقدمها. وركزت المنظمة على التنفيذ بالتشارك مع الدول 

تحدة والشركاء من القطاعين العام والخاص. وعملت المنظمة كذلك على تنفيذ مشروعات لتحقيق األعضاء ومنظومة األمم الم

األهداف اإلنمائية المستدامة، ودعم قرارات مجلس األمن والجمعية العامة، ومعالجة الشواغل اإلنسانية والسلمية واألمنية. وقد 

، على ثالثة أهداف مشتركة: الكفاءة، والفعالية، والوصول إلى 2021-2018انصب تركيز الخطة اإلستراتيجية الجديدة ،للفترة 

مصادر تمويل جديدة. وذكرت نائبة المديرة التنفيذية أن أغلب عمليات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع قد جرت في بيئات 

 هشة، وكان الهدف منها هو العمل على إعادة الخدمات الرئيسية والبنية التحتية.

ديرة التنفيذية مجددًا على التزام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بجدول أعمال األمين العام لإلصالح، أكدت الم .72

الذي يركز على العمل الميداني وتحقيق منظومة األمم المتحدة التي تتسم بالالمركزية. وقد استمرت جهود مكتب األمم المتحدة 

حداث تأثير أكبر على المستوى القطري. وتماشيًا مع رؤية األمين العام، عدّل لخدمات المشاريع لتطوير نموذجها؛ لضمان إ

هيكله اإلداري الداخلي، وذلك بفصل السياسة عن مهام الرقابة وعن  2017مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في عام 
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غير المقيمة، مثل مكتب األمم المتحدة لخدمات  العمليات. كما أيدت المنظمة العمل على تواجد ُمنّسق محايد ُمِقيم يعزز الوكاالت

المشاريع، عندما تتمتع بميزة نسبية. وباإلضافة إلى ذلك، تعاون مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع تعاونًا وثيقًا مع برنامج 

اد لتقديم خدماته إلى شركاء األمم المتحدة اإلنمائي لتحسين القدرات المشتركة وتحديد مجاالت التعاون المشترك، وكان على استعد

آخرين في منظومة األمم المتحدة، ال سيما في مجاالت مثل المشتريات. وقد تناول مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع التحديات 

، 2020المؤسسية، إذ أطلق إستراتيجية التكافؤ بين الجنسين الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل بحلول عام 

، وزيادة عدد النساء في 2026وتحقيق األهداف المتعلقة بالنوع االجتماعي على نطاق منظومة األمم المتحدة بحلول عام 

 المناصب اإلدارية العليا.

، التي حددت وضع 2021-2018رحب أعضاء المجلس بتقديم آخر المستجدات بشأن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، للفترة  .73

خدمات المشاريع ككيان يستجيب للطلبات وذاتي التمويل داخل منظومة األمم المتحدة، كما أشاد األعضاء مكتب األمم المتحدة ل

بالخطوات التي اتخذها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إليجاد صلة مع خطة األمين العام لإلصالح؛ لتعزيز الكفاءة 

ألعضاء أيًضا بإدماج األهداف ذات الصلة في الخطة الجديدة، فضاًل ، رحب ا2030والجودة. ولضمان تنفيذ جدول األعمال لعام 

عن األهداف المؤسسية الثالثة وهي: الكفاءة، والفعالية، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة.  وبعد أن الحظ األعضاء تقرير 

األمم المتحدة لخدمات المشاريع  غير المشفوع بتحفظات، أثنوا على اإلنجازات التي حققها مكتب 2016مراجعة الحسابات لعام 

في السوق المحلية في وقت قصير، وأشادوا بكونه المنظمة الوحيدة التابعة لألمم المتحدة التي حصلت على معيار ذهبي لقيامها 

خدمات بعمليات الشراء المستدامة. والحظ األعضاء التحسينات في اإلدارة واألنشطة التنفيذية؛ لذا حثوا مكتب األمم المتحدة ل

المشاريع على تنفيذ توصيات مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة كاملة. كما رحب أعضاء المجلس بأن تستخدم المبادرة 

 الموارد الفائضة لتوفير التمويل األولي، والتمس األعضاء مزيدًا من التفاصيل في دورات المجلس المقبلة. 

