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 األول الجزء
 2017 األولى العجدية الدورة

   
 نيويورك في المتحدة األمم مقر في المعقودة

 2017 شبجط/فبراير 3 إلى الثجني/ينجير كجنو   30 من الفترة في
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 التنظيمية المسجئل - أوال 

 اإلمنأأأائي املتحأأأدة األمم لربنأأأامج التنفيأأأ ي للمجلس األوىل العأأأاديأأأة 2017 عأأأا  دورة ُعقأأأدت - 1
 املتحأأدة، األمم مبقر املشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع خلأدمأات املتحأأدة األمم ومكتأأب للسأأأأأأأأأأأأأأأكأأان املتحأأدة األمم وصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق

 جبميع ساجملل رئيس ورحب  2017 شأأأأأباي/فرباير 3 إىل الثاين/يناير كانون  30 من الفرتة يف نيويورك، يف
  اجمللس  بعمل والتزامها قيادته يف ثقتها على وشكرها الوفود

 التالية املكتب أعضأأأأأأأأأأأأأا  اجمللس انتخب التنفي ي، للمجلس الداخلي النظا  من 7 للمادة ووفقاً  - 2
 :2017 لعا  أمساؤهم

 ةالدامنرك  بيرتسني إب السيد  الرئيس: 
 ةليبيا  الناكوع عمر السيد الرئيس: نائب 
 ةاليمن  اجلمايل طالل السيد الرئيس: نائب 
 ةبنما  إيريرا فلوريس إيلينا لورا السيدة الرئيس: نائبة 
 مولدوفا  ةمجهورية بوبوفيتشي كارولينا  السيدة الرئيس: نائبة 

 2017 لعأأأأا  األوىل العأأأأاديأأأأة لأأأأدورتأأأأه العمأأأأل وخطأأأأة األعمأأأأال جأأأأدول التنفيأأأأ ي اجمللس وأقر - 3
(DP/2017/L.1)، 2016 لعأأا  الثأأانيأأة العأأاديأأة الأأدورة تقرير على ووافق (DP/2017/1)  اجمللس واعتمأأد 

 السأأأأأأأأأأأأأنوية للدورة املؤقتة عملال خطة على ووافق (DP/2017/CRP.1) 2017 لعا  السأأأأأأأأأأأأأنوية العمل خطة
   2017 لعا 
 على املتاحة ،DP/2017/2 الوثيقة يف 2016 عا  يف التنفي ي اجمللس اخت هأأأأا اليت القرارات وترد - 4

 املتحدة  لألمم الرمسية الوثائق نظا  ويف اإلمنائي للربنامج الشبكي املوقع
 :2017 عا  يف املقبلة لدوراته التايل الزمين اجلدول على التنفي ي اجمللس ووافق - 5

 2017 حزيران/يونيه 9 إىل أيار/مايو 30 من :2017 لعا  السنوية الدورة 
 2017 أيلول/سبتمرب 11 إىل 5 من :2017 لعا  الثانية العادية الدورة 

 
  

http://undocs.org/ar/DP/2017/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/2017/2
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 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  الخجص الجزء  
 

 بهج المتصلة والمسجئل الُقطرية والبرام  البرنجم ، مديرة بيج  - ثجنيج 
 الشبكي املوقع على ةمتاحة التنفي ي اجمللس أما  االفتتاحية كلمتها  يف الربنامج، مديرة استهلت - 6

 هأاييت  يف البنأا  وإعأادة اإلنعأا  يف اإلمنأائي الربنأامج دور عن بأالفيأديو عرض بتقأدم اإلمنأائي ، للربنأامج
 املنتهيأأأأة الرئيس ونواب الرئيس على وأثنأأأأت انتخأأأأاهبم، على اجلأأأأدد الرئيس ونواب اجمللس رئيس وهنأأأأ ت
 مع سأأأأأأيعمل ألنه اإلمنائي، للربنامج بالنسأأأأأأبة األمهية بالغة السأأأأأأنة ه   أن الربنامج مديرة وذكرت واليتهم 

 أبلغت قد أهنا وذكرت  2021-2018 السنوات يف عمله لتوجيه جديدة اسرتاتيجية خطة لوضع اجمللس
 وشأأأأأأأأأأأأأأأكرت نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  يف الثانية واليتها فرتة هناية يف اإلمنائي الربنامج مغادرة باعتزامها العا  األمني
 واليتها  فرتة طوال دعمه على اجمللس

 وتدابري اإلمنائي الربنامج مسأأأأأأأأأأأأأأأامهات بوصأأأأأأأأأأأأأأأ  فبدأت احلايل، العمل الربنامج مديرة وتناولت - 7
 أجل من نيويورك إعالن ذلك يف مبا ،2016 عا  خالل الرئيسأأأأأأأأأأأأأأية اإلمنائية العمليات لنتائج اسأأأأأأأأأأأأأأتجابته

 األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر والعشأأأأأأأأرين الثانية والدورة اجلديدة، احلضأأأأأأأأرية واخلطة واملهاجرين، الالج ني
 البيولوجي التنوع اتفاقية يف األطراف ملؤمتر عشأأأأأر الثالث واالجتماع، مراكش يف املناخ تغري بشأأأأأ ن املتحدة

 يف املناخ بتغري املتعلقة للمبادرات منف  أكرب هو اإلمنائي الربنامج أن إىل وأشأأأأارت املكسأأأأيك  كنكون،  يف
 حشأأأأأأأأد مع بلدا، 140 نطاق على دوالر بليون 2.8 تتجاوز منح افظةحب اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة

 لديه اإلمنائي الربنامج أن وأضأأأأأافت املشأأأأأرتك  التمويل طريق عن دوالر باليني 5.65 مقدار  إضأأأأأايف مبلغ
 حيث اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة يف اإليكولوجية والنظم البيولوجي التنوع جمال يف حافظة أكرب أيضأأأا
 إضأأأأايف مبلغ حشأأأأد مع منح، شأأأأكل يف دوالر بليون 1.6 بقيمة بلدا 120 يف مشأأأأروع 400 حنو تضأأأأم
  املشرتك  التمويل طريق عن دوالر باليني 5.1 مقدار 

 جيري ال ي الشأأامل السأأياسأأات اسأأتعراض بشأأ ن املتحدة لألمم العامة اجلمعية بقرار يتعلق وفيما - 8
 ملنظومة تريد األعضأأأأأأأأا  الدول أن إىل الربنامج مديرة أشأأأأأأأأارت ،2020-2017 للفرتة سأأأأأأأأنوات أربع كل

 كما   2030 لعا  املسأأأأأأأتدامة التنمية خطة لتنفي  ومتكامال متسأأأأأأأقا دعما تقد  أن اإلمنائية املتحدة األمم
 سأأأأأأأأأأأعيا سأأأأأأأأأأأيلز ، وأنه الركب، عن أحد يتخل  أال هو 2030 عا  خلطة اجلامع املبدأ أن على شأأأأأأأأأأأددت

 النزعات على تتغلب وأن املتحدة األمم ميثاق خالل من املتحدة األمم منظومة تعمل أن ذلك، لتحقيق
 وك لك املشأأأأأأرتكني، والتخطيط التحليل قدرات تعزيز جيري أنه إىل أشأأأأأأارت الغاية، هل   وحتقيقا االنعزالية 

 كما  املشأأرتكني  والتقييم الرصأأد وتعزيز السأأنوات، املتعدد املشأأرتك والتمويل املشأأرتكة الربجمة اسأأتخدا  تعزيز
 اجلهة بصأأأأأفته اإلمنائي، الربنامج أن أكدت كما  النتائج  عن املشأأأأأرتك اإلبالغ وتواتر الشأأأأأفافية تعزيز جيري
 مع والحظت، النظا ، مصأأأأأروفات معظم لسأأأأأداد املناسأأأأأب الكيان هو املقيمني، املنسأأأأأقني نظا  تدير اليت

 وأعربت التكلفة  من يسأأأري جز  ملقابلة املنظومة أجزا  مجيع من دعم تلقي يف صأأأعوبة من يواجه ما ذلك،
 إىل الربنامج مديرة أشأأأارت بالتمويل، يتعلق وفيما املسأأأ لة  ه   مسأأأتقل اسأأأتعراض يعاجل أن يف األمل عن
 خطة لتنفي  التمويل خيارات خمتل  نشأأأأأأأأأأأأأأط حنو على تسأأأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأأأ  اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة أن

 هلا تابع مشأأأأأرتك صأأأأأندوق إلنشأأأأأا  النهائية املراحل على تعك  اإلمنائية اجملموعة ب ن وأفادت 2030 عا 
 على املسأأأأأتدامة التنمية افأهد تنفي  لدعم متكاملة سأأأأأياسأأأأأة توفري سأأأأأييسأأأأأر مما ،2030 عا  خبطة معين

 القطري  الصعيد
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 اجلديدة اإلمنائي الربنامج اسأأرتاتيجية وضأأع يف مطرد تقد  إحراز جيري أنه الربنامج مديرة وذكرت - 9
 يف تتمثأأل اليت احلأأاليأأة الرؤيأأة على سأأأأأأأأأأأأأأأرتتكز اجلأأديأأدة اخلطأأة رؤيأأة أن وأكأأدت  2021-2018 للفرتة

 آن يف واالسأأأأأتبعاد، املسأأأأأاواة عد  أوجه من كبري  بشأأأأأكل واحلد الفقر على القضأأأأأا  على البلدان مسأأأأأاعدة
 اخلطة صأأأأأأأأأأأأأأأياغة على يؤثر أن احملتمل من العاملية االجتاهات بعض ظهور أن إىل أشأأأأأأأأأأأأأأأارت أهنا بيد معا 

 والتشأأأريد العني ، والتطرف املطولة، لألزمات التصأأأدي إىل احلاجة ةأ  ذلك يف مبا اجلديدة، االسأأأرتاتيجية
 مبعاجلتها، العاملية وااللتزامات املناخ لتغري عمقا تزداد اليت واآلثار ةب  الكربى؛ النزوح وحركات القسأأأأأري،

 الكربون؛ واملنخفض الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأأل للنمو جأأأأديأأأأدة بنمأأأأاذ  واألخأأأأ  العأأأأاجأأأأل التكي  دعم إىل يأأأأدعو ممأأأأا
 وزيادة ةد  وفرص؛ حتديات من به يرتبط وما النامية، البلدان يف وخباصأأأة السأأأريع، احلضأأأري والتوسأأأع ة  
 والتماسك البشرية والتنمية واحلوكمة االقتصاد على وتداعياهتا البلدان من العديد داخل املساواة عد  أوجه

 وترتيبات اإلمنائية الفاعلة للجهات الواسع النطاق من اإلمنائي الربنامج يستفيد ب ن وتعهدت االجتماعي 
 للمسأأأأأأأأأأأأأاعدة مكمال باعتبار  اجلنوب بلدان بني فيما التعاون دور زيادة ذلك يف مبا حاليا، املتاحة التمويل
  الرمسية  اإلمنائية

 ودعم والتسأأأأأأأأأأأأأأأريع التعميم بعثأأأأات” قأأأأاد قأأأأد اإلمنأأأأائي الربنأأأأامج بأأأأ ن الربنأأأأامج مأأأأديرة وأفأأأأادت - 10
 الرامي اإلمنائية اجملموعة هنج مع متشأأأأأأأيا وذلك املاضأأأأأأأية، السأأأأأأأنة يف بلدان تسأأأأأأأعة لتشأأأأأأأمل “السأأأأأأأياسأأأأأأأات

 أنه وذكرت  2030 عا  خطة تنفي  أجل من السأأياسأأات ودعم القطري الدعم تقدم وتسأأريع تعميم إىل
 الربنامج ملسأأأأأأأأأأأأأأأامهة أخرى جماالت ووصأأأأأأأأأأأأأأأفت النهج  ذلك إطار يف 2017 عا  يف بعثة 40 إيفاد يُعتز 

 عن نيابة العمل محلة بإدارة قيامة إىل إضأأأأأأأأأافة املسأأأأأأأأأتدامة، التنمية أهداف بشأأأأأأأأأ ن احملرز التقد  يف اإلمنائي
 ودعم املسأتدامة، التنمية ألهداف حمددة عاملية مؤشأرات وضأع ذلك ومشل اإلمنائية  املتحدة األمم منظومة
 جتري اليت البلأأدان إىل التقنيأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة وتقأأدم لتحقيقهأأا، الوطنيأأة قأأدراهتأأا وحتسأأأأأأأأأأأأأأأني تقييم يف البلأأدان

   2017 متوز/يوليه يف املستوى الرفيع السياسي املنتدى يف طوعية وطنية استعراضات
 جهود على التنفي ي اجمللس ف طلعت األزمات، حاالت يف العمل إىل التنفي ية املديرة وانتقلت - 11

 وجنوب والصأأأأأأأأأأأأأأومال واليمن وليبيا والعراق واألردن ولبنان السأأأأأأأأأأأأأأورية العربية اجلمهورية يف اإلمنائي الربنامج
 وغامبيا  ونيجرييا الوسطى أفريقيا ومجهورية السودان

 أن وذكرت والعمليأات  للربامج اإلمنأائي الربنأامج تقييمأات خمتل  عن الربنأامج مأديرة أبلغأت مث - 12
 قد املسأأأأتقل التقييم ومكتب والتحقيقات احلسأأأأابات مراجعة مكتب يقود  ال ي املؤسأأأأسأأأأية الفعالية تقييم

نا الحظ  إثر أحرز، قد اإلمنائي الربنامج أن ذكرت ذلك، إىل وإضافة القطرية  الربامج وثائق نوعية يف حتسُّ
 احلسأأأأأابات مراجعة تقارير من سأأأأأنة 11 ،2015 األول/ديسأأأأأمرب كانون  يف املنتهية للسأأأأأنة مراجعة أحدث
 عموما اإلجيايب التقييم الربنامج مديرة الحظت كما  املتحدة  األمم حسأأأأأأأأأأابات مراجعي جملس من النظيفة

 السأأأأأأأأياسأأأأأأأة جمال يف اجملمعة واألموال للميزانية املباشأأأأأأأأر الدعم إطار يف التجريبية اإلمنائي الربنامج ألنشأأأأأأأأطة
 واألموال القطاعية امليزانيات من املقد  الدعم ألمهية نظرا صأأأالحيتها، متديد الربنامج سأأأيطلب اليت العامة،
   2030 عا  خطة تنفي  يف اجملمعة

 الصأأأأأأأأأأأدد، ه ا ويف العادية  املوارد يف الشأأأأأأأأأأأركا  ملسأأأأأأأأأأأامهات تقديرها عن الربنامج مديرة وأعربت - 13
 اليت الدول إىل انضأأمت واليت العادية، املوارد يف مسأأامهاهتا زادت اليت األعضأأا  بالدول خصأأوصأأا أشأأادت

 للموارد السأأنوات متعدد بتمويل التزمت واليت إليها، لالنضأأما  عادت أو العادية املوارد يف مسأأامهات تقد 
 الربنامج جهود ووصأأأأأأأأأأأفت اإلمنائي  للربنامج اجلديدة التمويل نواف  يف املسأأأأأأأأأأأامهني شأأأأأأأأأأأكرت كما  العادية 
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 الدولية املالية املؤسأأأأأأسأأأأأأات من التمويل تدفقات إمجايل أن ف كرت موارد ، قاعدة تنويع إىل الرامية اإلمنائي
 للهأأدايأأا جأأديأأدا برنأأاجمأأا ذكرت كمأأا   2016 عأأا  يف املأأائأأة يف 44 بنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأة زاد قأأد اإلمنأأائي الربنأأامج إىل

 للتربع الرقمي اخلري منصأأأأة وإطالق احملتملني، الشأأأأركا  أوسأأأأاي يف اإلمنائي الربنامج وجه إبراز عزز الكربى،
 من مباشأأرة مسأأامهة أول إىل االنتبا  وّجهت وأخريا، السأأعودية  العربية اململكة تدعمها اليت اإلنرتنت، عرب

 اليابانية  االبتكار شبكة قدمتها العادية، املوارد يف اخلاص القطاع
 قرار اختاذ اجمللس، أما  األخري بياهنا يف الربنامج مبديرة يشأأيد وهو التنفي ي، اجمللس رئيس واقرتح - 14

 قيأأأادهتأأأا على وأثنأأأت الربنأأأامج مبأأأديرة الوفود وأشأأأأأأأأأأأأأأأأأادت وواليتهأأأا  الربنأأأامج ملأأأديرة رالتقأأأدي عن لإلعراب
 اإلمنائي  للربنامج

 العهد  احلديثة اإلمنائية العمليات لنتائج اإلمنائي الربنامج اسأأأأأأأأأتجابة تدابري بعرض الوفود ورحبت - 15
 الشأأأأأأامل باالسأأأأأأتعراض املتعلق القرار وروح بنص اإلمنائي الربنامج بتقيد اخلصأأأأأأوص، وجه على وأشأأأأأأادت،

 طويل اسأأأأأرتاتيجيا دليال يوفر باالسأأأأأتعراض املتعلق القرار أن على وشأأأأأددت سأأأأأنوات  أربع كل  جُيرى ال ي
 تنفي  دعم إىل والربامج الصناديق مجيع بدعوة وذلك اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة أعمال ملوا مة األجل
 الربنامج دعم أمهية وأكدت ومنسأأقة  متكاملة بطريقة املسأأتدامة التنمية أهداف وحتقيق 2030 عا  خطة

 خطة إىل وباإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة اإلمنائية  األهداف لتحقيق الوطنية القدرات وتطوير الوطنية التنمية جلهود اإلمنائي
 “الركب عن أحد ختل  عد ” بأأأأأأ تقضي اليت اجلامعة الوالية تكون أن حتمية الوفود أبرزت ،2030 عا 

 والسياقات االحتياجات من لطائفة ومستجيبا مرنا يظل أن على اإلمنائي الربنامج وحثت للجميع  شاملة
 الدخل  املتوسأأأأأأطة والبلدان النامية الصأأأأأأغرية اجلزرية والدول منوا البلدان ب قل يتعلق ما ذلك يف مبا القطرية،

 قدوة يكون على اإلمنائي الربنامج وشأأأأأأأأأجعت املقيمني، املنسأأأأأأأأأقني نظا  تعزيز ضأأأأأأأأأرورة الوفود أكدت كما
 من اإلمنائية املتحدة األمم منظومة أعضأأأأأأا  بني فيما وتعاونية مجاعية دينامية بروح األخ  لتشأأأأأأجيع حُتت ى
  والتنسيق  التعاون تعزيز أجل
 أول سأأأأأأأأأتكون 2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأرتاتيجية اإلمنائي الربنامج خطة أن الوفود والحظت - 16

 االسرتاتيجية اخلطة وضع لعملية محاسها عن ف عربت ،2030 عا  خطة إطار يف تُعتمد اسرتاتيجية خطة
 مصأاح جتسأأد خطة لوضأأع وشأأاملة شأأفافة بطريقة الوفود مع العمل على اإلمنائي الربنامج وحثت اجلديدة 

 التنمية أهداف لتحقيق األعضأأأأا  الدول إىل الدعم تقدم سأأأأياق يف خصأأأأوصأأأأا وأولوياهتا، األعضأأأأا  الدول
 فعاليتها، املقبلة االسأأأأرتاتيجية اخلطة فيه تُثبت أن سأأأأيلز  ال ي العاملي الوضأأأأع الوفود ووصأأأأفت املسأأأأتدامة 
 تعميق على اإلمنائي الربنامج وحضت املناخ  وتغري املطولة واإلنسانية األمنية األزمات تداعيات وخصوصا

 على القضأأأا  على الرتكيز مع للجميع، لةالشأأأام التنمية وتعزيز الصأأأمود على القدرة تعزيز يف للبلدان دعمه
 الربنامج الوفود بعض وشأأأأأأأجعت املعوقون  ذلك يف مبا ضأأأأأأأعفا، واألكثر فقرا األشأأأأأأأد الف ات ومتكني الفقر

 أقصأأى وحتقيق النتائج حتقيق يف والفعالية الكفا ة حتسأأني أجل من للعمل جديدة سأأبل إجياد على اإلمنائي
 االسرتاتيجية اخلطط مع االسرتاتيجية خطته وضع تنسيق منها ب ساليب خيدمها، اليت البلدان يف ممكن أثر

 والربامج  الصناديق لسائر
 والربامج للصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأة اخلطط خمتل  وتقأأأدم إعأأداد على الوفود من عأأدد وركز - 17

 العامل املتحدة األمم فريق ونتائج أعمال على إطالعها الوفود تلك وطلبت املتخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأة  والوكاالت
 للمنظمات االسأأأرتاتيجية اخلطط خمتل  وضأأأع عملية يف منسأأأق هنج اختاذ لضأأأمان أنشأأأ  ال ي املشأأأرتك،
 وضأأأأأأأأأأأأأأع مع - بينها وتوائم النهائية مواعيدها املنظمات تسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض أن وطلبت بينها، والتكامل وهيكلها
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 املقرر العمل حلقة موعد من األقل على أسأأأأأأأأأأأأأأأبوع قبل الوفود على توزع وخمططات اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية خيارات
 يشأأأأأأأأرح “افتتاحيا” فرعا تتضأأأأأأأأمن أن ينبغي خطة كل  أن على وشأأأأأأأأددت  2017 آذار/مارس يف عقدها
 أشأأأأأأار صأأأأأألة، ذات مالحظة ويف منظمة  لكل احملددة واملسأأأأأأامهة اإلمنائية اجملموعة به توصأأأأأأي ال ي النهج

 شأأ نه من ه ا ألن كاف،  بوقت دوراته قبل الوثائق تلقى إذا أفضأأل بشأأكل سأأيعمل اجمللس أن إىل البعض
 بنا   حنو على االستجابة وتعزيز التفكري إمعان ييسر أن

ن ب وجه الوفود وأقرت - 18  نفسأأأأأأأه، الوقت ويف نتائجها  عن واإلبالغ العمليات شأأأأأأأأفافية يف التحسأأأأأأأأّ
 على للحاالت السأأأريعة االسأأأتجابة يف واملرونة والكفا ة الفعالية حتسأأأني مواصأأألة أمهية على الوفود شأأأددت

 أجل من القطرية املتحدة األمم أفرقة بني فيما التنسأأأأأأأأأأأأأأأيق تعزيز إىل كثرية  وفود ودعت القطري  الصأأأأأأأأأأأأأأأعيد
 عمليات مع إصأأأالحه عملية تزامن اإلمنائي الربنامج حيسأأأن أن الوفود بعض وطلبت األدا   توحيد حتسأأأني
 املتحدة األمم منظومة نطاق على احملرز التقد  رصد من األعضا  الدول لتمكني والربامج، الصناديق سائر

 أيسر  حنو على اإلمنائية
 أن إىل مشأأرية األخرى، باملوارد مقارنة العادية املوارد نسأأبة اخنفاض إزا  قلقها عن الوفود وأعربت - 19

 كأافية  عأاديأة موارد توافر أمهيأة تأ كيأد وتزيأد اإلمنأائي الربنأامج واليأة حيويأة تربز الراهنأة اإلمنأائيأة التحأديأات
 اإلمنائي، الربنامج موارد قاعدة توسأأأأأأأأأأأأأيع إىل الرامية اجلهود على الوفود وأثنت هبا  التنبؤ وميكن ومسأأأأأأأأأأأأأتقرة
 وتوسأأأأأأأأأأيع للتمويل، جديدة ومناذ  املسأأأأأأأأأأتفيدة، البلدان مع جديدة متويل برتتيبات األخ  منها ب سأأأأأأأأأأاليب

 جلهود دعمها عن الوفود أعربت كما  اخلاص  والقطاع الدولية املالية املؤسسات يشمل مبا الشركا ، قاعدة
 الربنامج وشأأأأأأأأأأأأأأأجعت الثالثي  والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون تعزيز إىل الرامية اإلمنائي الربنامج
 املأالية االجتأاهأات ملواجهأة التكي  على القأدرة اجلأديأدة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأة اخلطأة يف يُأدر  أن على اإلمنأائي
 ركا  الش مشهد وتغري اجلديدة

 بش ن املفيدة تعليقاهتا على وخاصة بياناهتا، على الوفود الربنامج مديرة شكرت ذلك، على وردا - 20
 بتلبية اإلمنائي الربنامج التزا  وأكدت  2021-2018 للفرتة اإلمنائي للربنامج املقبلة االسأأأأأأأرتاتيجية اخلطة

 املخاطر إىل وأشارت الدخل  املتوسطة والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والدول منوا البلدان أقل احتياجات
 أنشأأأطة برجمة صأأأميم يف الفقر على القضأأأا  يبقى ب ن وتعهدت العني ، والتطرف املناخ تغري يفرضأأأها اليت

 والربامج الصأأأأأناديق سأأأأأائر مع بنشأأأأأاي يعمل اإلمنائي الربنامج أن الربنامج مديرة وذكرت اإلمنائي  الربنامج
 إطار وضأأع يف املشأأاركة ذلك يف مبا سأأنوات، أربع كل  جُيرى ال ي باالسأأتعراض املتعلق القرار تنفي  لتنسأأيق

 على األعضأأأا  الدول شأأأكرت وأخريا، بالشأأأفافية  اإلمنائي الربنامج التزا  اسأأأتمرار أيضأأأا وأكدت مشأأأرتك 
 ضأأأأأأأأأأأأروريا يعد به التنبؤ ميكن ال ي التمويل أن إىل ف شأأأأأأأأأأأأارت اإلمنائي، للربنامج كافية  موارد بتوفري التزامها

 ردها الربنامج مديرة وختمت فعال  حنو على لألزمات التصأأأأأدي من اإلمنائي الربنامج يتمكن أن لضأأأأأمان
 للمنظمة  بقيادهتا القوية إشادهتا على جمددا الوفود بشكر

 مديرة كالرك،  هيلني للسيدة التقدير عن اإلعراب بش ن 2017/1 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 21
   2017-2009 اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج
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 الصلة ذات والمسجئل القطرية البرام   
ديرانال   وقأد  اإلمنأائي  بأالربنأامج املعأاون الربنأامج مأدير البنأد قأد  - 22  اإلمنأائي للربنأامج اإلقليميأان مأُ

 بوتسأأأأأأأأأأأوانا القطرية الربامج وثائق مشأأأأأأأأأأأاريع عن تفاصأأأأأأأأأأأيل وأفريقيا الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا
  وهاييت  وتشاد

 وبوتسأأأأأأأأأأأأأأأوانا التالية: القطرية الربامج ،2014/7 لقرار  وفقا وأقر، التنفي ي اجمللس واسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض - 23
(DP/DCP/BWA/2) وتشأأأأاد (DP/DCP/TCD/3) وهاييت ألفريقيا، بالنسأأأأبة (DP/DCP/HTI/3) بالنسأأأبة 

 الكارييب  البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا
  

 التقييم - ثجلثج 

 اإلمنائي امجالربن إسها  تقييم وعرض البند اإلمنائي الربنامج يف املستقل التقييم مكتب مدير قد  - 24
 بالربنامج والسأأأأأياسأأأأأات الربامج مكتب مدير وعرض  (DP/2017/4) أسأأأأأبابه ومعاجلة الفسأأأأأاد مكافحة يف

  (DP/2017/5) أسبابه ومعاجلة الفساد مكافحة يف اإلمنائي الربنامج إسها  تقييم على اإلدارة رد اإلمنائي
 اإلمنائي الربنامج بإسأأأأأأأأها  املتعلق لتقرير  تقديراً  املسأأأأأأأأتقل التقييم مكتب اجمللس أعضأأأأأأأأا  وشأأأأأأأأكر - 25
 لردها  تقديراً  اإلدارة وعلى أسأأأأأأأأأأأأأأأبابه، ومعاجلة الفسأأأأأأأأأأأأأأأاد مكافحة يف اإلمنائي الربنامج إسأأأأأأأأأأأأأأأها  تقييم يف

 ف ثنت املشأأأأأأروعة، غري املالية التدفقات مكافحة أمهية على تشأأأأأأدد 2030 عا  خطة أن الوفود والحظت
 يف الفسأأاد مكافحة تدابري إدما  خالل من الصأأدد ه ا يف قيادي بدور الضأأطالعه اإلمنائي الربنامج على
 الفسأأأأأاد، ملكافحة شأأأأأاملة اسأأأأأرتاتيجية وضأأأأأع يف الشأأأأأروع على اإلمنائي الربنامج وحثت وسأأأأأياسأأأأأاته  براجمه
 املوارد بشأأأح أقرت ول ن الفسأأأاد  مكافحة مبادرات بشأأأ ن أفضأأأل نتائج حتقيق على الداخلية قدراته وتعزيز
 الفساد مكافحة تعميم معه يتع ر مما الفساد، مكافحة املخصصة للمبادرات القطري الصعيد على املتاحة

 جديدة متويل مصأأأادر حشأأأد يف سأأأباقا يكون أن على اإلمنائي الربنامج شأأأجعت فقد القطاعات، مجيع يف
 املتحدة األمم ومكتب الدويل البنك قبيل من اإلمنائية، الفاعلة اجلهات سأأأأأأأأأأأأأائر مع تآزر أوجه التماس ويف

  واجلرمية  باملخدرات املعين
 وملكية قوية سأأأياسأأأية إرادة هناك تكون حيثما جهود  تركيز على اإلمنائي الربنامج الوفود وحثت - 26

 مكافحة أن وأكدت فحسأأأأأأأأأأأب  متثيلي أسأأأأأأأأأأأاس على ذلك فعل من بدال الفسأأأأأأأأأأأاد، مكافحة خلطة وطنية
 أسأأأأأأأاس على ،2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأرتاتيجية اإلمنائي الربنامج خطة حمور تكون أن ينبغي الفسأأأأأأأاد
 يف اإلمنأأأائي الربنأأأامج عمأأأل تركيز حمور تكون أن وينبغي املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأأة، التنميأأأة أهأأأداف من 16 اهلأأأدف

 تعميم ضأأأأأأأأأمان إىل اإلمنائي الربنامج الوفود دعت كما  اهلشأأأأأأأأأة  كالدول  العالية، املخاطر ذات السأأأأأأأأأياقات
 الفساد  مكافحة جمال يف عمله صلب يف كاف  بشكل املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة

 سأأأأأأأأأأأأأأأيبحث الربنامج أن اإلمنائي بالربنامج املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل التقييم مكتب مدير أكد ذلك، على وردا - 27
 بتسأأأأأأأأأأأأأأأليط حظي اإلمنائي الربنامج أن رغم أنه وأكد املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة  الربامج من مزيد يف لالخنراي فرص عن

 التخفيضأأات بسأأبب اجلهود تلك قيِّدت فقد العاملي، وضأأعه بسأأبب الفسأأاد ملكافحة جهود  على الضأأو 
  العادية  املوارد يف

 أظهرت قد احلكومات من العديد أن اإلمنائي بالربنامج والسأأأأياسأأأأات الربامج مكتب مدير وذكر - 28
 وأشار الصأدد  ه ا يف األعضأا  الدول ومع املتحدة األمم منظومة مع والعمل الفسأاد، ملكافحة اسأتعدادا

http://undocs.org/ar/DP/DCP/BWA/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TCD/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/HTI/3
http://undocs.org/ar/DP/2017/4
http://undocs.org/ar/DP/2017/5


E/2017/35 
 

 

13/134 18-18415 

 

 أفرقة من فعالية أكثر الشأأأأأأأأأأأأأأأفافة والعمليات املفتوحة البيانات أن بينت قد اإلمنائي الربنامج حبوث أن إىل
 اإللكرتونية احلوكمة جمايل يف اإلمنائي الربنامج أعمال ووصأأأأأأأأأ  الربملانية، الفسأأأأأأأأأاد مكافحة وجلان الرصأأأأأأأأأد
 املؤسسي اإلصالح جهود يف أعمق حنو على الفساد مكافحة أعمال بإدما  وتعهد التكنولوجية، واحللول
 جهود إىل مشأأأأأريا القطري، الصأأأأأعيد على الفسأأأأأاد مكافحة مبادرات على أمثلة عدة وقد  نطاقا  األوسأأأأأع

 بشأأأأأ ن األطفال لتثقي  غابون ويف الشأأأأأفافية، لتعزيز بنما ويف الطبيعية، املوارد حلماية املكسأأأأأيك يف ب لت
 للربنامج العادية املوارد من املائة يف 4 حنو أن ذكر وأخريا، اليومية  احلياة على هبا الفسأأأأأأاد يؤثر اليت الطرق

 متول السأأأأأال  بنا  يف األعضأأأأأا  الدول مسأأأأأامهات أن والحظ الفسأأأأأاد، مكافحة أعمال على يُنفق اإلمنائي
 الفساد  مكافحة مبادرات أيضا
 يف اإلعاقة ملسأائل الشأاملة التنمية تقييم اإلمنائي بالربنامج املسأتقل التقييم مكتب مدير عرض مث - 29

 اإلدارة رد اإلمنائي بالربنامج الربامج ودعم السأأياسأأات مكتب مدير وقد   (DP/2017/6) اإلمنائي الربنامج
  (DP/2017/7) اإلمنائي الربنامج يف اإلعاقة ملسائل الشاملة التنمية تقييم على
 اإلعاقة ذوي األشأأأأأأأأأأأأأأأخاص حقوق اتفاقية يف اإلمنائي الربنامج مسأأأأأأأأأأأأأأأامهات على الوفود وأثنت - 30
 املتعلقة والسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأاتية القانونية لألطر الشأأأأأأأأأأاملة التحسأأأأأأأأأأينات دعم يف اآلن حىت إجنازات من حققته وما

 ذوي األشأأأأأأخاص مصأأأأأأاح عن الدفاع له يتيح جيد وضأأأأأأع يف اإلمنائي الربنامج أن إىل وأشأأأأأأارت باإلعاقة 
 الشأأأأأاملة والسأأأأأياسأأأأأات الربجمة لتعزيز مقيم كمنسأأأأأق  دور  اسأأأأأتخدا  على اإلمنائي الربنامج وحثت اإلعاقة،
 االسأأأأأرتاتيجية اخلطة تشأأأأأمل أن الوفود وطلبت اإلمنائية  املتحدة األمم منظومة نطاق على اإلعاقة ملسأأأأأائل
 مقرتنة اإلعاقة، ملسأأائل شأأاملة واضأأحة ومبادرات وغايات أهدافا 2021-2018 للفرتة اإلمنائي للربنامج

 على اإلمنائي الربنامج وحثت التقييم  توصأأأأأأأأأأأيات ضأأأأأأأأأأأو  على األعمال جبدول قدما للمضأأأأأأأأأأأي عمل خبطة
 البيانات وحتليل مجع تعزيز عن فضأأأأأأأأال نفسأأأأأأأأه، هو موظفيه وقوا  مرافقه يف اإلعاقة إلدما  األولوية إعطا 

 اإلعاقة  ذوي األشخاص عن
 الفساد مكافحة يف اإلمنائي الربنامج إسها  تقييم بش ن 2017/2 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 31

 اإلدارة  ورد اإلمنائي الربنامج يف اإلعاقة ملسائل الشاملة التنمية وتقييم اإلدارة؛ ورد أسبابه ومعاجلة
  

 واإلدارة الميزانية وشؤو  المجلية الشؤو  - رابعج 

 األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأة تقييم وعرض اإلمنأأائي بأأالربنأأامج اإلداريأأة اخلأأدمأأات مكتأأب مأأدير نأأائأأب البنأأد قأأد  - 32
 للميزانية  املباشر الدعم سياسة إطار يف هبا املضطلع التجريبية

 املرنة االسأأأأأأتجابات ضأأأأأأمن للميزانية املباشأأأأأأر الدعم وأقروا التقييم  بتقرير اجمللس أعضأأأأأأا  ورحب - 33
 الربنامج الوفود حثت نفسأأأأأأأأأأه، الوقت ويف  2030 عا  خلطة دعمه يف اإلمنائي للربنامج املتاحة واألدوات
 ووضأأأأأع القدرات تطوير مسأأأأأاندة هو للميزانية املباشأأأأأر للدعم الرئيسأأأأأي الدور يكون أن كفالة  على اإلمنائي

 استثنائية حاالت على القطاعية امليزانية دعم طريقة استخدا  يقتصر وأن الوطين، الصعيد على السياسات
 جبال   اإلمنائي الربنامج أدوار فيه وتبني بوضوح، عنه يُعرب طلب إىل استنادا

 أن اجمللس ألعضأا  اإلمنائي بالربنامج اإلدارية اخلدمات مكتب مدير نائب أكد ذلك، على وردا - 34
 الضأأأأأأأوابط من مسأأأأأأأتويات عدة ووصأأأأأأأ  اسأأأأأأأتثنائية  حاالت يف إال يسأأأأأأأتخد  لن للميزانية املباشأأأأأأأر الدعم

 املوق ، ه ا لت كيد وتكرارا للميزانية  املباشأأأأأأأأأأأر الدعم بتقدم املرتبطة املخاطر ختفي  وضأأأأأأأأأأأوابط الداخلية
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 للربنامج التابعني ألفريقيا، اإلقليمي واملكتب اهلادئ واحمليط آلسأأأأأأأأأأأأأأأيا اإلقليمي املكتب مدير من كل  أكد
 دعم لتعزيز وطين طلأأب على بنأأا  إال الطريقأأة هأأ   يسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأد  ال اإلمنأأائي الربنأأامج أن للوفود اإلمنأأائي،

  اخلدمات  لتقدم أموال لتوفري وليس السياسات،
 إطار يف هبا املضأأأأأأأطلع التجريبية األنشأأأأأأأطة تقييم بشأأأأأأأ ن 2017/3 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 35

  للميزانية  املباشر الدعم سياسة
  

 للس ج  المتحدة األمم بصندو  الخجص الجزء  
 
 بهج المتصلة والمسجئل الُقطرية والبرام  التنفي  ، المدير بيج  - خجمسج 

 الصأأأأأأندوق مشأأأأأأاركة إىل االنتبا  التنفي ي، اجمللس أما  بيانه يف للصأأأأأأندوق، التنفي ي املدير وجه - 36
 بعد ملا والتنمية للسأأأأأأأأأأأأأأكان الدويل املؤمتر وخطة 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة تنفي  يف النشأأأأأأأأأأأأأأطة

 اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة مؤسأأأسأأأات سأأأائر مع وثيق بتعاون الصأأأندوق يتابعهما اللتني ،2014 عا 
 هبا تضطلع اليت التنفي ية األنشطة لسياسة سنوات أربع كل  جيري ال ي الشامل االستعراض مع يتسق ومبا

  71/243 العامة اجلمعية قرار يف املبني النحو على ،2016 لعا  التنمية أجل من املتحدة األمم منظومة
 الصأأأأأأأأأأندوق خطة يف أولويتني أعلى مها سأأأأأأأأأأيظالن املرأة ومتكني نياجلنسأأأأأأأأأأ بني املسأأأأأأأأأأاواة أن على وشأأأأأأأأأأدد

 نُظِّمت عمأل حلقأة يف ت كيأد  أعيأد ال ي النحو على ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأة
 اخلطة أن على الضو  وسلط  2016 األول/ديسمرب كانون  يف االسرتاتيجية اخلطة بش ن اجمللس ألعضا 

 أيضا ي خ  الصندوق أن وذكر املصلحة  أصحاب مجيع مع وثيق بتعاون صيغت قد اجلديدة االسرتاتيجية
 على بالعمل اإلمنائية املتحدة األمم جملموعة التابع االسأأأأأأأأرتاتيجي التخطيط فريق يف لإلسأأأأأأأأها  املبادرة بزما 
 2030 عا  خطة مع اإلمنائية املتحدة األمم منظومة ملؤسأأأأأسأأأأأات االسأأأأأرتاتيجية اخلطط ملوا مة مجاعي حنو

 بينها  فيما الرتابط وحتقيق سنوات، أربع كل  جيري ال ي واالستعراض املستدامة التنمية وأهداف

 موقع سأأأأأأرتسأأأأأأ  2021-2018 للفرتة االسأأأأأأرتاتيجية الصأأأأأأندوق خطة أن التنفي ي املدير وأكد - 37
 قوية أدلة بقاعدة مسأأأأأأأأأأتهدية حتويلية، نتائج حتقيق على وسأأأأأأأأأأرتكز ،2030 عا  خطة إطار يف الصأأأأأأأأأأندوق
 تقد  أحرز حني ويف العاملية  واإلنسانية اإلمنائية لألوضاع االستجابة يف الصندوق، تركيز ببؤرة ومسرتشدة

 والبي ة التمويلية، القيود خصأوصأا حتديات، يواجه الصأندوق يزال فال األ ، صأحة تعزيز يف سأيما ال كبري،
 جمال يف والرتاجع اإلنسأأأأانية، االحتياجات وتفاقم للتشأأأأرد، التارخيية واملسأأأأتويات املسأأأأتقرة، غري السأأأأياسأأأأية

 من الصأأأأندوق يتمكن أن ولضأأأأمان اجلنسأأأأني  بني واملسأأأأاواة اإلجنابية واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأية الصأأأأحة
 املوارد متويل وزيادة الصأأأأأأأأأأأأأندوق بتمويل بالتزاماهتم بالوفا  اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأا  ناشأأأأأأأأأأأأأد بواليته، االضأأأأأأأأأأأأأطالع

 اليت واجلارية األخرية شأأأأأأأأأأأأأأأ التق تدابري ملقابلة خصأأأأأأأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأا وذلك أمكن، إن العادية، ةاألسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأية 
 الصندوق  اخت ها

 وحتسأأأأني التكالي  خلفض سأأأأبل اسأأأأتكشأأأأاف يواصأأأأل الصأأأأندوق أن إىل التنفي ي املدير وأشأأأأار - 38
 املوظفني قدرات وحترير العمليات، وتبسأأأأأأأأيط الشأأأأأأأأواغر، وجتميد التكالي ، أطر حتديد خالل من الكفا ة

 هنج واختاذ واحمللية، العاملية البي ات يف التغريات ملعاجلة األعمال منوذ  تعديل اجلهود تلك ومشلت د واملوار 
 يف متويله واسرتاتيجيات املالية شؤونه الصندوق يكي  وباملثل، القطرية  لالحتياجات مال مة وأكثر متميز
 فرص بنا  ومواصأأأألة املاحنة اجلهات قاعدة توسأأأأيع مع املتغرية، والفرص املالية القيود ملواجهة اجلديدة اخلطة
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 باالقرتان بديلة، موارد لتعب ة اجلهود تضأأأأأأأأأأأافر ذلك يف مبا الثالثي، والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون
 التنظيمي  الصعيد على واألدا  والكفا ة الفعالية حتسني مع
 دور أدا  على الصأأأأأندوق اجمللس أعضأأأأأا  فيه حث جمال وهو اإلنسأأأأأانية، األعمال صأأأأأعيد وعلى - 39
 واإلجنابية اجلنسأأأأأأية الصأأأأأأحة جمال يف الصأأأأأأندوق خدمات إىل االنتبا  التنفي ي املدير وجه يتزايد، انفك ما

 أفغانسأأأأأأأأتان من ونزاعات، أزمات تشأأأأأأأأهد اليت البلدان يف اجلنسأأأأأأأأاين العن  ذلك يف مبا اإلجنابية، واحلقوق
 إغاثة اجلهود تلك جلبت وقد السأأأأأأأأأأأأأأأورية  العربية اجلمهورية إىل الوسأأأأأأأأأأأأأأأطى أفريقيا مجهورية ومن مايل إىل

 التنمية  إىل األزمة من السلس االنتقال تشجيع مع والشباب، واملراهقني والفتيات النسا  ملاليني ضخمة
 من العديد من واحدا بصأأأأأأأأأأأأفته الصأأأأأأأأأأأأندوق، أن ف برز البيانات، جمال إىل التنفي ي املدير وانتقل - 40

 البيانات نظم دعم يف فريدا دورا يؤدي امليدان، ه ا يف العاملة اإلمنائية املتحدة األمم منظومة مؤسأأأأأسأأأأأات
 من طائفة مع شأأأأأأأأأراكة يف غالبا وذلك واإلجنابية، اجلنسأأأأأأأأأية الصأأأأأأأأأحة وبيانات السأأأأأأأأأكانية البيانات مجع يف

 يؤدي وباملثل، الوطنية  السأأأأأأأأأأأأأكان تعدادات دعم يف سأأأأأأأأأأأأأنة 40 خربة على وارتكازا البيانات، شأأأأأأأأأأأأأبكات
 الدعوة جهود خالل من الدميغرايف العائد من االسأأأأتفادة على البلدان مسأأأأاعدة يف خاصأأأأا دورا الصأأأأندوق
 أديس يف املعقود والعشأأأأأأأرين الثامن األفريقي االحتاد قمة مؤمتر ذلك أمثلة ومن األسأأأأأأأرة، وتنظيم واملشأأأأأأأاركة

 الوعد لتحقيق حيويا عنصأأأأأأأأأأأأأأأرا اجملال ه ا يف الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق عمل ويعد  2017 الثاين/يناير كانون  يف أبابا
 واإلرشأأأأأاد، اآلمنة، األماكن توفري طريق عن املراهقات، على أثرها سأأأأأيما وال ،2030 عا  خلطة التحويلي
 واإلجنابية  اجلنسأأأأية الصأأأأحة وخدمات الشأأأأامل، اجلنسأأأأي والتثقي  احلياتية، واملهارات األمية حمو وفصأأأأول
 كل  يف الفتيات مسأأاعدة يف حامسا دورا الصأأندوق يؤدي أن بكفالة اجمللس أعضأأا  التنفي ي املدير وناشأأد
 والعن ؛ املراهقأات ومحل األطفأال زوا  من محايتهن وعلى فيهأا؛ والبقأا  باملدارس االلتحأاق على مكأان
 أفضل  عامل إجياد على واملساعدة إمكاناهتن كامل  حتقيق وعلى وممارستها؛ حقوقهن معرفة وعلى
 خلطته النهائية الصأأأأأأأأيغة يضأأأأأأأأع إذ للصأأأأأأأأندوق، بالنسأأأأأأأأبة 2017 عا  أمهية اجمللس أعضأأأأأأأأا  وأبرز - 41

 املؤمتر عمل إطار يف واليته تعزز أن ينبغي أهنا أكدوا اليت ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية
 يف الصأأأأأأأأندوق لعمل واملتواصأأأأأأأأل القوي دعمهم عن وأعربوا  2030 عا  وخطة والتنمية للسأأأأأأأأكان الدويل
 والعائد اأُلسرة، تنظيم على الصندوق برتكيز ورحبوا أزمات  تشهد ال اليت وتلك أزمات تشهد اليت البلدان

 التنمية، ألعمال البيانات وتسأأأأخري الصأأأأمود، على القدرة وبنا  السأأأأريعة اإلنسأأأأانية واالسأأأأتجابة الدميغرايف،
 جُيرى ال ي واالسأأأأتعراض ،2030 عا  وخطة والتنمية، للسأأأأكان الدويل املؤمتر مبادئ عليه تنص حسأأأأبما

 التنمية أهداف حتقيق يف الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق لوالية البالغة األمهية وأكدوا  2016 عا  يف سأأأأأأأأأأأأأأأنوات أربع كل
 يف االتسأأأأأأأاق لتحقيق ممتازا إطارا يوفر سأأأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي االسأأأأأأأتعراض أن حني يف املسأأأأأأأتدامة،

  الصندوق  والية لنجاح ضروري عنصر وهو اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة
 األكثر الف ات على والرتكيز اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان حقوق على القائم الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق هنج بقوة الوفود وأيدت - 42

 يف امللحوظ واالخنفاض األ  صأأأأأأأحة جمال يف احملرز التقد  ورغم والشأأأأأأأباب  املراهقات سأأأأأأأيما وال ضأأأأأأأعفا،
 الصأأأأأأأندوق أخرى وفود ودعت اجملال  ه ا يف جهود  لزيادة الصأأأأأأأندوق إىل دعوة ُوجِّهت األمومة، وفيات

 بط  أن آخرون ذكر كما  لإلناث  التناسأأألية األعضأأأا  تشأأأويه على القضأأأا  إىل الرامية اجلهود مواصأأألة إىل
 وقدرة 2030 عا  خطة تنفي  على سأأأأأأأأأألبا تؤثر أن شأأأأأأأأأأ هنا من املتحدة األمم يف اإلصأأأأأأأأأأالح جهود حركة

 الصأأأأأأأأأأأندوق وشأأأأأأأأأأأجعوا املطولة  والنزاعات األزمات حاالت يف سأأأأأأأأأأأيما وال نتائج، حتقيق على الصأأأأأأأأأأأندوق
 طُرحت اليت بالطريقة املنظومة نطاق على االتسأأأأأأأأأاق حتقيق مواصأأأأأأأأألة على اإلمنائية املتحدة األمم ومنظومة
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 اليت الكيفية مناقشأأأأة إىل تطلعهم عن وأعربوا سأأأأنوات، أربع كل  جيري ال ي االسأأأأتعراض يف تكرارها وأعيد
 ذلك يعزز أن سأأأأأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي االسأأأأأأأأأتعراض بشأأأأأأأأأ ن العا  األمني توصأأأأأأأأأيات تنفي  هبا ميكن

 جتسأأأأأأد أن ينبغي 2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة أن الوفود من عدد والحظ  اهلدف
 الوفود تلك شددت كما  الصلة  ذات العا  األمني وتوصيات االتساق بش ن االستعراض مبادئ من كال
 الرصأأأأأأأأأأد وتعزيز والكفا ة املشأأأأأأأأأأرتكة واخلدمات املال مقابل القيمة وحتقيق والشأأأأأأأأأأفافية املسأأأأأأأأأأا لة أمهية على

 على وأثنت عموما  اإلمنائية املتحدة األمم منظومة ومؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات الصأأأأأأأأندوق من لكل بالنسأأأأأأأأبة والتقييم،
 والتنمية، اإلنسأأأأأأانية الشأأأأأأؤون بني الفجوة سأأأأأأد على القيم ولعمله الرائعة اإلنسأأأأأأانية السأأأأأأتجابته الصأأأأأأندوق
 اإلنسأأأأأاين للعمل العاملي القمة مؤمتر يف إليها التوصأأأأأل مت اليت االتفاقات متابعة على الصأأأأأندوق وشأأأأأجعت

  “اإلنسانية األنشطة متويل بش ن الكربى الصفقة” مع يتسق مبا
 اليت األسأأأأاسأأأأية، املوارد اخنفاض اجتا  اسأأأأتمرار إزا  قلقها عن الوفود من العظمى الغالبية وأعربت - 43

 أُبدي وباملثل، بواليته  االضأأأأطالع للصأأأأندوق ليتسأأأأى هبا التنبؤ وميكن مسأأأأتقرة تكون أن جيب أهنا لوحظ
 شأأجعت اجمللس، نطاق وعلى املتعسأأرة  املالية احلالة جرَّا  اإلقليمي الصأأعيد على التخفيضأأات بشأأ ن قلق

 العادية املوارد من قوية قاعدة وجود أن على شأأأأأددت حيث مسأأأأأامهاهتا، زيادة على بعضأأأأأا بعضأأأأأها الوفود
 مصأأأادر السأأأتكشأأأاف جهد  قصأأأارى الصأأأندوق يب ل ب ن أوصأأأت نفسأأأه، الوقت ويف األولوية  هو يظل
 والحظت احمللي  التمويل طريق وعن اخلاص القطاع مع ذلك يف مبا نطاقا، أوسع جديدة وشراكات متويل
 أكثر يعد الوكاالت بني فيما االتسأأأاق حتقيق أن يعين األسأأأاسأأأي التمويل يف االخنفاض اسأأأتمرار أن الوفود
 وتعزيز الوكاالت بني مشأأأرتكة أنشأأأطة يف الخنراطه الصأأأندوق على الوفود وأثنت مضأأأى  وقت أي من أمهية
 جديدة عاملية مبادرة يرعيان أهنما وفدان أعلن ذلك، إىل وإضأأأأأأأأأأأأافة التكي   على وقدرته النسأأأأأأأأأأأأبية مزايا 
 اخلاص  القطاع من مسامهات بتلقي يسمح منربا تضم ،“تقرر هي” تسمى األموال جلمع
 حتليل أن ورأت التنمية  ألغراض البيانات جمال يف الصأأأأأأأأأأأأأندوق بعمل األعضأأأأأأأأأأأأأا  الدول ورحبت - 44

 من الصأأأندوق ولتمكني السأأأياسأأأية واإلرادة الشأأأراكات لبنا  رئيسأأأية سأأأبال تعد وتصأأأنيفها وتبادهلا البيانات
 عمل على باملثل وأُثين  “الركب عن أحد يتخل  ال” حىت ضأأأأأأعفا، الف ات أكثر ومسأأأأأأاعدة اسأأأأأأتهداف
 تغري على ت ثريها ذلك يف مبا السكانية، واملسائل الدميغرافية باالجتاهات املتعلقة البيانات مجع يف الصندوق

 البيانات حتليل يف الصأأأأأأأأأأندوق عمل أن الوفود ورأت األمهية  بالغ عمال باعتبار  اإلنسأأأأأأأأأأان، وحقوق املناخ
 والحظت القطرية  والسأأأأأياقات الظروف خمتل  يف يقدمها اليت املسأأأأأاعدة ُيكيِّ  لكي حيويا عنصأأأأأرا يعد
 وهنجه ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأأرتاتيجية خطته يف هبا ُيسأأأرتشأأأد أن ينبغي واألدلة البيانات أن

 والفعالية  الكفا ة من مزيد انوضأأأأأأأأأأأأأأأم املسأأأأأأأأأأأأأأأتهدفة النتائج حتقيق أجل من وعمله املوارد، بتعب ة اخلاص
 يف منهأأأا ُيسأأأأأأأأأأأأأأأتفأأأاد حبيأأأث ة،اخلطأأأ جوانأأأب مجيع يف والتقييم الرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأد إدمأأأا  أمهيأأأة على وشأأأأأأأأأأأأأأأأأأددت

 والربجمة  التخطيط
 أن والحظأت األقطأار  املتعأددة والربامج املكأاتأب ومثأالأب مزايأا إىل االنتبأا  وفود عأدة ووجهأت - 45

 ةآسأأأأأأأأأأأأأأيا األقطار متعددة مبكاتب الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق فيهما حيتفظ اللتني املنطقتني يف الواقعة البلدان من العديد
 صأأغرية جزرية ودول الدخل متوسأأطة بلدان هي الكارييب ، البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا اهلادئ، واحمليط
 ممّيز هنج إىل حتتا  البلدان وتلك املنطقتني هاتني إن وقالوا اخلارجية  للصدمات بشدة معرضة وهي نامية،
 انتكاس إىل األساسي التمويل اخنفاض يؤدي أن ختشى أهنا الوفود وذكرت اخلاصة  احتياجاهتا مع يتال  

 املوظفني خفض إىل الصأأأندوق واضأأأطرار املنطقتني هاتني يف األنفس بشأأأق حتققت اليت اإلمنائية املكاسأأأب
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 البلدان على سأأأأأأأأأأألبا يؤثر قد األعمال لنموذ  املقرتح التعديل أن من القلق عن البعض وأعرب واخلدمات 
 االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة تعاجلها أن يُؤمل كان  مسأأأأأأ لة وهي النامية، الصأأأأأأغرية اجلزرية والدول الدخل املتوسأأأأأأطة

 تنفي  ويف منوا البلأدان أقأل يف الصأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق عمأل أمهيأة إىل االنتبأا  آخرون ووجأه  2021-2018 للفرتة
 احمللية القدرات بنا  يف خصأأأأوصأأأأا ،2020-2011 للعقد منوا البلدان أقل لصأأأأاح اسأأأأطنبول عمل برنامج

 واإلجنابية  اجلنسية الصحة خدمات جمال يف
 والربامج للصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأة اخلطط خمتل  وتقأأأدم إعأأداد على الوفود من عأأدد وركز - 46

 العامل املتحدة األمم فريق ونتائج أعمال على إطالعها الوفود تلك وطلبت املتخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأة  والوكاالت
 للمنظمات االسأأأرتاتيجية اخلطط خمتل  وضأأأع عملية يف منسأأأق هنج اختاذ لضأأأمان أنشأأأ  ال ي املشأأأرتك،
 وضأأأأأأأأأأأأأأع مع - بينها وتوائم النهائية مواعيدها املنظمات تسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض أن وطلبت بينها، والتكامل وهيكلها
 املقرر العمل حلقة موعد من األقل على أسأأأأأأأأأأأأأأأبوع قبل الوفود على توزع وخمططات اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية خيارات
 يشأأأأأأأأرح “افتتاحيا” فرعا تتضأأأأأأأأمن أن ينبغي خطة كل  أن على وشأأأأأأأأددت  2017 آذار/مارس يف عقدها
 أشأأأأأأار صأأأأأألة، ذات مالحظة ويف منظمة  لكل احملددة واملسأأأأأأامهة اإلمنائية اجملموعة به توصأأأأأأي ال ي النهج

 شأأ نه من ه ا ألن كاف،  بوقت دوراته قبل الوثائق تلقى إذا أفضأأل بشأأكل سأأيعمل اجمللس أن إىل البعض
 بنا   حنو على االستجابة وتعزيز التفكري إمعان ييسر أن

 وماليا سياسيا الصندوق، لوالية القوي دعمها على الوفود التنفي ي املدير شكر ذلك، على وردا - 47
 االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة يف وتوصأأأأأأياهتا تعليقاهتا انعكاس سأأأأأأيضأأأأأأمن الصأأأأأأندوق أن هلا وأكد سأأأأأأوا   حد على

 املتحدة األمم فريق يف نشط بدور القيا  سيواصل الصندوق أن وأضاف  2021-2018 للفرتة اجلديدة
 فحسب، املختلفة للمنظمات االسرتاتيجية اخلطط موا مة على يقتصر لن ذلك إن وقال املشرتك، العامل

 يف حلكومات إىل املسأأأأاعدة قدموت املوارد لتعظيم القطري، الصأأأأعيد على املنسأأأأق التنفي  ضأأأأمان أيضأأأأا بل
 يتعلق فيما تردد بدون عمله سأأأأأأأأأيواصأأأأأأأأأل الصأأأأأأأأأندوق أن اجمللس ألعضأأأأأأأأأا  وأكد  2030 عا  خطة تنفي 

 القائم هنجه وإىل قوي جنسأأاين منظور إىل مسأأتندا اإلنسأأانية، السأأياقات يف سأأيما ال والفتيات، باملراهقني
 والية أن حتديدا ذكر قد والتنمية للسأأأأأأأكان الدويل املؤمتر أن على الضأأأأأأأو  وسأأأأأأألط اإلنسأأأأأأأان  حقوق على

 اليت اإلنسأأأأان، حقوق على شأأأأك بال تسأأأأتند ،“تركيز  بؤرة” ذلك يف مبا عمله، جوانب ومجيع الصأأأأندوق
 مجيع يف ستعمم اإلنسانية االعتبارات أن للمجلس وأكد املرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة أيضا تشمل
 مع املناخ، ومسأأائل النزاعات من كال  سأأتشأأمل حيث ،2021-2018 للفرتة االسأأرتاتيجية اخلطة عناصأأر
 عمل أن على وشدد النامية  الصغرية اجلزرية كالدول  خاصة، بصفة الضعيفة والبلدان املناطق على الرتكيز

 تلك يف أسأأأاسأأأيا عنصأأأرا يعد واسأأأتخدامها، مجعها على التدريب ذلك يف مبا البيانات، جمال يف الصأأأندوق
 أن وأكد النتائج  أفضأأأأأل حتقيق ضأأأأأمان يف ويسأأأأأاعد السأأأأأياسأأأأأات وضأأأأأع يف به ُيسأأأأأرتشأأأأأد حيث اجلهود،

 تنظيم عن فضأأأأال اإلجنابية، واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأية الصأأأأحة جمال يف القيادة تويل سأأأأيواصأأأأل الصأأأأندوق
 ثالث من سلسلة يف األوىل هي 2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة أن إىل ف شار األسرة،
 اجلميع حصأأول أن وذكر  2030 عا  خطة سأأريان فرتة طوال الصأأندوق عمل سأأتوجه اسأأرتاتيجية خطط
 اخلطط مجيع حمور سأأأأأأأأيكون األسأأأأأأأأرة وتنظيم اإلجنابية واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأأأأأية الصأأأأأأأأحة خدمات على

 وهتميشأأأا  ضأأأعفا األكثر للف ات وخصأأأوصأأأا والتنفي ، السأأأياسأأأات من كل  يف املقبلة، الثالث االسأأأرتاتيجية
 الثامن األفريقي االحتاد قمة مؤمتر يف أُطلقت اليت احلركة، يف نشأأأأأأأأأأأط شأأأأأأأأأأأريك الصأأأأأأأأأأأندوق أن إىل وأشأأأأأأأأأأأار

 وشأأدد  2020 عا  يف األسأأرة تنظيمل العاملية املبادرة تنشأأيط إىل والرامية أبابا، أديس يف املعقود والعشأأرين
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 مجيع يف إجيابية تداعيات من له ما مع الصأأأندوق، والية يف حموريا عنصأأأرا بوصأأأفه األسأأأرة تنظيم أمهية على
 والحظ سأأأوا   حد على واملسأأأنني الشأأأباب يشأأأمل مبا الدميغرايف، العائد حتقيق ذلك يف مبا عمله، جوانب

 االسأأأأتعراض مع وموا متها اإلمنائية املتحدة األمم منظومة أعمال تنسأأأأيق يف بنشأأأأاي يشأأأأارك الصأأأأندوق أن
 السأأأأياسأأأأي الدعم إىل واليته، حتقيق بغية حيتا ، الصأأأأندوق أن على وشأأأأدد سأأأأنوات، أربع كل  جيري ال ي

 أن ضأأأأأمان إىل اجمللس ودعا األسأأأأأاسأأأأأية  موارد  متويل يف سأأأأأيما ال القوي، املايل الدعم وك لك للمجلس
 نظم أن إىل وأشأأأأار اآلخر  دون يوجد أن ميكن ال أحدها ألن - للتجزئة قابلة غري اإلنسأأأأان حقوق تظل

 وتوجيأأأه النتأأأائج وتقييم األفراد متكني يف املتمثأأأل - الكفأأأاح ذلأأأك يف األمهيأأأة بأأأالغ عأأأامال تعأأأد البيأأأانأأأات
 اجملاالت  تلك مجيع يف اجمللس أعضا  مع كثب  عن العمل سيواصل الصندوق إن وقال االستثمارات 

 
 الصلة ذات والمسجئل القطرية البرام   

 الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق مديرو وعرض بالصأأأأأأأأأأأأأأأندوق  الربامج  ةلشأأأأأأأأأأأأأأأؤون التنفي ي املدير نائب البند قد  - 48
 الكأأارييب البحر ومنطقأأة الالتينيأأة وأمريكأأا األفريقي، واجلنوب أفريقيأأا وشأأأأأأأأأأأأأأأرق العربيأأة، للأأدول اإلقليميون

 وهاييت، لبوتسأأأأأأأأأأأأأأأوانا القطريني الربناجمنيو  للصأأأأأأأأأأأأأأأومال القطري للربنامج واحدة سأأأأأأأأأأأأأأأنة ملدة الثاين التمديد
  التوايل على
 لبوتسأأأأأأأأأأأوانا القطريني الربناجمني وثيقيت ،2014/7 لقرار  وفقا وأقر، التنفي ي اجمللس واسأأأأأأأأأأأتعرض - 49

    DP/FPA/CPD/HTI/6ة وهاييت  DP/FPA/CPD/BWA/6ة
 للصأأأأأأأأأأأأأأأومأأال الُقطري للربنأأامج واحأأدة لسأأأأأأأأأأأأأأأنأأة الثأأاين بأأالتمأأديأأد علمأأاً  التنفيأأ ي اجمللس وأحأأاي - 50

   DP/FPA/2017/3ة
  

 الّتقييم - سجدسج 
 للدعم املواضأأأأيعي التقييم عرض للسأأأأكان املتحدة األمم صأأأأندوق يف التقييم مكتب مديرة تولت - 51

 2015-2008 الفرتة يف والشأأأأأأأأأأأأأأأبأأاب املراهقني إىل للسأأأأأأأأأأأأأأأكأأان املتحأأدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق قأأدمأأه الأأ ي
 للسأأأأأأأأأأأأأأأكأأأأان املتحأأأأدة األمم لصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق التنفيأأأأ يأأأأة املأأأأديرة نأأأأائبأأأأة تولأأأأت مث  ،DP/FPA/2017/CRP.1ة
 املواضيعي  التقييم على اإلدارة رد عرض الربامج  لشؤونة

 قّدمه ال ي للدعم التوقيت املناسأأأأأأأأأأأأأأأب بالتقييم ترحيبها عن مشأأأأأأأأأأأأأأأرتك، بيان يف الوفود، وأعربت - 52
 ال ي بالردّ  وك لك ،2015-2008 الفرتة يف والشأأأأأأأباب املراهقني إىل للسأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأندوق

 السأأأأأأأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأأأأأأأري واملعهد التقييم مكتب من كل    هبا قا  اليت الدؤوبة األعمال على وأثنت اإلدارة، قدمته
 األطراف ه   كل  أنّ  إىل الوفود وأشأأارت بالتقييم  املعين املرجعي والفريق العامة والصأأحة املدارية لألمراض
 غالبا ال ين والشأأأأباب، املراهقني مسأأأأاعدة أمهية على شأأأأددت أن وبعد التقييم  متانة ضأأأأمان على عملت

 أن ضأأأأأأأرورة على الوفود أكدت طاقاهتم، كامل  حتقيق سأأأأأأأبيل يف وسأأأأأأأياسأأأأأأأية اجتماعية عراقيل يواجهون ما
 بالصأأحة يتعلق فيما سأأيما وال والشأأباب، املراهقني احتياجات تلبية على العمل صأأدارة يف الصأأندوق يبقى

 إهّنا وقالت التقييم  يف جا  كما  الصأأأأأأأندوق هبا يتمّتع اليت النسأأأأأأأبية للميزة نظرا وذلك واإلجنابية، اجلنسأأأأأأأية
 حىت املضأأأأأأافة وقيمته واليته على الصأأأأأأندوق يرّكز أن ضأأأأأأرورة إىل الداعية التقييم توصأأأأأأية مع الرأي يف تتفق

 خطة إطار ضأأأأأأمن سأأأأأأيما وال والشأأأأأأباب، باملراهقني اخلاص األوسأأأأأأع األعمال جلدول القيادة دور يواصأأأأأأل
 جوانب باسأأأأأأأأأأأتمرار إدراجه على بالثنا  الصأأأأأأأأأأأندوق إىل الوفود وتوّجهت  2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأتدامة التنمية
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 على املسأأأأأطّرة براجمه ضأأأأأمن الثقافية لالعتبارات املراعية والنهج اجلنسأأأأأانية واالسأأأأأتجابات اإلنسأأأأأان حقوق
 اخلطة وضأأع لدى تواصأأل، أن على الصأأندوق إدارة وشأأّجعت والشأأباب  املراهقني بشأأ ن املسأأتويات مجيع

 دعم جمال يف القوي إجنازاهتا سأأأأأأأأأأأأأأأجل من االسأأأأأأأأأأأأأأأتفادة ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية
 والشباب  املراهقني

 دعمل اسرتاتيجيته وتنسيق وضوح الصندوق يعزز  نب التقييم يف الواردة توصيةالب الوفود وسّلمت - 53
ق أن وإىل والشأأأباب، املراهقني  ملنع اإلمنائية املتحدة األمم منظومة مؤسأأأسأأأات سأأأائر مع أوثق بشأأأكل ينسأأأّ

 على مرّكزة املنظمات كلّ   تظلّ  أن ضأأرورة على وشأأّددت وتلبيتها  وحسأأمها والشأأباب املراهقني احتياجات
 جمايل يف والرئيسأأأأأية الوطنية الفاعلة اجلهات مع نفسأأأأأه الوقت يف وتعمل النسأأأأأبية واملزايا املشأأأأأرتكة األهداف
 اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة الربجمة عمليات يف التكامل مبزيد لألخ  دعمها عن أيضأأأأأأأأأأأأأأا وأعربت احلماية  ونظا  الصأأأأأأأأأأأأأأحة

 أسأأاسأأي عنصأأر مبثابة يكون أن جيب املراهقات قضأأاياب اخلاصأأة الربامج وضأأع انّ  إىل وأشأأارت باملراهقات 
 يتطلب اجملال ه ا يف اجلهود تكثي  أنّ  واعتربت  2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة من

 يف والفتيان الرجال وإشأأأراك اجلنسأأأانية، لالعتبارات املراعية باالسأأأتجابة املتعلقة واملؤشأأأرات األدوات توطيد
 اخلطة تسأأأتهدف أن إىل الداعية توصأأأيةال مع الرأي يف تتفق أهّنا أيضأأأا وقالت اجلنسأأأني  بني املسأأأاواة تعزيز

 توافق وأهّنا البيانات، واسأأأأأأتخدا  حتليل تعزيز خالل من هتميشأأأأأأا األكثر والشأأأأأأباب املراهقني االسأأأأأأرتاتيجية
 حيث - “الضأأأأعيفة” وللف ات “للمهمشأأأأني” واضأأأأحة عملية تعاري  الصأأأأندوق يضأأأأع أن ضأأأأرورة على

 اخلطط وضأأع إطار ضأأمن اجملموعة تلك اسأأتهداف حتسأأني يف سأأيسأأاعد اإلجرا  ه ا مثل أنّ  على أّكدت
 مع اجملدي التفاعل إىل الصأأأأأأأندوق يسأأأأأأأعى أن ضأأأأأأأرورة على الوفود شأأأأأأأّددت وأخريا، للمسأأأأأأأتقبل  والربامج
 وأصأأأأأأأحاب الشأأأأأأأباب مع الوثيق العمل على وشأأأأأأأجعته الربجمة، مسأأأأأأأتويات مجيع على والشأأأأأأأباب املراهقني
 النسأأأأأا  متكني أنّ  واعتربت احمللية  والقدرات املعارف يف االسأأأأأتثمارات زيادة خالل من اآلخرين املصأأأأألحة
 املسعى  ه ا يف رئيسيا عنصرا يشكل القيادية طاقتهن كامل  حتقيق من والفتيات

 وحدد الشواغل مناسب بشكل عاجل قد أنه إىل مشرية اإلدارة، قّدمته ال ي بالرد الوفود ورحبت - 54
 دو الوف أعربت اآلن، حىت احملرز التقّد  إىل اإلشأأأأأارة معرض ويف املرضأأأأأية  املقبلة اخلطوات نفسأأأأأه الوقت يف

 سرّها وقد التقييم  توصيات من للعديد االستجابة يف بالفعل شرع قد الصندوق أنّ  ملالحظة ارتياحها عن
 الدعم وتقدم التنسأأأيق الصأأأندوق يواصأأأل أن ضأأأرورة إىل الداعية بالتوصأأأية للقبول مسأأأتعدة اإلدارة ترى أن

 صأأأأألب يف املراهقات احتياجات إدرا  ضأأأأأمان مع والشأأأأأباب املراهقني لفائدة والشأأأأأامل القطاعات املتعدد
 الش ن  هب ا اهتماماته

 املتعلقة باآلرا  للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق يف التقييم مكتب مديرة رّحبت ردها، ويف - 55
 وتوّجهت الصندوق  هبا ي خ  اليت االسرتاتيجي التخطيط عملية ضمن التوصيات إدرا  وبضرورة بالتقييم
 وإدارة اجمللس وحثت التقييم، على واملسأأأأأأأأأأأأأأأتفيض الشأأأأأأأأأأأأأأأامل ردها على لإلدارة بالشأأأأأأأأأأأأأأأكر املكتب مديرة

 القادمة  السنوات يف التقييم توصيات متابعة على كليهما،  الصندوق،
 أمهية على الربامج  ةلشأأأأأأأؤون للسأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأندوق التنفي ية املديرة نائبة وشأأأأأأأددت - 56
 وضأأأأع إىل احلاجة على وك لك املتحدة، األمم منظومة ملؤسأأأأسأأأأات النسأأأأبية املزايا تعظيم يف التنسأأأأيق زيادة

 الرجال وتشأأأأأأأأمل اجلنسأأأأأأأأانية لالعتبارات مراعية تكون املراهقات، بشأأأأأأأأ ن لألجيال عابرة حمددة مؤشأأأأأأأأرات
 ورّحب ،“الضعفا ” و “املهمشني” قبيل من املصطلحات حتديد ضرورة على توافق أهّنا وقالت والفتيان 
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 جمأال يف القيأأادة دور الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق يواصأأأأأأأأأأأأأأأأل أن ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن إجيأابيأأة تعليقأأات من اجمللس أبأدا  مبأا
 والشباب  املراهقني

 صندوق من املقد  للدعم املواضيعي التقييم بش ن 2017/4 القرار التنفي ي اجمللس اعتمد وقد - 57
  2015-2008 الفرتة يف والشباب املراهقني إىل للسكان املتحدة األمم
 من املقد  للدعم املواضأأأأأيعي بالتقييم املعين القرار مشأأأأأروع سأأأأأحب التنفي ي اجمللس مكتب وقرر - 58

 ه ا ويف   DP/FPA/2016/CRP.5ة 2013-2008 الفرتة يف األسأأأأأأأأأأأرة لتنظيم املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأندوق
 اجمللس ألنّ  أسأأفهما عن وأعربا املسأأتقلة، التقييمات أسأأاس على اإلرشأأاد الرقابة أمهية وفدان أبرز الصأأدد،

 قد كان  ال ي املواضأأأأأيعي، بالتقييم املعين القرار مشأأأأأروع بشأأأأأ ن اآلرا  يف توافق إىل التوصأأأأأل من يتمكن مل
 توفيقي نص   القرار مشأأأأأأأروع أنّ  إىل الوفدان وأشأأأأأأأار  2016 عا  الثانية العادية الدورة من فيه النظر أُرج 
يغ  عن أعربا كما  اجمللس  داخل عريضأأأأأأة قطاعات بدعم وحظي مكثفة مشأأأأأأاورات إىل وخضأأأأأأع بعناية صأأأأأأ 
 وتُبقي التقييم توصأأأيات سأأأتنّف  أهّنا ويف الدعم، هب ا علما أخ ت قد الصأأأندوق إدارة تكون أن يف أملهما
 للفرتة املقبلة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة إعداد سأأأأأأأأأأأأأأأياق يف هبا سأأأأأأأأأأأأأأأتقو  اليت املتابعة أعمال على مطلًعا اجمللس

2018-2021   
  

 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب الخجص الجزء  
 
 التنفي ية المديرة بيج  - سجبعج 

 أما  االفتتأاحيأة كلمتهأا  يف املشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع، خلأدمأات املتحأدة األمم ملكتأب التنفيأ يأة املأديرة رّحبأت - 59
 سأأأأأأأأوف املشأأأأأأأأاريع خدمات مكتب أنّ  وذكرت اجلديدين  العا  األمني ونائب العا  األمني بقدو  اجمللس،
ق  التنمية خطة مع متاما متسأأأأأأأقة سأأأأأأأتكون اليت اجلديدة، االسأأأأأأأرتاتيجية خطته إعداد يف مكتبيهما مع يُنسأأأأأأأّ

 املميزة املتحدة األمم كيانات  من كيان  ب نّه املشأأأأأأاريع خدمات مكتب ووصأأأأأأفت  2030 لعا  املسأأأأأأتدامة
 األزمة  حلاالت االسأأتجابة أجل من ُتضأأاهى ال بسأأرعة وموارد موظفني نشأأر على والقادرة التمويل ال اتية

 ال ي الدعم عن وحتدثت واألمن  السأأأأال  يف املكتب مسأأأأامهات عن أمثلة عدة قدمت الصأأأأدد، ه ا ويف
 قا  حيث السأأياسأأية، الشأأؤون إلدارة التابع االحتياطي، الوسأأاطة مسأأتشأأاري كبار  فريق إىل املكتب يقّدمه
 الطلب  تقدم وقت من ساعة 16 غضون يف مت بعضها ،2016 عا  يف نشر عملية 100 حوايل بتنفي 
 يوما 12 غضأأون يف اخلربا  من فريق حشأأد من اإليبوال، وبا  انتشأأار فرتة خالل متكن، املكتب إنّ  وقالت

 معدات شرا  من أسبوعني غضون يف املكتب متّكن مايل، ويف غيتس  وميليندا بيل مؤسسة من ومبساعدة
 غضأأأأأأأأأأأون يف املكتب قا  نيبال، ويف باأللغا ؛ املتعلقة املتحدة األمم إجرا ات بوابة لفائدة مليون 18 مببلغ
 إىل اإلشارة معرض ويف اإلسكاين  املسح يف األخصائيني من 2 500 وجتهيز بإشراك الزلزال من يوما 16
 رغم يسأأعى، املكتب إنّ  التنفي ية املديرة قالت املكتب، يقدمها اليت اخلدمات بنصأأ  يسأأت ثر االشأأرتا  أنّ 

 مواصأأأألة إىل واإلمداد، للمشأأأأأرتيات املعتمد املعهد من ال هيب املعيار مؤشأأأأأر على 2016 عا  يف حصأأأأأوله
 القرار يف الوارد الطلب حبسأأأب وذلك باالشأأأرتا ، املتعلقة ممارسأأأاته يف واالسأأأتدامة والفعالية التعاون حتسأأأني
 سنوات  أربع كل  جيري ال ي الشامل باالستعراض املتعلق

 وعلى سنويا، يتطّلب سوف املستدامة التنمية أهداف حتقيق أنّ  التنفي ية املديرة ذكرت أن وبعد - 60
 األساسية، اهلياكل يف االستثمارات من دوالر اتتريليون 4.5 حوايل املقبلة، عشرة اخلمس السنوات مدى
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ّمم ال ي األويل املال رأس السأأأأأأأأأأأأتثمارات املكتب مرفق بالوصأأأأأأأأأأأأ  تناولت  رؤوس اجت اب أجل من صأأأأأأأأأأأأُ
 املديرة وتطرّقت إجيايب  أثر ذات باسأأأأأأأأأأأتثمارات تقو  حىت والصأأأأأأأأأأأناديق واملنظمات الشأأأأأأأأأأأركات من األموال

 اسأأتثمارات جتت ب أن بوسأأعها اليت لوسأأيا، وسأأانت سأأرياليون يف األسأأاسأأية اهلياكل مشأأاريع إىل التنفي ية
 املخاطر إدارة لتعزيز املتخ ة التدابري مالمح املديرة عرضأأأأأت التنظيمية، بالتحسأأأأأينات يتعلق وفيما خاصأأأأأة 

 االمتثال وحتقيق املخاطر وإدارة للحوكمة جديد منرب إقامة خالل من ذلك يف مبا الداخلية، والضأأأأأأأأأأأأأأأوابط
 الداخلي  املستوى على القرارات اختاذ عملية حتسني يُتيح
 وتنفي  املسأأتدامة املشأأرتيات إزا  احلديثة املبتكرة لنهوجه تقديراً  املكتب على اجمللس أعضأأا  وأثى - 61

 املسأأتدامة التنمية خطة يف وردت حسأأبما املسأأتدامة التنمية مبادئ على قائمة   هُنج وهي وإدارهتا، املشأأاريع
 اخلدمات وإتاحة منخفضأأأأأأأأأة، التكالي  على واإلبقا  اخلدمات، بسأأأأأأأأأرعة بالتزامه وأشأأأأأأأأأادوا  2030 لعا 

 النامية الصأأأأأأأأغرية اجلزرية والدول منوا البلدان أقل ذلك يف مبا القطرية، السأأأأأأأأياقات كل  من األعضأأأأأأأأا  للدول
 بطريقة جديدة اسأأأرتاتيجية خطة وضأأأع على املكتب الوفود وشأأأجعت بالنزاعات  املت ثرة أو اهلشأأأة والدول
 عن الوفود بعض وأعربت الداخلية  والضأأأأأأأأأأأأأأأوابط املخاطر إدارة تعزيز مواصأأأأأأأأأأأأأأألة وعلى وتعاونية، مفتوحة
 عنه  املبلَّغ الغش مستويات اخنفاض إزا  دهشتها

 يبديه مبا ترحيبها عن ردها، يف املشأأاريع، خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفي ية املديرة وأعربت - 62
 بالنزاعات  املت ثرة والدول اهلشأأأأأأأأأة الدول يف ينف ها اليت املكتب ألعمال ومتواصأأأأأأأأأل قوي ت ييد من اجمللس

 الصُّنع  ُمأحكمة آليات هي املكتب يف الغش مكافحة آليات أنّ  للوفود وأّكدت
  

 المشترك الجزء  
 الحسجبجت مراجعي مجلس توصيجت - ثجمنج 

 األمم وصندوق اإلمنائي الربنامج تقرير اإلمنائي، بالربنامج اإلدارية، اخلدمات مكتب مدير عرض - 63
 2015 لعأأا  احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأات مراجعي جملس توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأات تنفيأأ  بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن اإلنتأأاجيأأة للمشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع املتحأأدة

 للسأأأأأكان، املتحدة األمم بصأأأأأندوق اإلدارية ، ةللشأأأأأؤون التنفي ية ديرةامل نائبة وعرضأأأأأت   DP/2017/11ة
 تنفي  حالة :2015 لعا  املتحدة األمم حسأأأأأأأأأأأأأأأابات مراجعي جملس تقرير متابعة التنفي ية: املديرة تقرير

 املشأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفي ية املديرة نائب وعرض   DP/FPA/2017/1ة التوصأأأأأأأأيات
   DP/OPS/2017/1ة 2015 لعا  احلسابات مراجعي جملس توصيات تنفي  حالة عن املكتب تقرير

 املتحدة األمم برنامج خيص فيما املتحفظة غري احلسأأأأأأأأأأأأأابات مراجعي بآرا  اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأا  ونّو  - 64
 األمم ومكتب للسأأأكان، املتحدة األمم وصأأأندوق اإلنتاجية، للمشأأأاريع املتحدة األمم وصأأأندوق اإلمنائي،
 توصيات تنفي  يف مجيعها األربع املنظمات عموماً  أحرزته ال ي بالتقد  ورحبوا املشاريع، خلدمات املتحدة
 احلسابات  مراجعي جملس

 
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم   

 إزا  قلقها عن أعربت لكّنها متحّفظ، غري رأي على حلصأأأأأأأوله اإلمنائي بالربنامج الوفود أشأأأأأأأادت - 65
 حبدوث اجمللس أبلغ قد اإلمنائي الربنامج أن إىل وأشارت النص   سوى منها يُنفَّ  مل اليت العليا األولويات

 أ  الغش مسأأأأأأتوى ارتفاع هو ذلك سأأأأأأبب كان  إذا عما الوفود وتسأأأأأأا لت حمتمل  غش أو غش حالة 16

http://undocs.org/ar/DP/2017/11
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/1
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ن  من مزيدا احلسأأأأأأأأأابات مراجعة تقارير إكسأأأأأأأأأاب أيضأأأأأأأأأا الوفود واقرتحت عنه  اإلبالغ على القدرة حتسأأأأأأأأأّ
 التفاصأأأأأأأأأأيل من املزيد وإيراد احلسأأأأأأأأأأابات، مراجعي جملس لتوصأأأأأأأأأأيات أوىف عرض تقدم خالل من النجاعة
 باملسأأائل يتعلق فيما سأأيما ال التوصأأيات، هل   هبا يسأأتجيب أن اإلمنائي الربنامج يعتز  اليت الكيفية بشأأ ن

 التنفي   عملية رصد هبا سيتم اليت الكيفية يبنّي  الرقابة بآليات موجز إدرا  أيضا الوفود واقرتحت املتكّررة 
 القرار ذلك يف مبا املشأأأأرتيات، إدارة يف القصأأأأور أوجه ملعاجلة املقرتحة باإلجرا ات الوفود ورحبت - 66

 للخدمات العاملية املراكز وإىل اإلقليمية املراكز إىل احلجم والكبرية املخاطر العالية املشأأرتيات بنقل القاضأأي
 هبا يعاجل أن الربنامج يعتز  اليت الطريقة عن مسأأأأأأأتكملة معلومات على احلصأأأأأأأول طلبت ولكّنها املشأأأأأأأرتكة 

 عن املعلومات من مزيدا أيضأأا الوفود وطلبت األول  املقا  يف القصأأور أوجه إىل أدت اليت الكامنة املسأأائل
 القطرية  املكاتب على الرقابة إلجرا  املخاطر تقييم على االعتماد يف احملرز التقد  وعن اخلطط

 باملقرتحات يرّحب إنّه بالقول اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج اإلدارية اخلدمات مكتب مدير وردّ  - 67
 اإلبالغ مبسأأأأأأأأأ لة يتعلق ففيما أكثر  مفيدا احلسأأأأأأأأأابات مراجعة قاريرت على اإلدارة رد جعل بكيفية املتعلقة

 ارتفاع إىل أ  التدقيق يف زيادة إىل تعود اإلبالغ زيادة كانت  إذا ما ت كيد بوسأأأعه ليس إنّه قال الغش، عن
 وأبلغ املعامالت  متحيص يف الدّقة من مزيدا حاليا يتوخى اإلمنائي الربنامج ولكنّ  الغش، حاالت عدد يف

عة باسأأأأرتاتيجية ي خ  اإلمنائي الربنامج ب نّ  أيضأأأأا  إدخال على أيضأأأأا ويعمل الغش، مكافحة جمال يف موسأأأأّ
 مكتب مدير أقرّ  اخلتا ، ويف الشأأأأأأأأفافية  تعزيز غرضأأأأأأأأها التجارية املمارسأأأأأأأأات على مسأأأأأأأأتهدفة حتسأأأأأأأأينات
 بإغالق يتعلق فيما سأأأأأأأأأأأأيما وال املشأأأأأأأأأأأأاريع، إدارة يف للتحسأأأأأأأأأأأأني جمال هناك يزال ال ب نّه اإلدارية اخلدمات

 يتم حىت املنقحة التقييم سأأأأأأأياسأأأأأأأة من أكثر االسأأأأأأأتفادة على اإلمنائي الربنامج يعمل ب ن وتعّهد املشأأأأأأأاريع 
 مشاريعه  لفعالية املوضوعية التقييمات على التعقيبات تقدم دوائر ضبط بإحكا 

 
 للس ج  المتحدة األمم صندو   

 جملس توصأأأأأأيات تنفي  يف للسأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأندوق أحرز  ال ي بالتقد  الوفود ورحبت - 68
 بشأأأ ن املتحفظ غري احلسأأأابات مراجعي لرأي ارتياحها عن وأعربت  2016 عا  من  احلسأأأابات مراجعي
 العا  املايل الوضأأأأأأأع بشأأأأأأأ ن اإلجيابية لساجمل تعليقات إىل وأشأأأأأأأارت ،2015 لعا  املالية الصأأأأأأأندوق بيانات

 بشأ ن توضأأيحات وطلبت األسأأاسأأي، التمويل يف االخنفاض إزا  قلقا الوفود أبدت ذلك، ومع  للصأأندوق
 تواجه اليت املخأأاطر إىل وبأالنظر التمويأل  مصأأأأأأأأأأأأأأأأادر تنويع أجأل من الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق اختأ هأا اليت االجرا ات
 الصأأأأندوق جهود يف تقّد  لوجود ارتياحها عن الوفود أعربت املعقدة، التشأأأأغيلية البي ات ضأأأأمن الصأأأأندوق

 فيما احلسأأأأابات مراجعي جملس بتوصأأأأيات ورّحبت للمخاطر  املركزية اإلدارة إطار وتنفي  وضأأأأع إىل الرامية
 وك لك الصأأأندوق، عمليات جلميع بالنسأأأبة املخاطر من للتخفي  عاملية اسأأأرتاتيجية تطوير بضأأأرورة يتعلق
 جلهود ارتياحها عن وأعربت هلا  والتصأأأأأأأدي املخاطر من احلد جمال يف بعينها لبلدان اسأأأأأأأرتاتيجيات تطوير

 العمل، من املزيد على ذلك مع وشّجعت احمللي، الصعيد على املخاطر إدارة أجل من املتواصلة الصندوق
 املخاطر، تقييم عمليات القطرية املكاتب توثّق أن ضأأأأأأأأأأأأرورة إىل الداعية للتوصأأأأأأأأأأأأية الت ييد عن اإلعراب مع

 الوفودُ  وشأأأأأأأأّجعت املوظفني  قدرات ببنا  نفسأأأأأأأأه الوقت يف وتقو  املخاطر، لتقييم شأأأأأأأأاملة اخططً  وتضأأأأأأأأع
 اجملال  ه ا يف التعاون لزيادة اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة شركا  مع العمل على الصندوق  

 قدرات بنا  الصأأأأأأندوق يواصأأأأأأل أن إىل الداعية احلسأأأأأأابات مراجعي جملس توصأأأأأأية الوفود وأيّدت - 69
 وأعربت الضأأع   أوجه ملعاجلة اجلودة ضأأمان من والت ّكد النتائج تقييم حتسأأني أجل من املنف ين الشأأركا 



E/2017/35 
 

 

23/134 18-18415 

 

ن املبادرات ه   أنّ  والحظت النتائج، على القائمة باإلدارة املتعلقة للتوصأأأأأأية أيضأأأأأأا ت ييدها عن  سأأأأأأُتحسأأأأأأّ
 األفرقة أعضأأأأأأا  مع العمل على الصأأأأأأندوق شأأأأأأجعت كما  املؤشأأأأأأرات  ورصأأأأأأد قياس على الصأأأأأأندوق قدرة

 مماثلة  حتديات يواجهون ال ين القطرية
 توثيق ضأأأأأأأأأرورة إىل الداعية احلسأأأأأأأأأابات مراجعي جملس لتوصأأأأأأأأأية الّتا  ت ييدها عن الوفود وأعربت - 70

 إىل الداعية بالتوصأأأأأية ورّحبت احملدودة  املوارد ضأأأأأو  يف سأأأأأيما وال الّدعم، تكالي  معدالت حتديد عملية
را  إجرا ات تعزيز  منظومة مؤسأأسأأات مع الوثيق الّتعاون على الصأأندوق وشأأّجعت املخاطر، من واحلدّ  الشأأّ
 على الصأأأأأأندوق سأأأأأأيسأأأأأأاعد مما اجملال، ه ا يف املشأأأأأأرتكة اخلدمات حتسأأأأأأني أجل من اإلمنائية املتحدة األمم
 الصأأأأأندوق يعتمد  ال ي اجلديد النظا  عن معلومات وطلبت الكفا ة  زيادة عن الناجتة املكاسأأأأأب تعظيم

 مناطق مجيع يف للمال قيمة أقصأأأأأأأأى حتقيق إىل جاهدا يسأأأأأأأأعى أن على وشأأأأأأأأّجعته الشأأأأأأأأحنات، تعّقب يف
 املسأأأامهات وارتفاع األسأأأاسأأأي التمويل نقص أثّر كي   يوضأأأح أن أيضأأأا الصأأأندوق إىل وطلبت العمليات 

 عن ك لك  الوفود وتسأأأأأأأأأأأا لت املخاطر  حّدة من الّتخفي  جيري وكي  أعماله، منوذ  يف املخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأة
 طلبت وأخريا، وتقّلباهتا  الصأأأأأرف أسأأأأأعار وخماطر األجل القصأأأأأرية أصأأأأأوله الصأأأأأندوق هبا يُدير اليت الكيفية
ح أن الصأأأأأندوق إىل الوفود  جملس توصأأأأأيات تنفي  حالة يف املتغرّي  املايل الوضأأأأأع هبا يؤثّر اليت الكيفية يوضأأأأأّ

 احلسابات  مراجعي
 يف رّكز قد الصأأأأأأأندوق إنّ  رّدها، يف اإلدارية ، ةللشأأأأأأأؤون للصأأأأأأأندوق التنفي ية املديرة نائبة وقالت - 71
 أيضأأأأأأأأأأأأأأا تثريها ما كثريا  واليت احلسأأأأأأأأأأأأأأابات، مراجعي جملس أبرزها اليت املتكّررة املسأأأأأأأأأأأأأأائل على 2016 عا 

 ه   تناول يف بالشأأأأأأأأأأأأأأأمول الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق ي خ  أن مبكان األمهية ومن األخرى  واألطراف املاحنة األطراف
 املديرة نائبة والحظت العمل  خطط من هبما يتصأأل وما والتحليل الضأأبط من صأأارمة عملية وفق املسأأائل

 بدقّة التكالي  ضأأأأأبط خالل من األسأأأأأاسأأأأأي، التمويل بشأأأأأ ن املناقشأأأأأات كثب  عن يرصأأأأأد الصأأأأأندوق أن
 يرصأأد التقشأأأّ ، تدابري إطار وضأأأمن وباملثل، األسأأأاسأأأية  األموال من متوافر هو ما وفق عملياته وتكيي 

 أنّ  من للت ّكد األخرى البنود وسأأأأأأائر والتدريب االسأأأأأأتشأأأأأأارية واخلدمات السأأأأأأفر بنود قرب عن الصأأأأأأندوق
 ومبقاصأأأأأأأأأد االحتياجات وفق تتم أهّنا ومن مقابلها، يف املدفوعة لألموال املضأأأأأأأأأاهية القيمة حتّقق األنشأأأأأأأأأطة

 عمل إطار ضأأأأمن مناقشأأأأته األفضأأأأل من أنّه املديرة نائبة الحظت فقد األعمال، منوذ  أما حمددة  ونتائج
  2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية خطته تطوير إىل اهلادف الصندوق

 السأأنة يشأأهد الصأأندوق أنّ  للسأأكان املتحدة األمم بصأأندوق اإلدارية اخلدمات شأأعبة مدير وأبرز - 72
 على اشأأأأأأأأأأأأأأأرُتي األوىل، املرحلأأأأة ففي  2016-2015 للفرتة للمخأأأأاطر املركزيأأأأة اإلدارة دورة من الثأأأأانيأأأأة
 مقارنة التحسأأأأأأأأأأأأأينات من أكرب قدر على ينطوي للمخاطر كامل  بتقييم تقو  أن ملالع وحدات من 138

 إدرا  عليها اشأأرُتي كما  منها؛ ومتبق   كامن  هو ملا تربيرات تضأأّمن أن الوحدات على وكان  األوىل بالسأأنة
 املقرر من اليت الثانية، املرحلة يف الصأأأأندوق وسأأأأُيجري عاليًة  املخاطر كانت  إذا التقييم ه ا يف عمل خطة

 معين عامل فريق خالل من العالية املخاطر لتلك استعراًضا ،2017 الثاين/نوفمرب تشرين شهر يف تبدأ أن
 احملّلي بني ومّيزوا احلامسة اجملاالت مجيع استعرضوا ال ين األخصائيني من معظمه يف يت ل  املخاطر مبعاجلة

 من 11 على سأأأأنة كل  يف ترّكز بالصأأأأندوق ملالع وحدات أن إىل الشأأأأعبة مدير وأشأأأأار واملؤسأأأأسأأأأي  منها
 بش ن نطاقا أوسع اسرتاتيجية من كجز   وذلك جماالت، مخسة يف الغش على وأيضا االسرتاتيجية املخاطر
 الغش مكافحة بشأ ن اجلديدة السأياسأة تنقيح من النهائية املراحل يشأهد الصأندوق أن أيضأا وذكر الغش 

 تأدريبيأة جمموعأة تنفيأأ  ذلأك إثر على وسأأأأأأأأأأأأأأأيتم  2017 عأا  من األول الربع يف اعتمأأادهأا املقرر من اليت
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 يف 30 زها  أنّ  الشأعبة مدير أبرز نفسأه، السأياق ويف املنف ين  والشأركا  الصأندوق موظفي لفائدة شأاملة
 عا  يف بالكامل اعتمد الصندوق أنّ  إىل وأشار الوطين، التنفي  طريق عن متت الصندوق نفقات من املائة

 ملراجعة مسأأأأأتقلة شأأأأأركة على يعتمد الصأأأأأندوق فت  وما النقدية  للتحويالت املنسأأأأأق النهج طريقة 2016
 وهو املنفِّ ون  الشأركا  يتكّبدها اليت النفقات ملعظم املالية لإلدارة سأنوية اسأتعراضأات إجرا  يف احلسأابات
 لتحويالتا ليةآل املنسأأأأق النهج طريقة وفق العشأأأأوائية املعاينات وك ا االسأأأأتعراضأأأأات ه   إجرا  سأأأأيواصأأأأل
 يف املؤسأأأأأسأأأأأية، موارد  إدارة نظا  إطار ضأأأأأمن شأأأأأرع، قد الصأأأأأندوق أنّ  إىل الشأأأأأعبة مدير وأشأأأأأار النقدية 

 من األخرى املالية واملسأأأأأأأأائل العمالت إدارة يف يسأأأأأأأأتفيد زال ما وأنّه الشأأأأأأأأحنات، لتعقب أداة اسأأأأأأأأتخدا 
  الدورية  االجتماعات خالل من كثب  عن الش ن هب ا املؤسستان تتعاون حيث اإلمنائي الربنامج خدمات

 اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج تقأأارير بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2017/5 القرار التنفيأأ ي اجمللس اعتمأأد وقأأد - 73
 جملس توصأأأأأأأأيات تنفي  عن املشأأأأأأأأايع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأأأأأأكان املتحدة األمم وصأأأأأأأأندوق

  2015 لعا  احلسابات مراجعي
  

 بفيروس المعني المشذذذترك المتحدة األمم برنجم  تنسذذذيق مجلس اجتمجع متجبعة - تجسعج 
 البشرية/اإليدز المنجعة نقص

 التنفي ية املأديرة ونأائبأة اإلمنأائي، الربنأامج يف والسأأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأأأات، الربامج دعم مكتأب مأدير توىل - 74
 جملس وتوصيات مقررات تنفي  عن املقد  التقرير عرض الربامج  ةلشؤون للسكان املتحدة األمم لصندوق
 املكتسأأأأب املناعة نقص البشأأأأرية/متالزمة املناعة نقص بفريوس املعين املشأأأأرتك املتحدة األمم برنامج تنسأأأأيق

 األمم لربنأأامج التنفيأأ ي املأأدير نأأائبأأةُ  ذلأأك بعأأد ألقأأت مث  ،DP/2017/12-DP/FPA/2017/2ة ةاإليأأدز 
 كلمًة   املشرتك املتحدة

 األمم وصأأأأأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج وشأأأأأأأأأأأأأأأّجعت حتّققت  اليت وبالنتائج بالتقرير الوفود ورّحبت - 75
 يف يُبيّنا أن وعلى النتائج، ومن التقد  أوجه من حتقق عما منتظمة تقارير يقّدما أن على للسأأأأكان املتحدة

 تريد إهّنا الوفود وقالت منهما  بكل   اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة النتائج ب طر والنتائج األوجه ه   ترتبط كي   التقارير ه  
 اليت النتائج عن املشأأأرتك املتحدة األمم برنامج تنسأأأيق جملس تقارير يف حتسأأأنا ترى أن اخلصأأأوص وجه على

 الطرفني   لدى واحملاسأأأأبة الشأأأأفافية موضأأأأوعي   وأنّ  سأأأأيما ال - للربنامج األسأأأأاسأأأأي التمويل بفضأأأأل حتققت
ر أن ضأأرورة على وشأأّددت لس اجمل اجتماعات يف يتكّرران ظالّ  قد الراعيني  التنسأأيق املشأأرتك الربنامج ييسأأّ
 منظومة مؤسسات توحيد يف املتمثّلة األساسية واليته من كجز   وذلك الراعية، اجلهات خمتل  بني والتآزر
 واإليدز  البشأأأرية املناعة نقص فريوس مكافحة أجل من املب ولة العاملية جهودها يف اإلمنائية املتحدة األمم

 أن اإلمنائي والربنامج للسأأأأأأأأكان املتحدة األمم وصأأأأأأأأندوق املشأأأأأأأأرتك الربنامج على يتعني أنّه الوفود وأّكدت
 اجلنسية الّصحة جماالت يف سيما وال بينهم، املربمة العمل تقسيم واتفاقات والياهتم وفق أنشطتهم ينّسقوا

 وشأأأأأأّجعت اإلنسأأأأأأان  حقوق وبرامج والشأأأأأأباب، املراهقني وتوعية الشأأأأأأامل، اجلنسأأأأأأي والتثقي  واإلجنابية،
 املناعة نقص فريوس قضأأأأأأأأأأأأأأأايا تعميم على اإلمنائي والربنامج للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق الوفود

 للفرتة املشأأأأأأأأرتك الربنامج اسأأأأأأأأرتاتيجية تنفي  دعم بغية اجلديدة االسأأأأأأأأرتاتيجية خططهما يف البشأأأأأأأأرية/اإليدز
 الصعبة  املالية حلالته حلول وإجياد 2016-2021
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 مبادئ ُأسأأأأأأأأس على املشأأأأأأأأرتك املتحدة األمم برنامج إلرسأأأأأأأأا  القوي ت ييد  عن آخر وفد وأعرب - 76
قا باعتبار  احلافل الربنامج سأأأأأأأأأأجل على وشأأأأأأأأأأّدد اإلنسأأأأأأأأأأان، حقوق  جمال يف املتحدة األمم ألعمال منسأأأأأأأأأأّ

 لنجاح ضأأأأأأأأأأروري الكافية املوارد توفري إنّ  قائال واسأأأأأأأأأأتدرك واإليدز  البشأأأأأأأأأأرية املناعة نقص فريوس مكافحة
 األسأأأأاسأأأأية املوارد اخنفاض فإنّ  ل لك البشأأأأرية/اإليدز؛ املناعة نقص فريوس مكافحة يف واسأأأأتمرار  الربنامج

 الوفد وأوضأأح املرض  ه ا على القضأأا  أجل من املب ولة اجلهود للخطر يُعّرض وقد القلق على يبعث أمر
 يف واملسأأأأأأأأا لة والنتائج للميزانية املوحد الربنامج إطار على يعتمدا أن ينبغي ال للربنامج الراعيني الطرفني أنّ 

 ميزانيتيهما  ضمن بالفريوس/اإليدز املتصلة األعمال يُدرجا أن أيضا ينبغي بل املايل، الدعم على احلصول
 اإلمنائي، الربنامج مدير من كلّ   عقدها يف اشأأأأأأأأأأأأأأأرتك اليت النقا  حبلقة ترحيبه عن الوفد أعرب اخلتا ، ويف

 أن إىل يتطّلع إنّه وقال املشأأأأأأأأرتك، للربنامج التنفي ي واملدير اإلمنائية، املتحدة األمم جمموعة رئيس بوصأأأأأأأأفه
 خالل البشأأأأأأأأأرية/اإليدز، املناعة نقص بفريوس املعين املشأأأأأأأأأرتك املتحدة األمم برنامج تنسأأأأأأأأأيق جملس يضأأأأأأأأأع

 واالستدامة  املتانة مبزيد يتسم أعمال منوذ  ،2017 أيلول/سبتمرب شهر يف القاد  الرمسي اجتماعه
 تدرك إهّنا فقالت الربامج  ةلشأأؤون للسأأكان املتحدة األمم لصأأندوق التنفي ية املديرة نائبة ورّدت - 77

 والعمل واملسأأأأأأأا لة الشأأأأأأأفافية وتوخي املشأأأأأأأرتك اإلبالغ يف الوضأأأأأأأوح مبزيد األخ  إىل الداعية الوفود طلبات
 لرصأأد نظامه عن مفصأألة تقارير قّد  قد كان  الصأأندوق أنّ  إىل وأشأأارت اإلنسأأان  حقوق على قائم بنهج

 نواتج إدرا  إىل يسأأأأأأأأأعى وهو يدز،البشأأأأأأأأأرية/اإل املناعة نقص بفريوس املعين املشأأأأأأأأأرتك املتحدة األمم برنامج
 اخلاص الداخلية االسأأأرتاتيجية املعلومات نظا  ضأأأمن واملسأأأا لة والنتائج للميزانية املوحد اإلطار ومؤشأأأرات

 اخلاصأة اإلبالغ ملسأأ لة تقييمه إعادة إطار ضأأمن الوفود اقرتاحات إىل سأأُيصأأغي الصأأندوق أنّ  وأّكدت به 
 االسأأأأأأأأأرتاتيجية خطته يف يعمل أنّه وأبرزت  2021-2018 للفرتة املكّرسأأأأأأأأأة القادمة االسأأأأأأأأأرتاتيجية خبطته

 جماالت كل  يشمل متكامل بشكل واإليدز البشرية املناعة نقص فريوس قضايا مراعاة تعميم على اجلديدة
 “All In” مببادرة املسأتهدفة الف ات من باعتبارهم والشأباب باملراهقني املتعلقة اجملاالت سأيما وال النتائج،
 املرصأأأأأودة الصأأأأأندوق متويالت أن أيضأأأأأا املديرة نائبة والحظت اإلمنائي  والربنامج الصأأأأأندوق بني املشأأأأأرتكة

 جنسأأأأأأأيا  املنقولة واإلصأأأأأأأابات الفريوس من الوقاية إىل يهدف دعم عنصأأأأأأأر على تنطوي اإلنسأأأأأأأاين للعمل
 التكامل حتقيق إىل نفسه الوقت يف السعي مع املوارد، تعب ة تكثي  بضرورة يعرتف الصندوق أنّ  وأّكدت

 التكامل  هل ا حمّفزة أداة مبثابة واملسا لة النتائجو  للميزانية املوحد اإلطار ُجعل حيث الراعيتني، اجلهتني بني
 قبيل من واملناطق، البلدان مسأأأأأتوى على التكامل مشأأأأأاريع أنّ  تثبت الناجحة التجارب أنّ  على وشأأأأأّددت

 إىل حثيثة خبطى يسأأأعى الصأأأندوق أنّ  وأوضأأأحت ُقدًما، املضأأأي طريق من جز  هي الثالثي، الرفاالت هنج
 التنمية خطة من جز ا وجعله البشأأأأأأأأأأأأأأأرية/اإليدز املناعة نقص فريوس مع التعامل يف هنجه تنشأأأأأأأأأأأأأأأيط إعادة

  2030 لعا  املستدامة
 اإلبالغ إىل باحلاجة أيضأأأأا اإلمنائي، الربنامج يف والسأأأأياسأأأأات، الربامج دعم مكتب مدير وسأأأأّلم - 78

 اخلطط سأأأأأأألسأأأأأأأة خالل من يتجلى سأأأأأأأوف ال ي اإلمنائي، الربنامج نتائج إطار عن منهجية أكثر بشأأأأأأأكل
 لعا  املستدامة التنمية خطة أهداف بلوغ إىل والأأأأأأأأأأأأُمفضية التكامل مزيد على القائمة اجلديدة االسرتاتيجية

 حتسني من تامة استفادة املؤسسات تستفيد سوف عموما اإلجيابية النتائج بفضل أنّه إىل وأشار  2030
 العمل تقسأأأأأأأأأأيم وأنّ  األمهية بالغة املطروحة القضأأأأأأأأأأايا ب نّ  واعرتف أكثر  منتظم بشأأأأأأأأأأكل اإلبالغ عمليات
 واحملفوفة الصأأأأأأأعبة العمل جماالت من جماال تشأأأأأأأكل اليت الرئيسأأأأأأأية السأأأأأأأكانية الف ات على للرتكيز ضأأأأأأأروري

ر ما وهو باملخاطر،  مدير وشأأأأّدد للمجلس  واملايل السأأأأياسأأأأي الدعم يكتسأأأأيها اليت القصأأأأوى األمهية يفسأأأأّ
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 فريوس وبا  مكافحة يف جّيد بشكل معا تعمل اإلمنائية املتحدة األمم منظومة مؤسسات أنّ  على املكتب
 التقسأأأأأأأيم وإىل املشأأأأأأأرتك الربنامج إىل ذلك يف الفضأأأأأأأل من كبري  جز  ويرجع البشأأأأأأأرية/اإليدز، املناعة نقص

  وتتباعد  التداخل حاالت وتقلّ  بينهما التكامل يسود حيث الراعيتني اجلهتني بني فيما للعمل الواضح
 املنأاعة نقص بفريوس املعين املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك املتحأدة األمم لربنأامج التنفيأ ي املأدير نأائبأة وشأأأأأأأأأأأأأأأأّددت - 79

 يسأأتطيع أنّه أّكدت ال ي املشأأرتك للربنامج واملايل السأأياسأأي الدعم على احلفاظ أمهية على البشأأرية/اإليدز
 وبفضأأأأأأأل السأأأأأأأريع، املسأأأأأأأار بنهج العمل يف اسأأأأأأأتمرار  خالل من 2030 سأأأأأأأنة حبلول الوبا  على القضأأأأأأأا 
 اجملتمع، يف ضعفا الف ات أشدّ  على يؤثر الوبا  أنّ  وأّكدت الشركا   بني فيما املتواصلني وااللتزا  التضامن

 املسأأأتدامة التنمية خطة أهداف لتحقيق حاسأأأم أمر البشأأأرية/اإليدز املناعة نقص فريوس على القضأأأا  وإنّ 
 مسأأأأتدا  تشأأأأغيلي منوذ  لصأأأأياغة شأأأأركائه مع بالعمل ملتز    املشأأأأرتك الربنامج أنّ  وأوضأأأأحت  2030 لعا 

 ،2017 أيلول/سأأأأبتمرب لشأأأأهر اجتماعه خالل املشأأأأرتك الربنامج تنسأأأأيق جملس على يُعرض سأأأأوف ومعّزز
 األهم  األمر وهو القطري، املستوى على النتائج بتحقيق وأيضا
 برنامج تنسأأأيق جملس وصأأأياتوت مقررات بتنفي  املتعلق بالتقرير علما التنفي ي اجمللس أحاي وقد - 80

   DP/2017/12-DP/FPA/2017/2ة املشرتك املتحدة األمم
  

 أخرى مسجئل - عجشرا 
 البيجنذذذذذجت نظذذذذذم عنذذذذذوا   تحذذذذذ  للسذذذذذ ج  المتحذذذذذدة األمذذذذذم صذذذذذندو  نّظمهذذذذذج خجصذذذذذة فعجليذذذذذجت  

 المستدامة التنمية أهداف إطجر ضمن
ة الفعاليات ه   للسأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأندوق نّظم - 81  املناقشأأأأأأة حلفز منرب   مبثابة لتكون اخلاصأأأأأأّ

 التنمية خطة تنفي  أجل من الوطنية البيانات نظم بتعزيز يتعلق فيما الراهنة والفرص التحديات بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن
 قّدمها منفصأأأألة عروض ثالثة تنظيم الفعاليات وتضأأأأمّنت واسأأأأتعراضأأأأها  ومتابعتها 2030 لعا  املسأأأأتدامة
 من والسأأأأأألفادور وأوغندا أفغانسأأأأأأتان يف حاليا يُنفَّ  ما فيها وتناولوا النقا ، أفرقة يف وأخصأأأأأأائيون أعضأأأأأأا 
 املسأأأأتدامة التنمية خطة تنفي  بداية مع وجناحات حتديات من البلدان تواجهه ملا ُقطرية رؤية تُتيح مبادرات

 التنمية أهداف تنفي  أجل من الرمسية اإلحصأأأأأأأأأأأأأأا ات حتويل أفغانسأأأأأأأأأأأأأأتان: ةأ  :ذلك يف مبا ،2030 لعا 
 أوغندا: ةب  أفغانستان؛ يف الّتعداد إجرا  يف الساتلية للصور “الضخمة البيانات” استخدا  املستدامة:

 اسأأأأأأتغالل السأأأأأألفادور: ة   املسأأأأأأتدامة؛ التنمية خطة وتنفي  التنمية ألغراض البيانات تسأأأأأأخري نُظم تعزيز
 إجياد  1ة كاآليت:  الفعاليات ه   من اهلدف كان  وقد املراهقات  محل مالمح رسأأأأأأأم يف اإلدارية األدوات

 املصلحة أصحاب وحشد وحتليلها، وجتهيزها البيانات مجع لتحسني احتياجا األكثر للمناطق مشرتك فهم
 يف سأأأأأأيما وال وحتليلها، البيانات مجع جمال يف االبتكارات إبراز  2ة الناجحة؛ املشأأأأأأاريع إظهار خالل من

كانية البيانات قيمة إثبات  3ة كبرية؛  سأأأأكانية حتركات هناك تكون ال وعندما األزمات حاالت  دون السأأأأّ
 ه   رئاسأأأأة وتوىل والفتيات  للنسأأأأا  األسأأأأاسأأأأية لالحتياجات احلكومية الربامج اسأأأأتجابة تعزيز يف الوطنية

 للسكان  املتحدة األمم لصندوق التنفي ية واملديرة اجمللس رئيس من كل    الفعاليات

http://undocs.org/ar/DP/2017/12–DP/FPA/2017/2
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 وصذذذذذندو  اإلنمذذذذذجئي المتحذذذذذدة األمذذذذذم لبرنذذذذذجم  االسذذذذذتراتيجيتين بذذذذذجلخطتين المتعلقذذذذذة القذذذذذرارات  

 للس ج  المتحدة األمم
 املتحدة األمم لربنامج االسأأرتاتيجية اخلطة وضأأع بشأأ ن 2017/6 القرار التنفي ي اجمللس اعتمد - 82

  2021-2018 للفرتة اإلمنائي
 األمم لصأأأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأأأأع بشأأأأأأأأأ ن 2017/7 القرار التنفي ي اجمللس واعتمد - 83

  2021-2018 للفرتة للسكان املتحدة
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 الثجنيالجزء 
 2017السنوية الدورة 

  
 نيويورك في المتحدة األمم مقر في المعقودة

 2017 حزيرا /يوني  8 إلى أيجر/مجيو 30 من الفترة في
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 التنظيمية المسجئل - أوال 
 وصأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفي ي للمجلس 2017 لعا  السأأنوية الدورة قدتعُ  - 1

 الفرتة يف بنيويورك املتحدة األمم مقر يف املشأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأأأكان املتحدة األمم
   2017 حزيران/يونيه 8 إىل أيار/مايو 30 من
 2017 لعأأأا  السأأأأأأأأأأأأأأأنويأأأة لأأأدورتأأأه العمأأأل وخطأأأة األعمأأأال جأأأدول على التنفيأأأ ي اجمللس وافقو  - 2
    DP/2017/13ة 2017 لعا  األوىل العادية الدورة تقرير على ووافق  ،DP/2017/L.2ة
 الوثيقأأأأة يف 2017 لعأأأأا  السأأأأأأأأأأأأأأأنويأأأأة الأأأأدورة يف التنفيأأأأ ي اجمللس اعتمأأأأدهأأأأا اليت القرارات تردو  - 3

DP/2017/29 اإلمنائي  املتحدة األمم لربنامج التابع ي يالتنف اإلدارة جمللس اإللكرتوين املوقع على املتاحة 
قبلة للدورات التايل الزمين اجلدول على 2017/19 القرار يف التنفي ي اجمللس ووافق - 4

ُ
 للمجلس امل

 :2017 عا  يف التنفي ي
 نيويورك  ،2017أيلول/سبتمرب  11 إىل 5  :2017 لعا  الثانية العادية الدورة 

  
 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  المتعلق الجزء  

 
 البرنجم  لمدير السنو  والتقرير البرنجم  مدير من مقدم بيج  - ثجنيج 

 أما  ألقا  ال ي بيانه يف بالنيابة، باألعمال القائم اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مدير أعلن قد - 5
 يف سأأأأأأأأأأأأأأأتأأاينر، السأأأأأأأأأأأأأأأيأأد/أكيم اإلمنأائي، املتحأأدة األمم لربنأامج اجلأديأد املأدير وصأأأأأأأأأأأأأأأول التنفيأأ ي، اجمللس

 املتحدة، األمم داخل نطاقًا أوسع تغيريات حدوث مع يتزامن ال ي األمر وهو ،2017 حزيران/يونيه 19
 األمم لربنامج اجلديدة االسأأأرتاتيجية للخطة النهائية الصأأأيغة ووضأأأع العا ، لألمني اإلصأأأالح خطة تشأأأمل:
 أربع كل  جيري ال ي 2016 لعا  الشأأأأأأأأأامل االسأأأأأأأأأتعراض وتنفي  ،2021-2018 للفرتة اإلمنائي املتحدة
ا وقد  التنمية  أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضأأطلع اليت التنفي ية األنشأأطة لسأأياسأأات سأأنوات  أيضأً

 السنوي والتقرير 2017-2014 اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسرتاتيجية للخطة الرتاكمي االستعراض
 توصيات عن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وتقرير واملرفقات ، DP/2017/15ة الربنامج ملدير 2016 لعا 

 للتقرير اإلحصأأأأأأأأأأأائي ملرفقوا واملرفقات ، DP/2017/15/Add.1ة 2016 عا  يف املشأأأأأأأأأأأرتكة التفتيش وحدة
    DP/2017/15/Add.2ة
 بأأالنهوض اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج التزا  بأأالنيأأابأأة، بأأاألعمأأال القأأائم الربنأأامج، مأأدير أكأأدو  - 6

 اإلمنائي  املتحدة األمم جهاز بإصالح يتعلق فيما األعضا ، الدول توجيه إطار يف العا ، األمني ب ولويات
 جعل ةأ  يلي: ما على متوقًفا للتغيري، خمططًا 2016 لعا  السنوات الرباعي الشامل االستعراض قّد  وقد

 املوحأأد األدا  لنهج الشأأأأأأأأأأأأأأأأامأأل التطبيق ةب  وكفأأا ة؛ ومال مأأة مرونأأة أكثر القطريأأة املتحأأدة األمم أفرقأأة
 اإلمنائية؛ للمسأأأأأأأأأأأأاعدة املتحدة األمم عمل أطر من جديد جيل جانب إىل املوحدة، التشأأأأأأأأأأأأغيل وإجرا ات

ق وجود كفالة  ة    الربامج؛ من املسأأأأأأأأأأأأأأتفيدة البلدان مع التعاون جلعل بسأأأأأأأأأأأأأألطة يتمتع حمايد مقيم ُمنسأأأأأأأأأأأأأأّ
 جهاز يف الثقة زيادة ةه  املتحدة؛ األمم جهاز وعروض الحتياجات وشأأأأأأأأأامل مشأأأأأأأأأرتك فهم إنشأأأأأأأأأا  ةد 