تحدة لخدمات المشاريع أدى دوًرا مميًزا في منظومة األمم المتحدة من ناحية أخرى، أكدت الوفود أن مكتب األمم الم .74

لضمان تنفيذ خطة التنمية على الصعيد القطري، كما ساعد مركزه المثالي منظمات األمم المتحدة في تحقيق النتائج الجماعية 

بين مكتب األمم المتحدة لخدمات  التي تمثل ركيزة أساسية إلصالح األمم المتحدة. وشددت الوفود على أهمية تعزيز التعاون

المشاريع ومنظمات األمم المتحدة األخرى في تنفيذ عمليات الشراء والبنية التحتية. كما رحبت بالجهود المبذولة لدعم الشراكات 

ل أربع الذي يُجري ك 2016مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على األصعدة القطرية واإلقليمية والعالمية وفقًا الستعراض 

سنوات، وتطلعت إلى أن يواصل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مساعيه؛ إلقامة الشراكات خارج منظومة األمم المتحدة 

واستحداثها. وأعلنت الوفود عن سرورها إزاء وضع إستراتيجية التكافؤ بين الجنسين التي تتضمن األهداف المتعلقة بالنوع 

األمم المتحدة، واعتزام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع توسيع نطاق السياسة بحيث تشمل االجتماعي على صعيد منظومة 

 جميع مجاالت ومستويات عملياته، في حين أكدت أيًضا على ضرورة إشراك ذوي اإلعاقة في محاولة للتصدي لعدم المساواة. 

تحدة لخدمات المشاريع ليتضمن األنشطة في الدول رحبت مجموعة من الوفود بالتوسع المتواصل لحافظة مكتب األمم الم .75

الجزرية الصغيرة النامية، ومنها افتتاح مركز االبتكار التابع لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في منطقة البحر الكاريبي 

التابع لبرنامج األمم المتحدة مما شجع، وفقًا لمالحظاتهم،على المزيد من التعاون فيما بين الوكاالت من خالل حافظات االبتكارات 

اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان. ولم يقتصر تشجيع المجموعة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع على تطوير 

سياسته المستدامة وتحديد أولوية المشاريع والبرامج التي تساهم في تلك االستدامة، وفقًا لتوصيات مجلس مراجعي حسابات األمم 

لمتحدة، بل شجعته كذلك على مواءمة جميع أعماله لتحقيق االستدامة. وال تزال االستدامة التي تعد إحدى السبل األساسية للحد ا

من أوجه عدم المساواة والقضاء على الفقر تشكل فجوة في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. لذا دعت منظومة األمم المتحدة 

 يع ليساعد البلدان النامية على تحسين قدراتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة بوجه عام.اإلنمائية مكتب خدمات المشار

ردًا على ذلك، رحبت المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالدعم القوي الذي تقدمه الوفود؛ تقديًرا  .76

مم المتحدة، ومساهمته كإحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في لدور مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع المميز في منظومة األ

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة. وقد أبدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع استعداده لدعم جميع أعضاء منظومة األمم 

دارة أو المشتريات أو البنية ، سواء من خالل اإل2021-2018المتحدة كما هو موضح في الخطة اإلستراتيجية الجديدة، للفترة 

التحتية األساسية. إن تركيز المنظمة على الكفاءة والفعالية والوصول إلى مصادر التمويل الجديدة أفضل النُُهج التي تبنتها لضمان 

طة األمين قيمة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بوجه عام بالنسبة للشركاء. أيد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع خ

العام لإلصالح تأييدًا تاًما في المجاالت التي تحظى فيها الخطة بميزة نسبية، وقد اشتملت على هدف المنسق المحايد المقيم على 

الصعيد القطري الذي سيتطلب مساعدة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، حتى دون تواجد قطري. كما التزم مكتب األمم 

مشاريع بنظم االبتكارات وتمويلها، ودعم المشاريع التي ضمت الشباب. وستواصل المنظمة تقييم مدى تأثير المتحدة لخدمات ال

فرص العمل التابعة لها على الشباب والنساء. منح مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع األولوية القصوى لألمن، وال سيما في 

ب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بعالقة عمل قوية مع مجلس مراجعي حسابات أثناء تواجده في الحاالت الطارئة. كما حظي مكت

 األمم المتحدة، وتناول توصياته بفعالية. 
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 الجزء المشترك

IX. توصيات مجلس مراجعي الحسابات 

التقرير الذي أعده برنامج األمم  قدمت مديرة مكتب الخدمات اإلدارية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .77

 2016المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية حول تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات لعام 

(DP/2018/7 لصندوق األمم المتحدة للسكان تقرير المديرة التنفيذية الذي )والمرفقات(. وقدمت نائبة المديرة التنفيذية )اإلدارة 

 DP/FPA/2018/2: حالة تنفيذ التوصيات )2016يضم مايلي: متابعة تقرير مجلس مراجعي الحسابات لألمم المتحدة لعام 

والمرفقات(. قدم المستشار القانوني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع تقرير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن 

(. أدلى مديرو المراجعة الخارجية للحسابات DP/OPS/2018/1) 2016ابات لعام حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحس

تعليقاتهم بشأن التقارير الثالثة التي أعدها برنامج األمم المتحدة  في مجلس مراجعي الحسابات لألمم المتحدة

لس مراجعي اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع من منظور مج

 الحسابات لألمم المتحدة.