 اإلمنائي  املتحدة األمم

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2017/13
https://undocs.org/ar/DP/2017/29
https://undocs.org/ar/DP/2017/15
https://undocs.org/ar/DP/2017/15/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2017/15/Add.2
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وأشأأأأأأأأأأار االسأأأأأأأأأأتعراض الرتاكمي للخطة االسأأأأأأأأأأرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفرتة  - 7
 األمم لربنأأأامج اإلمنأأأائي األدا  أن إىل 2016 لعأأأا  الربنأأأامج ملأأأدير السأأأأأأأأأأأأأأأنوي والتقرير 2014-2017
 لتحقيق الصأأأأأأأأأحيح يقالطر  على تسأأأأأأأأأري املنظمة وأن قويًا، كان  سأأأأأأأأأنوات ثالث مدى على اإلمنائي املتحدة
حرز التقد  إىل االسأأأتعراض وأشأأأار  2017 عا  أهداف

ُ
 خالل من يتضأأأح ال ي املؤسأأأسأأأي، األدا  يف امل

 بالتنسأأأيق يتعلق وفيما اإلدارة  كفا ة  وزيادة واملسأأأأا لة بالشأأأأفافية وااللتزا  الربامج لتقييم صأأأأار  نظا  وجود
 األمم برنامج قيادة عن بالرضأأأأى الشأأأأركا  إحسأأأأاس زيادة الشأأأأراكات اسأأأأتقصأأأأا  أظهر املتحدة، األمم بني

 املقيمني  املنسقني لنظا  اإلمنائي املتحدة
 أن  DP/2017/16ة 2017-2014 للفرتة املتكأأأاملأأأة للميزانيأأأة الرتاكمي االسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض أظهرو  - 8

 من الرغم على أجنزت اليت األهداف، بلوغ حنو كبري  تقد  إحراز يواصأأأأأأأأأأأأأأأل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 للفرتة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املالية املوارد خطة وظلت ةاألسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأية   العادية املوارد اخنفاض
عتمد املايل اإلطار ضأأأأأمن 2014-2017

ُ
 الربنامج، مدير وأبرز  2013/28 القرار يف اجمللس ق ب ل من امل

 األمم برنامج وسأأأأأيواصأأأأأل قصأأأأأوى  أولوية ميثل األسأأأأأاسأأأأأية املوارد هبوي وق  أن بالنيابة، باألعمال القائم
 أول مع متويل اتفاق إىل الربنامج توصأأأل ،2016 عا  ويف األسأأأاسأأأية؛ متويله قاعدة تنويع اإلمنائي املتحدة
 األساسية  املوارد يف اخلاص للقطاع مساهم

 املتحدة األمم برنامج سأأأأأأأأأأأأتجعل 2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة أن على شأأأأأأأأأأأأددو  - 9
 وبينما  2030 لعا  املسأأأأتدامة التنمية خطة بشأأأأ ن شأأأأعبية يكتسأأأأب احلاسأأأأم الوقت ه ا مثل يف اإلمنائي
 عملية نتائج ملراعاة كافية  بدرجة ومرنة وتكاماًل  تركيزًا أكثر اخلطة كانت  مسأأأأتمرًا، مازال اخلطة على العمل

 املراجعة 
 ،2030 عأأا  خبطأأأة النهوض إىل الراميأأأة العأأأامليأأأة اجلهود اإلمنأأائي املتحأأأدة األمم برنأأامج يأأدعمو  - 10
 للتجزئة القابل وغري املتكامل طابعال تعاجل وطنية اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيات إىل رمجتهات على البلدان يسأأأأأأأأأأأأأأأاعد مما

 من وتنفي ها لألهداف وطنية طريق خرائط إلعداد الدعم تقدم ذلك ويشمل املستدامة، التنمية ألهداف
 عمليات ودعم السأأأأياسأأأأات، ودعم واإلسأأأأراع بالتعميم املعنية اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة بعثات خالل
 األمم اتفاقية مبقتضأأأأأأأأأأأأأأأى باريس اتفاق تنفي  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويدعم واالسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض  املتابعة
 وتنفي ها  وطنًيا احملددة املسأأأأأأأأأامهات إعداد على البلدان يسأأأأأأأأأاعد مما املناخ، تغري بشأأأأأأأأأ ن اإلطارية املتحدة
 عمل على الضأأأأو  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير سأأأأّلط األزمات، وقت يف الدعم بتقدم يتعلق وفيما

بنّي  النحو على الصأأأأأأأأمود، على القدرة وبنا  اجل رية األسأأأأأأأأباب ملعاجلة الربنامج
ُ
 اجلديدة العمل طريقة يف امل

تّفق
ُ
  2016 لعا  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر يف عليها امل

 االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطأة ُمقأابأل ألدائأه اإلمنأائي املتحأدة األمم برنأامج على اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  أثىو  - 11
، وجناحه يف العمل ضأأأأأأأأمن إطار امليزانية  وحثوا الربنامج على االسأأأأأأأأتفادة من 2017-2014 للفرتة

املسأأتخلصأأة من االسأأتعراض الرتاكمي عند وضأأع الصأأيغة النهائية للخطة االسأأرتاتيجية للفرتة الدروس 
 الفقر على القضا  ذلك يف مبا - واألهداف 2030 عا  خلطة املركزية األمهية إبراز مع ،2018-2021

 تالسأأأأأأأأأأنوا الرباعي الشأأأأأأأأأأامل االسأأأأأأأأأأتعراض حدد  ال ي االجتا  وك لك - املسأأأأأأأأأأاواة عد  أوجه من واحلد
   2016 لعا 

https://undocs.org/ar/DP/2017/16
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 االحتياجات يعاجل أن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج ينبغي أنه على الوفود من جمموعة شددتو  - 12
 املتوسأأأأط الدخل ذات والبلدان  SIDSة النامية الصأأأأغرية اجلزرية والدول  LDCsة منًوا البلدان ألقل احملددة

 بلأأدان بني فيمأأا للتعأأاون األولويأأة إعطأأا  إىل اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج وفود عأأدة ودعأأت   MICsة
 يتعلق وفيمأأا مأاليأأ ا اجلنوب بلأأدان بني فيمأأا للتعأأاون املتحأأدة األمم مكتأأب وتعزيز الثالثي والتعأأاون اجلنوب
 تركز اليت والنهج اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأني بني املسأأأأأأأأأأأأأأأاواة متابعة: أمهية على أخرى وفود وشأأأأأأأأأأأأأأأددت املوظفني  بقدرات

 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يضعها اليت التنمية نظر وجهة من اإلنسان وحقوق التنمية؛ يف الشباب على
 والنهج املوارد تعب أأأة أجأأأل من اخلأأأاص القطأأأاع مع والشأأأأأأأأأأأأأأأراكأأأات بأأأالسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأاق؛ املتأأأ ثرة النظر ووجهأأأات
  للتنمية  االبتكارية

 اخلرو  يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دور بش ن اآلرا  من جمموعة عن اجمللس أعضا  أعربو  - 13
 واليته إىل اسأأأأأأأأأأأأتناًدا اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مسأأأأأأأأأأأأامهة تعزيز إمكانية على وشأأأأأأأأأأأأددوا األزمات  من

 اهلشأأأأأأأاشأأأأأأأة معاجلة ضأأأأأأأرورة إىل البعض وأشأأأأأأأار اإلنسأأأأأأأاين  العمل يكمل إمنائي مبنظور األخ  مع اإلمنائية،
 بني صلة إقامة كبري  حد إىل اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج ميكن أنه آخرون ورأى األزمات  ملنع والضع 
ًيا اإلنسأأأانية واملسأأأاعدة والتنمية السأأأال   واملنع  السأأأال  خطط على واحلفاظ للعمل اجلديد الطريق مع متشأأأّ
 والتدخالت واالتفاقات السياسات يف املشاركة مواصلة على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الكثريون وحثّ 
نداي وإطار باريس اتفاق ذلك يف مبا باملناخ، املتعلقة  2030-2015 للفرتة الكوارث خماطر من للحد س 

 اجمللس أعضأأا  من العديد وسأألط سأأاموا   ةمسأأار النامية الصأأغرية اجلزرية للدول املعجَّل العمل وإجرا ات
 واملسا لة  والشفافية املعارف وإدارة النتائج على القائمة اإلدارة على الضو 

 األمم برنامج حّثت مث ،2017-2014 للفرتة االسأأأأرتاتيجية اخلطة إجنازات إىل الوفود وأشأأأأارت - 14
 وجود وضأأأأأمان اإلمنائي املتحدة األمم جهاز به يضأأأأأطلع ال ي التنسأأأأأيقي دور  تعزيز على اإلمنائي املتحدة
ق  األدا  هنج وحتسأأأأأأني توسأأأأأأيع اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج ينبغيو  السأأأأأألطة  له وخُمّول حمايد مقيم ُمنسأأأأأأّ
 وفعالية كفا ة  أكثر اإلمنائي املتحدة األمم جهاز يصأأأأأبح أن وضأأأأأمان املوحدة، التشأأأأأغيل وإجرا ات املوحد

 متاسأًكا أكثر أهداف ووضأع النتائج على القائمة اإلدارة حتسأني ذلك يف مبا للمسأا لة، وخضأوًعا وشأفافية
 املتحدة  األمم شركا  مع الوثيق بالتعاون ،2016 لعا  سنواتال الرباعي لالستعراض وفًقا
 ألعضأأأأأأأأأأأأأأأا  بالنيابة، باألعمال القائم اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مدير أكد ذلك، على رًداو  - 15

 واالستعراض 2030 عا  خطة على ركزت ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة أن اجمللس
 يف املسأأأأاواة عد  أوجه من واحلد الفقر على القضأأأأا  مع معهما، ومتاشأأأأت 2016 لعا  السأأأأنوات الرباعي

 على سأأأأأأأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي االسأأأأأأأأأأأتعراض بتنفي  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج التز  وقد جوهرها 
 كامل  ويف اإلمنائي املتحدة األمم جهاز إطار ويف اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج داخل مسأأأأأأأأأأأأأأأارات: ثالثة

 برنامج وظل النجاح  مفتاح هو كاملة  موارد ولديه وحمايد فعال مقيم منسق نظا  وجود إن وقال املنظومة 
 جماالت ومشلت املقيم  املنسأأأق نظا  تعزيز بشأأأ ن اجمللس أعضأأأا  مع للحوار مفتوًحا اإلمنائي املتحدة األمم
 النامية الصأأغرية اجلزرية والدول منًوا البلدان أقل دعم اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج األخرى الرئيسأأية العمل

 املتحدة األمم برنامج التز  املالية، بالشأأأأأأأأأأأأأؤون يتعلق وفيما الدخل  متوسأأأأأأأأأأأأأطة بالبلدان االلتزا  واسأأأأأأأأأأأأأتمرار
 املال  مقابل والقيمة الكفا ة زيادة إىل السأأأأعي مع األسأأأأاسأأأأية، املوارد مجع جمال يف ابتكارية بنهج اإلمنائي
 األمم ومكتب الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون اإلمنائي املتحدة األمم برنامج التزا  وأكد

 البلدان اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دعم باملناخ، يتعلق وفيما اجلنوب  بلدان بني فيما للتعاون املتحدة
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 برنامج كان  باألزمات، يتعلق وفيما وطنًيا  احملددة املسأأامهات خالل من سأأيما وال باريس، اتفاق تنفي  يف
 على تتوق  قيمته ألن ونظرًا اجلديد  العمل أسأأأأأألوب إدراك على الشأأأأأأركا  يسأأأأأأاعد اإلمنائي املتحدة األمم

 املؤهلني املوظفني اجت اب إىل حيتا  اإلمنائي الربنامج فإن العاملية، العمل قوة وخربات ومواهب مهارات
  هبم  واالحتفاظ

 االسأأأأأأأأأأرتاتيجية للخطة الرتاكمي االسأأأأأأأأأأتعراض بشأأأأأأأأأأ ن 2017/10 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 16
 الربنامج  ملدير السنوي والتقرير ،2017-2014 للفرتة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج

  
 بجلميزانية والمتعلقة واإلدارية المجلية المسجئل - ثجلثج 

 الرتاكمي االسأأأأأتعراض اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف اإلدارية اخلدمات مكتب مديرة عرضأأأأأت - 17
 واملرفقات   DP/2017/16ة 2017-2014 للفرتة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املتكاملة للميزانية

 املوارد بني توازنال اختالل بشأأ ن قلقهم عن جمدًدا أعربوا ولكنهم بالتقرير، اجمللس أعضأأا  رحبو  - 18
 الكفا ة حتقيق إىل السأأأأأأعي على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وحّثوا األسأأأأأأاسأأأأأأية  غري واملوارد األسأأأأأأاسأأأأأأية

 وهنج املبتكرة الشأأأأراكات اسأأأأتكشأأأأاف على حفزو  كما  التكالي   اسأأأأرتداد من ممكن قدر أقصأأأأى وحتقيق
 األمم برنامج أن معرفة جتا  ارتياحها عن الوفود بعض وأعربت اخلاص  القطاع مع سأأأأأأأأأأأأأأأيما ال التمويل،
 وأعربت األسأأأأأاسأأأأأية  املوارد يف اخلاص القطاع يف له مسأأأأأاهم أول مع متويل اتفاق أبر  قد اإلمنائي املتحدة
 املكاسأأأب على سأأأليب ت ثري من هلا ملا التمويل على املفروضأأأة القيود اسأأأتمرار إزا  قلقها عن أخرى جمموعة

 تعطي بطريقة التمويل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج خيصأأأأأأأأأأأأأأأص أن وطلبت األنفس، بشأأأأأأأأأأأأأأأق حتققت اليت
 احتياًجا  األشد للسكان األولوية

 هناية، ال ما إىل تستمر لن اهليكلية التغيريات تكالي  يف الوفورات ب ن الوفود من جمموعة وأقرت - 19
 القيود إزا  قلقهم عن وأعربوا اإلقليمي  الصأأأعيد على القدرات تعزيز على اإلصأأأالحات تعمل أن وتوقعت

 واإلقليمي  القطري الصأأأأأأأأأأأأأعيدين على التنظيمية للتغيريات الكامل التنفي  تعرقل أن ميكن اليت احلالية املالية
 الدعم خلدمات املباشرة املسؤولية تنفي  وعد  التكالي  اسرتداد يف الت خريات من قلقهم عن أيًضا وأعربوا

 ترتيبات واختاذ املسأأأأأأأأأأأأأأبق والتصأأأأأأأأأأأأأأميم الربجمة إدما  طموحات يؤخر قد الربناجمي والدعم االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأاري
 مبتكرة  متويلية

 والربامج الصناديق تسمح أن يف أملها عن ذاهتا اجملموعة أعربت التكالي ، باسرتداد يتعلق فيماو  - 20
 للقرار وفًقا واألسأأأأأأأأأأأأأعار املنهجية على تعديالت إدخال بشأأأأأأأأأأأأأ ن اتفاق إىل بالتوصأأأأأأأأأأأأأل التنفي ية للمجالس

 أظهرت إذا األسأأأأاسأأأأية املوارد يف أكرب بشأأأأكل سأأأأتسأأأأهم األعضأأأأا  الدول أن على وشأأأأددوا  2013/19
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يضأأأأأأأأأأع ب ن وأوصأأأأأأأأأأوا التكالي   اسأأأأأأأأأأرتداد بشأأأأأأأأأأ ن أكرب شأأأأأأأأأأفافية املنظمات
 حتليل تقدم مع التكالي  رتدادباسأأأأأأأأأأأأ املتعلقة للمشأأأأأأأأأأأأاورات منقحة طريق خريطة املتحدة األمم ومنظمات
 السأأأأأأأأأأأنوية دورته يف قرارًا بشأأأأأأأأأأأ هنا يتخ  أن للمجلس ميكن اليت واألسأأأأأأأأأأأعار للمنهجية ومقرتحات أفضأأأأأأأأأأأل

  2018 لعا 
كرت أن هنج امليزانيأة اجلأديأدة وذ  ،2016 لعأا  طلبهأا إىل الوفود من اجملموعأة نفس وأشأأأأأأأأأأأأأأأأارت - 21
 تكثي  على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وحثوا الربناجمي  بالعنصأأأأأأأأأأأأر املتعلقة املعلومات إىل يفتقر زال ما

 املتعلقة املعلومات يف حتسأأأأأأأأأأأأأأأنا اجلديدة املتكاملة امليزانية ظهرت أن ويتوقع بالنتائج، امليزانيات لربط اجلهود

https://undocs.org/ar/DP/2017/16
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 األمم برنامج دعوا معلومات، يف ثغرات عن واإلبالغ امليزانية إىل وباإلشأأأأأأأأأارة النتائج  أسأأأأأأأأأاس على امليزنةب
  األساسية  للموارد استخدامها كيفية  بوضوح اجلديدة امليزانية تُبنّي  أن ضمان إىل اإلمنائي املتحدة

 أن اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج يف اإلداريأأة اخلأأدمأأات مكتأأب مأأديرة أكأأدت ذلأأك، على ورًدا - 22
 األسأأأأاسأأأأية القيمة اخنفاض عند سأأأأنوات، ثالث مدى على السأأأأليم األدا  على احلفاظ على الربنامج قدرة

 يُأّعد ما وهو األساسية، غري البنود على التكالي  السرتداد تطبيقه بسبب كان  دوالر، مليون 300 مبقدار
 البنود بعض يف التكالي  اسرتداد تنفي  يف الت خر ويرجع بالكامل  التكالي  باسرتداد التزامه على شهادة

 تطبيق على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويقتصأأر التكالي ؛ اسأأرتداد لسأأياسأأة التدرجيي التنفي  عملية إىل
 أن اجمللس ألعضأأأأا  وأكدت مت خر  زمين جدول على بنا  سأأأأنوات لعدة املمولة املشأأأأاريع على السأأأأياسأأأأة

 املتعلقة التكالي  اسأأأرتداد زيادة إىل يرجع امليزانية ثغرات بعض سأأأد يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج جناح
 وصاحبت األساسية  غري العناصر من املؤسسية ميزانيته متويل زيادة مع األساسية، غري الربناجمية بالعناصر
  2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة األساسية املوارد لعناصر املتكاملة امليزانية مسودة

 األمم لربنامج املتكاملة للميزانية يعيالتجم االسأأأأأأأأتعراض بشأأأأأأأأ ن 2017/11 القرار اجمللس وتبى - 23
  2017-2014 للفرتة اإلمنائي املتحدة

  
 2021-2018 للفترة اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  االستراتيجية الخطة - رابعج 

 االسأأأأأرتاتيجية اخلطة مشأأأأأروع اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج بالنيابة، باألعمال القائم املدير، قد  - 24
 دعم مكتب مدير أوضأأأأأأأأأح الحقة، مناقشأأأأأأأأأة ويف   DP/2017/CRP.2ة 2021-2018 للفرتة للربنامج،

 اخلطة مشأأأأأأأروع رصأأأأأأأد النتائج إطار يدعم كي   اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف والسأأأأأأأياسأأأأأأأات، الربامج
 وإجناز  

 للفرتة االسأأرتاتيجية اخلطة صأأياغة أثنا  يف التشأأاورية للعملية ارتياحهم عن اجمللس أعضأأا  وأعرب - 25
 أفضأأأأأل اعتربو  ال ي واملوارد، للنتائج واملتكامل السأأأأأردي اإلطار وضأأأأأع يف املتبع والنهج ،2018-2021

 للفرتة االسأأأأرتاتيجية اخلطة من املسأأأأتخلصأأأأة الدروس من االسأأأأتفادة إىل احلاجة وأبرزوا اجلري ة  املمارسأأأأات
 وأعربوا  2017 لعا  الثانية العادية الدورة قبل اخلطة مشأأأروع يف التحسأأأينات نعكاساو  ،2014-2017

 بتحديد يتعلق فيما سأأأأأيما وال شأأأأأتاينر، يمكأ السأأأأأيد اجلديد، اإلمنائي الربنامج مدير إلسأأأأأها  تطلعهم عن
 األولويات 

 من الشأأأأأاملة اجملموعة إىل يسأأأأأتند أن ينبغي اخلطة مشأأأأأروع أن على الوفود من جمموعة شأأأأأددتو  - 26
 إىل املنظمة والية نطاق توسأأأأأأأيع إىل يسأأأأأأأعى وال املسأأأأأأأتدامة، بالتنمية املتعلقة ومبادئها املتحدة األمم وثائق

 على األول املقا  يف الرتكيز اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على أنه إىل وأشأأأأأأأري النسأأأأأأأبية  مزاياها يتجاوز ما
 على أخرى وفود وشأأددت ضأأعًفا  الف ات أشأأد سأأيما وال النامية، الصأأغرية اجلزرية والدول منًوا البلدان أقل
 معاجلة له يتسأأأأأى حىت مركزة ولكن واسأأأأأعة والية على احلفاظ اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على يتعني أنه

 اجلأأديأدة اخلطأأة تلبيأأة ضأأأأأأأأأأأأأأأمأأان إىل اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج ودعوا اإلمنأأائيأأة  املسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل من العأأديأأد
ة للتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة من خالل دافع عوامل بصأأأأأأأأأأأأأأفتها وإمكانياهتا الدخل متوسأأأأأأأأأأأأأأطة البلدان الحتياجات

  متباينة  هنج

https://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.2
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 الفقر على للقضا  األولوية إيال  إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الوفود من عريض قطاع دعاو  - 27
 أن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وينبغي اجل رية  األسأأأأأباب إىل اسأأأأأتناًدا املسأأأأأاواة، انعدا  أوجه من واحلد
 خطة لوضأأأأأأأع املوارد مقابل األولويات حيدد وأن النسأأأأأأأبية، مزاياها منظور من اخلطة أنشأأأأأأأطة يف النظر يعيد

 بوجه املنظومة نطاق على التنسأأأأيق تعزيز أجل من تركيزًا أكثر نتائج حتقيق إىل يسأأأأعى أن له وينبغي عمل 
 وحتديد لألنشأأأطة األولوية وإيال  أفضأأأل، حنو على واملسأأأا لة املسأأأؤولية حدود رسأأأم ذلك ويشأأأمل أفضأأأل،
 األمم برنامج دور بشأأأأأأأأأأأ ن توضأأأأأأأأأأأيًحا وطلبوا أفضأأأأأأأأأأأل  بقدرات األخرى الوكاالت فيها تتمتع اليت اجملاالت
 والسأأأأأأال   واإلنسأأأأأأانية التنمية بني الربط يف ودور  والوقاية للسأأأأأأال  العا  األمني برنامج يف اإلمنائي املتحدة
 نشأأأأأأأأأأأأأأأوب منع يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ودور 2+2 النهج تركيز بوضأأأأأأأأأأأأأأأوح اخلطة حتدد أن ينبغي

  2016 لعا  السنوات الرباعي االستعراض مع يتماشى مبا املناخ، وتغري الصراعات
 أعربت ،2016 لعا  املشأأأأأأأأأأرتك املؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأية الفعالية تقييم من املسأأأأأأأأأأتمدة النتائج على واعتماًدا - 28

 وحبث النقود ومردود والكفا ة املؤسسية الفعالية اخلطة مشروع يتناول أن يف رغبتها عن الوفود من جمموعة
 للضأأأأأأأأأأغط  تعرض اإلمنائي املتحدة األمم برنامج قدرة أن إىل إشأأأأأأأأأأارهتا ضأأأأأأأأأأو  يف املختلفة، األعمال مناذ 
 وبنود التكالي  واسأأأأأأأرتداد النقدية التدفقات لتحديد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الوفود ه   دعت كما

 األمم برنامج وأوصأأأأأأأأأأأأأأأى املتكاملة  امليزانية يف املتحدة األمم منظمات بني عملال عب  وتقسأأأأأأأأأأأأأأأيم امليزانية
 يف ومت السأأأنوات الرباعي االسأأأتعراض مع يتفق مبا واملسأأأا لة، والشأأأفافية الكفا ة بتحسأأأني اإلمنائي املتحدة

 يتبع أن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وينبغي املسأأأأأأأأأتمرة  املالية القيود ضأأأأأأأأأو  يف سأأأأأأأأأيما وال ،2016 عا 
 املتحدة األمم صأأأأأأندوق مع وثيق بنحو والعمل املاحنة، اجلهات قاعدة وتوسأأأأأأيع املوارد، لتعب ة مبتكرة هنًجا

 املنظور مراعاة تعميم أمهية على اجملموعة وشأأأأأأأأأأأأأأددت املالية  اخلطط بوضأأأأأأأأأأأأأأع املعين اإلنتاجية للمشأأأأأأأأأأأأأأاريع
 التقارير وإلعداد اجلنسأأني بني املسأأاواة لتعزيز أُنفقت اليت املوارد وتفاصأأيل اخلطة، مراحل مجيع يف اجلنسأأاين
 اجلنسانية  باملسائل املعنية السنوية

 نسيقت يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يؤديه ال ي القيادي الدور على الوفود من العديد شددو  - 29
 املتحدة األمم بربنامج املعنية العاملية واملطالب التحديات اخلطة تعكس أن وينبغي املتحدة  األمم منظومة
 يف مبا ،املسأأأأأأتدامة التنمية وأهداف 2030 عا  خطة يف املبني النحو على املتحدة األمم ومبنظومة اإلمنائي

 التشأأأأأأأأغيل وإجرا ات املوحد األدا  نطاق توسأأأأأأأأيع على والعمل ،“الركب خل  أحد أي ترك عد ” ذلك
 للمزايا املتحدة األمم منظومة تعزيز مدى املشأأأأأأأأأأرتك الفصأأأأأأأأأأل يعكس أن يف رغبتهم عن وعربوا القياسأأأأأأأأأأية 

 تقسأأأأأأأيم تسأأأأأأأهيل إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الوفود ه   ودعت التنافسأأأأأأأية  املزايا من بدال التعاونية
 بشأأأأأأأأ ن توضأأأأأأأأيحات وطلبوا  “للمنظومة شأأأأأأأأامل هنج” باتباع املتحدة، األمم منظومة داخل عملال عب 

 توضأأأأأيح زيادة إىل باإلضأأأأأافة اإلمنائي، املتحدة األمم بربنامج املقيمني املنسأأأأأقني ممثلي وأدوار املقيم املنسأأأأأق
 املتحدة األمم لربنامج ينبغي أنه على الوفود شأأأأأأأأأأأأأأأددتو   القطرية األفرقة توالهات اليت التقارير إعداد مها 

 وطالبت املتحدة  األمم ومنظومة له التابعة الُقطرية املكاتب شأأأأأأأأأأأأأأأبكة خالل من مواتية بي ة هتي ة اإلمنائي
 املقيمني  املنسقني وسلطة املقيمني املنسقني نظا  بتعزيز الوفود ه  
 وصأأأأأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل موجه مشأأأأأأأرتك بيان يف الوفود، من جمموعة رحبتو  - 30

 على احلصأأأأول وطلبت املشأأأأرتك، بالفصأأأأل للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأأ  للسأأأأكان املتحدة األمم
 الفصأأأل يف تفصأأأيالً  لشأأأرحها سأأأويًا؛ أعماهلا املنظمات هبا تنف  اليت املبتكرة الطرق عن املعلومات من مزيد

 وطرق واملؤشأأأأأأرات املشأأأأأأرتكة النتائج جانب إىل النتائج وأطر وامليزانيات االسأأأأأأرتاتيجية اخلطط ويف املشأأأأأأرتك
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 يف والفعالية والكفا ة االتسأأأأاق من أكرب قدرًا تعكس اليت املنقحة واألطر اخلطط رؤية إىل وتطلعوا التنفي  
 للوكاالت  التنفي ية األعمال

 كبرية  أمهية ذات باعتبارها املنظمات حددهتا اليت املشأأأأأأأأأرتكة العمل مبجاالت علًما اجمللس أحايو  - 31
 ؛السأأأأأال  على واحلفاظ السأأأأأال  وبنا  الوقاية ةب  و ؛الفقر على القضأأأأأا  ةأ  التعاونية: املشأأأأأاركة لتحقيق

 ويف  املستدامة البيانات ةهأأأأأأأأأ  و ؛والفتيات النسا  ومتكني اجلنسني بني املساواة ةد  و ؛املناخ تغري ة   و
 والُقطري، واإلقليمي العأأاملي الصأأأأأأأأأأأأأأأعيأأد على املطلوبأأة التكأأامأأل أوجأأه تعزيز اجمللس طلأأب الصأأأأأأأأأأأأأأأأدد، هأأ ا
 اجلديدة  اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار توجيهات مع يتماشى مبا

 األمم برنأأأامج من الوفود من جمموعأأأة طلبأأأت واملوارد، للنتأأأائج املتكأأأامأأأل بأأأاإلطأأأار يتعلق وفيمأأأا - 32
 وجتنب ،2016 لعا  السأأأأأأأأأأأأأنوات الرباعي االسأأأأأأأأأأأأأتعراض مؤشأأأأأأأأأأأأأرات تناول يف دور  حتديد اإلمنائي املتحدة

 عن تفاصأأأأأأأأيل الوفود ه   وطلبت النتائج  بعض عن تقارير تقدم حسأأأأأأأأاب على لألمور املخل التبسأأأأأأأأيط
 دعوة هناك وكان التصأأأاعدي  هنجها عمل وكيفية املؤسأأأسأأأية بالفعالية املعنية لإلطار الثالثة الرتكيز جماالت

 الوقت يف العمل مع باملوارد، مدعومة اجلنسأأأأأأأانية، باملسأأأأأأأائل تتعلق ب اهتا قائمة ومشأأأأأأأاريع نتائج إدرا  إىل
 إطار حيدد أن الوفود ه   طلبت كما   واملشأأاريع الربامج مجيع يف اجلنسأأاين املنظور مراعاة تعميم على ذاته

 وجماالت املشأأأأرتكة املؤشأأأأرات إىل باإلضأأأأافة حمددة، مؤشأأأأرات خالل من الوكاالت سأأأأهاماتإ النتائج عمل
ا وطلبت اخلمسأأأأأأأأة  املشأأأأأأأأرتك العمل  يف مسأأأأأأأأامهته مسأأأأأأأأتوى قياس اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من أيضأأأأأأأأً

 املساواة  انعدا  أوجه من واحلد الفقر من التخلص
 الواعيأأة النهج اسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا  يف احلأأ ر اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج ليتوخى دعوة هنأأاك وكأأانأأت - 33

 احلساسة النهج اتباع مواصلة ويف السياسية، بالقضايا يتعلق فيما وخصوًصا الوطين، السياق يف باملخاطر
 به تقبل ال “اهلشأاشأة” تعري  ألن نظرًا التحديد  وجه على الوطنية احلكومة تطلبها مل ةما اهلشأاشأة إزا 

 يباشأأأأأأأأر أن ينبغي ال ال ي اجملال وهو ،“العني  التطرف منع” يف املشأأأأأأأأأاركة ويف عاملًيا، األعضأأأأأأأأأا  الدول
 اإلمنائية  واليته طريق عن إال فيه العمل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 القائم املدير، أكد ،2021-2018 لعا  االسأأرتاتيجية، اخلطة بشأأ ن الواردة التعليقات على رًدا - 34
 جانب إىل الوفود أثارهتا اليت النقاي سرياجع اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن للمجلس بالنيابة، باألعمال
 اخلطة  مشروع يف النظر يعيد عندما اجلديد، املدير من املقد مة املدخالت

 التزامه على اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج والسأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأات، الربامج دعم ومكتب املدير، وأكد - 35
 ووافق املتحدة  األمم منظومة تنسأأأأأأأيق على واإلشأأأأأأأراف سأأأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي ضااالسأأأأأأأتعر  بتنفي 
 مشأأأأأأأأأرتكة عمل جماالت مخسأأأأأأأأأة يف املتحدة األمم منظمات مع التعاون على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
ا اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وشأأأارك إسأأأهاماته  وحتديد  خالل من املنظومة نطاق على التنسأأأيق يف أيضأأأً

 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وسأأأأأأأيظل والسأأأأأأأال   اإلنسأأأأأأأانية التنمية بني والربط للعمل جديدة طريقة تبين
 بالربنامج اإلمنائي املتحدة األمم برنامج واسأأأأأأأأأأأأأرتشأأأأأأأأأأأأأد اجل رية  واألسأأأأأأأأأأأأأباب املسأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية على يركز

 وكان الوقاية  أجل من التنمية مبدأ قيادة على حريص أنه كما  العا ، األمني وضأأأأأأأأأأأأأعه ال ي اإلصأأأأأأأأأأأأأالحي
 الربنامج وكان الشراكات  وتنويع األدا  لقياس القطرية بالنتائج مستعيًنا نطاقه، توسيع على الربنامج يعمل

 اجلنسني، بني واملساواة املرأة متكني لقضايا املناصر هو املتحدة، األمم مع بالتعاون املتحدة، لألمم اإلمنائي
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 شأأأأأأأأ نب الصأأأأأأأأادرة بالتوجيهات اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ورحب بتعميمها  اجلديدة اخلطة قامت واليت
  التنظيمية  الفعالية من أكرب قدر حتقيق
 الدراسأأأأأأأأة أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف والدعوة اخلارجية العالقات مكتب مدير وأوضأأأأأأأأح - 36

 برنامج قا  ومبوجبها املصأألحة أصأأحاب من جمموعة مع تشأأاورية عملية على تنطوي للشأأراكة االسأأتقصأأائية
 ينشر وفوس خارجي  متعاقد خدمات على للحصول خارجية مبصادر باالستعانة اإلمنائي املتحدة األمم

 مبجرد وذلك والشأأأأأأأأأأأأأأأركا  اجمللس عليها ليطلع الشأأأأأأأأأأأأأأأبكي موقعه يف النتائج اإلمنائي املتحدة األمم مكتب
 الفعالية وحتسأأأأني ،2021-2018 للفرتة االسأأأأرتاتيجية اخلطة يف هبا االسأأأأرتشأأأأاد هلم يتسأأأأى حىت جتهيزها

 املؤسسية 
 للفرتة االسأأأأأأرتاتيجي، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج خطة مبشأأأأأأروع علًما التنفي ي اجمللس أحايو  - 37

    DP/2017/CRP.2ة 2018-2021
تشأأأأأأأأأأأرين الثاين/نوفمرب  يف خاصأأأأأأأأأأأة جلسأأأأأأأأأأأة لعقد 2017/9 رقم راقر ال التنفي ي اجمللس اعتمدو  - 38

 للفرتة واعتمادمها، املتكاملة وامليزانية اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة لدراسأأأأأأأأأأة 2017
2018-2021  

  
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  في الجنسين بين المسجواة - خجمسج 

 السأأأأأأأأأنوي التقرير اإلمنائي، املتحدة األمم بربنامج والسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات، الربامج دعم مكتب مدير قد  - 39
 2016 عأا  يف اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأني بني للمسأأأأأأأأأأأأأأأأاواة اإلمنأائي املتحأدة األمم برنأامج اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأة تنفيأ  بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن

   DP/2017/18ة
 عمله نطاق لتوسأأأأأأأيع سأأأأأأأرورهم عن وأعربوا اإلمنائي، الربنامج إجنازات على اجمللس أعضأأأأأأأا  وأثى - 40

 بشأأأأأأ ن املكث  املنظمة عمل شأأأأأأجعهم وقد آثارها  من والتعايف األزمات ذلك يف مبا اجلنس، بنوع املتعلق
 من أدا  أعلى صأأأأأاحبة املنظمة لكونه اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج وأشأأأأأادوا األمن  قطاع يف اجلنس نوع
 املسأأأأأأاواة بشأأأأأأ ن املتحدة األمم منظومة نطاق على العمل خطة اسأأأأأأتخدا  يف املتحدة األمم منظمات بني
 امل كورة العمل خطة من القاد  النموذ  يف الشأأأأأأأأأأأأأروع إىل تطلعه عن وأعرب املرأة، ومتكني اجلنسأأأأأأأأأأأأأني بني

  األدا   وسجل
لى اسأأأأأأأأأأأأأأتهداف الفتيات والنسأأأأأأأأأأأأأأا ، ع اإلمنائي املتحدة األمم برنامج اجملموعة نفس وشأأأأأأأأأأأأأأجعت - 41
 صأأراع، يف يعشأأن اللوايت والفتيات والنسأأا  املهاجرين مثل هشأأة أوضأأاع يف يعشأأن اللوايت النسأأا  سأأيما وال

 أن يف رغبتهم عن وأعربوا اجلنسأأأأأأأأني  بني املسأأأأأأأأاواة يف والفتيان الرجال ومشأأأأأأأأاركة ومسأأأأأأأأؤولية دور ومعاجلة
 حيث هلا، رئيسأأأأًيا هدفًا اجلنسأأأأني بني املسأأأأاواة تكون مشأأأأاريع تنفي  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يواصأأأأل

  املائة  يف 15 وهو احملدد باهلدف مقارنة املائة يف 4 احلالية النسبة تبلغ
 اجلنسأأأأأني بني للمسأأأأأاواة كاملة  نتيجة لتخصأأأأأيص اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل دعوة ُوجهت - 42
 للمنظور مراعية النتائج مجيع تكون أن ضأمان مع ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأرتاتيجية اخلطة يف

 لرؤية سأأأأرورهم عن وأعربوا املصأأأأن فة  والبيانات اجلنسأأأأني بني الفوارق تراعي مؤشأأأأرات وتسأأأأتخد  اجلنسأأأأاين
 ودعوا اجلنسأأأأأني، بني املسأأأأأاواة ختم على القدرة زيادة أجل من املبتكر اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عمل
 حيسأأأأأأأن أن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وينبغي اجلنس  نوع أسأأأأأأأاس على صأأأأأأأرامة أكثر حتليل إجرا  إىل
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 الُقطرية املكاتب يف اجلنسأأأأأأأانية للشأأأأأأأؤون مسأأأأأأأتشأأأأأأأارين يعني وأن اجلنسأأأأأأأني بني املسأأأأأأأاواة ألغراض التمويل
 بني التكافؤ حتقيق على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وحثوا أمريكي  دوالر مليون 25 تتجاوز مبيزانيات
 قها  فو  وما 5-فة املوظفني كبار  مستوى على اجلنسني

 مراعاة تعميم مسأأأأأأأأأأأأأأامهة بكيفية اجمللس إبالغ اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من اجملموعة طلبتو  - 43
 ومسأأا لة ورصأأد تتبع حيسأأن أن النتائج إلطار ميكن وكي  اجلديدة اخلطة نتائج حتقيق يف اجلنسأأاين املنظور
 وسأجل املنظومة نطاق على العمل خطط من القاد  النموذ  مع يتماشأأى مبا اجلنسأأني بني املسأأاواة ومتويل
 قائم قوي هنج إطار يف اجلديدة اخلطة وضأأأأأأأأأأأأأأع على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج اجملموعة وحثت األدا  

 النسأأأا  ضأأأد للتمييز والتصأأأدي املرأة حلقوق الكامل اإلعمال لضأأأمان اجلنسأأأني بني واملسأأأاواة احلقوق على
 أجل من اجلنسأأأأأأأني بني املسأأأأأأأاواة اسأأأأأأأرتاتيجية حتديث اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من وطلبت والفتيات 

 دعًما واضأأأأأأأأأحة موارد وختصأأأأأأأأأيص ومؤشأأأأأأأأأرات أهداف وضأأأأأأأأأع مع اجلنسأأأأأأأأأاين، املنظور مراعاة تعميم تنفي 
 اجلنسني بني باملساواة املتعلقة أعماهلا موا مة على الفريق وشجع  املستدامة التنمية أهداف من 5 للهدف
 بني التنسأأأأأأأأأأأأأأيق وتكثي  للمرأة، املتحدة األمم هي ة سأأأأأأأأأأأأأأيما وال املتحدة، األمم منظمات مع املرأة ومتكني

 على الوكاالت بني التعاون دعم كيفية  بشأأأأأأأأأأأأأ ن للمجلس حتليل وتقدم الُقطري، الصأأأأأأأأأأأأأعيد على الوكاالت
 اجلنس  بنوع ةاملعني االسرتاتيجية اخلطة لتنفي  والوطين واإلقليمي العاملي الصعيد

 اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف والسياسات، الربامج دعم مكتب مدير رحب ذلك، على ورًدا - 44
 القطاع يف اجلنس بنوع يتعلق فيما اإلمنائي املتحدة األمم برنامج به يضأأأأأأأأأأأأأأأطلع ال ي للعمل الوفود بدعم
 الربنامج تويجت أن أيضأأا املدير أكدو  الوطنية  السأألطات ترحيب ونال جديدة آفاقًا فتح عمل وهو ،األمين

 املنظومة، نطاق على اجلنسأأني بني املسأأاواة بشأأ ن العمل خطة تنفي  حيث من األوىل األدا  مبرتبة اإلمنائي
 يف املسامهات أن على الضو  وسلط ه ل شرف وسا  هو القطرية، املكاتب لعمل نتيجة أساسا هي واليت
 املنظمة جهود على وشأأأدد اجلنسأأأانية  الشأأأؤون جمال يف املنظمة لعمل الكامل الدعم وفر األسأأأاسأأأية املوارد

 جماالت مخسأأأأأة يف للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأأأ  للسأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأندوق مع املشأأأأأرتكة
 اجملاالت بني تطورًا اجملاالت أكثر وهي اجلنسأأأني، بني املسأأأاواة ذلك يف مبا الوكاالت، بني املشأأأرتك للتعاون

 إىل استناًدا اجلنسني، بني للمساواة املقبلة االسرتاتيجية إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويتطلع اخلمسة 
 احملققة  واإلجنازات املستفادة الدروس

 املتحدة األمم برنامج اسأأأأأأأأرتاتيجية تنفي  بشأأأأأأأأ ن السأأأأأأأأنوي بالتقرير علًما التنفي ي اجمللس أحايو  - 45
   DP/2017/18ة 2016 عا  يف اجلنسني بني للمساواة اإلمنائي

  
  البشرية التنمية تقرير - سجدسج 

بتقرير التنمية  املتعلقة املشأأأأأأأأأأاورات عن الشأأأأأأأأأأفوي التقرير البشأأأأأأأأأأرية التنمية دعم مكتب مدير قد  - 46
  57/264 العامة اجلمعية لقرار وفًقا 2017البشرية لعا  

 وأهداف تقرير التنمية البشأأأأأرية مؤشأأأأأرات موا مة مصأأأأأداقية بشأأأأأ ن إيضأأأأأاًحا اجمللس رئيس طلبو  - 47
 للتقرير  كمنطلق  املستدامة التنمية خطة ومشولية املستدامة، التنمية

 والعمل موثوقة مصادر من البيانات مجع يف للتقرير التارخيية للقيمة منه إدراًكا الوفود، أحد ذكرو  - 48
 التنمية وأهداف 2030 عا  خطة ضأأأأأأأأأأأأأو  يف أمهيته فقد البشأأأأأأأأأأأأأرية التنمية مؤشأأأأأأأأأأأأأر إن للتحليل، كمحفز

https://undocs.org/ar/DP/2017/18
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
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 يعد ومل الدقيقة  البيانات إىل اسأأأأتناًدا للمقارنة قابلة ومعلمات مشأأأأرتكة مؤشأأأأرات وضأأأأعت اليت املسأأأأتدامة
 املتعدد الفقر مؤشأأأأأأأر مثل جديدة، وآليات قياسأأأأأأأات وأدت الراهن، الواقع يعكس البشأأأأأأأرية التنمية مؤشأأأأأأأر
 التدابري، أن وذكر القطرية  لالحتياجات دقة أكثر تقييًما عنها متخض عامة سأأأياسأأأات وضأأأع إىل األبعاد،

 يطالب املتحدة األمم منظومة إصأأأالح وأن تنقيح، إىل حتتا  احلاضأأأر، الوقت يف تارخيية مبفارقة تتسأأأم اليت
 سأأأأأيحول اليت الكيفية حيلل أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على وكان اإلمنائية  للبيانات أفضأأأأأل مبنهجية

 األعضأأأأا  للدول املفيدة البيانات على الرتكيز مع ،2030 عا  خلطة الالزمة االبتكارات لتحفيز بياناته هبا
 واملسا لة  الشفافية على تقو  اليت
 القابلة والتقارير لتقرير التنمية البشأأأأأأأأأرية هبا ميكن اليت الكيفية بشأأأأأأأأأ ن إيضأأأأأأأأأاًحا آخر وفد وطلب - 49

 وميهأد اآلخر منهمأأا كأأل  ويكمأأل املعرفأأة يبين أن ،تقرير البنأأك الأأدويل عن التنميأأة يف العأأامل مثأأل للمقأأارنأأة،
 واحلفاظ التقرير تطور كيفية  عن تفاصأأأأيل على احلصأأأأول وطلب  املسأأأأتدامة التنمية أهداف لتحقيق الطريق

 والتواتر، عنأأأه، النأأأاجتأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأات القرا ، عأأأدد حيأأأث من التقرير أثر وعلى املقأأأار نأأأة، ميزتأأأه على
 املالية  واملتطلبات

 إىل اسأأأأأأأأأأأأأأأتناًدا للتقرير، املقارنة امليزات البشأأأأأأأأأأأأأأأرية التنمية دعم مكتب مدير أبرز ذلك، على رًداو  - 50
 األشأأأخاص؛ حمور  منظور من البشأأأرية، التنمية خالل من موضأأأوع كل  عرض ةأ  التقرير: تتضأأأمن مشوليته 

 إقليمي، ودون وإقليمي وطين تقرير 900 أصأأأأأأأأأأدر ة   و والسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات؛ التحليل خيارات وفر ةب  و
 حامسة قضأأأأأأأأأأايا إىل دعا ةد  و البشأأأأأأأأأأرية؛ التنمية أجل من الزخم حفز ال ي العاملي التقرير إىل باإلضأأأأأأأأأأافة
 التقرير اسأأأأتخدا  أن 2015 لعا  اآلثار تقييم وأظهر اإلمنائي  التفكري نطاق توسأأأأيع مع املدين، للمجتمع

 سأأأأأأياسأأأأأأات ربط يف أثر  السأأأأأأياسأأأأأأات مسأأأأأأتوى على أظهر بينما للمقارنة، القابلة التقارير اسأأأأأأتخدا  يفوق
 التقييم ب نشأأأأأأأأأأأأأأأطة لالضأأأأأأأأأأأأأأأطالع املكتب ميزانية أن من الرغم وعلى الفقر  من باحلد االجتماعية احلماية

 إىل املدير أشارو  سنوية  بصورة االخنفاض يف استمرت أهنا إال ،2017 عا  يف أمريكي دوالر مليون 5.1
 جلمع االبتكارية النهج على الضأأو  وسأألط ؛دوالر ماليني 5.7 حدود يف تقع للمكتب الكافية امليزانية أن

 التحديات ضو  يف املؤشرات، ذلك يف مبا البشرية، التنمية تدابري يف النظر إعادة إىل باحلاجة وأقر األموال 
 الشأأأأأأأأأأأأركا  مع وثيق حنو على املكتب تعاون للبيانات، الثانويني املسأأأأأأأأأأأأتعملني أحد ولكونه املتغرية  اإلمنائية

 أهداف مع التقرير مؤشأأأأرات موا مة إىل باحلاجة أقر كما  البيانات  سأأأأالمة لضأأأأمان الوطنيني اإلحصأأأأائيني
 للتحقيق  قابلة لكنها صعبة مهمة وهي املستدامة، التنمية

بتقرير التنمية البشأأأأأأأأأرية  املتعلقة املشأأأأأأأأأاورات عن الشأأأأأأأأأفوي بالتقرير علًما التنفي ي اجمللس أحايو  - 51
  2017 لعا 

  
 بهج المتعلقة والمسجئل اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  الُقطرية البرام  - سجبعج 

 وثيقة وقأد  البنأد هأ ا اإلمنأائي املتحأدة األمم برنأامج يف ألفريقيأا، اإلقليمي املكتأب مأدير عرض - 52
 وليربيا ليسأأأأوتو لصأأأأاح القطرية للربامج واحد عا  ملدة األوىل التمديدات وهي للكامريون، القطري الربنامج

 للربنامج واحد عا  ملدة الثاين والتمديد ،2018كانون األول/ديسأأأأمرب   31 حىتكانون الثاين/يناير   1 من
 املقابل يف  2018كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمرب   31 حىتكانون الثاين/يناير   1 من الفرتة يف لبوروندي القطري

 للكامريون  القطري الربنامج وثيقة عن تفصياًل  أكثر معلومات ألفريقيا اإلقليمي املكتب مدير نائب قد 
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 للكأأأأأأامريون القطري نأأأأأأامجالرب  وثيقأأأأأأة التنفيأأأأأأ ي اجمللس اسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض املنأأأأأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات، عقأأأأأأبو  - 53
  2014/7 لقرار  وفًقا وذلك عليها، ووافق  DP/DCP/CMR/3ة

 ليسأأأأوتو لصأأأأاح الُقطرية للربامج واحد عا  ملدة األوىل بالتمديدات علًما التنفي ي اجمللس أحايو  - 54
 الوثيقأة يف الوارد النحو على ،2018كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31 حىتكأأانون الثأأاين/ينأأاير   1 من وليربيأأا

DP/2017/19  
 يف بوروندي لصأأأأأأأأأأاح القطري للربنامج واحد عا  ملدة الثاين التمديد على التنفي ي اجمللس وافقو  - 55

 الوثيقأأة يف الوارد النحو على ،2018كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31 حىتكأأانون الثأأاين/ينأأاير   1 من الفرتة
DP/2017/19  

  
 التقييم - ثجمنج 

 التقييم عن السأأأأأنوي التقرير اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف املسأأأأأتقل، التقييم مكتب مدير قد  - 56
 املتحدة األمم بربنامج والسأأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأات، الربامج دعم مكتب مدير وقد   ،DP/2017/20ة 2016 لعا 

 اإلدارة  من الواردة التعليقات اإلمنائي،
 

 التقييم عن السنو  التقرير  
 اخلاصأأأأة اجلديدة التقييم لسأأأأياسأأأأة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بتنفي  الوفود من جمموعة رحبت - 57
 املائة يف 100 لتغطية ،2017 عا  من اعتبارًا املستقل، التقييم مكتب لتخطيط سعادهتم عن وأعربوا هبا 
 اجمللس سأأأأأيسأأأأأاعد مما اجمللس، إلقرار جديدة برامج تقد  اليت القطرية للمكاتب القطري الربنامج تقييم من

 برنامج دعت ولكنها ،2016 عا  يف اإلدارة لردود املرتفع باملعدل اجملموعة رحبت الرقايب  دور  أدا  على
 تقريرًا قد  اليت املائة يف 12 نسأأأأأأأأأأأأأأأبتها بلغت واليت املت خرة املتابعة إجرا ات ملعاجلة اإلمنائي املتحدة األمم
 تنفي  نع الُقطري املكتب مديري مسأأأأأأأأأأأأا لة اإلدارة من اجملموعة وطلبت  2016-2013 الفرتة يف عنها

 بني يربط أن املسأأأأأأأأأتقل التقييم مكتب من وطلبت الربنامج  أدا  يف حتسأأأأأأأأأينات وإظهار التقييم توصأأأأأأأأأيات
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقييم سأأأياسأأأة جلعل والسأأأعي السأأأنوية التقارير وإعداد السأأأنوي العمل برنامج
 املتحدة  األمم ملنظومة منوذًجا

 املستوى على الالمركزية التقييم عمليات عدد يف احلاد االخنفاض إزا  قلقها عن اجملموعة أعربتو  - 58
 عن بيانات ومجع ب لك القيا  ينبغي ومىت التقييمات أحد إجرا  كيفية  بشأأأأأأأأأ ن توضأأأأأأأأأيًحا وطلبوا القطري 

 التقييمأات نوعيأأة لتعزيز املسأأأأأأأأأأأأأأأتقأأل التقييم مكتأأب مع العمأأل على اإلدارة وحفزوا االمتثأأال  مسأأأأأأأأأأأأأأأتويأأات
 مع والتعأاون بأه، اخلأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة العمأل وخطأة الالمركزي التقييم اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأة خالل من وعمليأاهتأا الالمركزيأة
 إلطار التوجيهية للمبادئ وفًقا الالمركزية، التقييم عمليات جودة ضأأأأأأأأأمان بشأأأأأأأأأ ن املتحدة األمم منظمات

 اإلمنائية  للمساعدة املتحدة األمم عمل
 بشأأأأأأأأأأأأأكل القلق يُثري أمر وهو كافًيا،  متوياًل  ممولة تقييم وظيفة وجود أمهية على الوفود وشأأأأأأأأأأأأأددت - 59

 املتكاملة امليزانية حتدد أن وطلبوا املالية  والقيود وتغطيته التقييم جودة يف عنه املبلغ العجز ضأأأأأو  يف خاص
 تلك أن الوفود أحد ذكر التقييم  سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة يف عليه متفق هو كما  ،2021-2018 للفرتة للتقييم موارد
 التقييم  عملية إىل بالنسبة حىت احتياًجا، األشخاص أشد على األول املقا  يف تركز أن ينبغي املوارد

https://undocs.org/ar/DP/DCP/CMR/3
https://undocs.org/ar/DP/2017/19.
https://undocs.org/ar/DP/2017/19.
https://undocs.org/ar/DP/2017/19.
https://undocs.org/ar/DP/2017/19.
https://undocs.org/ar/DP/2017/20
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 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف والسأأأأأأأأياسأأأأأأأأات، الربامج دعم مكتب مدير أكد ذلك على رًداو  - 60
 املتحدة األمم برنامج اختار سأأأأأأأابق، تقييم وبعد اجلديدة  التقييم سأأأأأأأياسأأأأأأأة لتنفي  الربنامج اسأأأأأأأتعداد على

 أفضل  لكنها التقييمات من أقل عدد عن اإلبالغ إىل أدى مما ت ثريًا، وأكثر أكرب تقييمات إجرا  اإلمنائي
 مكتب قادها اليت لتقييما عمليةل وفًقا موضأأأأأأأأأأح هو كما  تتحسأأأأأأأأأأن الالمركزية التقييم عمليات نوعية كانت
 ترتاوح بنسأأأبة سأأأوا  حد على النتائج، حنو املوجه السأأأنوي التقرير خالل من املرافق وتقييم املسأأأتقل التقييم

 نقاي على للحصأأأأأأأأأأول اإلمنائي املتحدة األمم برنامج سأأأأأأأأأأعي من الرغم على املائة، يف 78 إىل 75 بني ما
 من يتحول اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن اجمللس ألعضأأأأأأأأأأأأأأا  وأكد املائة  يف 90 نطاق ضأأأأأأأأأأأأأأمن جودة

 تعلم  ثقافة إىل االمتثال
 ربنامجال بد  على الضأأو  اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف املسأأتقل، التقييم مكتب مدير ألقىو  - 61
  2016 لعا  الثانية العادية الدورة يف ذلك إىل لت ييد  نظرًا ،2017 عا  يف اجلديدة السأأأأأأأياسأأأأأأأة تنفي  يف

 واألمر املسأأأأأأتقل، التقييم مكتب تناوهلا اليت هبا التمسأأأأأأك الواجب املخصأأأأأأصأأأأأأات أحد هي امليزانية وكانت
 أخصأأأأأأأأأأائيي تدريب على يعمل املسأأأأأأأأأأتقل التقييم مكتب وكان الالمركزية  التقييم عمليات نوعية هو الثاين

 مكتب من كل  سأأأأأأأأأأأأأأيقو  التوجيهية  املبادئ تنقيح أثنا  القدرات لتعزيز املناطق مجيع يف والتقييم الرصأأأأأأأأأأأأأأد
 واسأأتعراض والدعم، القدرات بنا  عن مشأأرتك تقرير بإعداد اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج املسأأتقل التقييم
 الربنامج تقييمات املسأأأأأأتقل التقييم مكتب وسأأأأأأيجري  2018 عا  يف اإلدارة لردود النوعي/الكمي األدا 

 املائة يف 100 بنسأأأأأبة تغطية لضأأأأأمان سأأأأأنة كل  تدرجيًيا ذلك وسأأأأأيتزايد ،2018 عا  يف املسأأأأأتقل القطري
 مكتب عنها أبلغ اليت والتقييم احلسأأأأأأأأأأأأأأأابات ملراجعة االسأأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأارية اللجنة كانت   2019 عا  حبلول

 من أعلى مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى تقد  اليت املتحدة األمم منظومة يف األوىل اللجنة هي والتقييم واملراجعة األخالقيات
ا اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج هبأأا يقو  اليت التقييم وظيفأأة وتُعأأد املتنأأاهيأأة  الأأدقأأة  األمم ملنظومأأة منوذجأأً

 يتعلق فيما بالتقييم املعين املتحدة األمم فريق وضأأأأأأأأأأأعها اليت عايرياملو  قواعدال على ترتكز أهنا حيث املتحدة
 التكالي   حمسوب العمل بربنامج املقبلة السنوية التقارير وسرتتبط والتعلم  بالشفافية

 
 المؤسسية للفعجلية المشترك التقييم  

 للفعالية املشأأأأأأأأأأأأأرتك التقييم اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف املسأأأأأأأأأأأأأتقل، التقييم مكتب مدير قد  - 62
 األمم بربنامج والتحقيقات، احلسأأأأأأأأأأأابات مراجعة مكتب مدير اتبعه ال ي  ،DP/2017/21ة املؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأية

 األمم بربنامج والسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات، الربامج دعم مكتب مدير وقد  للتقييم  مفصأأأأأأأأأألة بنتائج اإلمنائي، املتحدة
   DP/2017/22ة اإلداري الرد اإلمنائي، املتحدة

 واملراجعأأة التقييم على املتزايأأد املنظمأأة تركيز أن واعتربوا التقييم بنتأأائج اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  رحأأبو  - 63
 للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار تقييمات عدد لزيادة سرورهم عن وأعربوا إجيابًيا  اجتاًها هو والتحقيق
 بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن قلقهم عن وأعربوا نوعيتها  عن تفاصأأأأأأأأأأأأأأأيل الوفود من جمموعة وطلبت  2016 عا  يف اإلمنائية
 ونقاي اإلمنائية للمسأاعدة املتحدة األمم عمل إطار تصأميم يف الضأمنية الربجمة عليها تنطوي اليت املخاطر
 اإلمنائية للمسأأاعدة املتحدة األمم عمل إلطار قوية تقييم آلية وجود ضأأرورة على وشأأددوا احملتوى  ضأأع 
 برنامج يعرض أن الضأأأأروري ومن القطري  الصأأأأعيد على املنظومة نطاق على االتسأأأأاق لتحقيق أدلة لتوفري
 ولدعم األجل، الطويل والتمويل الربنامج اسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة لضأأأأأأأأأأأأأأأمان ياسللق قابلة نتائج اإلمنائي املتحدة األمم

 جمموعأأة إجرا ات عن معلومأأات اجملموعأأة طلبأأت  2030 عأأا  أعمأأال وجأأدول املتحأأدة األمم منظمأأات

https://undocs.org/ar/DP/2017/21
https://undocs.org/ar/DP/2017/22
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 األمم عمل إطار تقييمات تغطية حتسأأأأأأأأأأأأني أجل من اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج اإلمنائية املتحدة األمم
 املستقلة التقييم لعمليات وفًقا هلا، املوارد وتوفري التقييمات ه   نوعية وحتسني اإلمنائية للمساعدة املتحدة

ية على أخرى ووفود اجملموعة ووافقت  2016 لعا  املنظومة نطاق على  برنامج يركز ب ن التقييم توصأأأأأأأأأأأأأأأ
 املؤسأأسأأية الفعالية مؤشأأرات إدرا  وطلبت واملعارف، التعّلم إدارة على أكرب بشأأكل اإلمنائي املتحدة األمم
   2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة ضمن
 على آخر وفد شأأأأدد حني يف القطرية، للمكاتب النسأأأأبية املزايا عن تفاصأأأأيل الوفود أحد طلبو  - 64
 الوطين  الصأأأأأأأأأأأأأعيد على احملددة األولويات مع اإلمنائية للمسأأأأأأأأأأأأأاعدة املتحدة األمم عمل إطار موا مة أمهية

 وأفضل أكثر نتائج على للحصول األول املقا  يف هي النتائج إىل املستندة اإلدارة أن على آخر وفد وشدد
 اليت األخرية اإلصأأأالحات إلجرائه اإلمنائي املتحدة األمم برنامج على آخر وفد وأثى الشأأأريكة  البلدان يف

 عمل إطار نوعية على أدخلت اليت بالتحسأأأأأأأأأأأينات ورحب القطرية، املكاتب لدعم اإلقليمية قدراته عززت
 األمم برنامج ودور املتحدة األمم ملنظومة املضأأأأأأأأافة القيمة على والرتكيز اإلمنائية للمسأأأأأأأأاعدة املتحدة األمم

 التقييم، بعمليأأة ورحأأب اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج شأأأأأأأأأأأأأأأفأأافيأأة على آخر وفأأد وأثى اإلمنأأائي  املتحأأدة
  والتحقيقات  احلسابات مراجعة ومكتب املستقل التقييم مكتب بني املشرتك النهج على خاصة وبصورة

 اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف والسأأأأأياسأأأأأات، الربامج دعم مكتب مدير وافق ذلك على رًداو  - 65
 املستخلصة املعلومات وأن القطري، الصعيد على األثر هو النتائج إىل املستندة اإلدارة من اهلدف أن على
 بعملية ملتزًما اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ظلوي القطرية  األولويات ختد  أن جيب التقييم تعمليا من

 القيمة أن معو  العملية  ه   تنفي  صأأأأأأأأأأأأأأأعوبة من الرغم على اإلقليمي، الصأأأأأأأأأأأأأأأعيد على بالالمركزية األخ 
 يكون أن ينبغي “جانًبا التنحي” أن إال ،دائًما واضأأأأحة ليسأأأأت القطري الصأأأأعيد على للوكاالت املضأأأأافة

 املتحدة األمم برنامج يلتز  أن جيب وباملثل، بواليتها  للوفا  أخرى لوكالة للسأأأأأأأأأأأأأأأماح التوجيهي املبدأ هو
 والتقييم  احلسابات ملراجعة اجلديدة مهامه يف يتضح كما  بالشفافية، عميًقا التزاًما اإلمنائي

 بالتزا  اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف والتحقيقات، احلسأأأأأأأأأأأأابات مراجعة مكتب مدير رحبو  - 66
 مسأأأأأأأأتمرًا اهتماًما وسأأأأأأأأتتطلب الوقت بعض الثقافة تغيري عملية وسأأأأأأأأتسأأأأأأأأتغرق التقييم  نتائج مبتابعة اإلدارة

 ستقدمها  العليا اإلدارة أن من ثقة على ولكنه بالقيادة،
 التقييم أن على الضأأأأأأأأو  اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف املسأأأأأأأأتقل، التقييم مكتب مدير ألقىو  - 67

 االسرتاتيجية  اخلطة بتقييم املرتبط نطاقًا األوسع للتقييم األساسية البنية من يتجزأ ال جزً ا يشكل املشرتك
 ال ي اجلديد اإلمنائي الربنامج مدير ووصأأأأأأأأأأأأأأأول باملتابعة، اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يقو  أن إىل وتطلع

  قدًما  للمضي األولوية جماالت لتعري  التقييم مبواد سيستعني
 اإلمنائي  املتحدة األمم برنامج تقييم بش ن 2017/12 القرار التنفي ي اجمللس اعتمدو  - 68

  
 اإلنتججية للمشجريع المتحدة األمم صندو  - تجسعج 

 عن املتكامل السأأأأأنوي التقرير اإلنتاجية للمشأأأأأاريع املتحدة األمم لصأأأأأندوق التنفي ي األمني قد  - 69
 DP/2017/25ة 2017-2014 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجي اإلطار عن التجميعي والتقرير 2016 لعا  النتائج

  ومرفقاته  

https://undocs.org/ar/DP/2017/25
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 2016 لعا  اإلنتاجية للمشأأأأأاريع املتحدة األمم صأأأأأندوق حققها اليت باإلجنازات الوفود رحبتو  - 70
 والتفكري التقنية واخلربة التحفيزية األدوات الصأأأأندوق وقد   2017-2014 للفرتة االسأأأأرتاتيجي إطار  يف

 لتمويل اإلنتاجية للمشأأأأأأأأاريع املتحدة األمم صأأأأأأأأندوق على الوفود وأثنت  2030 عا  خلطة الالز  املبتكر
 ووجهوا السوق  على يركز أعمال منوذ  ولتقدم منًوا، البلدان أقل يف املالية اخلدمات ولتعميم احمللية التنمية
  املرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق يف الصندوق مسامهة إىل االنتبا 

 العامة األموال إلدرار الصأأأأأأأأأأأأندوق عمل من االسأأأأأأأأأأأأتفادة على حريصأأأأأأأأأأأأة منًوا البلدان أقل تزال الو  - 71
 املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأندوق وأدى املسأأأأأأأأأأأأاواة  عد  أوجه من واحلد الفقر على القضأأأأأأأأأأأأا  أجل من واخلاصأأأأأأأأأأأأة

 التنمية أهداف لتنفي  منًوا البلدان أقل يف املوجودة احلكومات دعم يف رئيسأأأأأأأأأأأأًيا دورًا اإلنتاجية للمشأأأأأأأأأأأأاريع
 املوارد تعب ة على احمللية احلكومات مسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة يف عمله إىل وأشأأأأأأأأأأأأأأأاروا  2030 عا  وخطة املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة
 التمويل على احلصأأول أجل من األفراد ومسأأاعدة واملتوسأأطة والصأأغرية الصأأغر البالغة واملشأأاريع واسأأتثمارها

 البنية مشأأأأأأاريع تنفي  على احلكومات مسأأأأأأاعدة يف الصأأأأأأندوق عمل إىل وأشأأأأأأاروا احمللية  للمبادرات الالز 
 واحمللية  الوطنية القدرات وبنا  الوطنية البشرية واملوارد املالية املوارد وإطالق التحتية

 كما  منًوا  البلدان أقل يف “األخري الشأأأأأأأأأوي” متويل يف الصأأأأأأأأأندوق نتائج على أخرى وفود أثنتو  - 72
 املعونة موارد فيه تقل وقت يف األموال، من جيدة فائدة اإلنتاجية للمشأأأأأأأأاريع املتحدة األمم صأأأأأأأأندوق قد 

 اإلنتاجية للمشأأأاريع املتحدة األمم صأأأندوق الوفود شأأأجعت والسأأأوقية  اخلاصأأأة املوارد ألغى ال ي والتمويل
 خماطر من حيد مما أخرى، مالية فاعلة جهات فيها تغيب اليت األماكن يف االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمار مواصأأأأأأأأأأأأأأألة على

 احلصأأول فرص توسأأيع على الصأأندوق عمل إزا  سأأعادهتم عن وأعربوا احمللية  اجملتمعات لصأأاح االسأأتثمار
 للمشاريع املتحدة األمم صندوق كان  املختلط  والتمويل والضمانات القروض لتشمل املالية األدوات على

 وت ثريًا  فعالية أكثر متحدة أمم ملنظومة به حيت ى منوذًجا اإلنتاجية
 زيادة الوفود من وطلبوا األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية، املوارد يف الرتاجع إزا  قلقهم عن اجمللس أعضأأأأأأأأأأأا  أعربو  -73

 أبابا أديس عمل خطة إىل منًوا البلدان أقل ممثلو وأشأأأأأأأأار الصأأأأأأأأندوق  أنشأأأأأأأأطة إجناز لضأأأأأأأأمان املسأأأأأأأأامهات
 وعلى أقوى  شأأأأأأأراكات وإقامة املوارد لتعب ة املبتكرة والطرق االلتزامات بشأأأأأأأ ن إرشأأأأأأأادات على للحصأأأأأأأول

 اسأأأأأأأأتخدا  أمهية على الوفود شأأأأأأأأددت متويل، وخمططات موسأأأأأأأأعة ماحنني قاعدة بقيمة االعرتاف من الرغم
 إشأأأأراك خالل من املسأأأأتدامة التنمية أهداف متويل يف الصأأأأندوق لنهج تقديرهم عن وأعربوا بكفا ة  املوارد
 اخلاص  القطاع مع والشراكات املشروع تصميم يف احمللي اجملتمع

 اإلطار تطوير مواصأأأأأألة إىل تطلعها عن أعربتو  التشأأأأأأاورية، بالعملية سأأأأأأرورها عن الوفود أعربتو  - 74
 أثر بنطاق للتنبؤ املفصأأأأأأأأأأأأأألة والنم جة باملوارد النتائج بربط ورحبوا  2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي

 مشأأاركة دون حتول اليت ومعاجلتها اهليكلية احلواجز لتحديد اجلديدة التشأأخيصأأية باألداة ورحبوا الصأأندوق 
 لتعزيز للمرأة املتحأدة األمم وهي أة اإلمنأائي املتحأدة األمم برنأامج مع والتعأاون احمللي، االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاد يف املرأة

 للمشأأأأأأأأأأاريع املتحدة األمم صأأأأأأأأأأندوق وحفزوا املالية  اخلدمات على املرأة حصأأأأأأأأأأول أجل من متكينية بي ات
 هبا اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة البيانات مجع وتعميق املرأة، جتا  بعمله اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة األجل الطويلة اآلثار تتبع على اإلنتاجية
 يف اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم صندوق وضع حتسني على اجلديد اإلطار يعمل أن وتوقعوا وحتليلها 

  الفقرا   أجل من مالية أعمال وتقدم منًوا البلدان أقل ترقية دعم
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إىل  تطلعه عن أعربرًدا على ذلك، رحب األمني التنفي ي بالدعم القوي ال ي تقدمه الوفود، و و  - 75
، مبا يف ذلك 2021-2018املشأأأأأاركة معهم بشأأأأأكل وثيق فيما يتعلق باإلطار االسأأأأأرتاتيجي اجلديد للفرتة 

مناقشأأأة سأأأيناريوهات التمويل املتنوعة، يف الفرتة اليت سأأأبقت املوعد املقرر لالعتماد يف الدورة العادية األوىل 
  2018لعا  
 بصأأأأأأأندوق اخلاص املتكامل السأأأأأأأنوي التقرير  نبشأأأأأأأ 2017/13 القرار التنفي ي اجمللس اعتمدو  - 76

 االسأأأأأأأأأأرتاتيجي اإلطار عن التجميعي والتقرير 2016 لعا  النتائج عن اإلنتاجية للمشأأأأأأأأأأاريع املتحدة األمم
  2017-2014 للفرتة

  
 للس ج  المتحدة األمم بصندو  المتعلق الجزء  

  
 أوسوتيميهين بجبجتوند  للدكتور تحية  

 احرتاًما للسأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم بصأأأأأأأأأأأأأندوق املتعلق اجلز  من األول اليو  التنفي ي اجمللس ألغى - 77
 يف بغتة تويف ال ي أوسأأأأأأأأوتيميهني باباتوندي الدكتور للسأأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأأندوق التنفي ي للمدير

 والتز  الراحل، التنفي ي باملدير بإشادة للسكان املتحدة األمم بصندوق املتعلق اجلز  وافتتح السابق  اليو 
 إىل العا ، األمني مكتب ورئيس العامة اجلمعية رئيس من كل  وأعرب عليه  حداًدا دقيقة الصأأأأأأمت اجمللس
 صأأناديق ممثلي وكبار الصأألة، ذات اإلقليمية جمموعتهم عن بالنيابة األعضأأا ، الدول وفود من عدد جانب
 وقا  وعمله  أوسأأأأأأأأوتيميهني الدكتور حياة حول الشأأأأأأأأخصأأأأأأأأية وآرائهم تعازيهم عن وبراجمها، املتحدة األمم
 صأأأأأأأأأأأأندوق عن نيابة بإشأأأأأأأأأأأأادة باإلدال  بالنيابة، تنفي يًا مديرًا عني ال ي ةالربنامج ، التنفي ي املدير نائب
   1ةاملتحدة  لألمم PaperSmart بوابة على متاحة بال كرى اإلشادات ةمجيع للسكان املتحدة األمم

  
 لهج السنو  والتقرير التنفي ية المديرة بيج  - عجشرا 

 بيأأاهنأأا يف للسأأأأأأأأأأأأأأأكأأان املتحأأدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق عن بأأالنيأأابأأة تعمأأل اليت التنفيأأ يأأة املأأديرة ركزت - 78
اجمللس، على إجنازات الصأأأأأأأأأندوق وحتدياته والدروس املسأأأأأأأأأتفادة من اخلطة االسأأأأأأأأأرتاتيجية للفرتة  أما 

 للسأأأأأكان الدويل املؤمتر عمل وبرنامج تدامةاملسأأأأأ التنمية أهداف لتحقيق البلدان دعم يف 2014-2017
 العادية باملوارد يتعلق فيما اخلصأأأوص وجه وعلى اجلارية، الصأأأندوق متويل أزمة إىل االنتبا  ولفتت والتنمية 

 املرأة ومتكني اجلنسأأأأني بني املسأأأأاواة جمال يف للحياة املنق ة أعماله على الضأأأأو  تسأأأأليط مع ةاألسأأأأاسأأأأية ،
 يتعلق فيما الصأأأأأأندوق عمل على وأكدت اإلجنابية  واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأأأية والصأأأأأأحة األسأأأأأأرة وتنظيم
ا وقدمت وحتليلها  البيانات جبمع  األمم لصأأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تنفي  عمل تقد  عن تقرير أيضأأأأأأأأً

 واالسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض ومرفقاته ، ةاجلز  األول  DP/FPA/2017/4ة 2017-2014 للفرتة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة
 املتعلق والتقرير به  اخلاص واملرفق DP/FPA/2017/4 (Part I.Add.1)ة 2016 لعا  واملايل اإلحصأأأأأأأأأأأأأأأائي

   ةاجلز  الثاين  DP/FPA/2017/4ة 2016 عا  يف املشرتكة التفتيش وحدة بتوصيات

__________ 

-http://papersmart.unmeetings.org/executiveة 2017 حزيران/يونيأأأأأأه 6 الثالثأأأأأأا  يو  ألقيأأأأأأت اليت البيأأأأأأانأأأأأأات انظر  1ة 

boards/undp-unpfa-unops/annual-session-2017/statements/   

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/4(PartI.Add.1)2016
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/4
http://papersmart.unmeetings.org/executive-boards/undp-unpfa-unops/annual-session-2017/statements/
http://papersmart.unmeetings.org/executive-boards/undp-unpfa-unops/annual-session-2017/statements/
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 لالسأأتجابة متنوع أعمال لنموذ  الصأأندوق تطبيق على الضأأو  بالنيابة التنفي ية املديرة سأألطتو  - 79
 املتحدة األمم صأأأندوق وسأأأيسأأأتخد   “باجلميع االهتما ” ولضأأأمان النامية للبلدان املتنوعة لالحتياجات

 وتوسيع احللول حتديد كيفية  يف مبتكر بشكل للتفكري 2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة للسكان
 التحالفات بنا  ومواصأأأألة سأأأأريعة، تغريات هبا وحيدث املوارد اسأأأأتخدا  على قيود هبا تُفرض بي ة يف نطاقها

 املناطق  عرب والشراكات
 التنمية بني والربط اإلنسأأأأأأأأانية، باألوضأأأأأأأأاع يتعلق فيما الصأأأأأأأأندوق عمل على الضأأأأأأأأو  وسأأأأأأأألطت - 80

 رايف،غالدمي العائد من لالسأأأأأأأأأتفادة اإلمنائية خططها موا مة على البلدان ومسأأأأأأأأأاعدة والسأأأأأأأأأال ، اإلنسأأأأأأأأأانية
 ألفريقيا اجلنسأأأأأأأأأني بني املسأأأأأأأأأاواة جمال يف لألدا  سأأأأأأأأأجل وضأأأأأأأأأع أجل من أفريقيا يف الشأأأأأأأأأركا  مع والتعاون

 مركز خالل من سأأأيما وال املرأة، متكني يف املشأأأاركة لزيادة الصأأأندوق اسأأأتعداد إىل وأشأأأارت  2017 لعا 
 الصني  يف والتنمية بالسكان املعين اجلنوب بلدان بني التعاون

 تتعهد أن يف ي مل للسأأكان املتحدة األمم صأأندوق إن وقالت احلالية التمويل قيود على أكدتو  - 81
  2017 متوز/يوليه يف لندن يف األسأأأأأأأأأأأأأرة بتنظيم املعين القمة مؤمتر يف املالية بااللتزامات األعضأأأأأأأأأأأأأا  الدول

 الصأأندوق أن وأوضأأحت األسأأاسأأية، املوارد سأأيما وال املسأأامهات، لزيادة اجمللس أعضأأا  إىل ندا ً  ووجهت
 النتائج إظهار خالل من سأأأأيما وال الشأأأأراكات، نطاق وتوسأأأأيع املوارد لتعب ة مبتكرة طرق إجياد على يعمل
 تطوير خالل من وك ا اإلنرتنت، شأأأأأأأأأأأبكة على القائمة والشأأأأأأأأأأأفافية للماحنني اجلديدة البوابات على احملققة

 خالل من التقشأأأأأأأأأ  تدابري السأأأأأأأأأتكمال اجلهود ه   الصأأأأأأأأأندوق عزز وقد التجارية  العالمة اسأأأأأأأأأرتاتيجية
 يعمج اسأأأأأأأأأأأأأتكمال الصأأأأأأأأأأأأأندوق ويتوقع والفعالية  الكفا ة زيادة على والرتكيز للموارد شأأأأأأأأأأأأأامل اسأأأأأأأأأأأأأتعراض
  2017 عا  هناية حبلول التعديالت

 إلهنا  2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأرتاتيجية للخطة حتويلية نتائج ثالثة على الضأأأأأأأأأو  سأأأأأأأأألطتو  - 82
لّب  غري الطلب ةب  و منها؛ احلد ميكن اليت األمهات وفيات ةأ  يلي: ما

ُ
 األسأأأأأأأأأأأأأأأرة؛ تنظيم بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن امل

 أهداف مع النتائج ه   وتتماشأأأأأى والفتيات  النسأأأأأا  ضأأأأأد الضأأأأأارة واملمارسأأأأأات اجلنسأأأأأاين العن  ة   و
 والدة وكل فيه، مرغوب محل كل  فيه يكون عامل توفري” يف املتمثلة الصأأأأأأأندوق وأهداف املسأأأأأأأتدامة التنمية

 على واالتسأأأاق بالتنسأأأيق ملتز  الصأأأندوق إن وقالت  “إمكاناته بكامل شأأأاب كل  ويتمتع آمنة، لألطفال
  للنتائج  وأطر مشرتكة مؤشرات وضع خالل من ب سرها املنظومة صعيد

 الصأأأأأأأأأأأأندوق جناحات يف الفضأأأأأأأأأأأأل وأرجعوا الراحل، التنفي ي املدير إرث اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأا  وتدبر - 83
 الوفود وأعربت وتوجيهاته  قيادته إىل 2017-2014 للفرتة احلالية االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة إطار يف العديدة

 وخطة والتنمية للسأأأأأأأأأأأأأأأكان الدويل املؤمتر عمل برنامج مع متشأأأأأأأأأأأأأأأًيا الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق، لوالية القوي ت ييدها عن
حرز والتقد  ،2030 عا 

ُ
 كثريون  وأثى  2017-2014 للفرتة للصندوق االسرتاتيجية اخلطة تنفي  يف امل

 يف الصندوق بقيادة وأشادوا عمله  صميم يف اإلنسان حقوق لوضع للسكان املتحدة األمم صندوق على
 ُعرضأأأأأأأأأأأأأأأة الف أات ألكثر األولويأة وإعطأا  “بأاجلميع االهتمأا ” يف املتمثأل 2030 عأا  خطأة مبأدأ تطبيق

 الصأأأأأحة جمال يف خدماته بفضأأأأأل كبرية  اقتصأأأأأادية فوائد من حققه ملا الصأأأأأندوق على وأثنوا للمشأأأأأكالت 
 لإلناث التناسأأأأألية األعضأأأأأا  تشأأأأأويه منع على وللمسأأأأأاعدة اإلجنابية، احلقوق وخدمات واإلجنابية اجلنسأأأأأية
 املقصودة  غري احلمل وحاالت
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حرز بأأالتقأأد  اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  وأقر - 84
ُ
 ،2017-2014 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة اخلطأأة إطأأار يف امل

 اخلاصأأأأأأأأأة النتائج على املتزايد بالرتكيز وأشأأأأأأأأأادوا والتنمية، للسأأأأأأأأأكان الدويل املؤمتر عمل وبرنامج واألهداف
 أن بيد املتنوعة  القطرية السأأأأياقات إىل بالنظر خاصأأأأة ب مهية تتسأأأأم اليت األقوى، املشأأأأاركة وطرق بالسأأأأياق

 النتأأائج، جمأأاالت من جمأأال بكأأل املتعلقأأة والأأدروس التحأأديأأات بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن التحليأأل من مزيأأًدا طلبأأت الوفود
 على احلصأأأأأأأأول فرص حتسأأأأأأأأني أجل: من للسأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأندوق يب هلا اليت اجلهود سأأأأأأأأيما وال

 ومزدوجي واملثليني للمثليات اجملتمعية احلقوق ومحاية اإلجهاض؛ بعد والرعاية اآلمن اإلجهاض خدمات
 األ   لصحة املواضيعي للصندوق املضافة القيمة وحتديد اجلنسانية؛ اهلوية ومغايري اجلنسي امليل
 إىل واملسأأأتندة البيانات، إىل املسأأأتندة القرارات اختاذ إىل الصأأأندوق بسأأأعي اجمللس أعضأأأا  رحبو  - 85

ا ورحبوا املسأأأأأأأأتفادة  والدروس لإلجنازات واسأأأأأأأأًعا منظورًا طىأع مما األدلة،  األمم صأأأأأأأأندوق مبشأأأأأأأأاركة أيضأأأأأأأأً
 مشأأأاورات سأأأيما وال اهلادئ، احمليط منطقة يف والبلدان النامية الصأأأغرية اجلزرية الدول مع للسأأأكان املتحدة

 متعمقة مناقشات إجرا  إىل تطلعهم عن وأعربوا اإلقليمية  دون الربامج تصميم إىل أدت اليت 2017 عا 
 الربامج  هل   القطرية واملخصصات امليزانيات بش ن
 إىل يسأأأأأعى الصأأأأأندوق أن إىل التمويل، بشأأأأأ ن بالنيابة، التنفي ية املديرة أشأأأأأارت ذلك، على رًداو  - 86
 السلبية  اآلثار وجتنب مستقر دخل لضمان املاحنني بني تنوًعا وأكثر أقوى حتال  بنا 
 املتحدة األمم صندوق أن إىل مشريةً  األساسية، املوارد يف سامهاتامل يف الزيادة أجل من ونادت - 87

 سرتاتيجيةاال وتضّمنت املوارد  حلشد الدولية واملنتديات اجمللس مثل رئيسية، منتديات إىل سيلج  للسكان
 اسرتاتيجية ،2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة مع تتماشى اليت االسرتاتيجية، لشراكاتاجلديدة ل

 لصندوق وطنية اجلان ينش  اجتريبي اومشروع ،2018 عا  يف خمتارة بلدان يف اإلنرتنت على األموال جلمع
 والتز  والقطرية  اإلقليمية الشأأأأأأأأأأأأأأراكات تعزيز مع جديدة، مبتكرة متويل وأدوات للسأأأأأأأأأأأأأأكان، املتحدة األمم

 والسأأأال ، اإلنسأأأانية التنمية بني الصأأألة على ورّكز اإلنسأأأاين، عمله بتعزيز للسأأأكان املتحدة األمم صأأأندوق
  الثالثي  والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون وتعزيز

أكدت املديرة التنفي ية بالنيابة جمدًدا على أن الصأأندوق ال يدعم الربامج القسأأرية يف أي مكان  و  - 88
د القطري وألول ك ال ين هم يف وقالت إن الصأأأندوق ملتز  بإصأأأالح األمم املتحدة، وال سأأأيما على الصأأأعي

أشأأأأأأأأأأأأأأأد احلاجة إليها  ورحب صأأأأأأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان بتعليقات الوفود على مشأأأأأأأأأأأأأأأروع اخلطة 
االسرتاتيجية وتركيزها على االبتكار، وهو ما ستعكسه اخلطة اجلديدة يف املؤشرات والنتائج، وستكون جزً ا 

إدارة التغيري اإلجرا ات من خالل تعزيز القيادة على  ال يتجزأ من الربامج القطرية  وسأأأأأأأأأأأأتدعم اسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية
الصأأأأأأعيد القطري  وسأأأأأأيضأأأأأأطلع الصأأأأأأندوق، ال ي يلتز  باحتياجات الدول اجلزرية الصأأأأأأغرية النامية والربامج 
املتعددة األقطار، جبمع مشأأأرتك لألموال بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة  وسأأأيسأأأعى الصأأأندوق جاهًدا 

 اجلديدة   األدا  وإبراز املسائل املشرتكة بني األجيال بصورة أوضح يف خطته إىل تبسيط اإلبالغ عن
 اجلديدة االسأأأرتاتيجية اخلطة أن للسأأأكان املتحدة األمم صأأأندوق يف الربامج شأأأعبة مدير أوضأأأحو  - 89

 هو الوطين التنفي  كان  التنفي ، بشأأأأأأأأأأأأأأأركا  يتعلق وفيما ونواجته  التغيري نتائج يف “الثقافية احلواجز” تتناول
 املنسأأأأأأق النهج وعمل الوطنية  املؤسأأأأأأسأأأأأأات يدعم ال ي الصأأأأأأندوق وهو للصأأأأأأندوق، املفضأأأأأأل األسأأأأأألوب
 الصأأأأأندوق ويقو  االقتضأأأأأا   عند وبنا ها الوطنية القدرات قياس على املماثلة والطرائق النقدية للتحويالت

  املنف ين  للشركا  للسكان املتحدة األمم صندوق ختصص جماالت يف القدرات لتنمية هنج بتصميم
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 للصأأأأأأأندوق: التنفي ي للمدير السأأأأأأأنوي التقرير بشأأأأأأأ ن 2017/14 القرار التنفي ي اجمللس اخت و  - 90
حرز التقد 

ُ
  2017-2014 للفرتة للصندوق االسرتاتيجية اخلطة تنفي  يف امل

  
 التقييم - عشر حجد 

 ملكتب السأأأأنوي التقرير للسأأأأكان املتحدة األمم صأأأأندوق يف التقييم ملكتب بالنيابة املديرة قدمت - 91
 عمليات من املسأأأأأأأأأأأأأأأتفادة والدروس والتحديات اإلجنازات إبراز مع  ،ومرفقاته DP/FPA/2017/5ة التقييم
 التنفي ية املديرة وألقت  2015-2014 عا  يف الصندوق هبا اضطلع اليت 26 الأأأأأأأأأأأ القطرية الربامج تقييم

 التقييم ملكتأأأأأأب القوي اإلدارة دعم على مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدًدا  ،DP/FPA/2017/CRP.3ة اإلدارة رد بأأأأأأالنيأأأأأأابأأأأأأة
 التقييم  ومهمة

 صأندوق على الوفود من جمموعة أثنت والربامج، الشأركات مسأتوى على بالتقييمات يتعلق فيماو  - 92
 أهنم غري التقييم  مكتب يف حقيقًيا تقدًما ميثل مما التقييمات، نوعية لتحسأأأأأأأأأأأأأني للسأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم
 مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى على الالمركزية التقييمات وختفيض املقررة التقييمات إلغا  معدل ارتفاع إزا  قلقهم عن أعربوا

 باجلهود ورحبُّوا التخطيط، عن مالتسأأأأأأألي قصأأأأأأأور سأأأأأأأبب عن التوضأأأأأأأيح من مزيًدا وطلبوا القطرية  املكاتب
ق التفاعل زيادة إىل الرامية نسأأأأأأأأأأأأأأأّ

ُ
 مكتب وحثوا الربامج  وشأأأأأأأأأأأأأأأعبة اإلقليمية واملكاتب التقييم مكتب بني امل

 على التقييم عمليأأات على الرتكيز مع بأأه، اخلأأاص التنفيأأ  معأأدل لتحسأأأأأأأأأأأأأأأني األولويأأة إعطأأا  على التقييم
 الربامج  مستوى

 اإلدارة تنفي  حسأأأأأأأأن على اجملموعة أثنت والتعلم، السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات يف التقييمات بدور يتعلق وفيما - 93
 نتائج وحتقيق التعلم إىل أدت اليت التقييم نتائج ضأأأأأأأمان املهم من أنه إىل اإلشأأأأأأأارة مع التقييم، لتوصأأأأأأأيات

 من تركيز  حتويل مواصأأأأألة على الصأأأأأندوق وحّثوا اإلدارية، االسأأأأأتجابة لتتبع اجلديد بالنظا  ورحّبوا أفضأأأأأل 
 النتائج  “حتسني” إىل النتائج “إثبات”

 ألغراض واستخدامها املوارد ختصيص ضرورة على الوفود شددت املوارد، بتخصيص يتعلق فيماو  - 94
 املقررة التمويل مسأأأأأأأأأأأأأأأتويات على لإلبقا  التقشأأأأأأأأأأأأأأأ ، تدابري من الرغم على اإلدارة، بقرار ورحّبوا التقييم 
 خمصصني موظفني تضم اليت القطرية املكاتب عدد يف املائة يف 50 بنسبة والزيادة ،2017 عا  يف للتقييم
 وأعربوا والتقييم  الرصأأد موظفي عرب اجلنسأأني بني التكافؤ حتقيق على الصأأندوق حث مع والتقييم، للرصأأد

 ويتوقعوا العاملي  الربجمة نظا  إطالق إىل وتتطلعوا تراجعت قد الالمركزية التقييمات ميزانية ألن قلقهم عن
 للفرتة املتكاملة النتائج إطار يف للتقييم الكافية املوارد يقد  أن للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق من

 مبشأأأأأأأأأأاركة اجملموعة ورحّبت التشأأأأأأأأأأغيلية  للكفا ة امليزانية خمصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأات زيادة إىل ودعوا ،2018-2021
 فريق يف النشأطة ومشأاركته املنظومة نطاق على مسأتقلة تقييم عمليات يف للسأكان املتحدة األمم صأندوق

 اجلنسأأأأأأأني بني املسأأأأأأأاواة بشأأأأأأأان املنظومة نطاق على العمل خطة ذلك يف مبا بالتقييم، املعين املتحدة األمم
 املرأة  ومتكني

 إىل للسكان املتحدة األمم لصندوق التابع التقييم ملكتب بالنيابة املديرة أشارت ذلك، على رًداو  - 95
 مبتدئني موظفني تعيني إىل يرجع حتقيقها ميكن والربامج الشأأأأأأأركات مسأأأأأأأتوى على التقييمات يف الزيادة أن

 التقييم وظائ  فعالية لضمان أولوية مبتدئني موظفني تعيني إىل احلاجة وكانت   P3 و P2 املستويني ةمن
 التقييمات معظم نأ وأبرزت  2021-2018 للفرتة املتكاملة امليزانية تناولتها مسأأأأأأأ لة وهي واسأأأأأأأتدامتها،

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/5
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 املالية املوارد سأأأأأتحدد اجلديدة املتكاملة امليزانية فإن مركزي؛ مسأأأأأتوى على جُتري اليت التقييمات هي امللغاة
 التقييمات  تلك الستكمال الالزمة والبشرية

 مكتب مع كثب  عن والعمل التقييم بوظيفة الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق التزا  بالنيابة التنفي ية املديرة وأكدت - 96
 الصأأأأأأأأندوق أن على وشأأأأأأأأددت التقييم، ملكتب اجلديد املدير لتعيني دعمه على اجمللس وشأأأأأأأأكرت التقييم 

 ُقدًما  للُمضي احلقيقي الوقت يف التقييمات من املزيد إجرا  يتوقع
 املوارد بتوفري اإلدارة التزا  على للسأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأندوق يف الربامج شأأأأأأعبة مدير وشأأأأأأدد - 97

 مجع وسأأأأيتطلب األسأأأأاسأأأأية  املوارد من بالكامل مُتوَّل الوظيفة ه   أن إىل مشأأأأريًا التقييم، لوظيفة بالكامل
 يف 3 مببدأ األعضأأأا  الدول لصأأأاح لتزا اال أو التكالي  اسأأأرتداد معدل زيادة إما للتقييم التمويل من املزيد
 وشأأأأأأأأأهادة بالصأأأأأأأأأرف اإلذن أداة مع املسأأأأأأأأأتويات  مجيع على بشأأأأأأأأأ هنا التفاوض يتم اليت امليزانيات يف املائة

 فعالية على الت كيد وأعاد اكتمااًل  أكثر تقييم صأأأأأأأأأأأورة 2017 عا  تقارير سأأأأأأأأأأأتعكس  ،FACEة اإلنفاق
 املقبلة  والربجمة القرار صنع أجل من احلقيقي الوقت يف التقييمات

 للسكان  املتحدة األمم صندوق تقييم بش ن 2017/15 القرار التنفي ي اجمللس اعتمدو  - 98
  

 2021-2018 للفترة للس ج  المتحدة األمم لصندو  االستراتيجية الخطة - عشر ثجني
 للسأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأندوق االسأأأأأأأرتاتيجية اخلطة مشأأأأأأأروع بالنيابة التنفي ية املديرة قدمت - 99

 مع املكثفة املشأأأأأاورات على الضأأأأأو  مسأأأأألطًا ومرفقاته ، DP/FPA/2017/CRP.6ة 2021-2018 للفرتة
  “السابق التنفي ي املدير رؤية بعمق ذلك سيعكس” وقالت اجلديدة  اخلطة وضع يف األعضا  الدول
 اخلطة مشأأأأأأأأروع وإصأأأأأأأأدار الصأأأأأأأأندوق أجراها اليت املمتازة املشأأأأأأأأاورات على اجمللس أعضأأأأأأأأا  أثىو  - 100

 إىل ودعوا للنتائج  املتكامل اإلطار وك لك املناسأأأأأأأأأأأأأأب، الوقت يف 2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية
 بالرتكيز ورحبوا  2017 لعا  الثانية العادية للدورة التمهيدية الفرتة يف النطاق واسأأأأأأعة مسأأأأأأتمرة مشأأأأأأاورات

 املتعلقة واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأأأأأأأأية الصأأأأأأأأأأأحة خدمات إتاحة تعميم حول للخطة املتجدد االسأأأأأأأأأأأرتاتيجي
 وخطة للتحول احملدثة الثالث والنتائج هبا اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة األولوية ذات األربعة واجملاالت اإلجنابية بالصأأأأأأأأأأأأأأأحة

 اإلنسأان  حقوق على قائم هنج إىل اسأتناًدا والشأباب، املراهقني على الرتكيز وك لك هبا، اخلاصأة األعمال
 وأهداف 2030 عا  خطة حتقيق يف للسأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأندوق األسأأأأأأأاسأأأأأأأي الدور على شأأأأأأأددوا
 اجلديدة  اخلطة مع 2030 خطة بدمج رحبوا كما  املستدامة، التنمية
 بالرتكيز اجلديدة، اخلطة يف املسأأاواة عد  من واحلد الفقر على القضأأا  أمهية على الوفود أكدتو  - 101
 املدة منتصأأأأأأأ  السأأأأأأأتعراض وفًقا منًوا البلدان أقل إىل املقد  الدعم ومضأأأأأأأاعفة ضأأأأأأأعًفا األكثر الف ات على

 صأأأأندوق حثوا الوطين، الصأأأأعيد على احملددة االحتياجات أمهية على وبالتشأأأأديد إسأأأأطنبول  عمل لربنامج
 الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون اسأأأأأتكشأأأأأاف يف االسأأأأأتمرار على للسأأأأأكان املتحدة األمم
 إحدى أمهية على ك لك  وأكدوا عنه  بدياًل  وليس واجلنوب الشأأمال بلدان بني للتعاون مكمالً  يعد ال ي

 حمددة ملناطق األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية القضأأأأأأأأايا معاجلة على وعملت متنوع هنج عكسأأأأأأأأت اليت االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطط
ا النأأاميأأة، الصأأأأأأأأأأأأأأأغرية اجلزريأة والأدول الأدخأل متوسأأأأأأأأأأأأأأأطأأة البلأأدان احتيأأاجأات االعتبأأار بعني األخأ  مع  وفقأً

 ساموا  ملسار
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 حلقوق والتنفي ية املعيارية األعمال تعزيز إىل للسكان املتحدة األمم صندوق اجمللس أعضا  دعاو  - 102
 والفتيات النسأأأأأا  ومتكني اجلنسأأأأأني بني واملسأأأأأاواة اإلجنابية واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأأية والصأأأأأحة اإلنسأأأأأان

 اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانية املسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة أعمال يف املتزايدة املشأأأأأأأأأأأأأأأاركة دعموا كما  أولوياهتا  وحتديد األعمال تلك ومحاية
نداي، إطار مع يتماشأأى مبا  احلقوق وخدمات واإلجنابية اجلنسأأية بالصأأحة اخلاصأأة اخلدمات تقدم وهي سأأ 

 التنمية بني الرتابط يف األكرب دورها إىل تطلعوا كما  اجلنس، نوع أسأأأأأأأأأأاس على القائم العن  ومنع اإلجنابية
 والفتيات  النسا  وخصوًصا اإلنسان، حقوق على تركيزًا والسال ، اإلنسانية

 يهدد مما األسأأأأأأاسأأأأأأية، املوارد وخاصأأأأأأة اجلاري، التمويل اخنفاض بشأأأأأأ ن قلقها عن الوفود أعربتو  - 103
 قاعدة وجود لضأأأمان املسأأأامهات بزيادة اجمللس أعضأأأا  وناشأأأدوا ب لك، القيا  على الصأأأندوق قدرة بتقييد
 عن املاحنة اجلهات حتفيز إىل للسأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأندوق دعوا كما  هبا  التنبؤ ميكن مسأأأأأأأأتقرة متويل
 لتعب ة مبتكرة هنج واستكشاف املتحدة، األمم منظومة شركا  مع والتنسيق التشغيلية كفا هتا  حتسني طريق
 ملعاجلة التقشأأأأأأفية والتدابري التخفي  اسأأأأأأرتاتيجيات توضأأأأأأيح األخر البعض طلب الشأأأأأأراكات  وبنا  املوارد

 اجلنسأأأأأأية الصأأأأأأحة خدمات بشأأأأأأ ن املتزايدة السأأأأأأياسأأأأأأية واملعارضأأأأأأة املتغرية املالية بالسأأأأأأاحة املتعلقة املخاطر
 اإلجنابية  واحلقوق واإلجنابية

 على وانعكاسه العا  األمني أعد  ال ي اإلصالح برنامج إىل دعمهم عن اجمللس أعضا  أعربو  - 104
 أشأأأأأادوا املتحدة  األمم منظمات مع التنسأأأأأيق مضأأأأأاعفة ضأأأأأرورة إىل مشأأأأأريًا اجلديدة، االسأأأأأرتاتيجية اخلطة

 ،2016 لعا  السأأنوات الرباعي االسأأتعراض توصأأيات من العديد ملتابعة للسأأكان املتحدة األمم بصأأندوق
 الوفود شددت للوكاالت  النسبية املزايا إىل استناًدا اجلديدة، اخلطة يف التنسيق جهود حتليل على وشجعو 

 بالتزا  وأشأأأأأأأأأأأأأأأادوا للمجلس  الرقايب الدور وتعزيز والتحقيقات، احلسأأأأأأأأأأأأأأأابات ومراجعة التقييم، أمهية على
 ذات البيانات أمهية على الضأأأأأأأأأأأأو  وسأأأأأأأأأأأألطوا وحتليلها، البيانات جبمع للسأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأندوق
 واملوثوقية  املصداقية

 وصأأأأأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل موجه مشأأأأأأأرتك بيان يف الوفود، من جمموعة رحبتو  - 105
 على احلصأأأأول وطلبت املشأأأأرتك، بالفصأأأأل للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأأ  للسأأأأكان املتحدة األمم
 الفصأأأل يف تفصأأأيالً  لشأأأرحها سأأأويًا؛ أعماهلا املنظمات هبا تنف  اليت املبتكرة الطرق عن املعلومات من مزيد

 وطرق واملؤشأأأأأأرات املشأأأأأأرتكة النتائج جانب إىل تائجالن وأطر وامليزانيات االسأأأأأأرتاتيجية اخلطط ويف املشأأأأأأرتك
 يف والفعالية والكفا ة االتسأأأأاق من أكرب قدرًا تعكس اليت املنقحة واألطر اخلطط رؤية إىل وتطلعوا التنفي  
 للوكاالت  التنفي ية األعمال

 بشأأ ن احملرز التقد  أن إىل مشأأريًا للسأأكان، املتحدة األمم صأأندوق يف الربامج قسأأم مدير تطلعو  - 106
 االتسأأأأأاق بتحقيق يتعلق فيما العا  األمني نائب قيادة من املنبثقة الغايات من نابع املتحدة األمم إصأأأأأالح

 أسأأأأاسأأأأيني: هنجني إىل وأشأأأأار  2016 لعا  السأأأأنوات الرباعي االسأأأأتعراض وتنفي  املنظومة مسأأأأتوى على
 وك لك ،2021-2018 لعا  االسأأأأرتاتيجية اخلطة يف يعكسأأأأها ال ي بالشأأأأكل االجنازات اسأأأأتعراض ةأ 

 الوكاالت بني املشأأأأأرتكة الرمسية غري العمل آليات على احلفاظ ةب  إىل باإلضأأأأأافة بالنتائج؛ اخلاص اإلطار
 مع لتتكي  كافية  بصأأأأأأأورة مرنة الوكاالت أطر تكون أن جيب  االسأأأأأأأرتاتيجية اخلطة على للموافقة الالحقة

 جيري ال ي باالسأأأأأأأأأتعراض املعين املتحدة لألمم العامل للفريق املنظومة مسأأأأأأأأأتوى على االتسأأأأأأأأأاق متطلبات
 اخلطة يف لشأأأأأأأأأأأراكاته الكامل النطاق للسأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأندوق يعكس سأأأأأأأأأأأنوات  أربع كل مرة

 اجلديدة  االسرتاتيجية
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 مسجئل من بهج يتصل ومج للس ج  المتحدة األمم لصندو  القطرية البرام  - عشر ثجلث
 التمديد و للكامريون القطري الربنامج وثيقة وقدمت البند ه ا بالنيابة التنفي ية املديرة عرضأأأأأأأأأأأت - 107
 أفريقيا ووسط غرب ملنطقة اإلقليمي املدير يتبعه بنيكاراغوا، اخلاص واحد عا  ملدة القطري للربنامج األول
 للكامريون  القطري الربنامج وثيقة عن تفصياًل  أكثر معلومات عرض وال ي
 [DP/FPA/CPD/CMN/70] للكأأامريون القطري الربنأأامج وثيقأأة التنفيأأ ي اجمللس اسأأأأأأأأأأأأأأأتعرضو  - 108
 للربنامج واحد عا  ملدة بالتمديد علًما وأحاي ،2014/7 يف الصأأأأأأأأأأأأأأأادر لقرار  وفًقا وذلك عليها، ووافق

  [DP/FPA/2017/8] لنيكاراغوا القطري
  

 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب المتعلق الجزء  
 

 لهج السنو  والتقرير التنفي ية المديرة بيج  - عشر رابع
 2016 لعا  السأأأأأأنوي تقريرها املشأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفي ية املديرة عرضأأأأأأت - 109

 املتحدة األمم ملكتب األسأأأأاسأأأأي احملور هو كان  التنفي  أن على وشأأأأددت ومرفقاته   DP/OPS/2017/2ة
 هي واألمن السأال  حتقيق يف التنفي  إجنازات كانت  املسأتدامة  التنمية أهداف وخاصأة املشأاريع، خلدمات

 املتحدة األمم مكتب تدابري أهم أن إىل السأأأأأأنوي التقرير أشأأأأأأار وقد الوكاالت  بني والتنسأأأأأأيق ونالتعا مثرة
 خدمات على مسأأأأأأأأأأتمرا طلبا مثة وأن التقنية، واملسأأأأأأأأأأاعدة العمل فرص إجياد يف متثلت املشأأأأأأأأأأاريع خلدمات
 ودعم الوطنية القدرات بنا  على وركزت التسأأأأأليم، قائمة املشأأأأأرتيات تصأأأأأدرت ،2016 عا  ويف املكتب 
 بشأأ ن املشأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب به القائم العمل هو مماثلة أمهية له ومما  ةاحمللي اتاالقتصأأاد

 مواجهة على السأأأأأأأأأأأأأأأاحلية املناطق قدرة وزيادة النفايات، إلدارة مرافق بإنشأأأأأأأأأأأأأأأا  يتعلق فيما التحتية، البنية
 السأأأأكاين النمو أزمة لتناول رائدة مناذ  اسأأأأتكشأأأأاف مع الالج ني، خميمات سأأأأالمة وحتسأأأأني التحديات،

  “األدلة إىل تستند اليت التحتية البنية” خالل من والتحضر
 2021-2018 للفرتة املشأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب االسأأأأرتاتيجية اخلطة سأأأأعت وقد - 110

 البشرية املوارد إن وحيث للمكتب  األساسية الكفا ات مع موا متها إىل باإلضافة النهج تلك جتسيد إىل
 املشأأرتيات وتوفري البشأأرية املوارد نشأأر بتعديل للمنظمة الداخلي املكتب نظا  فيسأأمح قصأأوى، أمهية ذات

 عملياته حتسني لضمان الدولية باملعايري املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب يلتز  املتغرية  لالحتياجات
 ذهبية جائزة املشأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب تلقى ،2016 عا  ويف التشأأأأغيلية  للفعالية الداخلية

 على باحلصأأأأأأأأأأأأأأول االعتماد نطاق يف التوسأأأأأأأأأأأأأأع أثنا  واإلمداد، للمشأأأأأأأأأأأأأأرتيات املعتمد املعهد من أخرى مرة
 الصأأأأأأأأأأحة جمال يف الدولية للمعايري تغطيته نطاق وتوسأأأأأأأأأأيع املقاييس لتوحيد الدولية املنظمة من شأأأأأأأأأأهادات
 املكتب قدرة يف أساسًيا عنصرًا االبتكار وكان اجلودة  إدارة يف اعتماد على املكتب حصل كما  والسالمة،

 للحوكمة اجلديد إطار  وتوسيع املؤسسة موارد لتخطيط اجلديد برناجمه بفضل وذلك اخلدمات، تقدم على
  واالمتثال  واملخاطر

 يف وقعوا قد الكثريين ب ن التسأأأأأأأأأأليم مع ،2016 عا  يف احملققة نتائجالب اجمللس أعضأأأأأأأأأأا  ورحب - 111
 خلدمات املتحدة األمم مكتب لدور القوي ت ييدهم عن جمدًدا وأعربوا بالتحديات  ملي ة سياقات مواجهة
 األمم مكتب جناح إىل وأشاروا واملشرتيات  التحتية البنية وت سيس للمشاريع املستدامة اإلدارة يف املشاريع

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CMN/70
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/8
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/2
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 وإصدار للتدريب برامج ووضع احملليني للسكان عمل يو  ماليني ثالثة توفري يف املشاريع خلدمات املتحدة
 اجليدة املالية بالصحة وأشادوا ال ايت، التمويل ومنوذ  القدرات بنا  لتعميم ت ييدهم وأبدوا حملًيا  شهادات

 لقيادة املشأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب باسأأأأأأأتعداد الوفود ورحبت املتزايد  التشأأأأأأأغيلي واالحتياطي
 والتكنولوجيا، االبتكار ومركز األولية، األموال رؤوس ملرفق ت ييدهم عن وأعربوا التقين، التصأأأأأأأأأأميم عمليات
 االجتماعي  األثر يف االستثمار أجل من اجلماعي التمويل وجتريب
 بني فيما سأأأأأوا  اجلنسأأأأأني، بني التوازن حتسأأأأأني على الرتكيز على املكتب اجمللس أعضأأأأأا  وشأأأأأجع - 112

 ألن سأأأأأأأأأأرورها عن الوفود أعربت لقد اجلديدة  االسأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة يف احملليني، التنفي  وشأأأأأأأأأأركا  املوظفني
 املبادرة منوذ  مع يتفق املشأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب أعد  ال ي االسأأأأأأأأتدامة عن األول التقرير
 جمااًل  هناك أن ورأوا الدولية  املعايري ضأأأأأأأو  يف األسأأأأأأأاسأأأأأأأية للمؤشأأأأأأأرات بتحديد  ورحبت لإلبالغ، العاملية

 عكس على املكتب وشأأأأأأأأأأجعت نطاقًا  أوسأأأأأأأأأأع وآثار نتائج على للحصأأأأأأأأأأول السأأأأأأأأأأنوي التقرير لتحسأأأأأأأأأأني
 االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة يف ،2017-2014 للفرتة االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة من املسأأأأأأأأتفادة والدروس التحديات

 واسع  نطاق على االبتكارية ممارساته تعميم وعلى ،2021-2018 للفرتة اجلديدة
 املقدمة اخلدمات أدا  يف احيوي عنصأأأأأأرا املشأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب عمل ويشأأأأأأكل - 113

 املتحدة األمم ملكتب الفريدة التشأأأأأأأأأأغيلية بالوالية واعرتافًا بإجناز   املتحدة األمم منظومة مؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأات من
 على املتحدة األمم منظومة مؤسأأأأسأأأأات الوفود جعتشأأأأ املشأأأأرتكة، املشأأأأرتيات يف ودور  املشأأأأاريع خلدمات

 وكفا ة بكفا ة الربنامج تنفي  أجل من املشأأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب مع وثيقة بصأأأأأأأأأورة العمل
 شأأأأراكة يف أوسأأأأع نطاق على املشأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب ملشأأأأاركة دعوة هناك كانت  التكلفة 

 لتحقيق القدرات خربهتا تعزز أن ميكن حيث الدخل املتوسأأأأأأطة والبلدان النامية الصأأأأأأغرية اجلزرية الدول مع
 املشأأأأأأأأأأرتيات جمال يف املشأأأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب عمل يتسأأأأأأأأأأمو   املسأأأأأأأأأأتدامة التنمية أهداف

 النامية الصأأأأأأأأأغرية اجلزرية والدول الدخل متوسأأأأأأأأأطة للبلدان بالنسأأأأأأأأأبة حامسة ب مهية التحتية البنية واسأأأأأأأأأتدامة
 للصدمات  املعرضة واملناطق

 للفرتة االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأأأأأأع يف التشأأأأأأأأأأأاورية للعملية تقديرهم عن اجمللس أعضأأأأأأأأأأأا  وأعرب - 114
 تركيز وينبغي اعتماد   سأأأأأأأأبقت اليت الفرتة يف مناقشأأأأأأأأات إجرا  إىل تطلعهم عن وأعربوا ،2018-2021
 لإلصأأأأأأأأأأأأأأالح العأأأا  األمني أعمأأأال وجأأأدول ،2030 عأأأا  أعمأأأال جأأأدول مع وموا متهأأأا اجلأأأديأأأدة اخلطأأأة

 هو املشأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب أن وضأأأأأأأمان ،2016 لعا  السأأأأأأأنوات الرباعي واالسأأأأأأأتعراض
 للطلبات وفًقا املتحدة األمم منظومة مع بالتنسأأأأأأأأأأأأأأيق وتعمل والتعلم واالبتكار النتائج إىل تسأأأأأأأأأأأأأأتند منظمة
 كعناصأأأأأأأأأر  ودورها املرأة حبقوق واالعرتاف الشأأأأأأأأأباب على اجلديدة اخلطة تركز أن وينبغي وأولوياهتا  القطرية
 الشأأأأأأراكات لبنا  األولوية وإعطا  اإلجناز وحتقيق والسأأأأأأال  اإلنسأأأأأأانية التنمية بني الفجوة تسأأأأأأد وأن تغيري،

  واالبتكار 
 حسأأأأأأأن قد املشأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب أن التنفي ية املديرة أكدت ذلك، على ورًدا - 115

 عزز وقد االجتماعي  األثر يف االسأأأأأأأأأأأأأأتثمار مبادرة وأطلق ،2030 عا  خطة مع يتماشأأأأأأأأأأأأأأى مبا خدماته،
 اعتماد أتاح وقد العاملية  اإلبالغ مبادرة مع وموا مته واالمتثال، املخاطر وإدارة احلوكمة جمايل يف عملياته
 للمديرين السأأأنوي لربعا واالسأأأتعراض املؤسأأأسأأأة يف املخاطر إلدارة املشأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب
 النجاحات من الكثري املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب حقق وقد بانتظا   ومعاجلتها املخاطر رصد

 األعمال يف وإشأأأأأأأراكهم املهرة احملليني املوظفني توظي  على تركيز  ينصأأأأأأأب ال ي احمللي حضأأأأأأأور  بفضأأأأأأأل
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 احملليأأة االحتيأأاجأأات ربط حيأأث ابتكأأار مراكز املشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع خلأأدمأأات املتحأأدة األمم مكتأأب وافتتح احملليأأة 
 مكتب اخت  ذلك، إىل وإضأأأافة التعليمية  واملؤسأأأسأأأات الكربى التكنولوجيا بشأأأركات املشأأأاريع وأصأأأحاب

 يف والعأأأاملني املوظفني بني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأني بني التوازن لتحقيق خطوات املشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع خلأأأدمأأأات املتحأأأدة األمم
  والنتائج  املشروع
 التنفي ي  املدير من املقد  السنوي التقرير بش ن 2017/16 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 116

  
 المشترك الجزء  

 
 الداخلية والرقجبة الحسجبجت مراجعة - عشر خجمس

 عن تقريرًا اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يف والتحقيقات، احلسأأأأأأأأأابات مراجعة مكتب مدير قد  - 117
 اإلدارية اخلدمات مكتب مدير وقد  ومرفقاته ، DP/2017/26ة والتحقيقات للحسابات الداخلية املراجعة

 يف والتحقيقأأات، احلسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأات مراجعأأة مكتأأب مأأدير وقأأد  اإلدارة  رد اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج يف
 هبا قا  اليت والتحقيقات للحسأأابات الداخلية املراجعة أنشأأطة عن تقريرًا للسأأكان، املتحدة األمم صأأندوق
 وقد  ومرفقاهتم  Add.2 و ،DP/FPA/2017/6، Add.1ة 2016 عا  يف للسكان املتحدة األمم صندوق

 املراجعأأة فريق مأأدير وقأأد    DP/FPA/2017/6/CRP.4ة اإلدارة رد للصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق بأأالنيأأابأأة التنفيأأ ي املأأدير
 فريق أنشأأأأأأأطة عن تقريرًا املشأأأأأأأاريع، خلدمات املتحدة األمم مكتب يف والتحقيقات، للحسأأأأأأأابات الداخلية
 التنفي ي املدير نائب وقد  ،2016 لعا   DP/OPS/2017/3ة والتحقيقات للحسأأابات الداخلية املراجعة
 اإلدارة  رد املشاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقارير أن على الضأأأأأأأأأأو  املشأأأأأأأأأأرتكة، تعليقاهتا يف الوفود، وسأأأأأأأأأألطت - 118

 أكثر لتصأأأأأحبا املؤسأأأأأسأأأأأتان سأأأأألكتها اليت السأأأأأبل فهم على مسأأأأأاعدهت للسأأأأأكان املتحدة األمم وصأأأأأندوق
 ما وهو كلتيهما  املؤسأأأسأأأتني اسأأأتقاللية أكدت اليت للتقارير ارتياحهم عن وأعربوا وكفا ة  وفعالية اسأأأتدامة

 وإدارة باحلوكمة اخلاصأأأة أطرهم وفعالية مال مة بشأأأ ن العا  بالرأي ورحبوا ارجية اخل سأأأتعراضأأأاتاال دّعمته
 معرفة يف يرغبون كانوا  لكنهم التحقيقات، بشأأأأأأأأأأأأأ ن املقدمة باملعلومات ورحبوا عليها  والسأأأأأأأأأأأأأيطرة املخاطر
 وطلبوا عنه  والكشأأأأأأأأأأأ  االحتيال منع نظم وفعالية ومزجها، ونشأأأأأأأأأأأرها احلاالت مسأأأأأأأأأأأتوى تفسأأأأأأأأأأأري كيفية

 املناسأأب  الوقت يف اخلسأأائر اسأأرتداد على التشأأجيع مع اخلسأأائر، السأأرتداد املب ولة اجلهود عن معلومات
 خالل من عليه واملعاقبة وكشفه االحتيال منع أولويات اوحتدد اتعزز  أن ؤسستنيللم ينبغي أنه على اتفقواو 

 املتكررة املراجعة لتوصأأأأأأأأأأأأأأيات االسأأأأأأأأأأأأأأتجابة على وحثوهم املتحدة  األمم منظومة يف وأمشل أقوى هنج اتباع
 واألهداف  الرئيسية التنفي  معامل حتديد جبانب الردود، عن تفاصيل وتقدم

 
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم   

 مفتوحة تظل اليت احلسأأأأأأابات، مراجعة توصأأأأأأيات عدد الخنفاض ارتياحها عن الوفود أعربت لقد - 119
 أوجه معاجلة على املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامج وشأأأجعوا التنفي   معدل وحتسأأأني شأأأهرا، 18 من ألكثر

 إدارة على اإلمنائي الربنامج وحثوا املنف ين  الشركا  سيما وال واملشرتيات، البائعني شؤون إدارة يف القصور
 إىل أشأأأأاروا ،“جزئيا املرضأأأأي” التصأأأأني  إىل وبالنظر املشأأأأرتيات  جمال يف للفسأأأأاد احملتملة العالية املخاطر
 ه   بإدخال اراإلقر  مع عليها، والسأأأأأأأأأأأأأأأيطرة املخاطر وإدارة احلوكمة على حتسأأأأأأأأأأأأأأأينات إدخال إىل احلاجة

https://undocs.org/ar/DP/2017/26
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/CRP.4
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/3
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 حتليل تقدم مواصأأألة على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وشأأأجعوا العمو   وجه على وتفعيلها التحسأأأينات
 وإدارة املشأأأأأأأأأأأأأرتيات، يف الضأأأأأأأأأأأأأع  نقاي أن من قلقهم عن وأعربوا العامة  آرائه وإبراز التنظيمية للمخاطر