رحب أعضاء المجلس باستعراضات مجلس مراجعي الحسابات الدقيقة، وأشادوا بالجهود التي بذلتها المنظمات لتقديم  .78

. وقد شددوا على أهمية تقارير مجلس مراجعي الحسابات 2016تقارير مراجعة الحسابات غير المشفوعة بتحفظات في نهاية عام 

احتياجات المجلس التنفيذي من الضمانات بوصفه خط الدفاع الثالث في نظام الرقابة القوي. كان لتنفيذ التوصيات السابقة في تلبية 

أهمية بالغة في إقامة عالقات قائمة على الثقة بين المنظمات والمجلس التنفيذي، وتحقيق الكفاءة التشغيلية وفعاليته والضمان 

مجلس على زيادة التركيز على تدابير الضمان النوعية والوقائية، وإذكاء الوعي األخالقي للمبلغين االئتماني. وقد حثوا أعضاء ال

 عن المخالفات وحمايتهم. 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األمم المتحدة اإلنمائي،  رحبت مجموعة من الوفود بالتقييم اإليجابي لمجلس مراجعي الحسابات عن الوضع المالي لبرنامج .79

الذي تشهد أصوله نمًوا متزايدًا مقارنة بزيادة الديون وإجمالي اإليرادات. فقد أقروا بالتقدم المحرز في المجاالت السبعة ذات 

األولوية لديهم، وذكروا أيًضا المجاالت المختلفة التي تمت مواءمتها مع خطة عمل المجلس التنفيذي. كما رددت المجموعة 

ت بإحراز مزيد من التقدم في جميع المجاالت، ومنها مجالي اإلدارة المالية وإدارة شؤون مطالبة مجلس مراجعي الحسابا

المشاريع، وشجعت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تناول التوصيات التي لم يتم تنفيذها حتى اآلن، وال سيما تلك التوصيات 

تنويع مصادر التمويل، وهو الموضوع الذي يمثل شاغاًل المتكررة. ورحبت أيًضا المجموعة باإلجراءات التي تتخذ بهدف 

مستمًرا، وأكدت مجددًا على أهمية مصادر التمويل المرنة التي تحتل مركًزا هاًما بين مصادر التمويل. وحثت برنامج األمم 

أن استرداد التكاليف المتحدة اإلنمائي من خالل تسليط الضوء على أربعة مجاالت للتحسين: )أ( التركيز على خطة اإلدارة بش

وإستراتيجية استردادها؛ و)ب( إرسال استجابة إدارية دقيقة تناقش تعليقات مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة حول الغش، 

بما في ذلك الدعوة لوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الغش، والتي يجب تضمينها في خطة العمل بُغية االنخراط مع المجلس 

إدماج التقارير التراكمية عن حاالت استرجاع الخسائر الناجمة عن الغش، وإدارة المشروعات والبرامج، في  التنفيذي؛ و)ج(

إستراتيجية مكافحة الغش التي تعكس النهج المنسق للتحويالت النقدية، و)د( تقديم آخر المستجدات عن التقدم المحرز في مجال 

  ية البشرية.الموارد البشرية، وخاصة ما يتعلق باإلستراتيج

وعالوةً على ذلك، رحبت مجموعة أخرى بتقارير مراجعة حسابات المنظمة غير المشفوعة بالتحفظات والمتواصلة على  .80

 Publish Whatعاًما، فضاًل عن تصنيفها ضمن أعلى فئة على مؤشر شفافية المعونة لحملة انشــر مــا تمــول " 12مدار 

You Fundلضوء على التوصيات الموجهة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمعنية بإدارة المخاطر ". ورغبةً منها في تسليط ا

للشركاء المنفذين، وال سيما المخاطر ذات الصلة بقضايا االمتثال الخاصة بالقواعد التشغيلية/ واإلجراءات والمشتريات، حثت 

يلي: )أ( السعي إلى تحقيق االمتثال الكامل لإلجراءات القائمة مجموعة من أعضاء المجلس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على ما 

في مجال تقييم الشركاء الُمنفِّذين شديد الخطورة، بما في ذلك وضع إطار زمني واضح نحو االمتثال الكامل؛ و)ب( إيالء اهتمام 