 القيمة تقدم على قدرهتا من وتقوض تسأأأأأأأأأأأليم، وخماطر ائتمانية خماطر تشأأأأأأأأأأأكل قد املالية، واإلدارة الربامج
 ملكتب “مرض   غري” تقييمني يف احملرز التقد  عن تفاصأأأأأأأأأيل على للحصأأأأأأأأأول دعوة ووجهت املال  مقابل
 أن طلبوا اخلسأأأأأأأائر، باسأأأأأأأرتداد يتعلق وفيما الشأأأأأأأرا   وعملية اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم
 سنوي  أساس على أفضل بشكل معلومات املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامج يقد 

 
 للس ج  المتحدة األمم صندو   

 املتحدة األمم صأأأأأأأندوق إطار وفعالية مال مة بشأأأأأأأ ن الرأي يفسأأأأأأأر ال ي بالتحليل الوفود رحبت - 120
 خدمات مكتب قلق إىل وأشأأأأأأأأاروا اجليدة  املمارسأأأأأأأأات وإدرا  واملراقبة املخاطر وإدارة للحوكمة للسأأأأأأأأكان

 للحسابات الداخلية املراجعة تغطية نطاق لتوسيع املوارد كفاية  عد  بش ن والتحقيقات احلسابات مراجعة
 تفاصأأأأأيل يقد  أن للسأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأندوق من وطلبوا واملعقدة  املتزايدة التحقيق قضأأأأأايا إدارة أو

 املنف ة، احلسأأأأأأأأأابات مراجعة توصأأأأأأأأأيات عدد ازدياد والحظوا  للمكتب تقدميه املتوقع الدعم من املزيد عن
 وإدارة الربامج وإدارة املكأأاتأأب إدارة جمأأال يف 2016 عأأا  يف “مرض   غري” التصأأأأأأأأأأأأأأأنيفأأات برتاجع ورحبوا

 طلبوا ،2016 عا  يف املنف ة غري احلسأأأأأأأأأأأأأأأابات مراجعة توصأأأأأأأأأأأأأأأيات عدد لزيادة ومبالحظتهم العمليات 
 األسأأأاسأأأية السأأألع وتوافر اإلمداد بسأأأالسأأأل املتعلقة املسأأأائل إىل وتنويًها الرئيسأأأية  العوامل بشأأأ ن تفاصأأأيل
 لضأأأأأأمان األخرية املرحلة يف للتسأأأأأأليم االهتما  من مزيد إيال  على الصأأأأأأندوق شأأأأأأجعوا اإلجنابية، للصأأأأأأحة
 األولوية إعطا  على للسأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأندوق الوفود أحد وحث املسأأأأأتفيدين  إىل السأأأأألع وصأأأأأول

 مراجعة توصأأأأأيات بتنفي  التزامه على وأثى املالية، واإلدارة االحتيال بشأأأأأ ن احلسأأأأأابات مراجعي لتوصأأأأأيات
 اإلطالق  على واالنتقا  اإلدارة وسو  االحتيال مع التهاون عد  إىل والسعي احلسابات

 املشاريع  خلدمات املتحدة األمم مكتب تقرير على تعليقات أي الوفود تبد ملو  - 121
 املتحأأدة األمم بربنأأامج والتحقيقأأات، احلسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأات مراجعأأة مكتأأب مأأدير أكأأد ذلأأك، على وردا - 122

 على حصأألت اليت احلسأأابات مراجعة لعمليات متابعة سأأُيجري اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن اإلمنائي،
 “مرض   غري” املراجعة بتصأأأأني  يتعلق وفيما البائعني  شأأأأؤون إدارة ذلك يف مبا ،“مرض   غري” تصأأأأنيفات

 مجيع أهنى قأد اإلمنأائي املتحأأدة األمم برنأامج بأ ن أفأاد اجلنوب، بلأأدان بني لتعأأاونل املتحأأدة مألما ملكتأأب
 معلقة  تزال ال مسائل وجود عد  مع ،16 أال التوصيات

 األمم برنأأامج أن على اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج يف اإلداريأأة اخلأأدمأأات مكتأأب مأأدير وأكأأد - 123
 وشكلت املالية  واخلسائر باألدلة املدعمة واحلاالت التحقيق حاالت أعداد اخنفاض يسر  اإلمنائي املتحدة
 عد  سأأأأأياسأأأأأة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج طبق وقد اخلسأأأأأارة  غالبية باالحتيال املتعلقة احلاالت إحدى
 التقاعدي للمعا  الطوعي االسأأأأأتسأأأأأال  ذلك يف مبا املمكنة، الوسأأأأأائل مجيع اسأأأأأتخدا  مع مطلًقا التهاون

 األمم منظومة كيانات  مع تعاونًا يتطلب ال ي األمر اخلسأأأأأأأأأأأأائر، اسأأأأأأأأأأأأرتداد يف للمسأأأأأأأأأأأأامهة املعين للموظ 
 للمجلس اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وسأأأأأأيقد  القضأأأأأأائية  املالحقة بشأأأأأأ ن الوطنية والسأأأأأألطات املتحدة

 توصيات من املائة يف 40 اإلمنائي الربنامج ويتناول سنوي  أساس على واسرتدادها اخلسائر عن معلومات
 النشأأأأأطني  غري البائعني ملفات وحفظ االزدواجية لتصأأأأأفية نظا  إنشأأأأأا  منها جز  ويشأأأأأمل البائعني، إدارة
 لدعم اإلقليمية للمراكز املشأأأأأأأرتيات جمال يف إضأأأأأأأافيني أخصأأأأأأأائيني اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عنّي  وقد
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 الربنامج مجع وقد قصأأأأأوى  أولوية على حصأأأأأوله لضأأأأأمان املخاطر عايل املركزي وللشأأأأأرا  القطرية، املكاتب
 املالية  واملراقبة الرقابة لتحسني منطقتني يف املالية الوظيفة اإلمنائي
 املتحدة األمم لصأأأأأأأأأندوق التابع اتوالتحقيق احلسأأأأأأأأأابات مراجعة خدمات مكتب مدير أشأأأأأأأأأارو  - 124

 ووجود املكتب يف املوظفني ثقة زيادة يعين ألنه ،لألمل باعثًا كان  القضأأأأأأأأايا أعداد ارتفاع أن إىل للسأأأأأأأأكان
 ب عداد الواردة احلاالت دادتز  قد ألنه حمبطًا أيضأأا وكان والتحقيق احلسأأابات مراجعة بني فعالة عمل عالقة
 مرتبطة احلاالت نصأأأأأأأأأأأأ  وكانت  األولوية حسأأأأأأأأأأأأب ترتيبها الضأأأأأأأأأأأأروري من سأأأأأأأأأأأأيكون أنه يعين مما ،كبرية

 كانت  حيث خمتلفا، احملتملة اخلسأأأأأأأأأأأأأأأائر حجم وكان داخلية؛ بقيتها وكانت خارجية، وكانت باالحتياالت
 إثباته؛ ميكن ما ةوقد   على املكتب ركز اخلسأأأأأأأأائر، تقييم وأثنا  أعلى  قيمة ذات عادة اخلارجية احلاالت

 وفيما الفسأأاد  حيدث مل إذا احملك على اإلمجالية اخلسأأارة لقياس آليات هناك تكن ومل الفسأأاد، قضأأايا يف
 يتعلق وفيما للسكان  املتحدة األمم لصندوق القانوين املكتب مع املكتب تعاون اخلسائر، باسرتداد يتعلق

 اليت التقشأأأأأأ ، وتدابري العامة، واملوارد احلاالت حجم - العوامل من عدد أثر احلسأأأأأأابات، مراجعة بتغطية
 يف إضأأأأأأافية مبوارد وباالسأأأأأأتعانة عمله  حجم معاجلة على املكتب قدرة على - العا  منتصأأأأأأ  يف أعيدت

 من تغطيته يتوقع ما وهو - املوظفني تنقالت منع إىل للوصأأأأأول جاهدا يسأأأأأعى املكتب كان  ،2017 عا 
 يف االخنفاض إىل وتنويًها ضأأأأأأأأأأأأأروريًا  أمرًا اإلداري الدعم جعل ال ي السأأأأأأأأأأأأأبب وهو احلسأأأأأأأأأأأأأابات، مراجعة

 أن و املخاطر إىل تسأأأأأأأأأتند املراجعة أعمال أن على شأأأأأأأأأددت ،2016 عا  يف “مرض   غري” التصأأأأأأأأأنيفات
 وشأأأأأجعت االحتيال، مكافحة بشأأأأأ ن اإلدارة مع املتواصأأأأأل العمل على وشأأأأأددت سأأأأأنويا  تت ب ب النتائج
  كلي   بشكل املعلقة للتوصيات االستجابة على اإلدارة
 اجلماعية العالقة على الضأأأأأأأو  للسأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأندوق التنفي ي املدير نائب وسأأأأأأألط - 125
 شأأأأأأأأأأجع مما املسأأأأأأأأأأا لة، ثقافة على تقو  اليت ،والتحقيقات احلسأأأأأأأأأأابات مراجعة خدمات مكتب بني القوية

 استشارية شركة مع شراكة يرب  الصندوق كان  األخرية، املرحلة ويف القضايا  وعرض الكال  على املوظفني
 املستفيدين  على تركز احمللي اجملتمع يف اإلمداد لسلسلة مثلى إدارة معايري وحتديد سريعة تقييمات إلجرا 
 التقش  تدابري أن للسكان، املتحدة األمم صندوقل التابعة اإلدارية، اخلدمات شعبة مدير ذكرو  - 126

 بضمان املعنية - اإلدارة تقرتح ومل ،والتحقيقات احلسابات مراجعة خدمات مكتب على تطبق مل األخرية
 زيادة توقع مع املؤسأأسأأية، امليزانية من املكتب ميزانية وُتسأأتمد امليزانية  يف ختفيضأأات - املكتب اسأأتقاللية

نة يف  اتبع املخزون، بإدارة يتعلق وفيما أخرى  جماالت يف ختفيضأأأأأأأأأأأأأأأات يعين ذلك أن غري التالية؛ السأأأأأأأأأأأأأأأ
 مكتب مع الوثيقة العالقة جديد من وأكد اإلمداد  بسأأألسأأألة املتعلقة سأأأياسأأأته يف شأأأامالً  هنًجا الصأأأندوق
 التسأأامح عد  يف الصأأندوق وسأأياسأأة واإلدارة، القانوين واملكتب ،والتحقيقات احلسأأابات مراجعة خدمات

 اخلسائر  اسرتداد إىل والسعي الغش حاالت إزا 
 اإلمنأائي املتحأأدة األمم برنأامج تقأأارير بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2017/17 رقم القرار التنفيأأ ي اجمللس اعتمأأدو  - 127

 الداخلية املراجعة بشأأأأأأأأأأ ن املشأأأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم وصأأأأأأأأأأندوق
 اإلدارة  ورد والتحقيقات للحسابات
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 صذذذذذذندو  في األخالقيجت م جتب اإلنمجئي. المتحدة األمم برنجم  تقجرير - عشذذذذذذر سذذذذذذجدس
  المشجريع لخدمجت المتحدة األمم وم تب للس ج  المتحدة األمم
 مكتأأأب أنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأة اإلمنأأأائي، املتحأأأدة األمم لربنأأأامج التأأأابع األخالقيأأأات، مكتأأأب مأأأدير عرض - 128

 مكتأأب مأأدير وقأأد   ،DP/2017/27ة 2016 عأأا  يف اإلمنأأائي املتحأأدة األمم لربنأأامج التأأابع األخالقيأأات
 لصأأأأندوق التابع األخالقيات مسأأأأتشأأأأار وقد  اإلدارة  رد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف اإلدارة خدمات

 2016 لعا  األخالقيات مكتب عن للسأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأندوق تقرير للسأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم
 اإلدارة رد ةباإلدارة  للسأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأندوق التنفي ي املدير نائب وقد   ،DP/FPA/2017/7ة
 أنشأأأأأأطة املشأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب القانوين املسأأأأأأتشأأأأأأار وعرض   DP/FPA/2017/CRP.5ة

  DP/OPS/2017/4ة 2016 عا  يف املشأأأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب التابع األخالقيات مكتب
  عليها  اإلدارة ورد

 يف اإلمنأأائي املتحأأدة األمم لربنأأامج التأأابع األخالقيأأات مكتأأب بأأدور الوفود من جمموعأأة أقرتو  - 129
 املعلقة األخالقيات مكتب لتوصأأأأأأأيات الناجح بالتنفي  ورحبوا واملسأأأأأأأا لة  والنزاهة األخالقيات ثقافة تعزيز

 وأثنوا اإلمنأأائي  املتحأأدة األمم برنأأامج أخالقيأأات مأأدونأأة تنفيأأ  إىل تطلعهم عن وأعربوا ،2016 عأأا  يف
 وشأأأأأأددوا واسأأأأأأرتاتيجية  مبتكرة بطريقة عمله أعبا  ويباشأأأأأأر للتكي  قابالً  لكونه األخالقيات مكتب على
 حلول اسأأتكشأأاف على اإلدارة وشأأجعوا بفعالية، املكتب ألدا  أسأأاسأأي أمر الكايف التمويل توفري أن على

 األخالقيات مكتب ملشأأأأأاركة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بدعم وأشأأأأأادوا التوظي   فجوات لسأأأأأد دائمة
 السأأأأياسأأأات جمال يف مدخالت تقدم مواصأأأألة على املكتب وشأأأأجعوا التنظيمي األدا  يقفر  اجتماعات يف

 األخالقيات، جمال يف املكتب به يضأأأأأطلع ال ي للتدريب تقديرهم عن وأعربوا أخرى  جمموعات وإىل إليه
 أعداد ارتفاع إن وقالوا اإلنرتنت  شأأأأأبكة على للموظفني التدريبية الدورات يف والتوسأأأأأع االبتكارية والتوعية
 كانت  وإن إجيابية، عالمة ميثل األخالقيات مكتب اسأأأأأأتشأأأأأأارة على احلصأأأأأأول إىل يسأأأأأأعون ال ين املوظفني
 وحثوا القلق  يثري أمر الوكاالت، بني فيما التعاون ضأأأع  بسأأأبب باألدلة، مدعمة قضأأأية حل يف الصأأأعوبة

 بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن الوكأأاالت بني فيمأأا التعأأاون لتعزيز األخالقيأأات مكتأأب مع التعأأاون على اإلمنأأائي الربنأأامج إدارة
 مكتب ملوارد األولوية إيال  إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج الوفود ودعت باألخالقيات  املتعلقة املسأأائل

 األخالقيات 
 املتحدة األمم مكتب أو للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق إىل تعليقات أي اجمللس يوجه ملو  - 130

 املشاريع  خلدمات
 أن اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج التابع األخالقيات، مكتب مدير أوضأأأأأأأأأأأأأأأح ذلك، على وردا - 131

 املنتق م الشأأأأخص ألن باألدلة، املدعمة الواحدة احلالة يف االنتقا  خلطر معرضأأأأا يعد مل الشأأأأكوى صأأأأاحب
 لسأأأأأأأأأأأنة الشأأأأأأأأأأأأكوى صأأأأأأأأأأأأاحب عقد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدد وقد املعين  البلد مغادرة على ُأجرب

 اإلجرا ات مع النتائج ه   وتتماشى قبل  من رُفضت البلد خار  تدريبية دورات حبضور له ومسح إضافية،
 إعادة على قدرته عد  هي بعد حتل مل اليت املسأأأ لة وكانت األخالقيات  مكتب يتخ ها اليت التصأأأحيحية

 على املعنية، الوكالة تتبعها اليت اإلدارية السأأأياسأأأات بسأأأبب السأأأابق، منصأأأبه إىل الشأأأكوى صأأأاحب توجيه
 فريق مع األخالقيات مكتب وشأأأأأأأأأأارك احلايل  دور  عن راض أنه ذكر الشأأأأأأأأأأكوى صأأأأأأأأأأاحب أن من الرغم

https://undocs.org/ar/DP/2017/27
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.5
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/4
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 املماثلة للحاالت فعالية أكثر حنو على التصأأأأأأأأأأأأدي سأأأأأأأأأأأأبل اسأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأاف يف لألخالقيات املتحدة األمم
  املمارسات  وموا مة
 برنأامج إدارة التزا  على اإلمنأائي املتحأدة األمم برنأامج يف اإلداريأة اخلأدمأات مكتأب مأدير أكأدو  - 132
 من الرغم على أنأأه وأكأأدت األخالقيأأات  مكتأأب ودعم األخالقيأأات ثقأأافأأة بتعزيز اإلمنأأائي املتحأأدة األمم
 ملكتب املوارد لتخصأأأأأأأيص األولوية أعطت اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إدارة فإن املفروضأأأأأأأة، املالية القيود

  األخالقيات 
 لربنامج التابعة األخالقيات مكاتب تقارير بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2017/18 القرار التنفي ي اجمللس واعتمد - 133
 املشاريع  خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم
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  مرفق
 اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  التنفي ية للمججلس المشذذذذذذذذترك االجتمجع تقرير  

 المشذذجريع لخدمجت المتحدة األمم وم تب للسذذ ج  المتحدة األمم وصذذندو 
 للمرأة المتحذذدة األمم وهيئذذة )اليونيسذذذذذذذذذذي   للطفولذذة المتحذذدة األمم ومنظمذذة
 2017 حزيرا /يوني  19 العجلمي األغ ية وبرنجم 

 
 كل  يجر  ال   للسذذذيجسذذذجت الشذذذجمل االسذذذتعرا  عن المنبثقة القرارات تفعيل - أل  

 وج  على الصذذذذذذذذذذمود على القدرة وبنجء المنجخ تغير مراعجة مع سذذذذذذذذذذنوات، أربع
 التحديد

 التنفي ية اجملالس يف باملشاركني مرحباً  املشرتك االجتماع لليونيسي  التنفي ي اجمللس رئيس افتتح - 1
 املشأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأكان املتحدة األمم وصأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج
 املرأة ومتكني اجلنسأأأأأأأأأني بني للمسأأأأأأأأأاواة املتحدة األمم وهي ة ةاليونيسأأأأأأأأأي   للطفولة املتحدة األمم ومنظمة

 املتحدة  لألمم العا  األمني بنائبة أيضأأأأأأأأأأأأأأأاً  ورحب العاملي  األغ ية وبرنامج للمرأة  املتحدة األمم ةهي ة
 املتحدة األمم منظومة أصأأأبحت ،1998 عا  يف للمجالس األول املشأأأرتك االجتماع من  أنه على وشأأأدد
 أربع كل  جيري ال ي للسأأأأأياسأأأأأات الشأأأأأامل االسأأأأأتعراض وكان لإلعجاب  مثرية نتائج حققت متآزرة كتلة

 عا  أجري وال ي املتحدة األمم منظومة هبا تضأأأأأأأأأأطلع اليت التنمية أجل من التنفي ية لألنشأأأأأأأأأأطة سأأأأأأأأأأنوات
 أسأأأأاسأأأأاً  ،2030 لعا  املسأأأأتدامة التنمية خطة جانب إىل وهيَّ ، واإلصأأأأالح، للتغيري حامسة فرصأأأأة 2016

 املناخ تغري موضأأأأأأأأوعا وكان منظمة  لكل النسأأأأأأأأبية امليزة يعكس مبا املسأأأأأأأأتدامة، التنمية أهداف لتنفي  متيناً 
 بني التعأأأاون خالل من إال حتقيقهأأأا ميكن ال اليت األهأأأداف على حمأأأددين مثأأأالني والشأأأأأأأأأأأأأأأبأأأاب/املراهقني

 منظومة على وأن امللحة األهداف أهم من واملراهقني الشأأأأأأأباب احتياجات تلبية أن إىل وأشأأأأأأأار الوكاالت 
 مستقبلهم  يف لالستثمار تتضافر نأ املتحدة األمم

 الشأأأأأأأأأأأأأأأباب مع العمل أمهية االفتتاحية، مالحظاهتا يف املتحدة، لألمم العا  األمني نائبة وأبرزت - 2
 متعدد استثماراً  الشباب وميثل العاملي  واإلمنائي السياسي والظرف 2030 عا  خطة إطار يف البي ة ومحاية

 شأأأأ ن ومن للتغيري  كعناصأأأأر  ويعملون السأأأأياسأأأأي واحلوار واالزدهار السأأأأال  يف الشأأأأباب ويسأأأأهم األركان،
 يوفر أن ضأأعفاً، الف ات وأشأأد الفتيات سأأيما وال ومهاراهتم، وتعليمهم ومحايتهم ورفاههم صأأحتهم ضأأمان

 أجري ال ي للسأأأياسأأأات الشأأأامل واالسأأأتعراض 2030 عا  خطة هي ت وقد األهداف  لتحقيق األسأأأس
 وتضأأأأطلع منها  املنشأأأأود بالغرض تفي حبيث الطريق خارطة اإلمنائية املتحدة األمم ملنظومة 2016 عا  يف

 وينبغي القطري  الصأأعيد على االسأأرتاتيجي التوجيه وتوفري التآزر ضأأمان يف حاسأأم بدور التنفي ية اجملالس
 النتائج، حول املتمحورة القيادة تعزيز على املنظومة نطاق على أكرب اتسأأأأأأأأأأاق حتقيق يف االهتما  يرتكز أن
 إدارة هيكل إنشأأأأأأأأأأأأأا  ذلك يف مبا اإلدارة، وهي ات العا  األمني مكتب بني رابطة صأأأأأأأأأأأأألة وجود جانب إىل

 تكامال  أكثر
 أهداف مجيع حمور هو املناخ تغري أن اليونيسأأأأأأي  يف الربامج لشأأأأأأؤون التنفي ي املدير نائب وأبرز - 3

 القادرة النظم يدمج أن اإلمنائي العمل على ويتعني احتياجاً  الناس أشأأأأأأأأد هتم ومسأأأأأأأأ لة املسأأأأأأأأتدامة التنمية
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 يف املنظومة نطاق على العمل يتطلب ال ي األمر أثرها، من للحد باملناخ املتصأأأأأأأألة الصأأأأأأأأدمات توقع على
 تزيد اليت األهداف احملددة والربامج واإلجرا ات؛ والنهج املشرتك، والتخطيط البيانات؛ ومجع التحليل جمال
 االسأأأأأأأتعراض أن ملشأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفي ي املدير وأكد للوكالة  النسأأأأأأأبية املزايا من

 األمم منظومة يدعو 2016 عا  يف أجري وال ي سأأأأأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي للسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات الشأأأأأأأأأامل
 مجيع جناح مفتاح ويكمن النتائج  إجناز لتحسأأأأأأأأأأأأأأأني وكفا ة فعالية أكثر حنو على معاً  العمل إىل املتحدة

 ختطيط يف تعاونية وإجرا ات فعالة، ومشرتيات الصمود، على قادرة حتتية بنية وجود يف اإلمنائية التدخالت
 منسِّق بواسطة معاً  املتحدة األمم ملنظومة املتعددة الكفا ات تعمل أن يتطلب مما الربامج، وتنفي  وتصميم

 حمايد  مقيم
 األمم ملنظومة اجلماعي الدور األفريقي للجنوب اإلمنائية للجماعة التنفي ية األمينة نائب وناقش - 4

 خلفية ظل يف القطري الصأأأأأأعيد على الصأأأأأأمود على القدرة وبنا  2030 عا  خطة تنفي  دعم يف املتحدة
 وحدة نشأأأأأأأأأأأأأأأ تأُ  قدو  األفريقي  اجلنوب منطقة يف الوشأأأأأأأأأأأأأأأيكة واجملاعة 2015 عا  يف وقع ي ال اجلفاف
 وتعب ة وإنعاشأأأية إنسأأأانية بوالية االضأأأطالع يف املتحدة األمم منظومة مؤسأأأسأأأات إشأأأراك أجل من تنسأأأيق
 الرفيع الدعم بفضأأأأأأل أيضأأأأأأاً  النجاح ىتأ وقد والعاملي  واإلقليمي الوطين ديالصأأأأأأع على الوعي وزيادة املوارد

 وامليزانيات التخطيط بني واإلمنائية اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانية الفرق مجعت وقد املتحدة  األمم تقدمه ال ي املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى
 خضأأأأأم يف الصأأأأأمود على القدرة بنا  يبدأ أن ضأأأأأمان يف رئيسأأأأأي عامل وهو - وثيق بشأأأأأكل معاً  وعملت
 اليت الكامنة والظروف القضأأأأأأأايا وتناول املنظومة، نطاق على كان  ألنه ناجحاً  ه ا ا نبال هنج وكان األزمة 
 األول  املقا  يف األزمة عو وق إىل أدت

 املتحأأدة األمم لفريق التعأأاوين العمأأل عن تقريراً  ملأأدي  يف املقيم املتحأأدة األمم قمنسأأأأأأأأأأأأأأأِّ  وقأأد  - 5
 التشأأغيل إجرا ات وتنفي  اجلديد اإلمنائية للمسأأاعدة املتحدة األمم عمل إطار وضأأع ذلك يف مبا القطري،
 إىل منواً  البلدان أقل ف ة من املاضأأأأية العشأأأأرين السأأأأنوات يف البلد انتقل وقد ملدي   جتربة إطار يف املوحدة

 على القضأأأأأأأأأأأأأا  اعسأأأأأأأأأأأأأتطا حيث هائال، حتدياً  ميثل لظ املناخ تغري أن غري الدخل  املتوسأأأأأأأأأأأأأطة البلدان ف ة
 على تعتمد ولكنها البلد، يف إمنائي شأأريك أهم هي املتحدة واألمم األنفس  بشأأق حتققت اليت املكاسأأب

 أضأأأأأأأيق عمل إطار خالل من ذلك يف مبا النجاح، مفتاح هو والتنسأأأأأأأيق املقيمة  غري الوكاالت من العديد
 املوحدة  التشغيل وإجرا ات “األدا  توحيد” هنج إىل ويستند اإلنسان حقوق مراعاة دعامته ،تركيزاً  أكثرو 
 اإلمنائية للمسأأاعدة املتحدة األمم عمل أطر موا مة تعرتض اليت الصأأعوبات إىل أيضأأاً  املقيم املنسأأق راأشأأو 

 ال ي الوقت من هبا تأخ  اليت كيفيةالو  تقدمها، اليت املزدوجة والتقارير وكالة، بكل اخلاصأأأأأأأأة اخلطط مع
 وسأأأأأتسأأأأأتفيد د وموحَّ  قوي قطري فريق وجود واحلوافز القوي الوطين الدعم كفلوي للتنفي   تكريسأأأأأه ميكن

 الوكاالت  تشغيلل متوائمة وأنظمة إرهاقاً  أقل ختطيط عمليات من القطرية األفرقة
 األمم مؤسأأأسأأأات رؤسأأأا  ونواب ورؤسأأأا  األربعة التنفي ية اجملالس رؤسأأأا  ونواب رؤسأأأا  وشأأأارك - 6

 بشأأأأ ن التعليقات من عدداً  وقدموا الدورة طوال نشأأأأطة مشأأأأاركة التنفي ية اجملالس وأعضأأأأا  السأأأأت املتحدة
 الشأأأأأأأأباب، ومشأأأأأأأأاركة الصأأأأأأأأمود على والقدرة املناخ لتغري التصأأأأأأأأدي يف يةائمناإل املتحدة األمم ةمو نظم دور

 يلي: ما ىلإ شريينم
 ألن املنظومة نطاق على املتبعة للنهج مثاليان جماالن الشأأأأأأباب ومشأأأأأأاركة املناخ تغري نأ ةأ  
 ؛برمته للمجتمع شامال هنجاً  وتتطلب منهجي طابع ذات هي امهلناو ت كيفية  على اإلجابات
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 إمنائية خبيارات ويسأأمح بطبيعته األبعاد متعدد أسأأاسأأي مفهو    الصأأمود على القدرة نأ ةب  
 ؛نطاقاً  أوسع

 األمم ملنظومة املثالية اآللية وه والسأأال  والتنمية اإلنسأأانية الشأأؤون بني العالقة حمور أن ة   
 املناخ؛ تغري أما  الصمود على القدرة بنا  لأج من معاً  للعمل املتحدة

 يف والتوعية دشأأأأأأأأأأأاحل على قدرهتا خالل من تؤديه أن عليها رئيسأأأأأأأأأأأي دور للمنظومة أن ةد  
 والشباب؛ املناخ لتغري التصدي

 التعاونية؛ مزاياها لضمان النسبية قوهتا مواطن ستخد ت أن املنظومة على أن ةه  
 ةأسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأي رو أم وقياسأأأأأأأأأها النتائج تخطيطال على والقدرة وتصأأأأأأأأأنيفها البيانات مجع أن ةو  
 الصمود؛ على القدرة وبنا  الضعيفة اجملتمعات إىل للوصول

 ذلك يف مبا التعزيز، من مزيد إىل حباجة التنفي ية للمجالس املشأأأأأأأأأأرتكة االجتماعات أن ةز  
 التنفي ية؛ اجملالس دارةإل تكامال أكثر هيكل إنشا 

 أن ميكن كي   تبنيِّ  أن للمنظمات االسأأأأأأأأأأرتاتيجية للخطط املشأأأأأأأأأأرتكة للفصأأأأأأأأأأول ينبغي ةح  
 وبنا  الشأأأأأأأأراكات، وتعزيز الركب، عن يتخل  أحد ترك عد  على املنظومة نطاق على التنسأأأأأأأأيق يسأأأأأأأأاعد

 وذلك الوطنية، القدرات وبنا  املتحدة، لألمم حمايد مقيم قمنسأأأأأأأأِّ  وجود وضأأأأأأأأمان الصأأأأأأأأمود، على القدرة
 املوارد  لتعب ة مشرتكة واسرتاتيجية مشرتكة ومؤشرات نتائجب ةناعاالستب

 على اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة ورئيس اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير شأأأدد اخلتا ، ويف - 7
 يدعو 2016 عا  يف أجري وال ي سأأأأأنوات ثالث كل  ىجير  ال ي للسأأأأأياسأأأأأات الشأأأأأامل االسأأأأأتعراض أن

 املنظمات نكو   على التغلب يف التحدي ويتمثل جديدة  بطريقة العمل إىل ةاإلمنائي املتحدة األمم منظومة
 العمل على املوظفني لتحفيز املؤسأأأسأأأية املوا مة من قليل قدر وجود مع قبل، من كانت  كما  تعمل تزال ال

 ديصأأأأأأللت تعمقت أن ةمو نظامل علىف  ةومقنع ةواضأأأأأأح 2030 لعا  ةواملوحد ةاملشأأأأأأرتك طةاخل نإ قالو   معاً 
 حثتب أن أيضأأأأأأاً  هلا وينبغي  2030 عا  خطة رؤية وحتقيق النجاح أجل من املؤسأأأأأأسأأأأأأية املوا مة تحديل

 استخدا  حتسني أجل من واحمللية الوطنية للمجتمعات الواسعة القدرات بنا  إىل يسعى ال ي التمويل عن
 املاحنة واجلهات األعضأأأأأأأأأأأأأأأا  الدول على يتعني وباملثل، الربامج  حنو املوجَّه التمويل إىل ال ،وتوليدها املوارد
  معاً  العمل على املتحدة األمم منظومة تشجع اليت الظروف هتي ة

 االسأأأرتاتيجيات للبي ة املتحدة األمم لربنامج نيويورك مكتب ورئيس املسأأأاعد العا  األمني وعرض - 8
 املتحدة األمم جملموعة التابعة بالربامج املعنية املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى الرفيعة اللجنة اعتمدهتا اليت املنظومة نطاق على

 ذلك يف مبا الصأأأأأأمود، على القادرة التنمية دعم يف اإلمنائية املتحدة ألمما ملنظومة اجلماعي والدور اإلمنائية
 لكيان منوذجاً  املسأأأأتوى الرفيعة اللجنة قدمت ،العامة السأأأأياسأأأأات مسأأأأتوى وعلى املناخ  بتغري يتعلق ما يف

 املناخ تغري مثل مسأأأأأأأأأأائل ملعاجلة مثايل منسأأأأأأأأأأق هنج خالل من واحد ككيان  يعمل الوكاالت بني مشأأأأأأأأأأرتك
 اجلديدة التوجيهية املبادئ يف املبني النحو على القطري، الصعيد على القطرية لألفرقة ومنوذ  شاملة بصورة
 املناخ تغريب املتعلقة إلجرا اتل االسأأأأأأأأرتاتيجي النهج وكان اإلمنائية  للمسأأأأأأأأاعدة املتحدة األمم عمل إلطار
 على ينص ممتازاً  مثاال بالتنسأأأأأأأأأأيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفي يني الرؤسأأأأأأأأأأا  جملس اعتمد  ال ي
 ا مهتمر ب باريس واتفاق 2030 عا  خطة عرب املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة املنافع لتحقيق متكاملة تعاونية إجرا ات اختاذ
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 هنج اتباع وضأأأمان اخلربات تبادل فيها يلز  ةر ثِّ مؤ  جماالت مثانية يف التعاوين العمل عشأأأجيت هو منه دفاهلو 
 الرفيعة اللجنة وكانت  2017 عا  يف والقطرية اإلقليمية األفرقة ليشأأأأأغت تموسأأأأأي املناخ  تغري إزا  مشأأأأأرتكة
 املسأأأأأأأتوى الرفيعة املنتديات يف املنظومة نطاق على باملناخ املتعلقة اإلجرا ات تنسأأأأأأأيق يف نشأأأأأأأطة املسأأأأأأأتوى
  أيضاً  السابقة

 املتحدة األمم وصأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفي ي اجمللس رئيس شأأأكر اخلتا ، ويف - 9
 مشأأأاركتها على السأأأت املتحدة األمم ومنظمات الوفود املشأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأكان

 املشرتك  االجتماع من الصباحي اجلز  يف
 

 المستدامة التنمية أهداف تحقيق سبيل في والشبجب المراهقين مع العمل - بجء 
 األربعة، التنفي ية اجملالس ب عضأأأأأا  للمرأة املتحدة األمم هلي ة التنفي ي اجمللس رئيس نائب رحب - 10

 املتعلقة املناقشأأأأأأأة يف الشأأأأأأأباب ميثلون ال ين الضأأأأأأأيوف واملتحدثني السأأأأأأأت، املتحدة األمم منظمات وممثلي
 املستدامة  التنمية أهداف حتقيق سبيل يف والشباب املراهقني مع بالعمل

 يف للسأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأندوق يف اإلدارية للشأأأأأأأأأأأأؤون التنفي ية املديرة نائبة توضأأأأأأأأأأأأحوأ - 11
 لشأأأأأأأأأأأأأأأبابا صأأأأأأأأأأأأأأأاحل األخرية العقود يف أحرز ال ي الكبري التقد  من الرغم على أنه فتتاحيةالا امالحظاهت
 الشأأأأأابات الفتياتف املنافع  من االسأأأأأتفادة من الكثريين حير  املتزايد املسأأأأأاواة عد  فإن والفتيات، والنسأأأأأا 

 تزال ال واإلجناب، املراهقات زوا  مثل ات،صأأأأأعوبال من العديد ألن خاصأأأأأة بصأأأأأفة اتعيفضأأأأأ واملراهقات
 السبب وهل ا والفتيات  لنسا ا دىل الصحة وضع  الفقر دائرة تفاقم إىل الظروف ه   أدت وقد قائمة 

 واالستفادة األجيال بني الفقر من احلد يف أساسي عامل والفتيات، النسا  سيما وال الشباب، متكني نفإ
 اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان حقوق على افظحت وأن الشأأأأأأأأأأأأأأأباب، على ركزت أن ةاإلمنائي اخلطط وعلى الدميغرايف  العائد من

 جيب ذلك، على وعالوة قدراهتم  يف واالسأأأأتثمار املشأأأأاركة دون حتول اليت احلواجز زيلت وأن هبم، اخلاصأأأأة
 وتنفي ها  الربامج تصميم يف ومشاركون مهب معرتف ،احلل من يتجزأ ال جز اً  الشباب يكون أن

 املتكلمني أحد وهو والشأأأأأأأأأأأأأأأباب، باألطفال املعنية الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأية املتحدة األمم جمموعة ممثل  وقدَّ  - 12
 جمموعات تأد وقد وينف وهنا  املسأأأأأأأأتدامة التنمية أهداف ونرمسي ال ين الشأأأأأأأأباب عن عرضأأأأأأأأاً  الشأأأأأأأأباب،
 أرض على مباشأأأأأأرة إجرا ات اختاذ يف وشأأأأأأاركت ،2030 عا  خطة على الت ثري يف رئيسأأأأأأياً  دوراً  الشأأأأأأباب

 احلكومية  السأأأأياسأأأأات نع ةموازي تقارير صأأأأياغة أو احلكومات، ملسأأأأا لة رمسية ات افضأأأأ إجياد وأ الواقع،
 خرائط ورسأأأأم اإلنسأأأأانية، لألزمات صأأأأديوالت املسأأأأتدامني، واإلنتا  االسأأأأتهالك مثل جماالت يف وشأأأأاركوا

 إىل احلديثة النهج فيهأا تؤدي اليت احملليأة واملمأارسأأأأأأأأأأأأأأأأات املعأارف وتطبيق البي أة، وتنظي  الكوارث، آلثار
 ما يف املعارف تبادل إلهلا  للعضأأأأأوية مجاعياً  هنجاً  الرئيسأأأأأية موعةاجمل واعتمدت املسأأأأأاواة  عد  أوجه تفاقم
 واجملالس األعضأأا  الدول املمثل وناشأأد  2030 عا  خطة فهم على الشأأباب سأأاعدةملو  باألهداف يتعلق

 يف الدائم املراقب مركز إىل الرئيسية اجملموعة وترقية األهداف تنفي  يف الشباب مع العمل مواصلة التنفي ية
 العامة  اجلمعية

الشأأأباب وزميل الشأأأباب املبدعني التابع لصأأأندوق األمم املتحدة للسأأأكان، الضأأأي   نصأأأريوقد   - 13
الفرص  -قيادة الشأأأأأأأأأأأأأأباب ومشأأأأأأأأأأأأأأاركتهم يف األمم املتحدة ”بعنوان  املتحدث الشأأأأأأأأأأأأأأاب اآلخر، عرضأأأأأأأأأأأأأأاً 

يتقاسأأأأأأأم خصأأأأأأأائص مشأأأأأأأرتكة  هعلى الرغم من تنوعه، فإن ،واجليل احلايل  “والتحديات والطريق إىل األما 
 تركيزاجليل األول يف حمط  همن يسأأأأأأكنون مسأأأأأأاحة أكثر دميقراطية  و و ن رقميو مواطن فهماحلدود   تتخطى
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 علىل واالسأأأأأتغالل يلضأأأأأتا الضأأأأأع  وعد  املسأأأأأاواة والوهنواجهيات اليت صأأأأأعوبال بني نالتنمية الدولية  وم
مجأاعأات السأأأأأأأأأأأأأأألطأة والعن  ةوخأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة يف حأاالت النزاع ، والبطأالأة أو العمأل يف ظروف حمفوفة  أيأدي

أظهرت البيانات أن مشأأأأأأأأأأأاركة  فقدواحد ال ي يناسأأأأأأأأأأأب اجلميع ليس هو احلل  الل احلأن  غريباملخاطر  
يف مجيع أحنا  العامل  وكان الشأأأأأأأأأأباب وقيادهتم يف السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات واختاذ القرارات الرمسية كانت منخفضأأأأأأأأأأة 

خمتلفة وكان لديهم عجز يف الثقة يف هياكل احلكم  ضأأأأأأأعاو للشأأأأأأأباب مصأأأأأأأاح خمتلفة بشأأأأأأأكل صأأأأأأأارخ يف م
األمم  قيمز على ما يلي: ةأ  بنا  الثقة بإبراز يكالرت  األمم املتحدة  وينبغي للمضأأأأأأأأأي قدماً  هاة، مبا فيئماقال

ات  افضأأأأالهتي ة و رى اليت تسأأأأعى إىل جتنيد الشأأأأباب؛ ةب  قيم جمموعات السأأأألطة األخ مقابل يفاملتحدة 
اليت تركز على  هتماماتللشباب، مع الرتكيز على التطلعات السياسية لشباب العصر احلديث واال املناسبة

تقدميه  ميكنبدال من اهلياكل اهلرمية  وأفضأأأأأأأأأأأأأأأل دعم  اهلياكل الدميقراطية األفقيةتعزيز و القضأأأأأأأأأأأأأأأايا؛ ة   
  تغيريللشباب هو بنا  مهاراهتم ومواردهم حىت يتمكنوا من إحداث 

 الشأأأأأأأأأأأأأأأباب على الرتكيز أن على بدورها، للمرأة، املتحدة األمم هلي ة التنفي ية املديرة وشأأأأأأأأأأأأأأأددت - 14
 طليعة يف هم والنسأأأا  الشأأأبابف الركب  عن أحد ختل  عد  لضأأأمان طريقة أفضأأأل هو والفتيات والنسأأأا 
 التزاماً  العا  األمني التز  وقد للتغيري  ةكحمرِّ  رعناصو  عةمن ذوو أيضاً  ولكنهم احلديثة، التحديات من العديد
 متحدة أمم منظومة خالل من الشأأأأابات، سأأأأيما وال ومعهم، الشأأأأباب أجل من املنجزات تحقيقب اً راسأأأأخ
 أن وينبغي عال، مضمون عائد معدل والنسا  الشباب يف ولالستثمارات ق ينستوال التماسك مستها ةإمنائي

 ذلك يتم وأن ،حرماناً  اجملتمعات أكثر يف سأأأأأأأأيما وال املهارات، وبنا  العمل فرص وإجياد التمكني تشأأأأأأأأمل
 الوظائ  من املائة يف 90 من يقرب ما أن إىل التقديرات وتشأأأري واسأأأع  نطاق وعلى الشأأأراكات بواسأأأطة

 العمل إن توقال بالفعل  الشباب هبا يتمتع مهارة وهي الرقمية، ايبالتكنولوج ا اإلمل ز تلسست املستقبل يف
 ناجحة اسأأرتاتيجيات وضأأع على بالفعل سأأاعد وقد الشأأباب لدعم هنج أفضأأل هو الوكاالت بني املشأأرتك

 الشباب  حنو ةهموج
 األمم منظمات رؤسأأأأأا  ونواب ورؤسأأأأأا  األربعة التنفي ية اجملالس رؤسأأأأأا  ونواب رؤسأأأأأا  وشأأأأأارك - 15

 من عدداً  وقدموا الدورة طوال نشأأأأأأأأأأأأطة مشأأأأأأأأأأأأاركة أخرى مرة التنفي ية اجملالس وأعضأأأأأأأأأأأأا  السأأأأأأأأأأأأت املتحدة
 حتقيق سأأأأأأأأبيل يف والشأأأأأأأأباب املراهقني مع عملت أن املتحدة لألمم هبا ميكن اليت الكيفية بشأأأأأأأأ ن التعليقات

 يلي: ما إىل ينمشري  املستدامة، التنمية أهداف
 التنمية أهداف حتقيق يف حامسة أمهية يكتسأأأأأأأأأون للتغيري صأأأأأأأأأرانع بوصأأأأأأأأأفهم الشأأأأأأأأأباب ةأ  
 التخطيط يف املوضأأوعية املشأأاركة إىل الدعوة من ميتد دورهم ألن مسأأتفيدين، جمرد ليسأأوا فهم - املسأأتدامة
 والتنفي ؛

 لتلبية األمهية بالغ أمر   املسأأأتويات مجيع على وهادف شأأأامل حنو على الشأأأباب مشأأأاركة ةب  
 اجملتمعات؛ يف للجميع األهداف حتقيق حنو جيلتع عوامل بدور قيامهم وكفالة احتياجاهتم
 احتياجاهتم وتعقيد الشأأأأأأأأأأأأأباب تنوع الشأأأأأأأأأأأأأباب وبرامج اسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيات تراعي أن ينبغي ة   
 اخلاصة؛

 الرمسية وغري الرمسية القرارات اختاذ يف الشأأأأأأباب إشأأأأأأراك القطرية واألفرقة للشأأأأأأركا  ينبغي ةد  
 االسأأأرتاتيجيات ذلك يف مبا العامة، السأأأياسأأأة عمليات يف أولوياهتم وإدما  واحمللي الوطين الصأأأعيدين على

 اإلمنائية؛ للمساعدة املتحدة األمم إطار عملية خالل ومن األهداف لتحقيق الطرق وخرائط
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 يف ودعمهم الشأأباب مشأأاركة دون حتول اليت العقبات إزالة على الشأأركا  يركز أن ينبغي ةه  
 يف أدوارهم ودعم لشأأأأأأأأأأأأأباب،ا ننيواطملل فضأأأأأأأأأأأأأا  إجياد ذلك يف مبا ،2030 عا  خطة تنفي  مراحل مجيع

 يف همكا شأأأأأأر إل متكينية بي ات وتعزيز واإلبالغ، البيانات ومجع األهداف، على لياحمل طابعال إضأأأأأأفا  عملية
 واملسا لة؛ والرصد التنفي 

 بتعزيز األول املقا  يف وذلك وقيمها، املتحدة األمم يف الثقة يبنوا أن للشأأأأأأأأأأأأأأأركا  ينبغي ةو  
 فيها جتمعوا اليت األماكن يف الشأأأأأأباب وإشأأأأأأراك 2030 عا  خطة تنفي  يف ومشأأأأأأاركتهم الشأأأأأأباب قدرات
 واأللعاب ؛ واملوسيقى االجتماعي التواصل وسائط ةمثل

 زةمركِّ  وحتليلها، البيانات ومجع والوطنية، واإلقليمية العاملية املؤشأأأأأأأأأأأأأأأرات تكون أن ينبغي ةز  
 لشباب؛ل ةأمهي ذات تكون وأن الشباب على

 يف تسأأأأأأأأأأتثمر وأن احلياتية، واملهارات الالئق بالعمل الشأأأأأأأأأأباب اجملتمعات تزود أن ينبغي ةح  
 وأن الشأأأأأأأأأأباب، منظمات تدعم وأن ومدنية، اجتماعية فاعلة كجهات  الشأأأأأأأأأأباب تدعم وأن العا ، التعليم

 األزمات؛ أوضاع يف والشباب الشابات فيهم مبن الضعفا ، الشباب إشراك على تركز
 العمل وتعزيز هتميشأأأأأأأأأأأاً  الشأأأأأأأأأأأباب أكثر إىل للوصأأأأأأأأأأأول الشأأأأأأأأأأأعبية املنظمات مع وناتعال ةي  
 الركب؛ عن أحد ختل  عد  وضمان األهداف حتقيق يف الشباب إلشراك الرئيسية السبل من التطوعي

 من الغايةو  مسأأأأأأأأأأأتدا   أثر لتحقيق كافياً   متويال الشأأأأأأأأأأأباب على تركز اليت الربامج تتطلب ةي  
 ،2030 عا  حبلول وتعزيزها الشأأأأأأباب حقوق محاية ضأأأأأأمان هو للشأأأأأأباب املتحدة األمم اسأأأأأأرتاتيجية رؤية

 والتنمية وحتقيق اعاتلنز ا نشأأأأأأأأأأأوب منع يف للتغيري صأأأأأأأأأأأرانكع  دورهمب قراراإلو  ة،اصأأأأأأأأأأأاخل احتياجاهتم ةبيلتو 
 وتعزيز   الدور ذلك وتقييم والسال ،

 أمهية على العاملي األغ ية لربنامج التنفي ي املدير نائب شأأأأأأأأأأأأدد املناقشأأأأأأأأأأأأة، تلخيص معرض ويف - 16
 الصأأأأأأعيد على سأأأأأأيما وال الشأأأأأأباب، وفرص للشأأأأأأباب بالنسأأأأأأبة ةاإلمنائي املتحدة األمم منظومة داخل التآزر

 يزال ال التمويل فإن األمهية، بالغ أمر   الشباب إلشراك رمسية وغري رمسية ات افض إجياد نكا  نل و  القطري 
 همإشراك عند الشباب جتا  مسؤولياته يستوعب أن الدويل اجملتمع على ويتعني  الصعوبات إحدى يشكل

  2030 عا  خطة لأج من تغيري كعناصر
 حمستب تأأاميأأةاخل همالحظأأاتأأ يف العأأاملي األغأأ يأأة لربنأأامج التنفيأأ ي اجمللس رئيس نأأائأأب ورحأأب - 17

 الدول وشأأجع املسأأتدامة، التنمية أهداف تنفي  يف للمشأأاركة الشأأباب اسأأمب الضأأيوف املتحدثني واسأأتعداد
 ومنظمات اجمللس أعضا  على أيضاً  وأثى الكامل  دعمهم منحهم على املتحدة األمم ومنظومة األعضا 

 ينبغي منوذ  وهو ،2030 عا  خطة يف وإشراكهم الشباب لدعم معاً  بالعمل التزامهم على املتحدة األمم
 اتباعه 

 األمم ومنظمات للوفود الشأأأأأأأأأأأأأكر بتوجيه االجتماع لليونيسأأأأأأأأأأأأأي  التنفي ي اجمللس رئيس واختتم - 18
   يةُمثر أال ومناقشتها النشطة مشاركتها على الست املتحدة
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  الجزء الثجلث

 2017العجدية الثجنية لعجم الدورة 
  

 المعقودة بمقر األمم المتحدة في نيويورك
 2017أيلول/سبتمبر  11إلى  5الفترة من في 
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 التنظيمية المسجئل - أوال 
 اإلمنأأائي املتحأأدة األمم لربنأأامج التنفيأأ ي للمجلس 2017 لعأأا  الثأأانيأأة العأأاديأأة الأأدورة ُعقأأدت - 1

 نيويورك يف املتحدة األمم مبقر املشأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأكان املتحدة األمم وصأأأندوق
  2017 أيلول/سبتمرب 11 إىل 5 من
 2017 لعأأأأأا  الثأأأأأانيأأأأأة العأأأأأاديأأأأأة دورتأأأأأه عمأأأأأل وخطأأأأأة أعمأأأأأال جأأأأأدول التنفيأأأأأ ي اجمللس وأقر - 2
 خطة مشأأأروع اجمللس وأقر   DP/2017/28ة 2017 لعا  السأأأنوية الدورة تقرير واعتمد  ،DP/2017/L.3ة

  2018 لعا  األوىل العادية للدورة املؤقتة العمل وخطة    DP/2017/CRP.2ة 2018 لعا  السأأأأأنوية العمل
 وأقر  2018 لعا  األوىل العادية دورته يف اعتمادمها أجل من اجمللس على الوثيقتان هاتان وسأأأأأأأأأأأأأأأتعر ض

   2017 الثاين/نوفمرب تشرين 28ة 2017 لعا  االستثنائية للدورة املؤقتة العمل خطة أيضا اجمللس
 متاحة وهي ،DP/2018/3 الوثيقة يف 2017 عا  يف التنفي ي اجمللس اخت ها اليت القرارات وترد - 3

 نفي ي الت للمجلس الشبكي املوقع على
 للمجلس املقبلة للدورات التايل الزمين اجلدول على 2017/29 القرار يف التنفي ي اجمللس ووافق - 4

 :2018 عا  يف التنفي ي
 2018 الثاين/يناير كانون  26 إىل 22 األوىل: العادية الدورة 
 2018 حزيران/يونيه 8 إىل 4  السنوية: الدورة 
 2018 أيلول/سبتمرب 7 إىل 4 الثانية: العادية الدورة 

 
 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  الخجص الجزء  

  
  للفترة اإلنمذذذذجئي، للبرنذذذذجم  االسذذذذذذذذذذتراتيجيذذذذة والخطذذذذة البرنذذذذجم  مذذذذدير بيذذذذج  - ورابعج ثجنيج

  واإلدارة الميزانية وشؤو  المجلية الشؤو  ذلك في بمج ،2018-2021
 

 بيج  مدير البرنجم   
 املوقع على ةاملتاح التنفي ي اجمللس أما  األول خطابه يف االنتبا ، شأأأأأأأأأأأأأتاينر أكيم السأأأأأأأأأأأأأيد لفت - 5

 اليت والفرص التحديات إىل اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مدير بوصأأأأأأأأأأأفه التنفي ي  للمجلس الشأأأأأأأأأأأبكي
 واعترب العاملية  التنمية خبطة النهوض يف اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج بالنسأأأأأأأبة باسأأأأأأأتمرار تتطور فت ت ما
 ويتطلب معقدا سأأأأأأأأأأأأأأأيكون املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية وأهداف 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة حتقيق أن
 من جديدة جمموعة سأأأأأأأأأأيتطلب كما  الركب، خل  أحد أي ترك عد  لضأأأأأأأأأأمان “بالفعل متكامال هنجا”

 اجلهود تعرقل أن ميكن اليت الكربى االجتاهات إىل وأشأأأأأأأأأأأأأار وإدارهتا  هبا املرتبطة املخاطر لتحديد املهارات
 والتحضأأأأأأأأر، واهلجرة، السأأأأأأأأريع، السأأأأأأأأكاين والنمو الالمسأأأأأأأأاواة، أوجه وتزايد الفقر، اسأأأأأأأأتمرار مثل املب ولة،
 التنمية  ومتويل اإلمنائي التعاون جمال يف املتحولة االجتاهات إىل باإلضافة - املناخ وتغري البي ي والتدهور

 وبرامج بسأأأأأأأياسأأأأأأأات التحديات هل   سأأأأأأأيسأأأأأأأتجيب اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إن قائال وتابع - 6
 مع املسأأأأأأأأأأتدامة، التنمية أهداف حتقيق إىل وتفضأأأأأأأأأأي القطرية احلقائق مع تتناسأأأأأأأأأأب ومتكاملة اجلودة عالية

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2017/28
https://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/3
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 قادرة اإلمنائية املتحدة األمم منظومة جلعل اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة يف الشأأأأأأأركا  مع كثب  عن العمل
 لإلصأأأالح رؤيته يف العا  األمني يشأأأارك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن وأوضأأأح مبسأأأؤولياهتا  الوفا  على
 التنفي ي للمجلس أن على وأكد الناس  لصأأاح النتائج لتحقيق معا العمل يف أفضأأل املتحدة األمم جلعل
 سأأأأأأأأأأأأأأأتكفل املنظمة فإن وهل ا إمكاناته، كامل  حتقيق على اإلمنائي الربنامج مسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة يف عنه غى ال دورا

 الربنامج مدير وقال االسأأأأأأأرتاتيجي  التوجيه لتقدم إليها حيتا  اليت واألدلة املعلومات على اجمللس حصأأأأأأأول
 االحرتا  مع ومسأأأأأأأأأأأتمر ومفتوح صأأأأأأأأأأأادق حوار أسأأأأأأأأأأأاس على اجمللس مع قوية شأأأأأأأأأأأراكة إقامة إىل يتطلع إنه

 املتبادلني  والدعم
 أن إىل ف شار ،2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة عن احلديث إىل الربنامج مدير وانتقل - 7

 اجمللس  جانب من املسأأأأأأتمرة والتعليقات القوية املشأأأأأأاركة بفضأأأأأأل بسأأأأأأرعة تسأأأأأأري اخلطة ه   وضأأأأأأع عملية
 وال ي سنوات، أربع كل  جيري ال ي الشامل باالستعراض يسرتشد اجلديدة اخلطة إعداد إن قائال وأضاف

 التنمية أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت التنفي ية األنشطة لسياسة ،2016 عا  يف أجري
 والربامج االسأأأأرتاتيجية للخطة املسأأأأتقل املشأأأأرتك التقييم من يسأأأأتفيد كما   ،71/243 العامة اجلمعية قرارة

 لربنامج املؤسأأأأأأأسأأأأأأأية للفعالية املشأأأأأأأرتك والتقييم  ،DP/2017/32ة 2017-2014 للفرتة واإلقليمية العاملية
 توصأأأأيات باعتماد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج التزا  على وأكد   DP/2017/21ة اإلمنائي املتحدة األمم

 أن وأوضح اجلنوب  بلدان بني فيما والتعاون اجلنسني بني باملساواة املتعلقة التوصيات ذلك يف مبا التقييم،
 خطة حتقيق على البلدان مسأأأأأأأأأأأأأأأأاعدة على اإلمنائي الربنامج قدرة حتسأأأأأأأأأأأأأأأني إىل تسأأأأأأأأأأأأأأأعى اجلديدة اخلطة

 الوصأأول على الرتكيز مع - اضأأطرابا يزداد عامل يف الناشأأ ة لالحتياجات بفعالية واالسأأتجابة ،2030 عا 
 والقدرة النسأأأأأأأبية مزايا  بتعظيم اإلمنائي الربنامج قيا  خالل من إنه وقال وهتميشأأأأأأأا  فقرا الف ات أشأأأأأأأد إىل

 القطرية، املطالب خمتل  لتناسأأأأأأب اسأأأأأأتجابته تكيي  على سأأأأأأيعمل فإنه املتحدة، األمم ملنظومة اجلماعية
 النامية  الصغرية اجلزرية الدول أو الدخل املتوسطة البلدان أو منوا البلدان أقل من كانت  سوا 

 النطاق؛ الواسع القطري احلضور الرئيسية: عروضه من سيستفيد اإلمنائي الربنامج إن قائال وتابع - 8
 حلول إجياد على الفريدة والقدرة والشأأأأأركا ؛ احلكومات مع الثقة على وقائمة األمد طويلة عالقات ووجود
 من العمل خالل من أنه وأوضأأأأأأأأأأأأح تنفي ها  على البلدان ومسأأأأأأأأأأأأاعدة ومتكاملة القطاعات متعددة إمنائية
 واخلدمات القطري الصأأعيد على املسأأتدامة التنمية أهداف دعم منصأأات - رئيسأأيتني دخول نقطيت خالل

 إمنائية حلوال اإلمنائي الربنامج سأأأأأأأأأأيقد  - العاملي الصأأأأأأأأأأعيد على التنمية جمال يف والتنفي ية االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارية
 اهلدف إىل للوصأأول سأأعياً  ختتارها، اليت اإلمنائية املسأأارات اتباع على البلدان ويسأأاعد السأأياقات، ملختل 
 ،خمصوصة إمنائية حلوال تتضمن احللول تلك إن قائال وأضاف املستدامة  التنمية أهداف حتقيق يف املتمثل
 قائال وأردف القطري  الصعيد على املستدامة تنميةال أهداف حتقيق حنو امللموس التقد  إظهار إىل هتدف

 حتقيق طريق على أهدافها حتقيق على البلدان ملسأأأأأاعدة إجيابية حتوالت إحداث إىل سأأأأأيهدف حل كل  إن
   2030 عا  خطة

 املالية الناحية من جمديا أعمال منوذ  يتطلب اجلديدة اخلطة تنفي  أن على الربنامج مدير وشأأأأدد - 9
 يف تسأأأأأتمر ةاألسأأأأأاسأأأأأية  العادية املوارد إن قائال واسأأأأأتدرك مبسأأأأأؤولياته  الوفا  على اإلمنائي الربنامج وقدرة

 احلقيقية التكالي  يغطي ال التكالي  اسأأأأأأأأأرتداد أن حني يف واملطلقة، النسأأأأأأأأأبية القيم حيث من االخنفاض
 نتائج بتحقيق للتعجيل اإلمنائي الربنامج أعمال لنموذ  منهجيا اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأا الربنامج مدير وبدأ بالكامل 

 مسأأأأأتداما اإلمنائي الربنامج جتعل سأأأأأيناريوهات ووضأأأأأع املسأأأأأتدامة التنمية أهداف حتقيق بغية جيدة برناجمية

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/DP/2017/32
https://undocs.org/ar/DP/2017/21
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 أن ويتوقع الوكاالت، بني والتعاون الشأأأأأأأأأأراكات على وركز شأأأأأأأأأأامال، االسأأأأأأأأأأتعراض وكان املالية  الناحية من
 اجلديدة االسأأأأرتاتيجية اخلطة تعطي أن يف أمله عن وأعرب شأأأأهرا  عشأأأأر اثين إىل سأأأأتة غضأأأأون يف يكتمل
 يف بالتفصيل نوقش موضوع وهو - هبا التنبؤ وإمكانية األساسية املوارد مستوى لرفع الثقة األعضا  للدول
 الثالث   ةالبند املنظم بالتمويل املتعلق احلوار إطار
 على الرتكيز مع العاملية، التنمية خبطط اإلمنائي الربنامج التزا  على الربنامج مدير أكد اخلتا ، ويف - 10

 احلكومات دعم اإلمنائي الربنامج وسأأأأأأأيواصأأأأأأأل لعمله  الوطيد األسأأأأأأأاس بوصأأأأأأأفها 2030 عا  خطة تنفي 
 السأأأأأأياسأأأأأأات  ودعم والتسأأأأأأريع التعميم بعثات خالل من ذلك يف مبا املسأأأأأأتدامة، التنمية أهداف تنفي  يف

 سأأأأأأأأأأأأد على ويعمل ونزاعات، أزمات من تعاين اليت البلدان اإلمنائي الربنامج سأأأأأأأأأأأأيدعم ذلك، على وعالوة
 الصمود  على القدرة وبنا  التنموي والعمل اإلنساين العمل بني الفجوة

 وضأأأأأأأأأأأأأأع يف اإلمنائي الربنامج لتوجيهه عليه وأثى تعيينه على اجلديد املدير التنفي ي اجمللس وهن  - 11
 وثيق حوار خالل من وذلك ،2021-2018 للفرتة وميزانيته اجلديدة االسرتاتيجية خلطته النهائية الصيغة

 عن وأعربت اجلديدة، اخلطة وضأأع يف احملرز بالتقد  اجمللس يف الوفود خمتل  ورحبت األعضأأا   الدول مع
 التنميأأأة وأهأأأداف 2030 عأأأا  خطأأأة على بقوة وترتكز توجيهأأأاهتأأأا، تعكس اخلطأأأة: أن لرؤيأأأة ارتيأأأاحهأأأا

 رؤيته العا  األمني وتشأأأأأأأأأأأارك ،2016 عا  يف أجري ال ي السأأأأأأأأأأأنوات الرباعي واالسأأأأأأأأأأأتعراض املسأأأأأأأأأأأتدامة
 تلك وعربت  2030 عا  خطة تنفي  أجل من اإلمنائية املتحدة األمم منظومة توجيه إلعادة اإلصأأأأأأأالحية

 الثأأأاين/ تشأأأأأأأأأأأأأأأرين يف للمجلس االسأأأأأأأأأأأأأأأتثنأأأائيأأأة الأأأدورة يف اجلأأأديأأأدة اخلطأأأة اعتمأأأاد إىل تطلعهأأأا عن الوفود
   2017 نوفمرب

 وميزهتأأأا املنظمأأأة واليأأأة على أكأأأد الأأأ ي اجلأأأديأأأدة، للخطأأأة التمهيأأأدي بأأأاملخطط الوفود ورحبأأأت - 12
 مواجهة على والقدرة واملناخ السأأأأأأأأأال ، وبنا  الدميقراطي، واحلكم املسأأأأأأأأأتدامة، التنمية جماالت يف النسأأأأأأأأأبية
 ورحبت املسأأأأأأأأأأأاواة  عد  أوجه من دواحل الفقر على القضأأأأأأأأأأأا  يف النهائية ألهدافها دعما وذلك الكوارث،

 خماطر من واحلد اجلنسأأأأأأني، بني املسأأأأأأاواة مثل قطاعات لعدة الشأأأأأأاملة املسأأأأأأائل على بالرتكيز أيضأأأأأأا الوفود
 داخل الشأأراكات وتعميق بنا  على اجلديدة اخلطة لرتكيز ارتياحهم عن وأعربوا املبكر  واإلنعا  الكوارث،
 الوقأأايأأة تكمن املنظومأأة، لنطأأاق شأأأأأأأأأأأأأأأأامال منظورا واعتمأأادهأأا وخأأارجهأأا، اإلمنأأائيأأة املتحأأدة األمم منظومأأة

 تتضأأأأمنه ال ي للفصأأأأل ارتياحهم عن وأعربوا اخلطة، يف املتميزة اإلمنائية احللول بإدرا  ورحبوا صأأأأميمه  يف
 األربعة  والربامج الصناديق بني املشرتك اخلطة
 باعتبارها املسأأأأأاواة عد  من واحلد الفقر على القضأأأأأا  أولوية على الضأأأأأو  عديدة وفود وسأأأأألطت - 13

 مؤخرة يف هم من على الرتكيز إىل واحلاجة اجل رية، األسأأأأأأأأأأباب على وركزت اإلمنائي، الربنامج والية جوهر
 اإلمنائي الربنامج إىل تنظر أن ينبغي اجلديدة اخلطة أن على الوفود من عدد وشأأأأأأأأأأأأدد واملهمشأأأأأأأأأأأأني  الركب
 للجميع، والشأأأأأأاملة السأأأأأألمية اجملتمعات وتعزيز املؤسأأأأأأسأأأأأأات، وبنا  العا  القطاع إصأأأأأأالح يف رائدة كجهة

 اتباع أمهية على الضو  وُسلط الصمود  على القدرة لدعم والبي ة باملناخ املتعلق العمل يف رئيسي وكشريك
 األمهية متزايد بدور يضأأأأأأأأأأأطلع اإلمنائي الربنامج أن الوفود من عدد ورأى اإلنسأأأأأأأأأأأان، حقوق على قائم هنج
 التنموي  والعمل اإلنساين العمل بني جسور بنا  يف

 املوارد تنظيم إعادة على وشأأأأأأأأأجعوا املقيمني، املنسأأأأأأأأأقني لنظا  قويا دعما اجمللس أعضأأأأأأأأأا  وأبدى - 14
 املتحدة األمم جمموعة مع التكالي  تقاسأأأأأأأأأأأأأأم مواصأأأأأأأأأأأأأألة مع بالتزاماته، الوفا  على النظا  قدرة لضأأأأأأأأأأأأأأمان
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 النتائج لتحقيق الزاوية حجر مها املقيمني املنسأأأأأأقني ونظا  املقيمني املنسأأأأأأقني أن األعضأأأأأأا  واعترب اإلمنائية 
 القيأأأادة، تربز واجهأأأة تكون أن القويأأأة اإلمنأأأائيأأأة املتحأأأدة األمم ملنظومأأأة وينبغي القطري  الصأأأأأأأأأأأأأأأعيأأأد على

 خبطة يتعلق فيما أخرى، وفود وأشأأأأأأأأارت واألدا   والشأأأأأأأأفافية، واملسأأأأأأأأا لة، املال، مقابل والقيمة والكفا ة،
 النظا  كفا ة  تعطيل يتفادى أن ينبغي املقيمني املنسأأأأأأأأأقني نظا  إصأأأأأأأأأالح أن إىل لإلصأأأأأأأأأالح، العا  األمني
 بالتزاماته  الوفا  على وقدرته

 الدخل متوسأأأأأأأأأأأطة للبلدان اخلاصأأأأأأأأأأأة االحتياجات تلبية أمهية على الوفود من جمموعة وشأأأأأأأأأأأددت - 15
 تتجاوز معايري وضأأأأأأع ضأأأأأأرورة على وأكدوا األبعاد  املتعددة التحديات على تركز ومتكاملة شأأأأأأاملة بطريقة

 اجملموعة ودعت واملسأأأأأأأتقبلية  احلالية للتحديات األبعاد املتعدد الطابع لتجسأأأأأأأد الدخل من الفرد نصأأأأأأأيب
 لسأأأأأياسأأأأأات جديد هنج اتباع ذلك يف مبا ،“انتقالية مبرحلة متر اليت التنمية” بشأأأأأ ن مفتوح حوار إجرا  إىل

 الضأأأأأأأع  مواطن إىل اسأأأأأأأتنادا للبلدان خصأأأأأأأيصأأأأأأأا املصأأأأأأأممة واحللول الف ة ه   من منوا البلدان أقل خرو 
 تبادل إىل حباجة فهي الدخل، املتوسأأأأأأأأطة البلدان حققتها اليت املكاسأأأأأأأأب على احلفاظ وبغية فيها  الفردية
 اجملموعة وحثت املتحدة  األمم منظومة من املقد  الدعم تركيز وزيادة التنسأأأأأأيق وحتسأأأأأأني للخربات أفضأأأأأأل
 ب سأأأأأأرها املنظومة نطاق على شأأأأأأاملة األجل طويلة اسأأأأأأرتاتيجية وضأأأأأأع على اإلمنائية املتحدة األمم منظومة
 ال ي لالستعراض وفقا الدخل، متوسطة البلدان إىل املقد  الدعم وتنسيق املستدا  اإلمنائي التعاون لتيسري
 سنوات  أربع كل  جيري
 تواجهها اليت اخلاصأأأأأأأأأأة الظروف على الرتكيز مواصأأأأأأأأأألة إىل اإلمنائي الربنامج الوفود من عدد ودعا - 16

 جديدة شراكات واستهداف األساسي متويله يف االخنفاض معاجلة خالل من النامية الصغرية اجلزرية الدول
 ميكن ال ي األجل الطويل التمويل زيادة اإلمنائي الربنامج وناشدوا املوارد  لتعب ة جديدة اسرتاتيجية ووضع
 املقأأأد  التمويأأأل ختفيض أو تعأأأديأأأل أو لنقأأأل طلبأأأا ليس وهو النأأأاميأأأة، الصأأأأأأأأأأأأأأأغرية اجلزريأأأة للأأأدول بأأأه التنبؤ

 والربامج  اخلدمات وتقدم املشاركة لزيادة وإمنا منوا، البلدان أقل سيما وال أخرى، جمموعات أو مناطق إىل
 منوا، البلدان وأقل الدخل املتوسأأأأأأأطة البلدان ممثلي جانب إىل النامية، الصأأأأأأأغرية اجلزرية الدول ممثلو وشأأأأأأأدد

 وأثنت اجلنوب  بلدان بني فيما التعاون وفوائد الوطين الصأأأأأأأأأأأأأعيد على والقيادة املبادرة زما  تويل أمهية على
 على قويأة برامج وثأائق إعأداد يف األعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  الأدول مع الوثيق لتعأاونأه اإلمنأائي الربنأامج على أخرى وفود

 اإلقليمي  دون الصعيد
  ،DP/2017/30ة 2016 لعا  املالية للحالة السأأأأأأأأأأأأأنوي االسأأأأأأأأأأأأأتعراض إىل اإلشأأأأأأأأأأأأأارة معرض ويف - 17

 الدول بقوة وحثت األسأأاسأأية، املوارد يف املسأأتمر االخنفاض إزا  العميق قلقها عن اإلعراب الوفود واصأألت
 وتقدم األسأأأأأأأاسأأأأأأأي، التمويل وزيادة بالتمويل، املتعلقة بااللتزامات الوفا  على قدرهتا، حال يف األعضأأأأأأأا ،
 استمرار لضمان الوحيدة الطريقة وهي - خمصصة وغري السنوات متعددة وتكون هبا التنبؤ ميكن مسامهات

 ملعاجلة عمل خطة اإلمنائي الربنامج يضع أن الوفود بعض وطلبت وحياد   اإلمنائي للربنامج العاملي الوجود
 من اإلمنائي الربنامج يعتز  اليت للكيفية أوضح صورة أخرى وفود التمست حني يف األساسية، املوارد وضع

 والتحويل  املرونة من أكرب بقدر يتسأأأم هنج واتباع املشأأأاريع على القائم التمويل هيكل عن االبتعاد خالهلا
 اجمللس أعضأأأأأا  وحتدث والنتائج  املوارد بني الرتابط لتحسأأأأأني أداة باعتبارها املنظم التمويل حبوارات ورحبوا

 أبأأابأأا  أديس عمأأل خطأأة يف هبأأا املتعهأأد االلتزامأأات إىل االنتبأأا  الفتني منوا، البلأأدان أقأأل متويأأل أمهيأأة عن
 من قاعدته لتوسأأأأأأأأأأأيع واآلليات احلوافز اسأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأاف على اإلمنائي الربنامج أخرى مرة الوفود وشأأأأأأأأأأأجعت

 املاحنة  اجلهات

https://undocs.org/ar/DP/2017/30
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 اآلخ  اإلمنائي السأأأأأأأأأأأأأأأياق يف التفكري ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة على أكد اإلمنائي، الربنامج مدير رد معرض ويف - 18
 العاملي الصعيدين على التنمية، من املستفادة الدروس إن وقال االسرتاتيجية  اخلطة مناقشة عند التطور يف

 يتمثل الرئيسية التحديات أحد أن واعترب جديد  هنج إىل االنتقال يف املرونة إىل احلاجة إىل تشري والوطين،
 على ت كيد  معرض ويف املتغرية  اإلمنائية الظروف مع التكي  مع التخطيط يف الوضأأأأأأأأأوح إىل السأأأأأأأأأعي يف

 األدا  قياس يف املتمثل التحدي إىل االنتبا  لفت والتقييم، والرصأأأأأأأأأأأأد التخطيط خالل من املسأأأأأأأأأأأأا لة أمهية
 املناسبة  املقاييس إىل استنادا والفعالية والكفا ة

 ومتكني اجلنسأأأأأني بني املسأأأأأاواة بتعزيز اإلمنائي الربنامج التزا  اجمللس ألعضأأأأأا  الربنامج مدير وأكد - 19
 املرأة ومتكني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأني بني للمسأأأأأأأأأأأأأأأأأاواة املتحأأأدة األمم هي أأأة مع التعأأأاون خالل من ذلأأأك يف مبأأأا املرأة،
 والربامج الصأأأناديق من العديد مع يشأأأرتك اإلمنائي الربنامج إن قائال وأضأأأاف للمرأة   املتحدة األمم ةهي ة

 النسأأأأأأأأأبية املزايا من مسأأأأأأأأأتفيدا اخلدمات، أو الربناجمية النواحي طريق عن سأأأأأأأأأوا  املتخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة، والوكاالت
 يف والتنفي ية االسأأتشأأارية اخلدمات لتقدم عاملية منصأأة بإقامة اإلمنائي الربنامج مقرتح أن واعترب والتكامل 

 هو وإمنا اخلربات من عاملية بشأأأأأأبكة فقط مرتبطا ليس اإلمنائي الربنامج أن افرتاض إىل يسأأأأأأتند التنمية جمال
 التنمية  حتقيق يف املتحدة األمم بوعد الوفا  يف فريدة فاعلة جهة
 املتوسطة البلدان إىل املساعدة تقدم يف اإلمنائي الربنامج استمرار أمهية على الربنامج مدير وشدد - 20

 أنأأه إىل وأشأأأأأأأأأأأأأأأأأار التنميأأأة  حتقيق أجأأأل من االبتكأأأار دفع يف اإلمنأأأائي الربنأأأامج دور على وأكأأأد الأأأدخأأأل،
 قيمتها تربز اليت “القيمة ذات املقرتحات” حتقيق إىل اإلمنائي الربنامج سأأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأعى بالتمويل، يتعلق فيما

 أكد وإذ املاحنة  اجلهات من التمويل الجت اب كوسأيلة  اإلمنائية، وخدماهتا ومنصأاهتا عروضأها إىل اسأتنادا
 االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة أن على شأأأأأأأأأأأدد املتحدة، األمم منظومة بإصأأأأأأأأأأأالح اإلمنائي الربنامج التزا  جديد من

 ،2017 الثأأاين/نوفمرب تشأأأأأأأأأأأأأأأرين يف اجمللس يعتمأأدهأأا أن املقرر من اليت ،2021-2018 للفرتة اجلأأديأأدة
 الصدد  ه ا يف األعضا  الدول  هاتتخ اليت للقرارات لالستجابة الكافية املرونة ستكفل

 ومشأأأأأأأأروع ،2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة مبشأأأأأأأأروع علما التنفي ي اجمللس وأحاي - 21
   2021-2018 للفرتة واملوارد للنتائج املتكامل اإلطار

  
 اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  المنظَّم بجلتمويل المتعلق الحوار - ثجلثج 

 األمم بربنامج اإلدارية اخلدمات مكتب ومديرة والدعوة، اخلارجية العالقات مكتب مدير توىل - 22
 املتعلقة التفصأأأأيلية واملعلومات  ،DP/2017/30ة املالية للحالة السأأأأنوي االسأأأأتعراض عرض اإلمنائي املتحدة

 العادية املوارد بتمويل االلتزامات وحالة  ،DP/2017/30/Add.1ة املالية للحالة السأأأأأأأأأأأأأأأنوي باالسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض
  ،DP/2017/31ة بعد  وما 2017 لعا  به املرتبطة والربامج والصأأأأأأأأأأأأأأأناديق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج

 هلما  مشرتك عرض تال 
 لدعم اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وطموح بالتمويل املتعلقة باحلوارات اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأا  ورحب - 23

 متويل لدعم اخلاص، القطاع بينها من جهات مع الشأأأأأأأأأأأأأأأراكات، لتعزيز جديدة طرائق إجياد يف احلكومات
 بالتوجه اإلمنائية منظومتها تتسأأم وأن املتحدة مماأل إصأأالح أمهية على وشأأددوا املسأأتدامة  التنمية أهداف

 وحفز لإلصأأأأأأأالح  موجها عامال فيها التمويل ويكون واملنسأأأأأأأق، االسأأأأأأأرتاتيجي وبالطابع النتائج حتقيق حنو
 على األعضأأأأا  الدول بالتمويل املتعلقة احلوارات وسأأأأاعدت الواليات، على الرتكيز على املنظمات التمويل

https://undocs.org/ar/DP/2017/30
https://undocs.org/ar/DP/2017/30/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2017/31
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 أنواع فهم على اجمللس أعضأأأا  يسأأأاعد أن اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وينبغي اسأأأرتاتيجية  قرارات اختاذ
 ذلك يقرتن أن على املنظومة، مسأأأأأأأأأتوى على النتائج متويل كيفية  ودراسأأأأأأأأأة املختلفة للمها  الالزمة التمويل
 اجلهود عن تفاصأأأأأأيل وطُلبت التعاون  على لتشأأأأأأجيعها املتحدة لألمم التابعة للمؤسأأأأأأسأأأأأأات حوافز بتقدم
 للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأي ، للسأأأكان، املتحدة األمم وصأأأندوق اإلمنائي، الربنامج بني املب ولة

 املتحدة األمم برنامج يتبعها اليت الطريقة عن ومعلومات املنظم، بالتمويل املتعلقة احلوارات حتسني أجل من
 املتكاملة  امليزانية يف بالنتائج املوارد لربط اإلمنائي

 فرادى مع بأأالتمويأأل املتعلقأأأة احلوارات تنظيم اإلمنأأائي املتحأأأدة األمم برنأأامج إىل الوفود وطلبأأأت - 24
 عن املشأأأرتكة باملسأأأؤولية الشأأأعور وتعزيز الثقة بنا  أجل من الدول غري من املاحنة واجلهات األعضأأأا  الدول
 بوصأأأأأأأأأأأأأفها احلوارات تنشأأأأأأأأأأأأأيط اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وينبغي اجلديدة  االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تنفي 

 متويل كيفية  عن املسأأأأؤولية خالهلا من األعضأأأأا  الدول وتتحمل الوكاالت تيسأأأأرها دولية حكومية عمليات
 بالشفافية تتسم اإلنرتنت شبكة على أدوات وضع الوفود واقرتحت االسرتاتيجية  اخلطة يف اإلمنائية النتائج
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل الدعوة ووجهت التمويل  حالة اسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض األعضأأأأأأأأأأأأأأأا  للدول وتتيح

 للمشأأاريع املتحدة األمم صأأندوق خربات من واالسأأتفادة الرأسأأية، الصأأناديق جمال يف جتربته من لالسأأتفادة
 الدولية  املالية املؤسسات من وغري  الدويل البنك مع تعاونه وتطوير اإلنتاجية،

 األموال اجتأأ اب يف اإلمنأأائي املتحأأدة األمم برنأأامج حققهأأا اليت بأأالنجأأاحأأات الوفود أقرت وإذ - 25
 املنظمة واعتماد األسأأاسأأية املوارد يف املسأأتمر االخنفاض إزا  قلقها عن أعربت املشأأاريع، لتنفي  املخصأأصأأة

 للتمويل املناسأأأأأأأأبة والطرائق اهلياكل توفري أمهية على الوفود وشأأأأأأأأددت املاحنة  اجلهات من حمدود عدد على
 يتسأأأم ال ي املناسأأأب التمويل من يكفي ما توفري إىل واحلاجة اجلديدة، االسأأأرتاتيجية اخلطة دعم أجل من

 األمم برنأأأامج يؤدي ولكي أكرب برنأأأاجمي طأأأابع ذي هنج إىل االنتقأأأال أجأأأل من بأأأه التنبؤ وميكن بأأأاملرونأأأة
 إلدارة املب ولة الربنامج جبهود الوفود ورحبت السأأأأأأياسأأأأأأات  جمال يف ومهمته املعياري دور  اإلمنائي املتحدة
 اإلدارية، التكالي  وخفض الربناجمية، امليزانية بنود محاية ذلك يف مبا األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأية، املوارد تراجع تبعات
 لكفالة املب ولة باجلهود ورحبت املؤسأأسأأية  املصأأروفات إىل األسأأاسأأية املوارد من املخصأأصأأة النسأأبة وتقليل
 األساسية  املوارد يف املسامهة البلدان عدد وزيادة الكاملة التكلفة اسرتداد

 الربامج، حافظة صأأأوب اإلمنائي املتحدة األمم برنامج حترك كيفية  عن تفاصأأأيل الوفود والتمسأأأت - 26
 كفا ة  وأكثر املقررة باملواعيد التزاما أكثر التمويل يصأأأأأبح لكي اتباعها ميكن اليت السأأأأأبل بشأأأأأ ن واقرتاحات

 تكأأأالي  تقليأأأل كيفيأأأة  حول املطروحأأأة بأأأاألفكأأأار ورحبأأأت أفضأأأأأأأأأأأأأأأأأل  حنو على وموا متأأأه بأأأه التنبؤ وميكن
 املتحدة األمم برنامج إىل وطلبت املاحنة  اجلهات متطلبات وموا مة الربامج توحيد خالل من املعامالت

 البلدان وقدرة ملختلفةا التدخالت تكلفة أفضأأأأل حنو على يعكس التكالي  لتقاسأأأأم منوذ  وضأأأأع اإلمنائي
 لربنامج املقرتحة “االسرتاتيجية االستثمارات” بش ن توضيحا الوفود أحد والتمس املسامهة  على الشريكة

 هُنج تداخل كيفية  عن آخر وفد وسأأأأ ل اخلاص  القطاع موارد لتعب ة الرامية وجهود  اإلمنائي املتحدة األمم
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن بقلق الوفود والحظت املقرتحة  املخصأأأأوصأأأأة احللول مع املقرتحة التمويل

 املستقبل  يف العدد ذلك تقليل على وحثته 2016 عا  يف التكالي  اسرتداد ملعدالت إعفا ً  12 منح
 اخلطأأة أن فأأ كر اإلمنأأائي املتحأأدة األمم بربنأأامج والأأدعوة اخلأأارجيأأة العالقأأات مكتأأب مأأدير وردَّ  - 27

 خالل من يعاجل اليت الرئيسأأأية األدوات هي 2021-2018 للفرتة للموارد املتكاملة وامليزانية االسأأأرتاتيجية
 اجلديدة باخلطة االسأأتعانة إىل الربنامج وسأأعى األسأأاسأأية  األسأأاسأأية/غري املوارد بني اخللل جوانب الربنامج
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 الدول إقناع اجلهود أسأأأأأأأأأأأأاس وكان والشأأأأأأأأأأأأركا   األعضأأأأأأأأأأأأا  الدول مع النتائج لتحقيق الالز  التمويل لتعب ة
 ال ي األمر السأأابقة، عشأأرة اخلمس السأأنوات من مسأأتوياهتا أعلى على األسأأاسأأية املوارد بتمويل األعضأأا 

 قاعدة توسأأأأأأأيع إىل اإلمنائي الربنامج وسأأأأأأأعى كبرية   زيادة األسأأأأأأأاسأأأأأأأية املوارد زيادة إىل يؤدي أن شأأأأأأأ نه من
 اخلاص  والقطاع الربامج، من املسأأأأأأأأأأأأتفيدة البلدان من ذلك يف مبا التنوع، من مزيدا لتشأأأأأأأأأأأأمل لديه املاحنني
 جتريها اليت احلوارات يف االتسأأأأأأاق من أكرب قدر ضأأأأأأمان كيفية  على الوكاالت بني املشأأأأأأرتكة اجلهود وركزت

 ال ي املقرتح التمويل اتفاق ويشكل املشرتكة  واألعمال النتائج إبراز مع املنظم، التمويل بش ن املؤسسات
 متويل آليات وضأأأأع إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويسأأأأعى اجلهود  تلك من جز ا العا  األمني به تقد 

 املسأأأأأأأأأأأتدامة  التنمية أهداف بتحقيق املهتمني اخلاص القطاع من الشأأأأأأأأأأأركا  من متنامية جمموعة مع مبتكرة
 تغطية يف كوماتاحل ومسأأأأأأامهات األسأأأأأأاسأأأأأأية املوارد بني اجلمع مثل للمناقشأأأأأأة مطروحة أخرى هنج وهناك

 املشأأأأأاريع وتبسأأأأأيط الدولية، احلكومية التعهدات على احلصأأأأأول جوالت وتكثي  احمللية، املكاتب تكالي 
 التابعة اجلماعي التمويل لصأأأأأأأأأأأأأأناديق املوارد تعب ة أجل من الوكاالت بني املشأأأأأأأأأأأأأأرتكة اجلهود وتعزيز الدولية،

 املتحدة  لألمم
 على املوارد تعب ة أن على اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج اإلدارية اخلدمات مكتب مديرة وأكدت - 28

 أن األدا  توحيد من التجريبية املرحلة وأظهرت حتديا  تشأأأأأأأأأأأكل تزال ال التمويل وجهود املنظومة مسأأأأأأأأأأأتوى
 املتحدة األمم مؤسسات أن يف التنفي ي التحدي ويتمثل لإلصالح  قوية حمركات متثل املوحدة الصناديق
 للدول ميكن التحدي: ه ا ملواجهة خياران وهناك فردي  أسأأأأأأأأأأأأأأأاس على األعضأأأأأأأأأأأأأأأا  الدول متوهلا اإلمنائية

 ي خ  أن على الوكاالت بني املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة للربامج اإلمنائي املتحدة األمم برنامج متويل توفر أن األعضأأأأأأأأأأأأأأأا 
 الربنامج يديرها اليت الشأأأركا  املتعددة االسأأأت مانية الصأأأناديق يف التمويل تودع أن أو القيادة، بزما  الربنامج
 يتسأأأأأأأأم بشأأأأأأأأكل خالهلما من املقد  والتمويل اخليارين ه ين تنظيم وينبغي املتحدة  األمم ملنظومة واملتاحة

 وأكدت تنفي ي  جملس كل  يف نفسأأأأأأها الرسأأأأأأالة وتُبعث املشأأأأأأرتك، للعمل حوافز تقد  أن على بالوضأأأأأأوح
 الربنامج لتمكني القطري الصأأأأأأأأعيد على التكالي  اسأأأأأأأأرتداد باتفاقات األعضأأأأأأأأا  الدول تقيد ضأأأأأأأأرورة على

 تطبيق فكرة وطرحأأأت التكأأأالي ؛ اسأأأأأأأأأأأأأأأرتداد ملعأأأدالت يقأأأدمهأأأا اليت اإلعفأأأا ات من التقليأأأل من اإلمنأأأائي
 اجلهات إىل مشأأأأرتكة تقارير تقدم إن وقالت اإلنفاق  حجم حسأأأأب التكالي  السأأأأرتداد متباينة معدالت

 الربنامج أن وأفادت األعضا   الدول إلبالغ اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج بالنسبة أكف  طريقة يعد املاحنة
 األعضأأا  الدول تزويد على بنشأأاي ويعمل اجمللس  أعضأأا  مع التفاصأأيل ملناقشأأة ومسأأتعد بالشأأفافية ملتز 

 أن إىل وأشأأأأأأارت اية الغ هل   حتقيقا املوارد لتخطيط املركزي نظامه وإصأأأأأأالح املناسأأأأأأب التوقيت يف بتقارير
 التمويل من كبري  قدر تعزيز أجل من ملواجهته اإلمنائي الربنامج يسأأأأأأأأأأأأأأأتعد حتديا ميثل األهداف متويل دعم

 اسأأأأأتثماراهتا يف االسأأأأأرتاتيجي التفكري على الربامج من املسأأأأأتفيدة البلدان مسأأأأأاعدة ه ا ويشأأأأأمل اإلمنائي 
 يعمل احلاالت، ه   ويف هبا  اخلاصأأأأأأأأأة الوطنية النظم خالل من األهداف متويل تسأأأأأأأأأتخد  حبيث اإلمنائية
 خطة مبادئ مع اخلاص القطاع بتنمية الصأأأأأأأأأأأأأألة ذات املبادرات تتماشأأأأأأأأأأأأأأى أن كفالة  على اإلمنائي الربنامج

  2030 عا 
 متكن الربنامج أن إىل اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج اإلدارية اخلدمات مكتب مدير نائب وأشار - 29
 اجلهات تقدمها اليت املنتظمة املالية الدفعات بفضل األساسية، املوارد على الصرف أسعار أثر ختفي  من

 من التنبؤ على القدرة وحتسأأأأأأني األسأأأأأأاسأأأأأأية  غري باملوارد التحديات أكرب وترتبط اجليدة  واملعلومات املاحنة
 التنبؤ على القدرة زيادة اجمللس أعضأأا  وناشأأد للمسأأامهات  التحوي اإلمنائي الربنامج على ييسأأر أن شأأ نه
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 االسأأتثمارات بشأأ ن املتكاملة امليزانية مشأأروع يف اجلاري العمل بعد يكتمل ومل األسأأاسأأية  غري باملسأأامهات
 وعلى املسأأأأأأ لة  ه   يف كثب  عن سأأأأأأيشأأأأأأارك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن إال املقرتحة، االسأأأأأأرتاتيجية

 الربامج من العديد يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يشأأأأأأأارك الوكاالت، بني املشأأأأأأأرتكة املسأأأأأأأامهات صأأأأأأأعيد
 مفهو  أن إىل وأشأأأأأأأار والقطري  واإلقليمي العاملي الصأأأأأأأعد على املتحدة األمم مؤسأأأأأأأسأأأأأأأات مع املشأأأأأأأرتكة
 من املقد  التقليدي التمويل ذلك يف مبا خصأأأأأأأيصأأأأأأأا، وضأأأأأأأعناها اليت احللول جبميع يرتبط املختلط التمويل
 املنح تشمل أن ينبغي اليت التمويلية أدواته اإلمنائي املتحدة األمم برنامج حيدِّث أن املهم ومن املنح  خالل
 صأأأأأأأأأندوق مع شأأأأأأأأأراكته من االسأأأأأأأأأتفادة إىل الربنامج ويسأأأأأأأأأعى والقروض  والصأأأأأأأأأناديق األدا ، على القائمة
 الغاية  تلك حتقيق أجل من اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم
 املتحأأدة األمم لربنأأامج املنظَّم بأأالتمويأأل املتعلق احلوار بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2017/20 القرار اجمللس واختأأ  - 30

 اإلمنائي 
  
 التقييم - خجمسج 

 االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تقييم اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املسأأأأأأأأأأأأتقل التقييم مكتب مدير عرض - 31
 مكتأأب مأأدير وقأأد   ،DP/2017/32ة 2017-2014 للفرتة واإلقليميأأة العأأامليأأة وبراجمأأه اإلمنأأائي للربنأأامج

   DP/2017/33ة اإلدارة ردود اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج والسياسات الربامج دعم
 الواردة التوصأيات على بنا  بالتصأرف اإلدارة وبالتزا  بالتقييم اجمللس أعضأا  من جمموعة ورحبت - 32
 من النهائية الصيغة وضع عند النتائج من يستفيد أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل وطلبت التقييم  يف

 االسأأأأأأأأتعانة على الربنامج وشأأأأأأأأجعت  2021-2018 للفرتة املتكاملة النتائج وإطار االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة
 توفري أمهية على الت كيد وكررت الربامج، ونتائج التنظيمية الفعالية لتحسأأأأأأني ك داة  املسأأأأأأتقل التقييم مبكتب
 اجملموعة وأشأأأأأأأأأأأأأأأارت والتحقيقات  احلسأأأأأأأأأأأأأأأابات ومراجعات املسأأأأأأأأأأأأأأأتقلة التقييمات ملكاتب الكايف التمويل

 يقد  أن املمكن من كان  التقرير إن فقالت اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج لدى والضع  القوة مواطن إىل
 التمويل نسأأأأأأأأأأأأبة اخنفاض إزا  قلقها عن اجملموعة وأعربت النسأأأأأأأأأأأأبية  املزايا بشأأأأأأأأأأأأ ن اإلرشأأأأأأأأأأأأادات من مزيدا

 اسأأأرتاتيجية وضأأأع على اإلمنائي الربنامج وشأأأجعت النتائج  جماالت بني املوارد تعب ة يف والتباين األسأأأاسأأأي
 املاحنة اجلهات مع احلوار بينها من بطرق األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية، وغري األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية املوارد بني اخللل لتحسأأأأأأأأأأأأأني

  واحملتملة احلالية
 للسأأأأياقات لالسأأأأتجابة والتمويل للربامج مناذ  تصأأأأميم على اإلمنائي الربنامج اجملموعة وشأأأأجعت - 33

 بالربنامج  اخلاص اجلديد األعمال منوذ  يف وذلك الدخل، املتوسأأأأأطة البلدان سأأأأأيما وال املختلفة، القطرية
 األمم برنامج وأوصأأأأأأأأأأت احلكوميني، املوظفني من مواز نظا  إجياد خطر إىل أشأأأأأأأأأأار التقييم أن إىل نوهتو 

 خار  من االسأأأأأأتشأأأأأأاري الدعم تقدم خالل من املدنية اخلدمات تقويض خماطر يقيِّم ب ن اإلمنائي املتحدة
 األعمال ومنوذ  االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تقد  أن يف أملها عن اجملموعة وأعربت الطويل  املدى على امليزانية

 القيادة لتعزيز التقييم بدعم اجملموعة أقرت وباملثل، ومتويلها  اإلقليمية املكاتب دور عن تفاصأأأأيل اجلديدان
 البنأأك مع بأأالتعأأاون التكأأاملي دور  الربنأأامج حيأأدد أن فأأاقرتحأأت اإلمنأأائي، املتحأأدة األمم لربنأأامج الفكريأأة
  العامة  السياسات وحتليل البحوث جماالت يف كبرية  استثمارات ينف  ال ي الدويل

https://undocs.org/ar/DP/2017/32
https://undocs.org/ar/DP/2017/33
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 اخلأأارجيأة للعوامأأل أفضأأأأأأأأأأأأأأأأل حتليأأل إجرا  اجملموعأأة طلبأأت التأأدخالت، بأأاسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة يتعلق وفيمأأا - 34
 أن على اإلمنائي الربنامج وشأأأأأأأأأجعت النتائج  على القائمة امليزانية وضأأأأأأأأأع أجل من سأأأأأأأأأيما وال والداخلية،

 مقابل للربامج قيمة حتقيق يف اجلهود من املزيد وب ل النتائج عن لإلبالغ العاملية اجلهود طليعة يف يكون
 أكرب لقدر حتقيقا النظم ملوا مة املب ولة جهود  تكثي  على اإلمنائي الربنامج شأأأأأأأأأأأأجعت وباملثل، األموال 

 أهداف دعم منابر أدا  لتيسأأأأأأأأأأأأأأأري البريوقراطية العقبات إزالة واقرتحت والتنفي   الربجمة يف املشأأأأأأأأأأأأأأأاركة من
  املستدامة  التنمية

 احلكومات مع حوار يف الدخول على الربنامج اجملموعة شجعت الدميقراطي، احلكم صعيد وعلى - 35
 أن اجملموعة وتوقعت وكرامته  اإلنسأأان حقوق مبادئ وك لك الوطنية واألولويات املسأأؤولية تعزيز أجل من

 أن على الت كيد اجملموعة كررت  وباملثل، أكثر  اجملال ه ا تطوير على اجلديدة االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تعمل
 تعميم يكفل أن على وحثته املرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة جمال يف عمله يكث  أن له ينبغي الربنامج

 األمم هي أة مع بأالشأأأأأأأأأأأأأأأراكأة والفتيأان، الرجأال وإدمأا  الربجمأة جمأاالت مجيع يف اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأني بني املسأأأأأأأأأأأأأأأأاواة
 للمرأة  املتحدة

 برنامج يف الربجمة جوانب مجيع يشأأأأأأأأأمل التقييم كان  إذا ما حول إيضأأأأأأأأأاحات الوفود أحد وطلب - 36
 وشأأدد توصأأياته  يف 16 للهدف األولوية يعطي يبدو ما على جتعله اليت واألسأأباب اإلمنائي املتحدة األمم
 اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج أنشأأأأأطة مجيع على اإلشأأأأأراف يف يشأأأأأارك أن له ينبغي اجمللس أن على الوفد

 والية ضأأأأأأأمن تندر  ال أهنا إىل أشأأأأأأأار واليت اإلنسأأأأأأأان وحقوق السأأأأأأأال  ببنا  املتعلقة األنشأأأأأأأطة ذلك يف مبا
 اإلمنأأأائي املتحأأأدة األمم برنأأأامج يف الربجمأأأة ترتيبأأأات يعأأأدل مل اجمللس أن على الوفأأأد وشأأأأأأأأأأأأأأأأأدد الربنأأأامج 

 املقرتحة الزيادة تغطية الربنامج هبا يعتز  اليت الطريقة عن تفاصأأأأأأأأأأيل وطلب املاضأأأأأأأأأأية، األربع السأأأأأأأأأأنوات يف
 الدخل  املتوسطة البلدان يف اإلنفاق يف

 يف الكامنة الصأأأأأعوبات فشأأأأأرح اإلمنائي، املتحدة األمم بربنامج املسأأأأأتقل التقييم مكتب مدير ورد - 37
 وركز األخرى  املتحدة األمم تمؤسأسأا من الواردة البيانات حتليل يسأتلز  ال ي األمر النسأبية، امليزة تقييم

 لكنه الربنامج، أعمال مجيع على التقييم واشتمل اإلمنائي  املتحدة األمم برنامج خربة جماالت على التقييم
 فريقا إن وقال معتادة  تقييمية ممارسة وهي واضحة، واألدلة النتائج فيها تكون اليت اجملاالت عن فقط أفاد
 16 اهلدف عن إفادة التقرير وقد  األحوال  من حال ب ي متحيز غري أنه على وشدد التقييم اعتمد دوليا
 التقييم يف الواردة التوصأأأأأأأيات أن وذكر األولوية  سأأأأأأأبيل على يكن مل وإن الربنامج، تركيز جماالت من ألنه
  اجمللس  والية ضمن تقع مهمة وهي اإللزامي، طابعها يف تُأف ر ي مل

 امليزة جماالت أن إىل اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج والسياسات الربامج دعم مكتب مدير وأشار - 38
 اجملاالت الربنامج يدرك اجملاالت، تلك يف النتائج إىل واستنادا جيدا  توثيقا موثقة اإلمنائي للربنامج النسبية

 ينصب أن ينبغي بالتمويل، يتعلق وفيما اجلنسني  بني املساواة ومنها اجلهود، مضاعفة إىل فيها حيتا  اليت
 السابقة  التقلبات ضو  يف للتحقيق قابل أمر أهنا الربنامج يرى اليت األساسية، املوارد استقرار على الرتكيز
 يتعلق وفيما األخرى  التمويل جماالت يف االختالالت معاجلة على يسأأأأأأأأأأأاعد أن ب لك القيا  شأأأأأأأأأأأ ن ومن

 وعقود املتفرغني املوظفني عقود بني وسأأأأأأأأأأأط حل إىل التوصأأأأأأأأأأأل إىل الربنامج يسأأأأأأأأأأأعى التعاقدية، باملسأأأأأأأأأأأائل
 التنمية مصارف من العديد مع الربنامج وتعاون الصارمة  امليزانية حالة عن للتعويض االستشارية اخلدمات
 احلضأأرية، والتنمية النزاع، ب سأأباب املتعلقة املسأأائل معاجلة يف الدويل، البنك ذلك يف مبا والعاملية، اإلقليمية

 األهداف  تنفي  أجل من السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات ودعم والتسأأأأأأأأأريع التعميم يف اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة وهنج
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 احلكم جمال يف الربنامج يعمل ومل  16 اهلدف على الرتكيز يف أفري التقييم أن يرى ال الربنامج أن وأكد
 منأأأه إدراكأأأا الوطنيأأأة للمسأأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأأة كأأأامأأأل  احرتا  ظأأأل ويف الوطنيأأأة احلكومأأأات مع تأأأا  اتفأأأاق مبوجأأأب إال

 املس لة  حلساسية
 املتحدة األمم لربنامج االسرتاتيجية اخلطة تقييم بش ن 2017/21 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 39

 عليه  اإلدارة ورد واإلقليمية العاملية وبراجمه اإلمنائي
  
 الصلة ذات والمسجئل القطرية البرام  - سجدسج 

 وقدمت البند ه ا عرض اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف ألفريقيا اإلقليمي املكتب مديرة تولت - 40
 برامج سأبعة متديد عن وك لك إلقرارها، اجمللس على املعروضأة عشأر اخلمسأة القطرية الربامج عن عامة حملة

 الأأدول ورابطأأة وأوروبأأا العربيأأة والأأدول اهلأأادئ واحمليط وآسأأأأأأأأأأأأأأأيأأا ألفريقيأأا اإلقليميون املأأديرون وتوىل قطريأأة 
 وبابوا ،أوكرانيا من: لكل القطرية الربامج وبيان عرض الكارييب البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا املسأأأأأأأأأأأأأأأتقلة

 ،الدومينيكية واجلمهورية ،الوسأأأأأأأأأأطى أفريقيا ومجهورية ،القوميات  املتعددة - ةدولة وبوليفيا ،اجلديدة غينيا
 واهلند، ،ونيجرييا ،ونيبال ،وكوسأأتاريكا ،وقريغيزسأأتان ،وغينيا ،ودانوالسأأ ،النكا وسأأري ،مولدوفا ومجهورية

 لفرتة األول التمديد عن فضأأأأأأأأأأأأأأأال اهلادئ، احمليط يف اجلزرية واألقاليم للبلدان اإلقليمية دون الربامج ووثيقة
 واجلمهورية السودان، وجنوب االستوائية، وغينيا الدميقراطية، الكونغو جلمهورية القطرية للربامج واحدة سنة

 االسأأأأأأأأأتثنائي والتمديد أفريقيا، جلنوب القطري للربنامج شأأأأأأأأأهرا 15 لفرتة األول والتمديد السأأأأأأأأأورية، العربية
 لليمن  القطري للربنامج سنتني ملدة الثالث والتمديد لليبيا القطري للربنامج واحدة سنة لفرتة الرابع
 السأأأأأأتعراضأأأأأأها اجمللس على معروضأأأأأأة لبلداهنم القطرية الربامج كانت  ال ين اجمللس أعضأأأأأأا  وأدىل - 41

 يف املتبعة التشأأأأأاركية العملية على الضأأأأأو  وسأأأأألطوا الوطين  املنظور من الربامج تلك على بتعليقات وإقرارها
 اليت واإلجنازات الوطنية، واالحتياجات الوطنية املسأأأأؤولية أمهية على التشأأأأديد مع القطرية، الربامج تصأأأأميم
 اسأأأأأأأأأتغالل من الدول الوفود أحد وح ر القطري  املسأأأأأأأأأتوى على اإلمنائي الربنامج مع شأأأأأأأأأراكاهتم حققتها

 سياسي  طابع ذات مواق  عن للتعبري اجمللس اجتماعات
  بوليفيأأأأا من: لكأأأأل القطريأأأأة الربامج وثأأأأائق ،2014/7 لقرار  وفقأأأأا وأقر، اجمللس واسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض - 42

  ،DP/DCP/CAF/4ة الوسأأأأأأأأأأأأأأأطى أفريقيأأا ومجهوريأأة  ،DP/DCP/BOL/3ة القوميأأات  املتعأأددة - ةدولأأة
 وغأأيأنأيأأأأأأأا  ،DP/DCP/DOM/3ة الأأأأأأأأدومأأيأأنأأيأكأأيأأأأأأأة واجلأأمأأهأأوريأأأأأأأأة  ،DP/DCP/CRI/3ة وكأأوسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأاريأأكأأأأأأأأا

 ونأأيأأبأأأأأأأال  ،DP/DCP/KGZ/3ة وقأأريغأأيأأزسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأان  ،DP/DCP/IND/3ة واهلأأنأأأأأأأأد  ،DP/DCP/GIN/3ة
  ،DP/DCP/PNG/2ة اجلأأأأأأديأأأأأأدة غينيأأأأأأا وبأأأأأأابوا  ،DP/DCP/NGA/3ة ونيجرييأأأأأأا  ،DP/DCP/NPL/3ة

 والسأأأأأأأأأأأأأأأأأودان  ،DP/DCP/LKA/3ة النأأكأأأأأأأأا وسأأأأأأأأأأأأأأأأأري  ،DP/DCP/MDA/3ة مأأولأأأأأأأأدوفأأأأأأأأا ومجأأهأأأوريأأأأأأأأة
 واألقأأأأاليم للبلأأأأدان اإلقليميأأأأة دون الربامج ووثيقأأأأة  ،DP/DCP/UKR/3ة وأوكرانيأأأأا  ،DP/DCP/SDN/3ة

   DP/DSP/PIC/2ة اهلادئ احمليط يف اجلزرية
 من للفرتة واحدة سأأأأأأأأنة ملدة لليبيا القطري للربنامج الرابع االسأأأأأأأأتثنائي التمديد على اجمللس ووافق - 43
 ملدة لليمن القطري للربنامج الثالث والتمديد ،2018 األول/ديسمرب كانون  31 إىل الثاين/يناير كانون 1

 ؛2019 األول/ديسمرب كانون  31 إىل 2018 الثاين/يناير كانون  1 من للفرتة سنتني
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 الكونغو ومجهورية السورية العربية للجمهورية القطرية للربامج األول بالتمديد علما اجمللس وأحاي - 44
 كانون  31 إىل الثاين/يناير كانون  1 من واحدة سأأأأأأنة ملدة االسأأأأأأتوائية وغينيا السأأأأأأودان وجنوب الدميقراطية

 كانون  1 من شأأأأأأأأأأأأأهرا 15 لفرتة أفريقيا جلنوب القطري للربنامج األول والتمديد ،2018 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمرب
  2019 آذار/مارس 31 إىل 2018 الثاين/يناير

  
  اإلنتججية للمشجريع المتحدة األمم صندو  - عشر خجمس

 اسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض عن حملةً  اإلنتاجية للمشأأأأأأأأأأأأأأأاريع املتحدة األمم لصأأأأأأأأأأأأأأأندوق التنفي ية األمينة قّدمت - 45
 مكتب مدير قّدمه االستعراض عن مفّصل عرض   تالها  ،DP/2017/36ة للصندوق التشغيلي االحتياطي

 اإلمنائي  املتحدة األمم برنامج يف واإلدارة املالية
 حساب إعادة يف يتبعها اليت املنهجية لتحسني الصندوق اخت ها اليت باخلطوة الوفود أحد ورحب - 46

 التغيريات أنّ  ورأى األدلة، على قائمة العملية لكون تقدير  عن وأعرب به؛ اخلاص التشأأأأأأأأأأأأغيلي االحتياطي
 ق بل من املعتم د بالنهج الوفد ورّحب الصأأأأأأندوق  عمل أسأأأأأأاليب حتديث إطار يف مفيدة سأأأأأأتكون املقرتحة

 على اإلبقا  على الصندوق وشجع ،2021-2018 للفرتة املقبل االسرتاتيجي إطار  وضع يف الصندوق
 بلدان أو الدخل متوسأأأأأأأأأأأطة كبلدان  مركزها عن النظر بصأأأأأأأأأأأرف اهلادئ، احمليط جزر بلدان مجيع يف وجود 
ب منواً  البلأأدان أقأأل ف أأة إىل تنتمي  من املزيأأد بأأإجرا  االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي اإلطأأار يف الوارد بأأااللتزا  الوفأأد ورحأأّ

 اجت اهبا وكيفية الصأأأأأأأأأأأأأندوق تّدخالت أوسأأأأأأأأأأأأأع، منظار من تتناول، اليت احلالة ودراسأأأأأأأأأأأأأات األثر تقييمات
 ببنا  التزامه بشأأ ن وضأأوحاً  أكثر اإلطار يكون أن ضأأمان على الصأأندوق   وشأأّجع للمتابعة  املوجَّه للتمويل
 وعلى النسأأأأأأأأأا  حياة نوعية على املايل اإلدما  جمال يف ينف ها اليت الربامج ب ثر املتعّلقة لألدلة أقوى قاعدة
 خربات من االسأأأأأأأأأأأأأتفادة على الصأأأأأأأأأأأأأندوق   وحثّ  الطويل  األجل يف احمللية جملتمعاهتنّ  ادياالقتصأأأأأأأأأأأأأ النمو

 تعزيز أجل من املتحدة، األمم منظومة نطاق خار  املرب مة الشأأأأأأأأأأأأأأأراكات وك لك املتحدة، األمم منظمات
 ملدة األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأية امليزانية يف باملسأأأأأأأأأأأأأأأامهة السأأأأأأأأأأأأأأأنوات متعدد التزاماً  الوفد وأعلن لعمله  التحويلي األثر

 الدور يف والنظر الصأأندوق، يف األسأأاسأأية مسأأامهاهتا زيادة األخرى األعضأأا  الدول وناشأأد سأأنوات؛ ثالث
 ميزانية بشأأأأأأأأ ن نطاقاً  األوسأأأأأأأأع املناقشأأأأأأأأات إطار يف وذلك منواً، البلدان أقل لصأأأأأأأأاح يؤديه ال ي الرئيسأأأأأأأأي
 اإلمنائي  الربنامج

 منواً، البلدان أقل سأأأأأيما وال النامية، البلدان مسأأأأأاعدة يف للصأأأأأندوق الفريد بالدور آخر وفد وأقرّ  - 47
 منواً  البلدان أقل دعم للصأأأأندوق يتيح اجلديد االسأأأأرتاتيجي واإلطار املسأأأأتدامة  التنمية أهداف حتقيق على

 عن الوفد وأعرب الوطنية  اإلمنائية األهداف لتحقيق وك لك الدخل، املتوسأأأأأأأأطة البلدان مركز إىل لالرتقا 
 احمللية اجملتمعات إشأأأراك يشأأأمل وال ي األهداف، ه   تنفي  متويل يف الصأأأندوق يتبعه ال ي للنهج تقدير 

 يف الصأأأأأندوق بعمل رّحب كما  االبتكارية، املشأأأأأاريع تنفي  خالل من األما  إىل االسأأأأأتدامة عجلة دفع يف
 االحتياطي حسأأأأأأأأأأاب إلعادة املعتمدة املنقَّحة باملنهجية الوفد ورحب اخلاص  القطاع من التمويل حشأأأأأأأأأأد

  األساسية  وغري األساسية باملوارد املتعلقة املنهجيات على إدخاهلا املقرت ح بالتنقيحات وك لك التشغيلي،
 املتعلقة اجلديدة املنهجية تنفي  يف يبدأ رمبا الصأأندوق أن إىل للصأأندوق التنفي ية األمينة وأشأأارت - 48

 حالة ومناقشة اجمللس إىل التقارير تقدم سيواصل وأنّه السرعة، وجه على األساسية وغري األساسية باملوارد
 فصاعداً  اآلن من االحتياطي

https://undocs.org/ar/DP/2017/36
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 لصأأأأأأأأأأندوق التشأأأأأأأأأأغيلي االحتياطي اسأأأأأأأأأأتعراض حول 2017/22 القرار التنفي ي اجمللس واعتمد - 49
 اإلنتاجية  للمشاريع املتحدة األمم

  
 للس ج  المتحدة األمم بصندو  المتعلق الجزء  

 
 المتحدة األمم لصذذذذذذذذذذندو  االسذذذذذذذذذذتراتيجية والخطة التنفي ية، المديرة بيج  - وثجمنج   سذذذذذذذذذذجبعج  

 وشذذذذذذذذذؤو  المجلية الشذذذذذذذذذؤو  ذلك في بمج ،2021-2018 للفترة للسذذذذذذذذذ ج 
  واإلدارة الميزانية

 التنفي ية املديرة أشارت للورق ، املوّفرة اخلدمات بوابة على ةمتاح التنفي ي اجمللس أما  بياهنا يف - 50
 األوىل وهي -  DP/FPA/2017/9ة 2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة أن إىل بالنيابة

 اسأأتفادت - 2030 لعا  املسأأتدامة التنمية خطة حتقيق خانة يف تصأأبّ  اسأأرتاتيجية خطط ثالث بني من
 ه   وتعكس املصأأأألحة  صأأأأاحبة واجلهات اجمللس أعضأأأأا  مع أجريت اليت الشأأأأفافة التشأأأأاورية العملية من

 املؤمتر عمل برنامج على وترتكز املسأأأأأأأأأأتدامة، التنمية وأهداف 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة   اخلطة
 وه    2016 لعا  السأنوات الرباعي باالسأتعراض املتصألة اإلصأالح خطة وعلى والتنمية للسأكان الدويل
 يف مبنّي  هو كمأأا  - املتحأأدة األمم منظومأأة يف االبتكأأاري والتفكري التعأأاون فعأأاليأأة زيأأادة يف املتمثلأأة الرؤيأأة

عّدة اخلطط بني واملشرت ك اخلطة يف الوارد الفصل
ُ
 األمم ومنظمة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج جانب من امل

 املتحدة األمم ةهي ة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم وهي ة يونيس  الة للطفولة املتحدة
 بعناصرها ترمي، الشاملة، والشراكات والتكامل االتساق من أكرب قدر حتقيق يف أيضاً  واملتمثلة - للمرأة 
 يعمل وهو التحدي، هب ا ملتز  الصأأندوق وإنّ   “التنمية ركب عن أحد ختّل  عد ” ضأأمان إىل جمتمعًة،

 واملرونة  األدا  بسرعة يتسم حنو على الشراكات، نطاق وتوسيع السياسي الدعم وحشد املوارد تعب ة على
 إدخال وتتضأأأمن للصأأأندوق، النسأأأبية املزايا على البنا  إىل هتدف اجلديدة اخلطة أن إىل وأشأأأارت - 51

 نطاق توسيع إىل ك لك  اخلطة وترمي والكفا ة  والفعالية االتساق وتعزيز جهود  تعزيز ش هنا من تغيريات
 عد  ةأ  هي: الناس، حول وتتمحور حتّوالت إىل تفضي نتائج ثالث حتقيق على بالرتكيز الصندوق، عمل
 حأأاالت من حأأالأأة أي حأأدوث عأأد  ةب  و ملبأّأاة؛ غري األسأأأأأأأأأأأأأأأرة تنظيم احتيأأاجأأات من حأأاجأأة أي ترك

 تلك وسأأأتكون اجلنسأأأاين  والعن  الضأأأارة املمارسأأأات انعدا  ة   و اتقاؤها؛ ميكن اليت النفاسأأأية الوفيات
 الدعوة جماالت يف الصأأأأأندوق جهود عليه سأأأأأرتكز ال ي األسأأأأأاسأأأأأي احملور “الرئيسأأأأأية احملركات” أو النتائج

 النهج إىل واسأأأأأأتناداً  “بعينها حمّددة أهداف” حتقيق إطار يف وذلك املوارد، وتعب ة والشأأأأأأراكات واالتصأأأأأأال
 الوطنية الصأأأأأحية الرعاية نظم تعزيز ةأ  يلي: ما على الصأأأأأندوق سأأأأأيعمل عليه، وبنا  احلقوق  على القائم

 ةب  و االجتماعية؛ احلماية وتوفري عليها، احلصأأأول يف اإلنصأأأاف وحتقيق اجليدة، الرعاية توفري خالل من
 وتتبعها؛ املسأأأأاواة عد  أوجه لتحديد واسأأأأتخدامها وحتليلها البيانات مجع على الُقطرية املكاتب قدرة تعزيز

 للحلول، نظم بنا  ة   و الوطنية؛ اإلمنائية األهداف وحتقيق األهداف؛ حمددة اسأأأتثمارات توفري وضأأأمان
 املساواة  وعد  الفقر من احلد إىل املطاف هناية يف لتؤدي مجيعها تعمل - والت ثري واالبتكار،

 مع الصأأأأأندوق يب هلا اليت اجلهود موا مة حتسأأأأأني إىل ترمي االسأأأأأرتاتيجية اخلطة إن قائلة ومضأأأأأت - 52
 سأأأأأيما وال والشأأأأأباب، النسأأأأأا  ومتكني محاية أجل من املتحدة، األمم منظومة يف األخرى املنظمات جهود

 عنصأأأأأأأرا مضأأأأأأأى وقت أي من أكثر “املنشأأأأأأأود اهلدف لتحقيق مالئماً ” الصأأأأأأأندوق جعل ويعد املراهقات 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9


E/2017/35 
 

 

75/134 18-18415 

 

 على أولوية االبتكار يشأأأكل ول لك، أهدافها  حتقيق يف األمهية وبالغ اجلديدة اخلطة عناصأأأر من أسأأأاسأأأيا
 وك لك وفنلندا الدامنرك من بدعم االبتكار، صأأأأندوق يسأأأأاند  مسأأأأعى هو االبتكار وتعزيز املنظمة، نطاق
 احلقيقي الوقت يف اجملال ه ا يف عمله على تعليقات   على احلصأأول للصأأندوق سأأيتيح مما االبتكار، مبادرة
 لالبتكار مقارنة حتليلية دراسأأأأأأأأة بإجرا  تكليفا الصأأأأأأأأندوق أصأأأأأأأأدر املبادرة، تلك إطار ويف املديرين  وتعليم
 األمم منظمأأات من 11 من الواردة البيأأانأأات ومقأأارنأأة جبمع اإلمنأأائي، املتحأأدة األمم جهأأاز نطأأاق على