يلية القائمة؛ و)ج( مراجعة بيانات أكبر لالستنتاجات والتوصيات المتكررة ذات الصلة باالمتثال لإلجراءات والقواعد التشغ

 الموردين وتحديثها بانتظام؛ لتجنب االزدواجية والغش المحتمل. 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

رحبت مجموعة من أعضاء المجلس بإقرار مجلس مراجعي الحسابات بالسالمة المالية لصندوق األمم المتحدة للسكان.  .81

جموعة فيما يتعلق بإدخال نظام البرمجة العالمي إلدارة خطط العمل ونظام المعلومات ورغم التقدم الُمحرز الذي أقرته الم

اإلستراتيجية، النظم التي ساعدت في تحسين رصد المخاطر والنتائج، شددت على ضرورة تطوير النظم الجديدة على الصعيد 

يرة تنفيذ التوصيات التي لم تٌنفذ بعد. ونظًرا القطري. كما شجعت المجموعة صندوق األمم المتحدة للسكان على اإلسراع في وت

، رحبت المجموعة أيًضا بجهود صندوق األمم المتحدة للسكان الرامية لتوسيع 2016إلى  2015النخفاض اإليرادات في الفترة من 

عة الضوء على أربعة قاعدته من المانحين، وشجعته على تأمين مصادر التمويل التي دعمت تنفيذ خطته اإلستراتيجية. تسلط المجمو

مجاالت تستدعي التحسين؛ داعيةً صندوق األمم المتحدة للسكان إلى ما يلي: )أ( تعزيز تنفيذ العمليات اإلدارية؛ و)ب( تحسين آليات 
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حسينات على التقييم وترتيبات الرقابة المتعلقة بالشركاء الُمنفِّذين في إطار النهج المنسق للتحويالت النقدية؛ و)ج( مواصلة إدخال الت

 البرنامج وإدارة الموارد البشرية والعقود؛ و)د( تعزيز عمليات الشراء وتأسيس آلية سلسلة إمداد قوية. 

وشددت مجموعة أخرى من الوفود على أهمية االمتثال للنظام الداخلي الحالي الذي يتضمن كل ما يتعلق بالنهج المنسق  .82

إلجراء تقييمات المخاطر وتنفيذ خطط الضمان الخاصة بالشركاء الُمنفِّذين. أقرت للتحويالت النقدية، و تعزيز قدرات الموظفين 

المجموعة بالتحسينات الشاملة التي أُدِخلت على نطاق خطوط الدفاع الثالثة، كما هو موضح في عدد توصيات مجلس مراجعي 

ول معظم التوصيات غير المنفذة بنهاية الربع ، وأشادت بتطلع الصندوق لتنا2018و 2014الحسابات التي انخفضت في الفترة بين 

، التي تم االنتهاء من 2016. كما رحبت بالتقدم الملحوظ في تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات لعام 2018األول من عام 

 تنفيذ نصفها.

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

أن تنفيذ النظام الجديد إلدارة موارد المؤسسة، من خالل رحبت مجموعة من الوفود بإنجاز الكثير من العمليات وأقرت  .83

 مكتب واحد لألمم المتحدة لخدمات المشاريع، أتاح الفرصة أمام المكتب لتعزيز إدارة المخاطر والرقابة. 

ردًا على ذلك، أقر مديرو المراجعة الخارجية للحسابات في مجلس مراجعي الحسابات لألمم المتحدة بجهود المنظمات  .84

ثالث في االستجابة للشواغل الرئيسية التي طرحها مجلس مراجعي الحسابات، على الصعيد القطري باألخص. وعالوةً على ال

ذلك، دعا مديرو المراجعة الخارجية اإلدارة إلى دراسة األسباب الكامنة وراء أوجه القصور والضعف التي وضحها مجلس 

لس التنفيذي. وأعربوا عن سرورهم العتالء ممثلي مجلس مراجعي حسابات مراجعي حسابات األمم المتحدة، بتوجيه من المج

 األمم المتحدة المنصة للمرة األولى، وقدرتهم على تقديم بيانات افتتاحية، وتطلعوا إلى مواصلة هذه الممارسات في المستقبل.

أهمية آلية التصديق وفائدتها؛ إذ  أكدت مديرة مكتب الخدمات اإلدارية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجددًا على .85

بموجبها يتعين على الممثلين المقيمين التوقيع السنوي على وثيقة رسمية تنص على أن مكتب البلد لديه ضوابط داخلية و سياسات 

ًءا من لمكافحة الغش. كان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يتخذ الخطوات االزمة للنظر في التوصيات المتكررة باعتبارها جز

نموذج العمل المنقح وآليات الرقابة الداخلية. وتشديدًا على أهمية الموارد األساسية واعترافًا بضرورة وضع إستراتيجية السترداد 

التكاليف اإلدارية، عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وصندوق األمم المتحدة 

يئة األمم المتحدة للمرأة لوضع نهج منسق السترداد التكاليف. كما يُعد تحديد استخدامات الموارد األساسية وفائدتها للسكان، وه

حسب األولوية أحد المحاور التي يركز عليها هذا النهج المنسق. وقد شددت مديرة مكتب الخدمات اإلدارية في برنامج األمم 

ساسية ساعدت المنظمات على التخطيط للموارد التي يمكن التنبؤ بها والالزمة لمهمة المتحدة اإلنمائي على أن الموارد األ

المراجعة وغيرها من مهام الرقابة المستقلة. وإذ تذكر مديرة مكتب الخدمات اإلدارية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جهود 

ل الضائعة بسبب الغش وفقًا إلستراتيجية مكافحة الغش، البرنامج في تشكيل فريق عمل متعدد الوظائف يضطلع باسترداد األموا

مليون دوالر )من  3.5مليون دوالر من إجمالي الخسائر المقدرة التي تبلغ حوالي  2.23وتشير إلى أن المنظمة استردت 

نمائي تعاونه . سيواصل برنامج األمم المتحدة اإل2016مليار دوالر( في عام  4.5اإلجمالي السنوي المخصص للبرمجة وقيمته 

مع الصناديق والبرامج األخرى بشأن النهج المنسق للتحويالت النقدية كجزء من التزامه بإصالح األمم المتحدة. شارك برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي في عملية تعيين مدير جديد لمكتب الموارد البشرية، وبذلك لن يستكمل البرنامج "اإلستراتيجية البشرية" 

ى أن يتولى المدير الجديد منصبه. وإيمانًا بضرورة تجنب الغش وحماية المبلغين عن المخالفات، أوضحت مديرة مكتب للمكتب إل

الخدمات اإلدارية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه يتعين على الموظفين تلقي تدريب إجباري لمكافحة الغش في إطار سياسة 

تتبعها المنظمة. التزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعزيز السياسة والممارسة، وشارك حماية المبلغين عن المخالفات التي 

مشاركة فعلية في االستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة عن سياسات حماية المبلغين عن المخالفات على مستوى 

ملتزًما بالشفافية، ومحافًظا على مرتبته العليا على مؤشر  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وظل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

". ولطالما بحث برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بفعالية Publish What You Fundشفافية المعونة لحملة انشــر مــا تمــول "

الموردين لمعالجة القضايا المتعلقة عن ُسبُل مجابهة التحدي المتمثل في اعتماد التقرير الموحد لإلنجاز، وحث لجنة استعراض 

 بأوجه الضعف الواردة في بيانات الموردين والمشتريات.

وأعادت نائبة المديرة التنفيذية )الشؤون اإلدارية( لصندوق األمم المتحدة للسكان تأكيدها على التزام الصندوق بمعالجة  .86

واإلسراع في حلها، وباألخص القضايا المتعلقة بالتحديات النظامية القضايا محل االهتمام التي طرحها مجلس مراجعي الحسابات 

والمتكررة. كما عمل صندوق األمم المتحدة للسكان على تحديد المجاالت التي تكتنفها المشكالت والتركيز على منع تلك المشكالت 

ت جديدة، بل تتضمن الجهود المبذولة قبل وقوعها، وذلك بجملة ُسبُل منها إذكاء الوعي. ولم يقتصر ذلك على اعتماد سياسا

لتيسير عملية إذكاء الوعي من خالل مقاطع الفيديو والبيانات التي تُصدرها اإلدارة العليا والممارسون. وقد الحظت أيًضا نائبة 

زيادة عدد تمكن من حشد موارد إضافية بعدة ُسبل، من ضمنها  2017المدير التنفيذي أن صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

المانحين الذين يأمل اإلبقاء عليهم. سيُحدِّث صندوق األمم المتحدة للسكان المجلس الوضع المحاسبي والمالي قبل الدورة السنوية 

 .2018لعام 

أكد المستشار القانوني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع أن المكتب سيُعلم المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في  .87

؛ 2021-2018بشأن إدخال نظام إدارة موارد المؤسسة باعتباره محوًرا رئيسيًا لتنفيذ خطة المكتب اإلستراتيجية، للفترة  أعماله

 بهدف الوصول إلى حلول ابتكارية ومتكاملة وتعزيز الرصد اآلني وإعداد التقارير كجزء من الرقابة.
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 .2016ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، التي تناقش تنفيذ توصيات مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة لعام 

__________ 