 ومكاتبها  املتحدة
 ملواجهة واملوظفني اإلدارة قدرات تعزيز يقتضأأأأأي االسأأأأأرتاتيجية اخلطة أهداف حتقيق أن وأضأأأأأافت - 53

 والفعالية الكفا ة توّفر لضأأأأأمان شأأأأأاملة، بطريقة التغيري إدارة عملية بتنفي  الصأأأأأندوق وسأأأأأيقو  التحديات 
 يف املبنّي  النحو على وذلك ،2030 لعا  املسأأتدامة التنمية خطة طموحات لتحقيق الالزمتني املؤسأأسأأيت ني

 عن الصأأأأأأأادرة والتوصأأأأأأأيات ،2016 لعا  السأأأأأأأنوات رباعيال واالسأأأأأأأتعراض لإلصأأأأأأأالح، العا  األمني خطة
 احملر ز  بالتقّد  علم على اجمللس وسيبقي ،2017-2014 للفرتة االسرتاتيجية للخطة املستقل التقييم

ويف معرض بياهنا، عرضأأأأأأأأأأأأأأت املديرة التنفي ية بالنيابة امليزانية  املتكاملة للصأأأأأأأأأأأأأندوق للفرتة  - 54
 للخطأأة املأأايل األسأأأأأأأأأأأأأأأأأاس وهي  ،DP/FPA/2017/10/Corr.1 و DP/FPA/2017/10ة 2018-2021

 لصأأأأأندوق املتكاملة انيةامليز  عن وامليزانية اإلدارة لشأأأأأؤون االسأأأأأتشأأأأأارية اللجنة وتقرير اجلديدة، االسأأأأأرتاتيجية
 االخنفاض إىل االنتبا  ووّجهت   DP/FPA/2017/14ة 2021-2018 للفرتة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم

 واملنصأأأات والشأأأراكات الفرص يسأأأتكشأأأ  الصأأأندوق أن وأّكدت العادية، ةاألسأأأاسأأأية  املوارد يف املسأأأتمر
 من واالسأأأتفادة املختلط التمويل خيارات ذلك يف مبا والتمويلي، الربناجمي االبتكار تسأأأهل اليت اإللكرتونية

 وقدمت املقرتحة، املؤسسية للميزانية احملركة العوامل بتوضيح وقامت الدولية/احمللية  التمويل مصادر خمتل 
 املؤسسية  امليزانية بتخفيض اقرتاحاً 

 استمرار عن وأعربوا ،2021-2018 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية باخلطة اجمللس أعضا  ورحب - 55
 التنمية وخطة والتنمية، للسأأأأأأأأكان الدويل املؤمتر عمل برنامج مع متاشأأأأأأأأياً  الصأأأأأأأأندوق، لوالية القوي دعمهم

 الصأأندوق والية أمهية على وشأأددوا  2016 لعا  السأأنوات الرباعي واالسأأتعراض ،2030 لعا  املسأأتدامة
 الكبري تقأأديرهأأا عن الوفود وأعربأأت املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة  التنميأأة أهأأداف حتقيق إىل الراميأأة اجلمأأاعيأأة اجلهود يف

 األعضأأأأأأأا  الدول إشأأأأأأأراك طريق عن الصأأأأأأأندوق حّققها واليت التشأأأأأأأاور عملية هبا اتسأأأأأأأمت اليت للشأأأأأأأفافية
 اخلطة قرارإل واسأأأأأأأأأتعدادها الكامل ت ييدها عن وأعربت اجلديدة  اخلطة وضأأأأأأأأأع يف املصأأأأأأأأألحة وأصأأأأأأأأأحاب
 يف الصأأندوق موظفي بعمل الوفود واعرتفت اجمللس  دورة يف 2021-2018 للفرتة اجلديدة االسأأرتاتيجية

 يف سأأأيما وال واإلجنابية، اجلنسأأأية الصأأأحة خدمات على اجلميع حصأأأول إمكانية توفري يف العامل أحنا  مجيع
 اإلنسانية  األوضاع ظل يف ذلك يف مبا والضعيفة، املهمشة احمللية اجملتمعات إىل الوصول

 واالسأأأأأأأأأأأأتعراض 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة مع اخلطة موا مة بضأأأأأأأأأأأأرورة الوفود ورحبت - 56
 حتقيق” وهنج والتنمية للسأأأكان الدويل املؤمتر عمل وبرنامج 2016 عا  يف أجري ال ي السأأأنوات الرباعي
 كما  ،2017-2014 للفرتة السأأأأابقة االسأأأأرتاتيجية اخلطة من املسأأأأتفادة والدروس “بعينها حمددة أهداف
 لكون القوي ودعمه ترحيبه عن الوفود من كبري  عدد وأعرب املوا مة  ه   ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة على الت كيد أعادوا
 املرأة ومتكني اجلنسأأأأأني بني املسأأأأأاواة يعكس ال ي - اإلنسأأأأأان حقوق على القائم النهج على ترتكز اخلطة

 على ولرتكيزها - املنزيل والعن  اجلنسأأأأأأأأأأأأأاين العن  ومنع النفاس مرحلة يف األمهات وفيات معدل وخفض

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10/Corr.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/14
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 وحقوق واإلجنابية اجلنسأأية الصأأحة جمايل   يف الصأأندوق عمل إطار يف والشأأباب واملراهقني والفتيات النسأأا 
 السوا   على واإلنساين اإلمنائي السياقني يف األسرة، تنظيم ذلك يف مبا اإلجناب،

 يف مبا املتحدة، األمم منظومة إصأأأأأأأالح جهود تراعي اخلطة ألن سأأأأأأأرورها عن كثرية  وفود وأعربت - 57
 املشأأأأأرتك والفصأأأأأل 2016 لعا  الرباعي لالسأأأأأتعراض وفقاً  العا ، األمني أعدها اليت اإلصأأأأأالح خطة ذلك
 األمم منظومة يف املنظمات مع الوثيق التعاون إىل الرامية باجلهود ورحبت االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية  اخلطة يف الوارد

 اإلمنائي السأأأأأأأأأأأأأأأياقني يف التعاون لتعزيز وذلك اجلسأأأأأأأأأأأأأأأور، ومد التقوقع، حاالت كسأأأأأأأأأأأأأأأر  أجل من املتحدة
 واإلنساين 

 مسأأتوى على بالربجمة يتعلق ما يف اخلطة تعتمد  ال ي املتمايز للنهج تقديرها عن الوفود وأعربت - 58
 النحو على وأولوياهتا، احتياجاهتا تلبية يف للبلدان مسأأاعدة تقدم على ينطوي وال ي حدة، على بلد كل

 وخاصأأأأة األمور، بزما  الوطنية اجلهات إمسأأأأاك حيرت  حنو وعلى الربامج من املسأأأأتفيدة البلدان حتّدد  ال ي
 لتقدم األولوية إعطا  على الصأأأأأأأأأأندوق الوفود وشأأأأأأأأأأّجعت الطوارئ  وحاالت اإلنسأأأأأأأأأأانية األزمات ظل يف

 املناخ لتغري خاص بوجه املعرَّضأأأأأأأأأأة وهي الصأأأأأأأأأأغرية، اجلزرية النامية الدول إىل املنطقة نطاق على املسأأأأأأأأأأاعدة
 تواجأأد لضأأأأأأأأأأأأأأأمأأأان الالز  والفين املأأأايل بأأأالأأأدعم اإلقليميأأأة دون مكأأأاتبهأأأا تزويأأأد وعلى الطبيعيأأأة، والكوارث
 اإلمنائية  األهداف حتقيق على البلدان وملساعدة امليدان يف الصندوق

 على الوطنية والقدرات املوظفني قدرات لتعزيز الصأأأأندوق يب هلا اليت باجلهود أخرى وفود ورحبت - 59
 الشأأأأأأأأأأأأأأائخة، اجملتمعات يف ذلك يف مبا السأأأأأأأأأأأأأأكانية، بالديناميات املتعلقة البيانات وتصأأأأأأأأأأأأأأني  وحتليل مجع
 قرارات الختاذ هبا االسأأأأأرتشأأأأأاد أجل من البيانات اسأأأأأتخدا  على الربامج من املسأأأأأتفيدة البلدان يسأأأأأاعد مما

 يف الكفا ة زيادة على الرتكيز اسأأأأأأأأتمرار   الوفود ه   والحظت اإلمنائية  والتدخالت السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات بشأأأأأأأأ ن
 جيريهما اللتني املخاطر إدارة تعزيز وعملية التغيري إدارة عملية خالل من والشأأأأأأأأأأأأأأأفافية واملسأأأأأأأأأأأأأأأا لة التنفي 

 ك لك،  الربناجمية  لألنشأأأطة األموال ختصأأأيص سأأأبل بشأأأ ن اجمللس أعضأأأا  مع احلوار واسأأأتمرار   الصأأأندوق،
 إىل املسأأأأأأأأأأأأأأأتندة الربامج ختطيط عمليات طريق عن األدا ، حتسأأأأأأأأأأأأأأأني إىل الرامية باجلهود الوفود ه   رّحبت
 أقوى  وغايات أهداف حتديد منها وبسبل والتقييم، والرصد النتائج على القائمة اإلدارة

 هاماً  شأأأاغالً  يشأأأكل األسأأأاسأأأية غري واملوارد األسأأأاسأأأية املوارد بني التوازن انعدا  اسأأأتمرار يزال وال - 60
 أكثر متويل وأساليب شراكات وإقامة ماحنيه، قاعدة توسيع إىل الصندوق الوفود ه   ودعت الوفود  لدى

 ه ا معاجلة أجل من اجلنوب، بلدان بني ما يف التعاون طريق وعن اخلاص القطاع مع ذلك يف مبا ابتكاراً،
 يهّدد أن ميكن الوفود، ه   حّ رت كما  وال ي، األسأأأأأأاسأأأأأأية غري واملوارد األسأأأأأأاسأأأأأأية املوارد بني االختالل

 الربامج من املستفيدة البلدان مجيع يف تواجد  ضمان على قدرته ويعرقل بواليته الوفا  على الصندوق قدرة
 الوفود ورحبت خاص  بشكل النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل إىل بالنسبة مقلق أمر وهو -

 الروابط تعكس توازناً  أكثر ميزانية ضأأأأأمان إىل والرامي 2018 لعا  املتكاملة للميزانية املقرتح باالسأأأأأتعراض
 املتحدة  األمم ملنظومة التابعة املنظمات مع
 فرص يف والرجل املرأة بني املسأأأأأأأأأأأأاواة بتحقيق التزامه على الت كيد معرض يف الوفود، أحد وأعرب - 61

 للسكان الدويل املؤمتر عمل وبرنامج بيجني عمل ومنها  وبإعالن اإلجنابية، الصحية الرعاية على احلصول
 ولكنه األسأأأأأأأأرة  وتنظيم والطفل األ  بصأأأأأأأأحة يتعّلق ما يف الطوعي االختيار ملبدأ التا  ت ييد  عن والتنمية،
 بتنفي  عضأأأأأأأأأو كدولة  ملز  غري أنه الوفد وأكد األسأأأأأأأأأرة  لتنظيم كوسأأأأأأأأأيلةً   اإلجهاض يقر ال أنه إىل أشأأأأأأأأأار
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 أمهية تزايد إزا  قلقه عن ذلك، على رداً  آخر، وفد وأعرب فيها  طرفاً  يكون ال اليت الصأأأأأأأأأأأأأأأكوك أحكا 
 ومبادئ التنفي ية املناقشأأأأأأات على يركز أن للمجلس ينبغي أنه الوفد وأكد اجمللس  يف املعيارية املناقشأأأأأأات

 املسأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة ويف 2016 لعا  السأأأأأأأأأأنوات الرباعي االسأأأأأأأأأأتعراض يف بالفعل عليها املتفق التنفي 
  2030 لعا 
 تقدم يف وذلك اإلنسأأأأأأأأأانية، السأأأأأأأأأياقات يف الصأأأأأأأأأندوق عمل أمهية على عديدة وفود وشأأأأأأأأأددت - 62

 ضأأعفاً  األشأأد الف ات احتياجات وتلبية اجلنسأأاين، للعن  والتصأأدي واإلجنابية، اجلنسأأية الصأأحة خدمات
 دعم ويف والتنمية اإلنسأأأاين العمل بني الصأأألة توطيد يف رئيسأأأي بدور يقو  الصأأأندوق أنّ  لوفودا ه   ورأت
 والالج ني للمهأأأاجرين اخلأأأدمأأأات تقأأأدم إىل الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق الوفود بعض ودعأأأا التكي   على القأأأدرة بنأأأا 

 أخرى وفود وشأأأأأأأجعت املضأأأأأأأيفة  احمللية اجملتمعات دعم وإىل املراهقات، فيهم مبن املتنّقلني، واألشأأأأأأأخاص
 زيادة إىل تسأأأأعى اليت البلدان يف األسأأأأرة وتنظيم واإلجنابية اجلنسأأأأية الصأأأأحة خدمات توفري على الصأأأأندوق
 وُوّجهت فيها  املتَّبعة الوطنية والدينية الثقافية الُنهج احرتا  مع األسأأأأأأأأأأأأأأأرية، القيم وتعزيز الوالدات معدالت

 الشأأأأأائخة  اجملتمعات احتياجات وتلبية للجميع الصأأأأأحية التغطية تعزيز يف للمشأأأأأاركة دعوة الصأأأأأندوق إىل
 الصأأأأأأأأأأأأحة خلدمات تقدميه إطار يف القسأأأأأأأأأأأأري اإلجهاض يف االخنراي لتفادي الصأأأأأأأأأأأأندوق   الوفود أحد ونّبه

 األسرة  وتنظيم واإلجنابية اجلنسية
 املدير وفاة على تعازيه تقدم ملعاودة اجمللس   بالنيابة التنفي ية املديرة شأأأأأأأأأأأأأأأكرت ذلك، على ورداً  - 63

 الصأأأأندوق أن وأّكدت أوسأأأأوتيميهني، باباتوندي د  للسأأأأكان، املتحدة األمم لصأأأأندوق السأأأأابق التنفي ي
 للفرتة اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة يف واملبيَّنة أوسوتيميهني السيد رؤية ُهد ى على السري مواصلة على عاز 

 االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأع يف الصأأأأأأندوق مع الوثيق اجمللس لعمل تقديرها عن وأعربت  2018-2021
 عمأل لتكيي  املوجَّهأأة الأأدعوات إىل وأشأأأأأأأأأأأأأأأأارت واليتهأأا  إىل اجمللس من املقأأّد  القوي وللأأدعم اجلأأديأأدة،

ه بالنأدا  ورّحبأت بلأد؛ بكأل اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأأة االحتيأاجات مع الصأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق  للموارد املقأّد  التمويل لزيادة املوجَّ
 من أكرب قدر حتقيق إىل الوفود دعوة وأقرت السأأأأأأأأأأنوات  املتعدد بالتمويل املتعلقة والتعهدات األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية

 شأأأأأأراكات أنّ  على الوفود بت كيد رحبت كما  املخاطر، إدارة حتسأأأأأأني وإىل والشأأأأأأفافية واملسأأأأأأا لة االتسأأأأأأاق
 الظروف تعكس حبيث ُصممت االسرتاتيجية اخلطة أن للمجلس وأّكدت النتائج  لتحقيق حمرك الصندوق
 وتسأأأأأأأرتشأأأأأأأد واحلقوق النتائج على قائم هنج على ترتكز الوقت، نفس يف وأهنا، املتغرية واإلنسأأأأأأأانية اإلمنائية
 اليت املسأأأأاعدة وترتكز  2030 لعا  املسأأأأتدامة التنمية وخبطة والتنمية للسأأأأكان الدويل املؤمتر عمل بربنامج
 خضأم يف الكارييب البحر مبنطقة أملّت اليت ةكتلك اإلنسأانية واألوضأاع األزمات ظل يف الصأندوق يقدمها
 اجلديدة  االسرتاتيجية اخلطة على إيرما  إعصار

 األسأأاس تشأأكل تزال ال األسأأاسأأية املوارد أن على اجمللس بت كيد بالنيابة التنفي ية املديرة ورّحبت - 64
 عمله خلطة بالنسأأأأأأأأبة األمهية بالغة وأهنا الربامج، من املسأأأأأأأأتفيدة البلدان مجيع يف الصأأأأأأأأندوق لوجود الوطيد

 بغية االبتكارية، والشراكات االبتكاري التمويل نطاق وتوسيع توفري إىل الصندوق وسيسعى االسرتاتيجية 
 البلدان ملسأأأأأاعدة اجمللس دعم على الصأأأأأندوق حصأأأأأل السأأأأأكانية، بالديناميات يتعلق ما ويف أعماله  دعم
 احلاالت من وجبعله الناسور مبعاجلة الصندوق التزا  على وشددت السكان  شيخوخة مس لة معاجلة على

صأأأأأأأأأأأأأة للموارد التوازن إلعادة الوفود توليها اليت الكربى باألمهية ورّحبت النامية  البلدان يف النادرة  املخصأأأأأأأأأأأأأّ
 بني الصأأأأأأأألة تعزيز يف الصأأأأأأأأندوق يؤديه ال ي احلاسأأأأأأأأم وللدور والُقطرية، اإلقليمية وامليزانيات املقر مليزانيات

 تنفي  يقبل ال الصندوق أن وأكدت احلقوق  على قائم هنج اتباع إىل السعي ويف والتنمية ايناإلنس العمل
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 بربنامج بالكامل يسأرتشأد فعمله القبيل؛ ه ا من برنامج أي يف يشأارك وال القسأري لإلجهاض برنامج أي
 دولياً  عليها املتفق اإلنسان حقوق ومبادئ والتنمية للسكان الدويل املؤمتر عمل
 بلدان إىل إضافية مالية خمصصات قّد  الصندوق أنّ  إىل الصندوق يف الربامج شعبة مدير وأشار - 65

صأأأات، ه   شأأأ ن من إن وقال إيرما  إعصأأأار مواجهة إطار يف الكارييب البحر منطقة  أتاحتها اليت املخصأأأّ
 تكفل أن األسأأأأأاسأأأأأية، وغري األسأأأأأاسأأأأأية املوارد بني التوازن انعدا  معاجلة إىل السأأأأأاعني املاحنني من جمموعة
 مسأامهات ُخصأّصأت أنه وأوضأح األزمة  فرتة خالل بفعالية العمل يف املنطقة يف الُقطرية املكاتب اسأتمرار

 التوفري سأأأأأأأيتيح مما للسأأأأأأأكان، املتحدة األمم لصأأأأأأأندوق التابع الطوارئ لصأأأأأأأندوق املاحنون قّدمها إضأأأأأأأافية،
 لدعم الالزمة الربامج موارد مجيع من املائة يف 6 نسأأأأأأأبة الصأأأأأأأندوق وسأأأأأأأيوّفر للمنطقة  لإلمدادات املسأأأأأأأبق
 املسأأأأأأأأأأأأاعدات برامج تكون ب ن الصأأأأأأأأأأأأندوق التزا  للوفود الربامج شأأأأأأأأأأأأعبة مدير وأّكد األزمة  خالل املنطقة
 االعتبار يف يؤخ  الشأأأأأائخون السأأأأأكان يواجهه ال ي التحدي أن إىل وأشأأأأأار الوطنية  اجلهات إىل موجَّهة

نفَّ ة الُقطرية الربامج يف
ُ
 اخلطة وضأأأأأأأأأأأأأأأعت ك لك،  املسأأأأأأأأأأأأأأأ لة؛ ه   معاجلة إىل تسأأأأأأأأأأأأأأأعى اليت البلدان يف امل

 حسأأأأأأأأأأأأأأأب مصأأأأأأأأأأأأأأأمماً  للتنفي  وهنجاً  اجلزر، من جزيرة كل  لتصأأأأأأأأأأأأأأأني  حمّدداً  هنجاً  اجلديدة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية
 حدة  على جزيرة بكل اخلاصة االحتياجات

 الصأأأأأأندوق بني الوثيق والتنسأأأأأأيق املتينة العمل عالقة على ةاإلدارة  التنفي ية املديرة نائب وشأأأأأأّدد - 66
 يف املبيّأن ني واإلصأأأأالح االتسأأأأاق مبدأ ي بتنفي  الصأأأأندوق التزا  وعلى املتحدة، األمم منظومة يف والشأأأأركا 

 اليت للتحديات منه وإدراكاً  لإلصأأأأأأأأأالح  العا  األمني وخطة 2016 لعا  السأأأأأأأأأنوات الرباعي االسأأأأأأأأأتعراض
 حبسأأأأأأن تتسأأأأأأم التغيري إلدارة عمليةً  الصأأأأأأندوق ينّف  العملية، ه   يسأأأأأأم ال ي وللتعقيد التغيري إدارة تواجه

 بإطالع الصأأأأندوق وسأأأأيقو  بتوفريها  العملية ه   تع د اليت الفرص وتعّظم واالتسأأأأاق والتماسأأأأك التوقيت
 العأأاديأأة ورةالأأد يف وذلأأك التغيري، إدارة عمليأأة يف احملرز بأأالتقأأد  يتعلق مأأا يف التطورات آخر على اجمللس
  2018 لعا  األوىل
 األمم لصأأأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأأأأع بشأأأأأأأأأ ن 2017/23 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 67

  2021-2018 للفرتة للسكان املتحدة
 املتحدة األمم لصأأأندوق املتكاملة امليزانية وضأأأع بشأأأ ن 2017/24 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 68

  2021-2018 للفرتة للسكان
  

 للس ج  المتحدة األمم لصندو  المنظم بجلتمويل المتعلق الحوار - تجسعج 
 املقدمة املسأأامهات بشأأ ن للسأأكان املتحدة األمم صأأندوق تقرير بالنيابة التنفي ية املديرة عرضأأت - 69
 املقبلة وللسأأأأأأأأأأأأأأأنوات 2017 لعا  اإليرادات وتوقعات الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق ه ا إىل وغريهم األعضأأأأأأأأأأأأأأأا  الدول من
 املتعلق للحوار عرضأأأأأأأا االسأأأأأأأرتاتيجية والشأأأأأأأراكات االتصأأأأأأأاالت مدير قد  حني يف  ،DP/FPA/2017/11ة

 املنظم  بالتمويل
 مع الفكرة ه   يف للبحث الكامل دعمها عن وأعربت متويل اتفاق وضأأأأأع بفكرة الوفود ورحبت - 70

 - املتحدة األمم منظمات فرادى وليس التمويل، اتفاق على العا  األمني يشأأأأرف أن واقرتحوا الصأأأأندوق 
 مع املوا مة الصأأأأأأأأأأأأأندوق هبا حيقق أن ميكن اليت الكيفية بشأأأأأأأأأأأأأ ن التفاصأأأأأأأأأأأأأيل من مزيد تلز  احلالة ه   ويف

 اليت األسأأأأاسأأأأية املوارد خالل من سأأأأيما ال للصأأأأندوق، اجليد التمويل أمهية على الوفود وشأأأأددت االتفاق 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/11
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 مرونة، أكثر آخر متويل مورد وجود ضأأأأأأرورة إىل البعض وأشأأأأأأار والتشأأأأأأغيلية  املعيارية أهدافه حتقيق له تتيح
 معأا  العمأأل على حوافز املتحأأدة األمم منظمأأات تعطي الوكأأاالت بني مشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة متويأأل آليأأة سأأأأأأأأأأأأأأأيمأأا وال

 املتعلق احلوار يف املاحنة اجلهات من طائفة مع فردي بشأأأأأأأأأكل االخنراي على الصأأأأأأأأأندوق الوفود وشأأأأأأأأأجعت
 بالتمويل 

 بشأأ ن ذلك يف مبا الثغرات، عن تفاصأأيل طلبت ولكنها اإللكرتونية البوابة جبدوى الوفود ورحبت - 71
 مع جنب إىل جنبا يسأأأأأري أن ينبغي الصأأأأأندوق متويل إصأأأأأالح أن والحظت السأأأأأفر  نفقات مثل اإلنفاق،

 بتمويأأل التعهأأدات زيأأادة عن لإلعالن الفرصأأأأأأأأأأأأأأأأة الوفود واغتنمأأت احلوكمأأة  إصأأأأأأأأأأأأأأأالح إىل الراميأأة اجلهود
 عن سأأُتمول اليت املها  املسأأتقبلية، التمويل حوارات يف الصأأندوق، حيدد أن الوفود أحد وطلب الصأأندوق 

 اليت األنشأأأطة متويل كيفية  تبيان مع األخرى، ‘احملايدة’ التمويل ومصأأأادر األسأأأاسأأأية التمويل مصأأأادر طريق
 تشأأأأأأأأأأأري أن وطلب املتحدة؛ األمم إصأأأأأأأأأأأالح بشأأأأأأأأأأأ ن العا  األمني لتقرير وفقا ككل،  املنظومة بنطاق تتعلق

 إطار يف األموال ختصأأأأأأأأأيص يف األولوية إلعطا  الصأأأأأأأأأندوق يتبعها اليت الطريقة إىل املقبلة السأأأأأأأأأنوية التقارير
 فهم يتضأأأأح حىت للصأأأأندوق املالية احلالة عن التفاصأأأأيل من مزيد تقدم أيضأأأأا وطُلب االسأأأأرتاتيجية  اخلطة
 على يسأأأاعد أن اجمللس أعضأأأا  مع الوثيق التفاعل هل ا وميكن سأأأدها؛ يتعني اليت للثغرات األعضأأأا  الدول

 الشراكات  يف الصمود على القدرة بنا 
 أكثر ميزانية أهداف بتحديد مسحت أهنا إىل مشأأأأأأأأأأأأأأأريا بامليزانية، التنفي ي اجمللس رئيس ورحب - 72

 ألن التمويل، يف للثغرات اجمللس أعضأأأأأا  فهم يتحسأأأأأن أن إىل احلاجة على وشأأأأأدد املسأأأأأتقبل  يف طموحا
 على اجمللس أعضأأا  مسأأاعدة ويف املوارد لتعب ة الصأأندوق يب هلا اليت اجلهود يف رئيسأأيا عنصأأرا يشأأكل ذلك
 من احلد إىل ميةالرا الصندوق جهود وكانت االسرتاتيجية  اخلطة لدعم إضافية مسامهات إىل احلاجة تقرير
 مكاسأأأأأأأب على الت كيد ومع وأولوياهتا  امليزانية ثغرات حتديد يف مفيدة خطوة املواضأأأأأأأيعية الصأأأأأأأناديق عدد

 أعضأأأأأا  مجيع دعوة على الصأأأأأندوق   شأأأأأجع الربامج، من املسأأأأأتفيدة البلدان لتشأأأأأمل املاحنني قاعدة توسأأأأأيع
 يتعلق فيما املصأأأألحة أصأأأأحاب مجيع مع التعاون وعلى األسأأأأاسأأأأية املوارد أجل من املوارد تعب ة عند اجمللس
 املقرتح  التمويل باتفاق

 املوارد من املائة يف 95 أن إىل أشأأأأار االسأأأأرتاتيجية، والشأأأأراكات االتصأأأأاالت شأأأأعبة ملدير رد ويف - 73
ة دولة 13 متوهلا للصأأندوق األسأأاسأأية  أنشأأطة على منها جز ا الصأأندوق أنفق األعضأأا ، الدول من مسأأامه 

 مجع تكالي  من احلد أجل من الصأندوق مع العمل اجمللس أعضأا    وناشأد املطاف  هناية يف األموال مجع
 وشأأأأأدد الربناجمية  لألنشأأأأأطة املوارد من مزيد ختصأأأأأيص يتسأأأأأى حىت املقرتح، التمويل اتفاق بفضأأأأأل األموال

 حشأأأأأأأأأد يف املتبقية الفجوة وتتمثل السأأأأأأأأأنوات  املتعددة بالتعهدات وتقيدها املاحنة اجلهات التزا  أمهية على
 على العائد إزا  بالقلق البلدان ه   تشأأعر إذ الربامج، من املسأأتفيدة البلدان من األسأأاسأأية للموارد التمويل

 وجود تكفل األسأأأأأأأاسأأأأأأأية املوارد يف الربامج من املسأأأأأأأتفيدة البلدان مسأأأأأأأامهات أن املدير وأكد االسأأأأأأأتثمار 
 األسأأأأأأأاسأأأأأأأية غري املوارد تكفي وال القطري  الصأأأأأأأعيد على فوائد، من ذلك على يرتتب ما مع الصأأأأأأأندوق،

 على العا  األمني اقرتحه ال ي التمويل اتفاق يركز وبينما النتائج  وحتقيق الصأأندوق وجود لضأأمان وحدها
 يسأأأأأأأأأأأأتبعد ال مقرتحان لكنهما حدة، على وكالة بكل يتعلق الصأأأأأأأأأأأأندوق مقرتح فإن املواضأأأأأأأأأأأأيعي، التمويل
 العا   األمني مقرتح من عديدة جوانب يشأأأأمل للصأأأأندوق املواضأأأأيعي التمويل أن إىل نظراً  اآلخر، أحدمها
 عن الوكاالت بني املشأأأرتك التمويل من ت يت األسأأأاسأأأية غري الصأأأندوق موارد من كبرية  نسأأأبة أن إىل وأشأأأار
 إىل تصأأأأأأأأأأأأل اليت الفجوة إىل االنتبا  ولفت العا   األمني مقرتح سأأأأأأأأأأأأيعزز  ما وه ا املشأأأأأأأأأأأأرتكة، الربجمة طريق
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 التمويل هيكل أن إىل أشأأأأأأأأأأأأأأأار بينما إنسأأأأأأأأأأأأأأأانية، ألغراض التمويل هدف بتحقيق يتعلق فيما املائة يف 71
 وناشد التمويل  موارد خالل من اسرتاتيجية أكثر بطريقة الثغرات معاجلة على يساعد أن ش نه من املقرتح
 بينها  وفيما اجمللس دورات خالل بالتمويل املتعلقة احلوارات متويل مواصلة اجمللس أعضا 

 املتعلقة احلوارات تواتر لتحديد اجمللس مع سأأأأيعمل الصأأأأندوق أن بالنيابة التنفي ية املديرة وأفادت - 74
 كبرية  نسأأأأأأبة ُخصأأأأأأصأأأأأأت واحدة، عضأأأأأأو دولة من التمويل قطع ضأأأأأأو  ويف وحمتواها  املقبلة املنظم بالتمويل

 اإلنسأأأأأانية الصأأأأأناديق ه   حمل حيل أن إىل املتحدة األمم صأأأأأندوق ويسأأأأأعى اإلنسأأأأأاين؛ املنظمة لصأأأأأندوق
 االسأأأأأتعراض إطار يف الصأأأأأندوق يب هلا اليت اجلهود وسأأأأأتواصأأأأأل اإلنسأأأأأانية  واحلاالت لألزمات لالسأأأأأتجابة

 تعزيز وسأأأأأأأأيكون التمويل  وملصأأأأأأأأادر للثغرات أفضأأأأأأأأل فهم لتوفري امليزانية صأأأأأأأأورة حتسأأأأأأأأني للموارد الشأأأأأأأأامل
 اخلطة إطار يف الصأأأأندوق عمل عليها يرتكز اليت الرئيسأأأأية املواضأأأأيع نيب من االبتكار ومواصأأأألة املكاسأأأأب

 عمليات طريق عن ‘بالتمويل جدارة’ أكثر نفسأأأأأأه الصأأأأأأندوق وسأأأأأأيجعل  2021-2018 االسأأأأأأرتاتيجية
 الرشأأأأأيدة، واإلدارة والتقييم، الرصأأأأأد عمليات من وسأأأأألسأأأأألة والشأأأأأفافية، املسأأأأأا لة وتعزيز املنتظمة، التدقيق
 وحتليلها  البيانات مجع وحتسني

 لصأأأأأأأأأندوق املنظم بالتمويل املتعلقة احلوارات بشأأأأأأأأأ ن 2017/25 القرار التنفي ي اجمللس واعتمد - 75
 للسكان  املتحدة األمم

  
 الصلة ذات والمسجئل القطرية البرام  - عجشرا   

 قطريا برناجما 20 عن عامة حملة للسأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأندوق بالنيابة التنفي ية املديرة قدمت - 76
 اهلأادئ، احمليط يف اجلزريأة للبلأأدان اإلقليمي دون الربنأامج ذلأك يف مبأا إلقرارهم، اجمللس على معروضأأأأأأأأأأأأأأأني

 قطرية  برامج تسعة متديدات عن فضال
 لكل اهلادئ واحمليط آسأأأأأيا ملنطقة القطرية الربامج اإلدارة  ةلشأأأأأؤون التنفي ية املديرة نائبة وقدمت - 77
 اإلقليمي دون والربنامج النكا، وسأأأأأأأأأأأأأأأري اجلديدة، غينيا وبابوا وباكسأأأأأأأأأأأأأأأتان، ونيبال، وميامنار، اهلند، من

 وشأأأأأأرق العربية، للدول القطرية الربامج اإلقليميون الصأأأأأأندوق مدرا  وقد  اهلادئ  احمليط يف اجلزرية للبلدان
 وغرب الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا الوسطى، وآسيا الشرقية وأوروبا األفريقي، واجلنوب أفريقيا

 واجلمهورية وكوسأأأأأتاريكا، فاسأأأأأو، وبوركينا القوميات ، املتعددة - ةدولة بوليفيا من لكل - أفريقيا ووسأأأأأط
 وأوكرانيا والسأأأودان، والصأأأومال، ونيجرييا، وقريغيزسأأأتان، وغينيا، وغابون، مولدوفا، ومجهورية الدومينيكية،

 الدميقراطية، الكونغو ومجهورية بوروندي، من لكل القطرية الربامج متديدات عن فضأأأأأأأأأأال فلسأأأأأأأأأأطني، ودولة
 السورية  العربية واجلمهورية السودان، وجنوب أفريقيا، وجنوب وليربيا، وليسوتو، االستوائية، وغينيا
 املناطق  يف الصأأأأأأأأندوق يقدمها اليت للمسأأأأأأأأاعدة القوي دعمهم مواصأأأأأأأألة اجمللس أعضأأأأأأأأا  وأعلن - 78

 أن إىل ويقرها اجمللس ليناقشأأأأأأأأأأأأأأأها القطرية براجمها ومتديدات القطرية براجمها تعرض اليت البلدان وأشأأأأأأأأأأأأأأأارت
 كامال  ت ييدا احلكومات ه   وتؤيد منها، كل  حكومة مع الوثيق بالتعاون القطرية الربامج وضأأأأع الصأأأأندوق
 وأكدت األسأأأرة  وتنظيم واإلجنابية اجلنسأأأية الصأأأحة جمايل يف بلداهنا يف الصأأأندوق هبا ُكل   اليت األنشأأأطة

 األولويات مع تاما اتسأأأأاقا تتسأأأأق اإلقليمي، دون الربنامج ذلك يف مبا ،20 الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ القطرية الربامج مجيع أن
 اخلاص القطرية اإلمنائية للمسأأأأأاعدة املتحدة األمم وإطار الوطين، الصأأأأأعيد على احملدد النحو على الوطنية،

 الوفود مجيع وأكدت الوطين  الصعيد على املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف تساهم كما  منها، بلد بكل
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 املتحدة األمم لصأأأأأأأندوق واإلقليمية القطرية املكاتب من بدعم 2030 وخطة األهداف تنفي  بصأأأأأأأدد أهنا
 للسكان 

 بوليفيا من: لكل القطرية الربامج وثائق ،2014/7 لقرار  وفقا وأقر، التنفي ي اجمللس واسأأأتعرض - 79
  ،DP/FPA/CPD/BFA/8ة فأأاسأأأأأأأأأأأأأأأو وبوركينأأا  ،DP/FPA/CPD/BOL/6ة القوميأأات  املتعأأددة - ةدولأأة

 وغأابون  ،DP/FPA/CPD/DOM/6ة الأدومينيكيأة واجلمهوريأة  ،DP/FPA/CPD/CRI/5ة وكوسأأأأأأأأأأأأأأأتأاريكأا
  ،DP/FPA/CPD/IND/9ة واهلأأأنأأأأأأأأد  ،DP/FPA/CPD/GIN/8ة وغأأأيأأأنأأأيأأأأأأأأا  ،DP/FPA/CPD/GAB/7ة

 وميأأأأامنأأأأار  ،DP/FPA/CPD/MDA/3ة امولأأأأدوفأأأأ مجهوريأأأأةو   ،DP/FPA/CPD/KGZ/4ة وقريغيزسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأان
  DP/FPA/CPD/NGA/8ة ونيجرييأأأأأأأأا  DP/FPA/CPD/NPL/8ة ونيبأأأأأأأأال  DP/FPA/CPD/MMR/4ة

 والصأأأأأأأأأأأأأأأومال  ،DP/FPA/CPD/PNG/6ة اجلديدة غينيا وبابوا  ،DP/FPA/CPD/PAK/9ة وباكسأأأأأأأأأأأأأأأتان
 /DP/FPA/CPDة والسأأأأأأأأأأأأأودان  ،DP/FPA/CPD/LKA/9ة النكا وسأأأأأأأأأأأأأري  ،DP/FPA/CPD/SOM/8ة

SDN/9،  ة وأوكرانيأأأأاDP/FPA/CPD/UKR/3،   ة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني دولأأأأةوDP/FPA/CPD/PSE/6،  ووثيقأأأأة 
   DP/FPA/CPD/PIC/6ة اهلادئ احمليط يف اجلزرية للبلدان اإلقليمي دون الربنامج

 الكونغو مجهورية من لكل القطرية للربامج واحدة سأأأأأأأنة ملدة األول بالتمديد علما اجمللس وأحاي - 80
 متديداً  وأقر السورية، العربية واجلمهورية السودان، وجنوب وليربيا، وليسوتو، االستوائية، وغينيا الدميقراطية،

نة ملدة الثالث والتمديد أفريقيا، جلنوب القطري للربنامج شأأأأأأأأأأأأأأأهراً  15 ملدة  القطري للربنامج واحدة سأأأأأأأأأأأأأأأ
 الوثيقأأأأأة يف الوارد النحو على لليمن، القطري للربنأأأأأامج سأأأأأأأأأأأأأأأنتني ملأأأأأدة الثأأأأأالأأأأأث والتمأأأأأديأأأأأد لبورونأأأأأدي،

   DP/FPA/2017/13ة
  

 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب الخجص الجزء  
 

 للفترة المشجريع خدمجت لم تب االستراتيجية والخطة التنفي ية المديرة بيج  - عشر حجد 
2018-2021 

 االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة عرضأأأأأأأأأأأأت اجمللس، إىل املشأأأأأأأأأأأأاريع خدمات ملكتب التنفي ية املديرة بيان يف - 81
 السأأأأنتني لفرتة املكتب ميزانية وتقديرات واملرفقات ، DP/OPS/2017/5ة 2021-2018 للفرتة للمكتب
 بش ن وامليزانية اإلدارة شؤونل االستشارية اللجنة وتقرير واملرفقات ، DP/OPS/2017/6ة 2018-2021
 عن السأأأأأأأأأأنوي اإلحصأأأأأأأأأأائي والتقرير  DP/OPS/2017/7ة 2021-2018 للفرتة املكتب ميزانية تقديرات
 االسأأأأرتاتيجية اخلطة أن وأكدت   DP/OPS/2017/8ة 2016 املتحدة، األمم منظومة مشأأأأرتيات أنشأأأأطة
 املشأأأأأأأأاورات وعلى ،2017-2014 االسأأأأأأأأرتاتيجية للخطة املدة منتصأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأتعراض على تنبين اجلديدة
 خدمات مكتب والية مع وباالتساق وخارجها  املتحدة األمم داخل والشركا  التنفي ي اجمللس مع الوثيقة

 اخلدمات على اجلديدة االسأأأأأأأرتاتيجية تركز املسأأأأأأأتدامة، التنمية وأهداف األسأأأأأأأاسأأأأأأأية والكفا ات املشأأأأأأأاريع
 التحديد، وجه وعلى املالية  واإلدارة البشأأأرية، واملوارد املشأأأاريع، وإدارة والشأأأرا ، التحتية، البى يف الشأأأاملة
 كفا ة؛  أكثر إداري دعم خدمات إتاحة ةأ  أهداف: الثةث حتقيق إىل اجلديدة االسأأأأأأأرتاتيجية ه   تسأأأأأأأعى

 األوسع اجلهود دعم ة   و التقنية؛ اخلربة بفضأل فعالية أكثر حلول تقدم على الشأركا  مسأاعدة ةب  و
 طريق عن االبتكار، طليعة يف املشاريع خدمات مكتب ويوجد  2030 عا  خطة حتقيق إىل الرامية نطاقا
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 كما  البلدان، من العديد يف االبتكار مراكز إنشأأأأأأا  على واملسأأأأأأاعدة باالبتكار املعنية اجلهات مع التنسأأأأأأيق
 التكنولوجيا  قوة يف ثورة إحداث على يركز
 االسأأأأأأأأرتاتيجية ترسأأأأأأأأي  تعزيز يف سأأأأأأأأاعدت القوية املالية املكتب موارد أن التنفي ية املديرة وأبرزت - 82

 نطاقها وتوسأأأأيع وتنسأأأأيقها وخدماته هيكله تشأأأأكيل إلعادة متواصأأأألة عملية بصأأأأدد املكتب وإن اجلديدة 
 واألمن السأألم برامج سأأيما ال املتحدة، األمم منظومة خدمة ولتحسأأني املصأألحة، أصأأحاب مطالب لتلبية
 نطاق على اجلنسأأني بني املسأأاواة حبملة املكتب ويلتز  املخاطر  حدة من والتخفي  املنظومة، نطاق على

 التشأأأأأأأأأأغيلية حافظته يف املرأة متثيل نقص ملعاجلة إجرا ات يتخ  كما  ،2030 حبلول املتحدة األمم منظومة
 الشأأأأأأركا  مع الوثيق التعاون خالل من وأثرها مشأأأأأأاريعها نوعية تعزيز على أيضأأأأأأا حريصأأأأأأة واملنظمة العاملية 
 أجل من املتحدة األمم مشرتيات يف هنجه املشاريع خدمات مكتب وحّسن الصمود  على القدرة لضمان
 اجلديدة االسرتاتيجية وتشدد كفا ة   أكثر املتحدة األمم مشرتيات جلعل املستدامة املشرتيات على الرتكيز
 يف املتحدة األمم هنج وجعل الربامج من املستفيدة البلدان يف الشرا  ممارسات بتحسني املكتب التزا  على

 استدامة  أكثر الشرا 
 يف املكتب نظمهما الل ين البنا  واحلوار التشأأأأأأأاورية للعملية تقديرهم عن اجمللس أعضأأأأأأأا  وأعرب - 83
 للمكتب واسأأأأأأأأرتاتيجيا مسأأأأأأأأتداما اجتاها اخلطة وحتدد  2021-2018 االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأأأع إطار

 أفضأأأل تبادل مواصأأألة على املكتب   اجمللس أعضأأأا  وشأأأجع املسأأأتفادة  والدروس التقنية خربته إىل وتسأأأتند
 مع تتسأأق االسأأرتاتيجية أن يالحظوا أن سأأرورهم دواعي من وكان واسأأع  نطاق على واخلربات املمارسأأات

 لإلصأأالح  العا  األمني ورؤية 2016 لعا  سأأنوات أربع كل  جيري ال ي واالسأأتعراض ،2030 عا  خطة
 للتعاون جديدة سأأأبل وإجياد اإلصأأأالح خطة حتقيق يف بنشأأأاي يسأأأاهم املكتب أن يروا أن على وحيرصأأأون

 لألمم ‘العاملي النهج’ وباعتماد األهداف الثالثي بنهجه سأأأأأأأأأرورهم عن وأعربوا املتحدة  األمم منظومة مع
 املتحدة، األمم منظمات مع وخصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأا الشأأأأأأأأأراكات، على االسأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة برتكيز ورحبوا املتحدة 
 االبتكار جتا  ناف ة مبثابة لتكون القطري، املسأأأأأتوى على سأأأأأيما ال والفعالية، الكفا ة لتعزيز أداة بوصأأأأأفها

 للوقاية  وحمركا
 املراعية النُهج على الضأأأأأأأأأأأأأو  تسأأأأأأأأأأأأألط اجلديدة االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية ألن سأأأأأأأأأأأأأرورها عن الوفود وأعربت - 84

 بنشأأاي املرأة إشأأراك أمهية على وشأأددت للمكتب، التشأأغيلية الطموحات من كجز   اجلنسأأانية لالعتبارات
 ومشل املنظمة  داخل اجلنسأأأأأأأأني بني التوازن وحتقيق الواقع أرض على املشأأأأأأأأاريع خدمات مكتب أعمال يف

 مواصأأأأأأألة على املكتب الوفود وشأأأأأأأأجعت عمله  يف اإلنسأأأأأأأأان حقوق على قائم هنج اتباع إىل الدعوة ذلك
 البلدان وأعربت الصأأأأأأدد  ه ا يف الشأأأأأأراكات على وأثنت تغيري، عوامل الشأأأأأأباب يصأأأأأأبح أن يف اإلسأأأأأأها 

 املشأأأأأأأأأأأأأأاريع إدارة يف اخلدمات توفري طريق عن املكتب يقدمه ال ي للدعم تقديرها عن الدخل املتوسأأأأأأأأأأأأأأطة
 مواصلة على املكتب الوفود وشجعت املخاطر  من واحلد والرشيدة، املبسطة الشرا  وعمليات املستدامة،

 النتائج، حتقيق على قدرته وتعزيز اخلاص، والقطاع احلكومة من التمويل على للحصأأأأأأأأأأأأأأأول كحافز  العمل
 التسأأأأأأأأأأأأأأأعري يف سأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات من يتبعأأأأأه ملأأأأأا دوري تنقيح وإجرا  املبتكرة، التمويأأأأأل هنُج يف واالخنراي
 التكالي   واسرتداد

 ودعمت الشفافية، جمال يف وتفوقه املشاريع خدمات ملكتب القوي املايل بالوضع الوفود ورحبت - 85
 امليزانية تقديرات يف بالشأأأفافية ورحبت  2019-2018 السأأأنتني لفرتة صأأأفرية صأأأافية إيرادات اسأأأتهدافه

 يف التشأأأأأأأأأأغيلي االحتياطي حتليل وطلبت التنفي ي  اجمللس رقابة يسأأأأأأأأأأرت اليت املوجزة، الصأأأأأأأأأأيغة يف الواردة
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 اإلمنأأائيأة  املتحأأدة األمم منظومأأة نطأأاق على الشأأأأأأأأأأأأأأأرا  معأأايري موا مأأة وتوقعأأت الالحقأأة، امليزانيأأة تقأأديرات
 العمليات بتعزيز الكفيلة املشأأأاريع خدمات مكتب اسأأأتثمارات تفاصأأأيل على لالطالع دعوة هناك وكانت

 املشأأأأأأاريع خدمات مكتب الوفود وشأأأأأأجعت الالحقة  امليزانية تقديرات يف حتديثها مع املوظفني، وكفا ات
 يدر  وأن األدا ، معايري بشأأأأأأأأ ن وامليزانية اإلدارة لشأأأأأأأأؤون االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارية اللجنة لتوصأأأأأأأأية االسأأأأأأأأتجابة على

 خدمات ملكتب ال ايت التمويل منوذ  أن على وشأأأأأأددت الالحقة  امليزانية تقديرات يف مفصأأأأأألة معلومات
 اخلطة بشأأأدة التنفي ي اجمللس أعضأأأا  وأيد لإلصأأأالح  العا  األمني خطة يف دورا يؤدي أن ميكن املشأأأاريع

 الدورة  يف اعتمادها إىل وتطلعوا ،2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية،
 املكتب أن التنفي ي للمجلس املشاريع خدمات ملكتب التنفي ية املديرة أكدت ذلك، على ورداً  - 86

 ركز املكتب إن وقالت املتحدة  األمم منظمات مع التعاون زيادة أجل من الفرص اسأأأتكشأأأاف سأأأيواصأأأل
 األمم أن على شأأأأأأأأأأأأأأأددت ولكنها املنظومة، نطاق على 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة تنفي  على

 القطاع مع التعاون خالل من ذلك يف مبا األهداف، قيقلتح خمتلفة سأأأأأأأأأأأبل اسأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأاف عليها املتحدة
 دفع يف رئيسأأأأأأأأأأأأيا دورا املتقدمة التكنولوجيات تؤدي أن وميكن االبتكار  وحتفيز املخاطر وتقاسأأأأأأأأأأأأم اخلاص
 إشراك على املكتب عمل على الضو  وسلطت أكرب  وت ثري أقل بتكلفة احملتاجني، لصاح االبتكار عجلة

 شأأأأراكات إلقامة يسأأأأعى املكتب أن والحظت املتحركة، والرسأأأأو  واملوسأأأأيقى األلعاب خالل من الشأأأأباب
 احلضأأأأأأأأأأأأأرية  التنمية خلطة دعما التحتية البى أنشأأأأأأأأأأأأأطة يف الصأأأأأأأأأأأأأمود على أكرب قدرة بنا  أجل من جديدة

 اإلداري، اإلصأأأالح جمال يف جهود من يب له ما عن التنفي ي اجمللس إىل تقارير  تقدم املكتب وسأأأيواصأأأل
 وكان الربامج  إطار ويف الداخلي الصأأأأأأأأأأأعيد على 2030 عا  حبلول اجلنسأأأأأأأأأأأني بني التكافؤ بتحقيق ويلتز 

 الصأأأغرية اجلزرية للدول أفضأأأل خدمة تقدم سأأأبل الشأأأركا ، ومع هيكلي حنو على بنشأأأاي، يلتمس املكتب
 تشأأأأغيلي احتياطي ت مني على حريص املكتب إن وقالت املناخ  لتغري األمامية اخلطوي على وغريها النامية
 ميكن اليت النتائج إجناز على واألدلة والشأأأأأفافية قوية، مالية حالة جانب إىل املخاطر، إدارة حتسأأأأأني لكفالة

 الشركا   عليها يعول أن
 خدمات ملكتب االسأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأأأأأع بشأأأأأأأأأأ ن 2017/26 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 87

  2021-2018 للفرتة املشاريع
 للفرتة املشاريع خدمات مكتب ميزانية تقديرات بش ن 2017/27 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 88

2018-2021  
  

 المشترك الجزء  
 

 واإلدارة الميزانية وشؤو  المجلية، الشؤو  - عشر ثجني
 الربنأأأامج تقرير عرض اإلمنأأأائي املتحأأأدة األمم برنأأأامج يف اإلداريأأأة اخلأأأدمأأأات مكتأأأب مأأأدير توىل - 89

  املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأأرا  أنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأة عن املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع خأأأدمأأأات ومكتأأأب السأأأأأأأأأأأأأأأكأأأان وصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق اإلمنأأأائي
 اإلمنأأأأأأائي، الربنأأأأأأامج يف والعمليأأأأأأات املوردين اختيأأأأأأار مكتأأأأأأب مأأأأأأدير وتوىل   DP-FPA-OPS/2017/1ة

 خدمات فرع ورئيس املشأأاريع، خدمات مكتب يف نيويورك مكتب عن املسأأؤول واملوظ  العا  واملسأأتشأأار
 خلص اليت الرئيسأأية واالسأأتنتاجات التقرير عليها ركز اليت اجملاالت عرض السأأكان، صأأندوق يف املشأأرتيات

 منهم  كل    منظمة منظور من وذلك إليها،
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 إذا ما بشأأأأأأأ ن توضأأأأأأأيحا التنفي ي اجمللس أعضأأأأأأأا  أحد التمس جرت، اليت الوحيدة املداخلة ويف - 90
 كوسأأأأأأأيلة  الوطين ، املسأأأأأأأتوى ةعلى احمللية املشأأأأأأأرتيات ملصأأأأأأأادر األولوية أعطت والربامج الصأأأأأأأناديق كانت

 اخلارجية  املشرتيات مصادر إىل العودة قبل القطرية، الربامج يف لإلسها 
 اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج والعمليات املوردين اختيار مكتب مدير أشأأأأأأأأأأأأأأأار ذلك، على وردا - 91
 باسأأتخدا  الشأأرا  جمال يف وطنية قدرات لبنا  احلكومات مع وثيق حنو على يعمل اإلمنائي الربنامج أن إىل

 البنود على تتوق  ما وكثريا املتحدة، األمم منظمات بني فيما املشأأأأأأأأأأأأأأأرتيات هنج وختتل  الدولية  املعايري
 يتم إذ البنود: ف ة على احمللية املشأأأأرتيات تعتمد اإلمنائي، الربنامج مشأأأأرتيات سأأأأياسأأأأة مع ومتشأأأأيا  ةاملشأأأأرتا
 شأأرا  وميكن القطري، الصأأعيد على حمليا اإلمنائي الربنامج مشأأرتيات من املائة يف 80 إىل 70 نسأأبة شأأرا 
 التسعري  جمال يف نسبية ميزة لديها احمللية فالشركات حمليا  دوالر 100 000 من أقل ف ة أي
 من احمللية املشأأأأأرتيات تناول الصأأأأأندوق أن إىل السأأأأأكان بصأأأأأندوق املشأأأأأرتيات فرع رئيس وأشأأأأأار - 92

 سأائر شأ ن ذلك يف شأ نه التوقيت، وحسأن والشأفافية باإلنصأاف اخلاصأة املعيارية مبادئه منها أمور خالل
 صأأأأأندوق واسأأأأأتخد  السأأأأأرعة  فوائد عموما احمللي الشأأأأأرا  إىل اللجو  عن وينجم املتحدة  األمم منظمات
 األمهية  بالغ أمر التسليم توقيت يثح اإلنسانية سياقاته تنمية يف خاص بشكل احمللية املشرتيات السكان

 الشرا  أنشطة عن السنوي اإلحصائي التقرير بش ن 2017/28 القرار التنفي ي اجمللس واعتمد - 93
  2016 عا  يف املتحدة األمم منظومة مؤسسات هبا اضطلعت اليت
  

 المعني المشترك المتحدة األمم لبرنجم  البرام  تنسيق مجلس اجتمجع متجبعة - عشر ثجلث
 البشرية/اإليدز المنجعة نقص بفيروس

 الربامج دعم مكتب ومدير للسأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأأأأندوق بالنيابة التنفي ي املدير اشأأأأأأأأأأرتك - 94
 بتنفي  املتعلق املشأأأأرتك التقرير بشأأأأ ن مشأأأأرتك عرض تقدم يف اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج والسأأأأياسأأأأات

 البشأأأرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املعين املشأأأرتك املتحدة األمم جبرنام تنسأأأيق جملس وتوصأأأيات قرارات
   DP/2017/37-DP/FPA/2017/12ة

 أجل من السأأأأأأأأأأكان وصأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج اخت ها اليت بالتدابري الوفود من جمموعة ورحبت - 95
 من واسأأتهداف الشأأاملة باملسأأائل وربطها البشأأرية/اإليدز، املناعة نقص فريوس عمليات وموا مة اسأأتعراض

 إىل الوفود وتطلعت املشأأأأأأرتك  املتحدة األمم لربنامج املالية احلالة ضأأأأأأو  يف سأأأأأأيما ال احلاجة، أمس يف هم
 تنسأأأأأيق جملس اجتماعات خالل املوارد تعب ة من التسأأأأأأريع جهود تبني املمارسأأأأأأات أفضأأأأأأل على أمثلة رؤية

 املقبلة  التنفي ي اجمللس واجتماعات الربنامج
 األمم منظمات مع املوا مة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك املتحدة األمم برنامج يواصأأأأأأأأأأأأأأأل أن الوفود جمموعة وتتوقع - 96

 2016 عأأأا  يف أجري الأأأ ي السأأأأأأأأأأأأأأأنوات الربأأأاعي االسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض حسأأأأأأأأأأأأأأأأأب الواقع، أرض على املتحأأأدة
 املشرتكة وامليزانية التشغيل كفا ة  زيادة يتطلب ال ي األمر املتحدة، األمم منظومة يف اجلارية واإلصالحات

 وصندوق اإلمنائي الربنامج يف اإلبالغ آليات تعديل كيفية  بش ن توضيحات الوفود وطلبت الوكاالت  بني
 للميزانية املوحد املنقح اإلطار ضأأأأأأأو  يف واإليدز بالفريوس املعين املشأأأأأأأرتك املتحدة األمم وبرنامج السأأأأأأأكان
 يف النتائج حتقيق على تركيزا أكثر التقرير يكون أن الوفود وتوقعت املشأأأأأأأأأأأرتك  للربنامج واملسأأأأأأأأأأأا لة والنتائج
 قدمه  ال ي العرض
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 اجلنسأأأأأني بني املسأأأأأاواة لتعميم اإلمنائي والربنامج السأأأأأكان بصأأأأأندوق نفسأأأأأها اجملموعة وأشأأأأأادت - 97
 السأأكان صأأندوق والية بقوة وأيدت باإليدز، املتعلقة أعماهلما يف ابيةواإلجن اجلنسأأية والصأأحة املرأة ومتكني

 السكان صندوق على وأثنت والتنمية  للسكان الدويل املؤمتر عمل برنامج يف احملرز التقد  تسريع أجل من
 من املسأأأأأأأأتفادة الدروس واسأأأأأأأأتخدا  الصأأأأأأأأحية النظم تعزيز أجل من عمل من به قاما ملا اإلمنائي والربنامج
 نطاقا  األوسع الصحية للتحديات التصدي يف لإليدز العاملية املكافحة

 كيفية  بشأأأأأأأأ ن توضأأأأأأأأيحات اجملموعة طلبت التحديد، وجه على السأأأأأأأأكان صأأأأأأأأندوق خيص وفيما - 98
 املزايا إىل استنادا القطري، املستوى على املشرتك والربنامج الصندوق رعاية يف املشاركني بني العمل تقسيم

 للوقاية، العاملي التحال  تفعيل جمال يف املقبلة واخلطوات الصأأندوق دور إىل تطلعها عن وأعربت النسأأبية 
 جدول على األولية الوقاية إدرا  إعادة إىل الرامية املشأأأأأأأأأأرتك والربنامج السأأأأأأأأأأكان صأأأأأأأأأأندوق جبهود ورحبت

 األعمال 
 بقوة وأيد العاملي  االسأأأأأأأتعراض فريق إنشأأأأأأأا  أجل من املشأأأأأأأرتك الربنامج مببادرة آخر وفد ورحب - 99

 وصأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج بإدما  ورحب لإليدز، العاملية للمكافحة املشأأأأأأأأأأأرتك الربنامج قيادة اسأأأأأأأأأأأتمرار
 للفرتة اجلديدة، االسأأأأأأأأأأرتاتيجية خططهما ضأأأأأأأأأأمن كراعيني  ودورمها لإليدز، التصأأأأأأأأأأدي عملية يف السأأأأأأأأأأكان

 املعين املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك للربنامج واملسأأأأأأأأأأأأأأأا لة والنتائج للميزانية املوحد اإلطار مع وموا متهما ،2018-2021
 واإليدز  بالفريوس

 منظمات بني الوثيقة املوا مة أن السأأأكان لصأأأندوق بالنيابة التنفي ي املدير أكد ذلك، على وردا - 100
 هي ،2016 عا  يف أجري ال ي السأأأأأأأأأأنوات الرباعي لالسأأأأأأأأأأتعراض وفقا الواقع، أرض على املتحدة األمم
 وعمليات للجميع، وشأأأأأأأأاملة سأأأأأأأأريعة قطرية تقييمات إجرا  ذلك ومشل املشأأأأأأأأرتكة  الربجمة مبادئ من مبدأ

 حتقيق حنو املوجه اإلبالغ حتسأأأأأأني سأأأأأأتكفل املنظمات أن تالحظ وإذ متمايز  وتصأأأأأأني  تشأأأأأأكيل، إعادة
 من املائة يف 90 فحص مت حيث الرئيسأأأأأأأأي اهلدف هو السأأأأأأأأريع املسأأأأأأأأار أن أكدت املسأأأأأأأأتقبل، يف النتائج

 املؤهلني املصأأأأأابني األشأأأأأخاص من املائة يف 90 للعال  وسأأأأأيخضأأأأأع الفريوس، عن للكشأأأأأ  األشأأأأأخاص
 كامنة  فريوسأأأأأأأأأأية ب محال مصأأأأأأأأأأابني العال  يتلقون ممن املائة يف 90 فيه يكون قد ال ي الوقت يف للعال ،

 العاملي التحال ب يتعلق وفيما النسأأأأأأأأبية  املزايا على الشأأأأأأأأركا  ركز العمل، تقسأأأأأأأأيم ولدى مكتشأأأأأأأأفة  وغري
 وسأأأأأأأأتخضأأأأأأأع ،2017 عا  هناية حبلول بلدان 10 مشلت للوقاية تقييمات إلجرا  التخطيط جرى للوقاية،
 على القضأأأأأأأا  هو اهلدف كان  األولية، للوقاية وبالنسأأأأأأأبة قطرية  ملشأأأأأأأاورات الطريق خلارطة األوىل املسأأأأأأأودة

 بني الالمسأأأأاواة مع والتعامل الشأأأأامل اجلنسأأأأي التثقي  سأأأأياسأأأأة إصأأأأالح تشأأأأمل اليت اجلديدة، اإلصأأأأابات
 والوصم  اجلنسني

 بالربنامج، والشأأباب املراهقني عنصأأر إىل مشأأريا السأأكان، بصأأندوق تقنيني مسأأتشأأارين كبري  وقال - 101
 وصأأأأأأأأأأول الصأأأأأأأأأأندوق كفل  حيث اخلارجيني، والشأأأأأأأأأأركا  املتحدة األمم مع للتنسأأأأأأأأأأيق آليات عدة هناك إن

 األمم خار  التنسأأأأأيق نطاق توسأأأأأيع وأثبت اجلهود  ازدواجية جتنب مع والشأأأأأباب املراهقني إىل التدخالت
 املراهقات مشل الركيزتني، بشأأأأأأأأأأأ ن مماثل جهد يف بالوقاية املعين العامل الفريق شأأأأأأأأأأأارك فقد جدوا ، املتحدة

 لصأأندوق القوية الركائز ومن املسأأتويات  مجيع على التنسأأيق لكفالة الرئيسأأية السأأكانية والف ات والشأأابات
 القطري  الصعيد على إدماجهم وكفالة الشباب محاية على الرتكيز السكان
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 التعاونية الشأأأأأأأراكات أن على اإلمنائي بالربنامج والسأأأأأأأياسأأأأأأأات الربامج دعم مكتب مدير وشأأأأأأأدد - 102
 اإلمنائي الربنامج يؤديه ال ي العمل عالمات من جتارية عالمة هي النطاق الواسأأأأأأأأأأأأعة اإلمنائية النتائج حول
 يف وخاصة ،2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية، اخلطة يف عليه املنصوص النحو على فصاعدا، اآلن من

 والنتائج للميزانية املوحد باإلطار الصأأألة ذات اإلمنائي الربنامج نتائج عن اإلبالغ وسأأأيتم املشأأأرتك  الفصأأأل
 العاملي الصأأأأأعيدين على للمنظمات، االسأأأأأرتاتيجية باخلطط اخلاصأأأأأة والتقييم الرصأأأأأد أطر مقابل واملسأأأأأا لة
 التقد  تتبع األعضا  للدول يتيح ال ي األمر املستدامة، التنمية أهداف وغايات مبؤشرات عمال والقطري،

 إىل الربامج إدارة تسأأأأأأأليم هبدف الوطنيني الشأأأأأأأركا  قدرات بتنمية اإلمنائي الربنامج التزا  يالحظ وإذ احملرز 
 سأأأياسأأأية ألسأأأباب شأأأديدة بسأأأرعة بلد من اخلرو  ةأ  مها: نقطتني، على الضأأأو  سأأألط الوطنية، الكيانات
 اضطر مما القدرات بنا  على خاصة حتديات تطرح اهلشة البي ات ةب  عكسية؛ نتائج إىل يؤدي فحسب
 من املقدمة للمنح وبالنسأأأأأأأأأأأأبة األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأية  اخلدمات توفري أجل من امليدان يف يظل أن اإلمنائي الربنامج

 الرئيسية املتلقية اجلهة بوصفه دور  اإلمنائي الربنامج أهنى واملالريا، والسل اإليدز ملكافحة العاملي الصندوق
 ملموسة  نتائج حتقيق يف جناحه على يدل مما بلدا، 26 يف

 تنسأأأأأأأأيق جملس وتوصأأأأأأأأيات قرارات بتنفي  املتعلق املشأأأأأأأأرتك بالتقرير علما التنفي ي اجمللس وأحاي - 103
  الأأأأأبشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأريأأأأأأأأة/اإليأأأأأأأدز املأأأأأنأأأأأأأأاعأأأأأأأأة نأأأأأقأأأأأص بأأأأأفأأأأأريوس املأأأأأعأأأأأين املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتك املأأأأأتأأأأأحأأأأأأأأدة األمأأأأأم بأأأأأرنأأأأأأأأامأأأأأج

   DP/2017/37-DP/FPA/2017/12ة
  

 الميدانية الزيجرات - عشر رابع
 للربنامج التنفي ية اجملالس هبا قامت اليت نيبال إىل املشأأأأأأأأرتكة امليدانية الزيارة عن التقرير املقرر قد  - 104

 املتحدة األمم وهي ة للطفولة، املتحدة األمم ومنظمة املشاريع، خدمات السكان/مكتب اإلمنائي/صندوق
 العأأأأأأاملي األغأأأأأأ يأأأأأأة وبرنأأأأأأامج للمرأة ، املتحأأأأأأدة األمم ةهي أأأأأأة املرأة ومتكني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأني بني للمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاواة

 امليدانية الزيارة عن قصأأأأأري فيلم عرض أعقبه ال ي  ،DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2017/CRP.1ة
 اهلادئ، واحمليط آلسأأيا اإلقليمي املكتب القطري، باملكتب والتنسأأيق االتصأأال شأأعبة رئيس وأدىل املشأأرتكة 

 ذات والتوصأأأأأأأأيات املشأأأأأأأأرتكة امليدانية الزيارة توقيت أمهية على فيه ركز ببيان اإلمنائي، املتحدة األمم جبرنام
 للمسأاعدة املتحدة األمم إطار على مؤخرا والتوقيع املتحدة، األمم إلصأالح الراهنة اجلهود ضأو  يف الصألة

 لنيبال  اإلمنائية
 الزيارة بشأأأأأأأأأأأأأأ ن التنفي ي اجمللس أعضأأأأأأأأأأأأأأا  جانب من تعليقات أو مداخالت أي هناك تكن ومل - 105

 نيبال  إىل املشرتكة امليدانية
 الربنامج نيبال إىل هبا قا  اليت املشأأأأأأرتكة امليدانية الزيارة عن بالتقرير علما التنفي ي اجمللس وأحاي - 106

 املتحدة األمم وهي ة للطفولة املتحدة األمم ومنظمة املشأأاريع خدمات ومكتب السأأكان وصأأندوق اإلمنائي
   DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2017/CRP.1ة العاملي األغ ية وبرنامج للمرأة
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https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2017/CRP.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2017/CRP.1
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 أخرى مسجئل - عشر سجدس
كلمذذذذذذذذذة رئذذذذذذذذذيس مجلذذذذذذذذذس مذذذذذذذذذوتفي البرنذذذذذذذذذجم  اإلنمجئي/صذذذذذذذذذندو  السذذذذذذذذذ ج /م تب خذذذذذذذذذدمجت   

 وهيئة األمم المتحدة للمسجواة بين الجنسين وتم ين المرأةالمشجريع، 
 املشأأأأأأأأأأاريع/هي ة خدمات السأأأأأأأأأأكان/مكتب اإلمنائي/صأأأأأأأأأأندوق الربنامج موظفي جملس رئيس ركز - 107
 وإدارات اجمللس بني والتعأأاون القويأأة العمأأل عالقأأات على بأأه، أدىل الأأ ي البيأأان يف للمرأة، املتحأأدة األمم

 قدما الدفع إىل الرامية جهود  إطار يف اجلديد العا  األمني مع الوثيقة اجمللس عمل عالقة وأبرز املنظمات 
 جز ا بوصأأأأأأأأأأفها املوظفني مع منتظمة مشأأأأأأأأأأاورات إجرا  أمهية إىل وأشأأأأأأأأأأار املتحدة  األمم إصأأأأأأأأأأالح بعملية

 يف مبا املواضيع، من عدد بش ن املستمرة املوظفني شواغل وكرر املؤسسي  القرار صنع عملية من يتجزأ ال
 األدا  وإدارة املناسأأأأأبة التعويض وجمموعات والعقود واإلدارة، التوظي  مببادئ والتقيد الشأأأأأفافية أمهية ذلك

 الدولية  املدنية اخلدمة مبادئ واحرتا  الوظيفي والتطوير
 صندوق يف البشرية املوارد شعبة ومدير اإلمنائي الربنامج يف اإلدارية اخلدمات مكتب مدير وشدد - 108

 على اإلدارية، ردودهم يف املشأأأأأأأأاريع، خدمات مبكتب القانوين الفريق ومدير العا  واملسأأأأأأأأتشأأأأأأأأار السأأأأأأأأكان
 منها واحدة كل  تتخ ها اليت والتدابري املوظفني، جملس مع منظمة كل  تقيمها اليت الطيبة العمل عالقات
 مع والشأأأأأأأأأأفافة املفتوحة املشأأأأأأأأأأاركة إىل واحلاجة للموظفني احلامسة باألمهية وأقروا املوظفني  شأأأأأأأأأأواغل ملعاجلة
 والحظوا الرئيسأأأية  التحديات على للتغلب املنظمات مع للعمل اجمللس باسأأأتعداد ورحبوا املوظفني، جملس
 جلنة مع حمليا املعينني املوظفني تعويضات حب ز   املتعلقة املداوالت يف واملتحمس االسرتاتيجي اجمللس موق 
 املتحدة  لألمم التقاعدية للمعاشأأأات املشأأأرتك الصأأأندوق مع األخرى املناقشأأأات ويف الدولية املدنية اخلدمة
 األمم جلعل للمنظمة املشأأأأأأأأأأأأأرتكة الرؤية يف واملنظمات املوظفني جملس يشأأأأأأأأأأأأأرتك اخلالفات، من الرغم وعلى

 قوة  أكثر املتحدة
 السأأأأأأأأأأكان/ اإلمنائي/صأأأأأأأأأأندوق لربنامجا موظفي جملس رئيس ببيان علما التنفي ي اجمللس وأحاي - 109

   للمرأة املتحدة األمم املشاريع/هي ة خدمات مكتب
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 الجزء الرابع

  2017االستثنجئية لعجم الدورة 
  

 المعقودة بمقر األمم المتحدة في نيويورك
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 التنظيمية المسجئل - أوال 
 اإلمنأأائي املتحأأدة األمم لربنأأامج التنفيأأ ي للمجلس 2017 لعأأا  االسأأأأأأأأأأأأأأأتثنأأائيأأة الأأدورة ُعقأأدت - 1

 نيويورك، يف املتحدة األمم مبقر املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق
  2017 الثاين/نوفمرب تشرين 28 يف
 2017 لعأأأأا  االسأأأأأأأأأأأأأأأتثنأأأأائيأأأأة لأأأأدورتأأأأه العمأأأأل وخطأأأأة األعمأأأأال جأأأأدول التنفيأأأأ ي اجمللس وأقر - 2
   DP/2017/L.4ة
 الوثيقأأأة يف 2017 لعأأأا  االسأأأأأأأأأأأأأأأتثنأأأائيأأأة الأأأدورة يف التنفيأأأ ي اجمللس اختأأأ هأأأا اليت القرارات وترد - 3

DP/2018/3، التنفي ي للمجلس الشبكي املوقع على متاحة وهي  
  

 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  المتعلق الجزء  
 

 للفترة اإلنمذذذذجئي، للبرنذذذذجم  االسذذذذذذذذذذتراتيجيذذذذة والخطذذذذة البرنذذذذجم  مذذذذدير بيذذذذج  - وثجلثج ثجنيج
 واإلدارة الميزانية وشؤو  المجلية الشؤو  ذلك في بمج ،2018-2021

 املوقع على ةاملتاح التنفي ي اجمللس أما  خطابه يف اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مدير شأأأأأأأأأأأأأأأدد - 4
 الربنامج لتهي ة السبل أفضل بش ن واحلوار والتفكري املكث  اجلهد أن على  ،التنفي ي للمجلس الشبكي
 للفرتة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسأأأأرتاتيجية اخلطة صأأأأياغة عن أسأأأأفرت التغري دائم عامل يف اإلمنائي
 بارزا معلما واعتمادها للخطة النهائية الصأأيغة وضأأع وشأأّكل واملرفقات   DP/2017/38ة 2018-2021

 املسأأأتدامة  التنمية أهداف حقبة مع ليتوا   اإلمنائي الربنامج تشأأأكيل إعادة إىل الرامية اجلماعية اجلهود يف
 اليت اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة ومؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأات اجمللس ومسأأأأأأأأأأامهات تعليقات اجلديدة اخلطة وتعكس
 اخلطة  لنجاح حيويا أمرا معها الشراكة كانت

 للفرتة املتكاملة، امليزانية وتقديرات اإلمنائي للربنامج املتكاملة املوارد خطة أيضأأأأأا خطابه وتضأأأأأمن - 5
 خطة عن وامليزانية اإلدارة لشأأأأؤون االسأأأأتشأأأأارية اللجنة وتقرير واملرفقات  DP/2017/39ة 2018-2021
   DP/2017/40ة 2021-2018 للفرتة املتكاملة، امليزانية وتقديرات اإلمنائي للربنامج املتكاملة املوارد

 مؤسأأسأأات على الصأأعب من جعال ووتريهتا العاملية التغريات نطاق أن على الربنامج مدير وشأأدد - 6
 والبلدان الدويل اجملتمع بدعم املتحدة األمم ُكلفت  وقد التغريات  تلك تواكب أن املتحدة األمم منظومة

 العا  األمني هدف ويتمثل   70/1 العامة اجلمعية ةقرار 2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة حتقيق يف
 لإلصأأأأأأأأالح، اجلديدة خطته خالل من املهمة هل   هبا املنوي الدور أدا  على قادرة املتحدة األمم جعل يف

 جبرأة تسأأأأأأأتجيب اجلديدة اخلطة أن على الربنامج مدير وشأأأأأأأدد كامال   دعما اإلمنائي الربنامج يدعمها اليت
 لإلصالح  مهي ة وهي املستدامة التنمية أهداف لطموح

 ثالثأأة وتعكس إليهأأا، خأأدمأأاتأأه اإلمنأأائي الربنأأامج يقأأد  اليت البلأأدان تنوع اجلأأديأأدة اخلطأأة وتراعي - 7
 وسأأأأأأأيمكن الصأأأأأأأمود  على القدرة وبنا  اهليكلية والتحوالت الفقر على القضأأأأأأأا  هي: عامة إمنائية أهداف
 فعالية  أكثر بصورة أهدافه حتقيق من اإلمنائي الربنامج والقطري العاملي الصعيدين على اجلديدان برناجماها
 املوارد أسأأاسأأها على املنظمة سأأتوائم واليت اإلمنائي، الربنامج بصأأمة حتمل اليت السأأتة احللول تكفل وسأأوف

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.4
https://undocs.org/ar/DP/2018/3
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/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/DP/2017/39
https://undocs.org/ar/DP/2017/40
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 والقدرة اجلنسأأأأأني بني واملسأأأأأاواة لطاقةا على واحلصأأأأأول واحلوكمة الفقر على حقيقي أثر إحداث واخلربات،
 تعزيز أجل ومن اخلطة، أجزا  مجيع يف والدينامية االبتكار ويتشأأأأأأأأأابك البي ية  واالسأأأأأأأأأتدامة الصأأأأأأأأأمود على

 وفعالية اسأأأأأأأأأأأأأأأتجابة أكثر جلعلها والعمليات األعمال مناذ  تنظيم اإلمنائي الربنامج يعيد األهداف، حتقيق
 التكلفة  حيث من وكفا ة

 يف البلدان إىل الدعم اإلمنائي الربنامج وسيقد  اجلديدة  اخلطة صميم يف القوية الشراكات وتقع - 8
 اإلمنائية  املتحدة األمم منظومة مؤسأأأأأأأسأأأأأأأات مع الشأأأأأأأراكات تنشأأأأأأأيط طريق عن 2030 عا  خطة حتقيق

 دعم تقدم أجل من اإلمنائية املتحدة األمم منظومة توحيد يف فريدة مبسأأأأأأأأأؤولية اإلمنائي الربنامج ويضأأأأأأأأأطلع
 الداعي 2030 عا  خطة ومبدأ املتحدة األمم قيم إىل باالسأأأأأأأأأتناد البلدان، إىل عالية جودة وذي متكامل

 جهد هي 2030 عا  خطة أن على شأأأأأأأأأأأأأأأدد الربنامج مدير أن غري الركب  خل  أحد أي ترك عد  إىل
 يصأأأأبح أن اخلطة وتوقعت املتحدة  األمم منظومة خار  من الشأأأأركا  من جمموعة يتطلب ب سأأأأر  للمجتمع
 الشأأأأركا  بني جيمع اخلدمات وتقدم السأأأأياسأأأأات بشأأأأ ن املشأأأأورة لتقدم مفتوح منرب مبثابة اإلمنائي الربنامج

 املدين  واجملتمع واخلاص العا  القطاعني يف املصلحة وأصحاب
 عن وأعرب ،2021-2018 للفرتة اجلأأديأأدة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة بأأاخلطأأة التنفيأأ ي اجمللس ورحأأب - 9

 الدورة سبقت اليت الفرتة يف اإلمنائي الربنامج أجراها اليت والشفافة املفتوحة التشاورية للعملية القوي تقدير 
 اخلطة أن إىل اجمللس أعضأأا  وأشأأار الفرتة  تلك طوال املدير جانب من الشأأخصأأية وللمشأأاركة االسأأتثنائية

 سأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي الشأأأأامل واالسأأأأتعراض 2030 عا  خطة مع تتماشأأأأى اجلديدة االسأأأأرتاتيجية
 العامة اجلمعية ةقرار التنمية أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضأأأأأطلع اليت التنفي ية األنشأأأأأطة لسأأأأأياسأأأأأة

 املستدامة  التنمية أهداف تنفي  لدعم املنظومة داخل اإلمنائي الربنامج دور بوضوح وحتدد  ،71/243
 “لإلصالح مهي ة” اجلديدة االسأرتاتيجية اخلطة أن على واسأع نطاق على اجمللس أعضأا  واتفق - 10

 وتعزيزها اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة عملية مع مبرونة وتتعامل العا ، األمني رؤية مع متشأأأأيا
 مشأأأأأأأأأأاورات اإلمنائي الربنامج يعقد أن ضأأأأأأأأأأرورة إىل الوفود بعض وأشأأأأأأأأأأارت  2018 عا  يف تبدأ أن املقرر

 بالنهج الوفود من عدد ورحب املتحدة  األمم تنظيم إعادة على املرتتبة اآلثار بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن اجمللس مع منتظمة
 اخلطة تضمني على الوفود تلك وأثنت املتحدة، األمم منظمات مع العمل يف اإلمنائي الربنامج يتبعه ال ي

 ومنظمة للسأأأأأأأكان، املتحدة األمم وصأأأأأأأندوق اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج بني مشأأأأأأأرتكا فصأأأأأأأال ديدةاجل
 األمم ةهي ة املرأة ومتكني اجلنسأأني بني للمسأأاواة املتحدة األمم وهي ة ةاليونيسأأ  ، للطفولة املتحدة األمم

 املشرتك  والعمل التنسيق أجل من األما  إىل خطوة ذلك واعتربت للمرأة ، املتحدة
 مجيع على شأأأأأأأأأأراكات إقامة إىل اإلمنائي الربنامج يسأأأأأأأأأأعى أن ضأأأأأأأأأأرورة على بقوة اجمللس وشأأأأأأأأأأدد - 11

 الدولية املالية املؤسأأأسأأأات مع سأأأيما وال الشأأأراكات، تلك وتعزيز املصأأألحة أصأأأحاب مجيع ومع املسأأأتويات
 عأأأا  خطأأأة لتحقيق األمهيأأأة بأأأالغ أمرا ذلأأأك بأأأاعتبأأأار األخرى، املتحأأأدة األمم ومنظمأأأات اخلأأأاص والقطأأأاع
 بلدان بني فيما التعاون تعزيز إىل احلاجة على أيضأأأأأا الوفود وشأأأأأددت املسأأأأأتدامة  التنمية وأهداف 2030
 القطري  الصعيد على املوحد النهج هي املصلحة أصحاب املتعددة الشراكات وجعل اجلنوب

 أي ترك عد  وملبدأ الفقر على للقضأأا  اخلطة يف األولوية بإيال  الوفود من واسأأعة شأأرحية ورحبت - 12
 فيها مبا البلدان، إىل اإلمنائي الربنامج يقدمه ال ي الدعم من النهائي الغرض باعتبارمها الركب خل  أحد
 أيضأأأأا الوفود من العديد وشأأأأدد الدخل  املتوسأأأأطة والبلدان النامية الصأأأأغرية اجلزرية والدول منوا البلدان أقل

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 حبسأأأأأأأأأأأأأأأأأب الطلأأأب على القأأأائمأأأة واحللول الوطين الصأأأأأأأأأأأأأأأعيأأأد على والقيأأأادة املبأأأادرة زمأأأا  تويل أمهيأأأة على
 الوطنية  السياقات

 التنمية، يف اإلنسان حقوق على القائم والنهج احلوكمة أمهية إىل اجمللس يف آخرون أعضا  وأشار - 13
 السأأأأأأال  على واحلفاظ النزاعات نشأأأأأأوب ملنع األوسأأأأأأع السأأأأأأياق إطار يف اإلمنائي الربنامج والية إىل ونظروا
 بعض أظهر السياق، ه ا ويف للتنمية  النهائية األهداف هي ه   أن وافرتضوا الصمود، على القدرة وبنا 
 اإلمنائي، والعمل اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأاين العمل بني العالقة يف اإلمنائي الربنامج يؤديه ال ي للدور قويا دعما الوفود

 وأيدت النزاعات  نشوب منع يف الربنامج عمل تسييس احتمال إزا  القلق عن أعربت أخرى وفودا أن إال
 وفود رأت بينما اإلمنائي، الربنامج برامج مجيع يف اجلنسأأأأأأني بني املسأأأأأأاواة تعميم الوفود من واسأأأأأأعة شأأأأأأرحية
 اجلنس  نوع على تركز اليت للنتائج فوائد هناك أن موافقتها، مع أخرى،

 املسأأتمر االختالل إىل اجمللس أعضأأا  وأشأأار كبري   قلق مصأأدر يشأأكل التمويل اخنفاض يزال وال - 14
 قدرة على حمتمال خطرا بوصأأفه األسأأاسأأية  ةغري األخرى واملوارد ةاألسأأاسأأية  العادية املوارد بني التوازن يف

 بالتزاماهتا التقيد إىل األعضأأأا  الدول الوفود ودعت  2030 عا  وخطة واليته تنفي  على اإلمنائي الربنامج
 أن إىل وُأشأري ب لك  القيا  إىل األسأاسأية املوارد يف مسأامهاهتا زيادة على القادرة والدول بالتمويل، ةاملتعلق
 املنظمة اسأأأأأأتقالل على احلفاظ مفتاح هي متعددة لسأأأأأأنوات وتوافرها واسأأأأأأتقرارها األسأأأأأأاسأأأأأأية املوارد كفاية

 قاعدة لتنويع سأأأبل إجياد إىل السأأأعي مواصأأألة على اإلمنائي الربنامج اجمللس أعضأأأا  وشأأأجع وموضأأأوعيتها 
 حد على والناشأأأأأأ ة التقليدية املاحنة للجهات جاذبية أكثر حوافز اإلمنائي الربنامج يقد  أن واقرتحوا متويله 
 أفضل  بشكل النتائج عن واإلبالغ إبرازها زيادة طريق عن سوا 
 االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية للخطة ودعمها املتكاملة للميزانية ارتياحهم عن اجمللس أعضأأأأأأأأأأأا  أعرب وعموما، - 15

 تربط اليت التغيري نظريات حتسأأأأأأأأأأأني من تسأأأأأأأأأأأتفيد أن ميكن امليزانية أن الحظ الوفود بعض أن بيد اجلديدة 
 ترمجة على يسأأأأأأاعد أن شأأأأأأ نه من ال ي األمر والنتائج، بالنواتج اإلمنائي الربنامج بصأأأأأأمة حتمل اليت احللول
 والقطري  اإلقليمي الصعيدين على إجرا ات إىل اإلمنائي الربنامج بصمة حتمل اليت واحللول اجلديدة اخلطة

 تلقي وإىل اجمللس مع للعمأأل عمأأل خطأأة اإلمنأائي الربنأامج يضأأأأأأأأأأأأأأأع أن إىل تتطلع إهنأا الوفود تلأأك وقأالأت
 خيص وفيما املدة  منتص  استعراض يف واملوارد النتائج بني الربط حتسني عن بانتظا  مستكملة معلومات
 بالنسأأأأأأأبة التكالي  السأأأأأأأأرتداد متباينة معدالت تطبيق أخرى وفود أيدت بامليزانية، الصأأأأأأأألة ذات املواضأأأأأأأأيع
 امليزانية معلومات حتسأأني إىل واحلاجة التكالي ، تقاسأأم يف احلكومة مبسأأامهة يتعلق فيما سأأيما ال للبلدان،

 منوذ  على إدخاهلا املقرتح بالتحسأأأينات أيضأأأا الوفود ورحبت املسأأأتقبل  يف التكالي  اسأأأرتداد وممارسأأأات
 ه ا يف التطورات بشأأأأأأ ن بانتظا  املسأأأأأأتجدات آخر تلقي إىل تطلعها عن وأعربت اإلمنائي الربنامج أعمال

ه اجلهود، تلأأك إطأأار ويف الصأأأأأأأأأأأأأأأأدد   إحأأداث على وقأأدرهتأأا تركيزهأأا وزيأأادة الربامج عأأدد لتقليص نأأدا  ُوجأأّ
 األدا   قياس ومعايري املوظفني قدرات ولتعزيز التغيري،

 إىل استنادا االسرتاتيجية، اخلطة يف للثقة املركزي الدور على الربنامج مدير شدد ذلك، على وردا - 16
 احلاجة إىل بالنظر خاصة أمهية األمر ه ا ويكتسب اجمللس  مع املستمر واحلوار والشفافية واملسا لة الرتكيز

 قرارات اختاذ اإلمنائي والربنامج للمجلس ةالثق وسأأأأتتيح باسأأأأتمرار  املتغري اإلمنائي للمشأأأأهد االسأأأأتجابة إىل
 املتحدة األمم منظومة نطاق على االتساق بقيادة اإلمنائي الربنامج التزا  جديد من املدير وأكد معا  مؤثرة
 أن إىل اإلمنائي الربنامج ويتطلع االحتياجات  ويليب الطلب إىل يسأتند الفقر إزا  األبعاد متعدد هنج واتباع
 والية اإلمنائي للربنامج أن إىل وأشأأأار اجمللس  بتوجيه مسأأأرتشأأأدا ال كية اإلمنائية احللول جمال يف رائدا يكون
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 اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان، وحقوق احلوكمة على 16 اهلدف تركيز حمور معاجلة يف تتمثل البلدان، لطلبات وفقا حمددة،
 للتعميم  حال أو خاصأأأأأأة بصأأأأأأمة حيمل حال باعتبار  سأأأأأأوا  اجلنسأأأأأأانية املسأأأأأأائل بشأأأأأأ ن بالعمل ملتز  وهو

 يف واالختالل متويله، حالة حتسأأأأأأني أجل من اجمللس مع وثيق بشأأأأأأكل العمل اإلمنائي الربنامج وسأأأأأأيواصأأأأأأل
 وتعزيز االتصال حتسني خالل من ذلك يف مبا التنمية، ومتويل األساسية، وغري األساسية املوارد بني التوازن
 املنظمة دور بشأ ن اجمللس شأواغل يفهم اإلمنائي الربنامج أن اجمللس ألعضأا  وأكد األطراف  تعددية قيمة

 الربنامج يشأأأأأأأأأارك مل جماالت وهي واألمن، السأأأأأأأأأال  ويف اإلمنائي، والعمل اإلنسأأأأأأأأأاين العمل بني العالقة يف
 ذلك يف مبا - اإلمنائي للربنامج النسأأأأأأأأأأأأبية املزايا أن إىل وأشأأأأأأأأأأأأار البلدان  طلب خالل من إال فيها اإلمنائي

 معها وتتعامل البلدان لطلبات تسأأأأأأتجيب - القطاعي غري وختصأأأأأأصأأأأأأه االحتياطية، وقدرته حجمه/نطاقه،
 األهداف  على مضأأأأأأأأأأأأأأأاع  أثر هلا يكون األخرى املتحدة األمم منظمات ب عمال تقرتن وعندما مبرونة،

 وحتسأأأأأأأأأأني زيادة أجل من الظروف سأأأأأأأأأأيهي  األعمال منوذ  يف والفعالية الكفا ة من املزيد أن إىل وأشأأأأأأأأأأار
 اإلمنائي  الربنامج يف والثقة االستثمارات

 املتحدة األمم لربنامج االسرتاتيجية اخلطة وضع بش ن 2017/30 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 17
  2021-2018 للفرتة اإلمنائي

 وامليزانية ائياإلمن للربنامج املتكاملة املوارد خطة بشأأأأأأ ن 2017/31 القرار التنفي ي اجمللس واخت  - 18
  2021-2018 للفرتة املتكاملة،
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 األول المرفق
 2017 عجم في التنفي   المجلس اتخ هج التي القرارات  

 احملتويات
 الصفحة   الرقم 

 2017 لعجم األولى العجدية الدورة  
  نيويورك  ،2017 شبجط/فبراير 3 إلى الثجني/ينجير كجنو   30 )من  

 95         2017-2009 اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مديرة كالرك،  هيلني للسيدة التقدير عن اإلعراب 2017/1 
 96                                      اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف التقييم 2017/2 
 97        للميزانية املباشر الدعم بش ن اإلمنائي الربنامج سياسة إطار يف هبا املضطلع التجريبية األنشطة تقييم 2017/3 
 والشأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأاب املراهقني إىل للسأأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأأان املتحأأأأأأدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق من املقأأأأأأد  للأأأأأأدعم املواضأأأأأأأأأأأأأأأيعي التقييم 2017/4 

 98                                                 2015-2008ة
 املشأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقارير 2017/5 

 98                          2015 لعا  احلسابات مراجعي جملس توصيات تنفي  حالة عن
 100                           2021-2018 اإلمنائي، للربنامج االسرتاتيجية اخلطة وضع 2017/6 
 100                   2021-2018 للسكان، املتحدة األمم لصندوق االسرتاتيجية اخلطة وضع 2017/7 
 101               2017 عا  األوىل العادية دورته يف التنفي ي اجمللس اعتمدها اليت للقرارات عا  عرض 2017/8 

 2017 لعجم السنوية الدورة  
  نيويورك  ،2017 حزيرا /يوني  8 إلى أيجر/مجيو 30)  

 104                                          2017 لعا  االستثنائية الدورة 2017/9 
 السأأأأأأأأنوي والتقرير 2017-2014 اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسأأأأأأأأرتاتيجية للخطة التجميعي االسأأأأأأأأتعراض 2017/10 

 104                                                   الربنامج ملديرة
 105                 2017-2014 للفرتة اإلمنائي للربنامج املتكاملة للميزانية التجميعي االستعراض 2017/11 
 106                                        اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقييم 2017/12 
 عا  الصأأأأندوق حققها اليت النتائج بشأأأأ ن املتكامل السأأأأنوي التقرير اإلنتاجية: للمشأأأأاريع املتحدة األمم صأأأأندوق 2017/13 

 108                  2017-2014 للفرتة االسرتاتيجي باإلطار املتعلق التجميعي والتقرير 2016
 االسأأأأرتاتيجية، اخلطة تنفي  يف احملرز التقد  للسأأأأكان: املتحدة األمم لصأأأأندوق التنفي ي للمدير السأأأأنوي التقرير 2017/14 

2014-2017                                                 109 
 110                                       للسكان املتحدة األمم صندوق تقييم 2017/15 
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 111                      اريعاملش خلدمات املتحدة األمم ملكتب التنفي ية للمديرة السنوي التقرير 2017/16 
 خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأأأأأأأأأأأأأكان، املتحدة األمم وصأأأأأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج تقارير 2017/17 

 111                              والتحقيقات للحسابات الداخلية املراجعة عن املشاريع
 ومكتب للسأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم وصأأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابعة األخالقيات مكاتب تقارير 2017/18 

 113                                          املشاريع خلدمات املتحدة األمم
 114                  2017 لعا  السنوية دورته يف التنفي ي اجمللس اخت ها اليت للقرارات عا  عرض 2017/19 

 2017 لعجم الثجنية العجدية الدورة  
  نيويورك  ،2017 أيلول/سبتمبر 11 و 9 إلى 5)  

 117                            اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج املنظَّم بالتمويل املتعلق احلوار 2017/20 
 119      اإلدارة، ورد 2017-2014تقييم اخلطة االسرتاتيجية للربنامج اإلمنائي وبرناجمه العاملي وبراجمه اإلقليمية للفرتة  2017/21 
 120                     اإلنتاجية للمشاريع املتحدة األمم لصندوق التشغيلي االحتياطي استعراض 2017/22 
 120                   2021-2018 للفرتة للسكان، املتحدة األمم لصندوق االسرتاتيجية اخلطة 2017/23 
 121                     2021-2018 للفرتة للسكان، املتحدة األمم لصندوق املتكاملة امليزانية 2017/24 
 122                           للسكان املتحدة األمم لصندوق املنظم بالتمويل املتعلق احلوار 2017/25 
 124                2021-2018 للفرتة املشاريع، خلدمات املتحدة األمم ملكتب االسرتاتيجية اخلطة 2017/26 
 125              2019-2018 السنتني لفرتة املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب ميزانية تقديرات 2017/27 
 125             2016 عا  يف املتحدة األمم منظومة يف الشرا  أنشطة بش ن السنوي اإلحصائي التقرير 2017/28 
 125               2017 لعا  الثانية العادية دورته يف التنفي ي اجمللس اخت ها اليت للقرارات عا  عرض 2017/29 

 2017 لعجم االستثنجئية الدورة  
  نيويورك  ،2017 الثجني/نوفمبر تشرين 28)  

 129                     2021-2018 للفرتة اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسرتاتيجية اخلطة 2017/30 
 131           2021-2018 للفرتة املتكاملة وميزانيته للموارد املتكاملة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج خطة 2017/31 
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  2017/1 
-2009 اإلنمجئي، المتحدة األمم برنجم  مديرة كالرك،  هيلين للسذذذذذذذذذذذيدة التقدير عن اإلعراب  

2017 
 

 التنفي  ، المجلس إ  
 املتحدة األمم لربنامج كمديرة  منصأأبها سأأتغادر كالرك  هيلني السأأيدة أن األسذذ  مع يالحظ إذ 
 ،2017 نيسان/أبريل 19 من اعتبارا اإلمنائي،

 الربنامج يف املؤسأأأأأأسأأأأأأي واإلصأأأأأأالح للتنمية نصأأأأأأرية كانت  كالرك  هيلني السأأأأأأيدة ب ن يسذذذذذلم وإذ 
 ،2009 عا  يف الربنامج مديرة منصب توليها من  اإلمنائي

 مجيع يف االسأأأأأتقرار عد  يف حادة زيادة مع تزامن قد اإلمنائي الربنامج يف تعيينها ب ن يسذذذذلم وإذ 
 اجلويأأة الظواهر وتزايأأد العأأاملي، االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاد يف الرتاجع ذلأأك يف مبأأا اجملأأاالت، من العأأديأأد يف العأأامل أحنأأا 

  الالج ني/اهلجرة، وحتديات والكوارث، القصوى
 أجل من وإصأأأأأأأأالحه اإلمنائي الربنامج تركيز إعادة على كالرك  هيلني السأأأأأأأأيدة بعمل يعترف وإذ 

 متغري، عامل يف االزدهار وعلى اجلديدة التحديات ه   مواجهة على قادرة حداثة أكثر منظمة جعله
 شفافية األكثر املعونة منظمة اإلمنائي الربنامج جلعل كالرك  هيلني السيدة بقيادة أيضج يسلم وإذ 

  كفا ة،  وأكثر تركيزا وأكثر حجما أصغر منظمة وجلعله العامل يف
 واحدة، رؤية إطار يف اإلمنائي الربنامج تركيز إعادة على كالرك  هيلني السأأأأأأأأأأأأأأأيدة بعمل يُقر وإذ 

 يف واالسأأأتبعاد، املسأأأاواة عد  أوجه من كبري  بشأأأكل واحلد الفقر على القضأأأا  على البلدان مسأأأاعدة هي:
  معا، آن

 التحأأديأأات ملواجهأأة إليهأأا حتتأأا  اليت بأأاألدوات املنظمأأة تزويأأد على بعملهأأا أيضذذذذذذذذذذذذج يعترف وإذ 
  النطاق، واسعة شراكات وإلقامة املقبلة،

 األمهية البالغ اإلمنائي الربنامج لعمل كالرك  هيلني للسأأأأأأأأأأأأأأأيدة الدؤوبة بالقيادة ك لك  يعترف وإذ 
 بنا  جماالت يف احلامسة أعماله يف تقد  من اإلمنائي الربنامج أحرز  وملا الفقر، على القضأأأأأأأأأأأأأأأا  أجل من

 التنمية مكاسأأأب ضأأأمان ييسأأأر حنو على األزمات وسأأأائر والنزاعات املناخ تغري جماهبة على البلدان قدرات
  املستدامة،
 لعا  املسأأأأأأأأأأتدامة التنمية خطة جعلت قد كالرك  هيلني السأأأأأأأأأأيدة أن التقدير عميق مع يدرك وإذ 

 اإلمنائي، الربنامج برامج حمور املستدامة التنمية وأهداف 2030
 والضأأأأأعفا ، الفقرا  باسأأأأأم الدعوة جمال يف كالرك  هيلني السأأأأأيدة ب لتها اليت باجلهود يعترف وإذ 
 والالج ني، واملهاجرين البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املصابني واألشخاص النسا  وخصوصا
 الربنامج دور تعزيز ضأأأأأمان يف وقيادة وتفان   التزا  من كالرك  هيلني السأأأأأيدة أبدته مبا يسذذذذلم وإذ 

 الصعيد على سيما وال اإلمنائي، الربنامج دور تعزيز ويف املتحدة األمم منظومة يف وكفا ته وفعاليته اإلمنائي
 القطري،
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 من الفرتة يف اإلمنأأائي املتحأأدة األمم لربنأأامج الفعأأالأأة إلدارهتأأا كالرك  هيلني على يُثني - 1 
 ؛2017 إىل 2009

 اإلمنائي للربنامج املتميزة قيادهتا على كالرك  هيلني للسأأأأأأأأأأأأيدة عن خجلص امتنجن  يعرب - 2 
 املعين الثالث العاملي املتحدة األمم مؤمتر هي: ،2015 عا  يف رئيسأأأأأأأأأأأأأأية مؤمترات أربعة يف مسأأأأأأأأأأأأأأامهاته يف

 أبابا؛ أديس يف التنمية، لتمويل الثالث الدويل واملؤمتر اليابان؛ سأأأأأأأأأأأأأأأنداي، يف الكوارث، خماطر من باحلد
 والعشرون احلادية والدورة نيويورك؛ يف ،2015 عا  بعد ملا التنمية خطة العتماد املتحدة األمم قمة ومؤمتر
  باريس؛ يف املناخ، تغري بش ن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر

 املقبلة  مساعيها يف بالنجاح كالرك  هليلني الطيبة عن أحر التمنيجت يعرب - 3 
 2017 شباي/فرباير 3

 
  2017/2 
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  في التقييم  

 
 التنفي  ، المجلس إ  
 والتصذذذذذذد  الفسذذذذذذجد م جفحة في اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  إسذذذذذذهجم بتقييم يتعلق فيمج 
   DP/2017/5) التقييم على اإلدارة ورد  DP/2017/4) علي  المشجعة للعوامل

 أسأأأأأأأأأأأأأأأهم قد اإلمنائي الربنامج أن مؤدا  ال ي باسأأأأأأأأأأأأأأأتنتاجه ويقر بالتقييم، علمج يحيط - 1 
 يتناول اليت البلدان يف الفساد أسباب ومعاجلة الفساد من احلد إىل الرامية الوطنية اجلهود يف إجيابيا إسهاما

  املس لة؛ ه   اإلمنائي الربنامج فيها
 به املوصأأى النحو على التنمية على الفسأأاد خماطر معاجلة على اإلمنائي الربنامج يشجع - 2 

 التقييم؛ يف
 االسأأأأأأأرتاتيجية اخلطة يف االعتبار يف التقييم توصأأأأأأأيات أخ  اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 3 

  االقتضا ؛ حسب القطري، الصعيد على ذلك يف مبا املستقبل، يف والربجمة املقبلة
 يف الوطين الصأأأعيد على والقيادة املسأأأؤولية تعزيز مواصأأألة على اإلمنائي الربنامج يشذذجع - 4 
 الفساد؛ مكافحة

 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  في اإلعجقة لمسذذذذذذذذذذذجئل الشذذذذذذذذذذذجملة التنمية بتقييم يتعلق فيمج 
(DP/2017/6  علي  اإلدارة ورد (DP/2017/7    

 اإلمنائي؛ الربنامج إدارة وبرد وتوصياته باستنتاجاته ويقر بالتقييم، علمج يحيط - 5 
 من ميكنأأه جيأأد مركز يف اإلمنأأائي الربنأأامج أن مفأأاد  الأأ ي بأأاالسأأأأأأأأأأأأأأأتنتأأا  علمذج يحيط - 6 

 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص حقوق اتفاقية تنفي  يف البلدان دعم يف بارز بدور االضطالع
 يكتسأأأأأأأي أن املقبلة االسأأأأأأأرتاتيجية خطته يف يضأأأأأأأمن أن على اإلمنائي الربنامج يشذذذذذجع - 7 

 يف اإلمنائي الربنامج عمل يعرتف وأن أكرب، أمهية لإلعاقة اإلمنائية اجلوانب بشأأأأأ ن البلدان إىل الدعم تقدم
  املستدامة؛ التنمية أهداف يف اإلعاقة جبوانب 2030 لعا  املستدامة التنمية خطة دعم

http://undocs.org/ar/DP/2017/4
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 الربنامج السأأأأرتاتيجيات املقبل التحديث يف اإلعاقة إىل إشأأأأارة إدرا  أمهية على يشذذذدد - 8 
  اجلنسني؛ بني املساواة اسرتاتيجية سيما وال اإلمنائي،

 السأأأأأأأأأأأأأأأتعمال بعد ميسأأأأأأأأأأأأأأأورة ليسأأأأأأأأأأأأأأأت اليت مرافقه تقييم على اإلمنائي الربنامج يحث - 9 
 متضأأأأأأأافرة جهود ب ل وعلى منها، ممكن عدد أكرب لتكيي  خطوات يتخ  وأن اإلعاقة ذوي األشأأأأأأأخاص
 األشأأأأأأأأأأأأأأأخأأاص حقوق اتفأأاقيأأة 27 للمأأادة فقأأا وذلأأك اإلعأأاقأأة، ذوي األشأأأأأأأأأأأأأأأخأأاص من املزيأأد لتشأأأأأأأأأأأأأأأغيأأل

  اإلعاقة؛ ذوي
 أن اإلمنائي الربنامج إىل ويطلب التقييم لتوصأأأأأأأأأأأأأيات الفعالة املتابعة أمهية على يشذذذذذذذذذذدد - 10 
 املقبلة  الربجمة يف احلسبان يف ي خ ها

 2017 شباي/فرباير 3
 

  2017/3 
 المبجشذذر الدعم بشذذذ   اإلنمجئي البرنجم  سذذذيجسذذذة إطجر في بهج المضذذذطلع التجريبية األنشذذذطة تقييم  

 للميزانية
  التنفي  ، المجلس إ  
 يف املنف ين التجريبيني املشأأأأروعني من املسأأأأتخلصأأأأة الرئيسأأأأية التقييم بنتائج علمج يحيط - 1 

 ؛DP/2017/10 الوثيقة يف املوجز النحو على ونيبال، فاسو بوركينا
 يف يتمثل أن ينبغي القطاعية امليزانية دعم يف اإلمنائي للربنامج الرئيسي الدور ب ن يسلم - 2 

 الوطين؛ الصعيد على السياسات ووضع القدرات بنا  دعم
 امليزانيأأات دعم يف اإلمنأأائي الربنأأامج ملشأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة واملتوقع احلأأايل بأأالطلأأب علمذذج يحيط - 3 
 تكون أن ينبغي املشأأأأأاركة ه   أن على ويشأأأأأدد ،2030 لعا  املسأأأأأتدامة التنمية خطة سأأأأأياق يف القطاعية

  الربنامج؛ من املستفيد البلد بوضوح يقدمه طلب إىل تستند وأن حمدود أساس على
 مواصأأأأأأألة على اإلمنائي الربنامج ويشأأأأأأأأجع ،2015/1 التنفي ي اجمللس قرار إىل يشذذذذذذير - 4 
 القائمة الضأأأأأأأأأأأمانات تطبيق ومواصأأأأأأأأأأألة ه  ، العمل ب سأأأأأأأأأأأاليب املرتبطة االئتمانية املخاطر تقييم ضأأأأأأأأأأأمان

 املناسب؛ الوقت يف احلسابات ومراجعة الرصد عمليات وإجناز وحتسينها،
 ىعل اإلمنائي، للربنامج املتاحة اخليارات من كجز   ه   التمويل آلية باسأأأأأأتمرار يوصذذذذي - 5 
 احلسأأأأأأأأابات مراجعة وعمليات أعال  1 الفقرة يف إليها املشأأأأأأأأار التقييمات من املسأأأأأأأأتفادة الدروس أسأأأأأأأأاس

  التنفي ي  اجمللس جيريه دوري باستعراض رهنا اآلن، حىت الصلة ذات
 

 2017 شباي/فرباير 3
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  2017/٤ 
 والشذذذبجب المراهقين إلى للسذذذ ج  المتحدة األمم صذذذندو  من المقدم للدعم المواضذذذيعي التقييم  

(2008-2015  
 ،التنفي   المجلس إ  
بالتقييم املواضأأأأأأأيعي للدعم املقد  من صأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأكان إىل  علمج يحيط - 1 

 ؛ DP/FPA/2017/CRP.2  ورد اإلدارة عليه ةDP/FPA/2017/CRP.1ة 2015-2008املراهقني والشباب، 
 االسأأرتاتيجية اسأأتجابته يف التقييم توصأأيات االعتبار يف ي خ  أن الصأأندوق إىل يطلب - 2 

  2018 لعا  السنوية الدورة يف احملرز التقد  عن مستكملة معلومات وإدرا  والتشغيلية،
 2017 شباي/فرباير 3

 
  2017/5 
 المتحدة األمم وم تب للسذذذ ج  المتحدة األمم وصذذذندو  اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  تقجرير  

 2015 لعجم الحسجبجت مراجعي مجلس توصيجت تنفي  حجلة عن المشذجريع لخدمجت
 ،التنفي   المجلس إ  
 السأأأأأأأأأكان وصأأأأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج فيها يعمل اليت املخاطر العالية بالبي ات يسذذذذذذذلم - 1 
 التدابري تعزيز تواصأأأل أن الكيانات إىل ويطلب املنف ين، شأأأركائهم عن فضأأأال املشأأأاريع، خدمات ومكتب

 له  والتصدي وكشفه الغش منع إىل الرامية
 اإلنمجئي  المتحدة األمم ببرنجم  يتعلق وفيمج 
 الربنامج من كل  اخت ها اليت باإلجرا ات املتعلق  DP/2017/11ة بالتقرير علمج يحيط - 2 

 لتنفي  اختأاذهأا يُعتز  اليت األخرى واإلجرا ات اإلنتأاجيأة للمشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع املتحأدة األمم وصأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق اإلمنأائي
 وك لك ،2015 األول/ديسمرب كانون  31 يف املنتهية املالية الفرتة عن احلسابات مراجعي جملس توصيات

 السابقة؛ السنوات من التوصيات
 مراجعي جملس عن 2015 عا  يف الصأأأأأأأأأادرة بتحفظات املشأأأأأأأأأفوعة غري اآلرا  يالحظ - 3 
 اإلنتاجية؛ للمشاريع املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي الربنامج من كل  بش ن املتحدة األمم حسابات
 الثماين لألولويات النهائي التقييم يف اإلمنائي الربنامج أحرز  ال ي بالتقد  علمج   يحيط - 4 

 ؛2015-2014 للفرتة احلسابات مبراجعة املتصلة العليا
 العليا السأأأأأأأأأأبع اإلدارية األولويات ملعاجلة اإلمنائي الربنامج إدارة تب هلا اليت اجلهود يدعم - 5 

 مراجعي جملس توصأأأأأأأأأيات ولتنفي  ،2017-2016 السأأأأأأأأأنتني لفرتة احلسأأأأأأأأأابات مبراجعة املتصأأأأأأأأألة املنقحة
 ؛2015 األول/ديسمرب كانون  31 يف املنتهية للسنة احلسابات
 واإلبالغ، والرقأأأابأأأة الربامج إدارة تعزيز يواصأأأأأأأأأأأأأأأأأل أن على اإلمنأأأائي الربنأأأامج يشذذذذذذذذذذذجع - 6 

 القطري، الصأأأأأأعيد على سأأأأأأيما وال للمخاطر، الفعالة واإلدارة الربامج نوعية حتسأأأأأأني خالل من ذلك يف مبا
 الصدد؛ ه ا يف املتخ ة التدابري فعالية يرصد وأن
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الربنامج اإلمنائي ك لك على أن يواصأأأأأأأل جهود  الرامية إىل تعزيز إشأأأأأأأراف  أيضذذذذذجيشذذذذذجع  - 7 
الشركا  املنف ين وإدارهتم، مبا يف ذلك كفالة االمتثال لسياسات الربنامج اإلمنائي وإجرا اته، ومتطلبات الت مني، 

 ن كثب تنفي  إطار النهج املنسق واملنقح للتحويالت النقدية؛ وحيث الربنامج اإلمنائي على أن يرصد ع
 ومنع كشأأأأأأأأأ   أجل من اإلمنائي الربنامج يب هلا اليت املتواصأأأأأأأأألة اجلهود ك لك  يشذذذذذذذجع - 8 
 ويشدد األموال، اسرتداد إجرا ات وحتسني االحتيالية املمارسات من وغريها الشرا  عمليات يف املخالفات

 ومعروفة قوية املخالفات عن املبلغني محاية وسائل تكون أن وكفالة املخالفات عن املبلغني محاية أمهية على
 املوظفني؛ جلميع

 للس ج   المتحدة األمم بصندو  يتعلق وفيمج 
 صأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق اختأ هأا اليت بأاإلجرا ات املتعلق  DP/FPA/2017/1ة بأالتقرير علمأا يحيط - 9 

 جملس عن الصأأأأادرة التوصأأأأيات تنفي  أجل من اختاذها يعتز  اليت اجلديدة والتدابري للسأأأأكان املتحدة األمم
 ؛2015 األول/ديسمرب كانون  31 يف املنتهية املالية الفرتة بش ن احلسابات مراجعي

 الصادر عن جملس مراجعي احلسابات؛ 2015الرأي غري املشفوع بتحفظات لسنة  يالحظ - 10 
 يتعلق فيما سأأأأأأيما وال الداخلية، الرقابة نظم حتسأأأأأأني مواصأأأأأألة على الصأأأأأأندوق يشذذذذجع - 11 

 الصأأأأأأأأأأأأأأأعيدين على املخاطر من للتخفي  اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيات وضأأأأأأأأأأأأأأأع ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة ذلك يف مبا املخاطر، بإدارة
 والقطري؛ العاملي

 المشجريع  لخدمجت المتحدة األمم بم تب يتعلق وفيمج 
 خمتل  تنفيأأأأأ  يف احملرز بأأأأأالتقأأأأأد  املتعلق  DP/OPS/2017/1ة بأأأأأالتقرير علمذذذذج يحيط - 12 
 احلاضأأر الوقت يف اجلارية واجلهود 2015 األول/ديسأأمرب كانون  31 يف املنتهية بالسأأنة املتعلقة التوصأأيات

 ناجحة؛ بصورة املتبقية التوصيات لتنفي 
 خدمات مكتب أن مفاد  ال ي احلسأأأأأأأأأأابات مراجعي جمللس العا  االسأأأأأأأأأأتنتا  يالحظ - 13 
 الرغم على ،2012 عا  من  سأأنويا املائة يف 14 مبتوسأأط املشأأاريع تنفي  قيمة يف زيادة حقق قد املشأأاريع

 واالمتثال، باملخاطر املتعلق إطار  تعزيز مواصأأأأألة على املكتب ويشأأأأأجع فيها، يعمل اليت البي ة صأأأأأعوبة من
 املشاريع؛ وإدارة للمخاطر التعرض حتليل ذلك يف مبا

 2016 املالية السأأأأأأأأأنة بعد ما إىل للعمل حيتا  املشأأأأأأأأأاريع خدمات مكتب ب ن يسذذذذذذذل م - 14 
 وألن ،2016 متوز/يوليه هناية قرب اجمللس أصأأأأأأأأأأدرها قد التوصأأأأأأأأأأيات ه   ألن بنجاح التوصأأأأأأأأأأيات لتنفي 
 األجل  طويل اهتماماً  يتطلب منها الكثري

 2017 شباي/فرباير 3
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  2017/٦ 
 2021-2018 اإلنمجئي، للبرنجم  االستراتيجية الخطة وضع  

 ،التنفي   المجلس إ  
نجز التحضأأأأأأأأأريي بالعمل يرحب - 1   مع املعقودة الرمسية غري االجتماعات ومبختل  املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

 ؛2021-2018 للفرتة اإلمنائي للربنامج االسرتاتيجية اخلطة إعداد عملية بش ن التنفي ي اجمللس
 األمم ومنظمة السأأكان صأأندوق مع بنا ة بصأأورة يعمل أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 2 

 املتحدة األمم ةهي ة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم وهي ة ةاليونيس   للطفولة املتحدة
 اليونيسأأأ ، السأأأكان، صأأأندوق اإلمنائي، ةالربنامج األربع االسأأأرتاتيجية اخلطط هنج اتسأأأاق لكفالة للمرأة 

 للمرأة ؛ املتحدة األمم هي ة
 املؤرخ 71/243 العامة اجلمعية قرار مع متشأأأأأأأأأأأأأأيا اإلمنائي، الربنامج إىل أيضذذذذذذذذذذج يطلب - 3 

 لسأأأأأياسأأأأأة سأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي الشأأأأأامل االسأأأأأتعراض بشأأأأأ ن 2016 األول/ديسأأأأأمرب كانون 21
 االسأأرتاتيجية خطته يضأأمِّن أن التنمية، أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضأأطلع اليت التنفي ية األنشأأطة
 خطة يف املطلوب النحو على واملتكامل، املتسأأأق الدعم يف املشأأأاركة خالهلا من يعتز  اليت الطرائق تفاصأأأيل
 مع بالتعاون يعمل أن اإلمنائي الربنامج إىل ك لك  يطلب الصدد، ه ا ويف ،2030 لعا  املستدامة التنمية

 االسأأأرتاتيجية خطته يف خاص فصأأأل وضأأأع على للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأ  السأأأكان صأأأندوق
 للوالية وفقا ،2030 عا  خطة تنفي  إىل الرامية جهودها يف األعضأأأأأا  الدول دعم يف مشأأأأأرتكا هنجا حيدد

 كيان؛  بكل املنوطة
 األمم وهي ة واليونيسأأأأأ  السأأأأأكان صأأأأأندوق مع التعاون على اإلمنائي الربنامج يشذذذذجع - 4 

 ال ي األمر االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية، خططها نتائج عن اإلبالغ إزا  هُنجها موا مة مواصأأأأأأأأأأأأأأألة يف للمرأة املتحدة
 اجلماعية؛ النتائج يف منها كل  مسامهات على الوقوف يف أمور، مجلة يف سيساعد،
 أي بد  قبل باملوضأأأأأأأأأأأأوع الصأأأأأأأأأأأألة ذات الوثائق مجيع تقدم اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 5 
 أيا   10 عن يقل ال مبا مشاورات

 2017 شباي/فرباير 3
 

  2017/7 
 2021-2018 للس ج ، المتحدة األمم لصندو  االستراتيجية الخطة وضع  

 ،التنفي   المجلس إ  
 مع املعقودة الرمسية غري االجتماعات ومبختل  الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُمنجز التحضأأأأأأريي بالعمل يرحب - 1 

اجمللس التنفي ي بشأأأأأأأ ن عملية إعداد اخلطة االسأأأأأأأرتاتيجية لصأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأكان للفرتة 
 ؛2018-2021

 األمم ومنظمة اإلمنائي الربنامج مع بنا ة بصأأورة يعمل أن السأأكان صأأندوق إىل يطلب - 2 
 املتحدة األمم ةهي ة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم وهي ة ةاليونيس   للطفولة املتحدة

http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 اليونيسأأأ ، السأأأكان، صأأأندوق اإلمنائي، ةالربنامج األربع االسأأأرتاتيجية اخلطط هنج اتسأأأاق لكفالة للمرأة 
 للمرأة ؛ املتحدة األمم هي ة

 املؤرخ 71/243 العامة اجلمعية قرار مع متشأأأأأأيا السأأأأأأكان، صأأأأأأندوق إىل أيضذذذذذج يطلب - 3 
 لسأأأأأياسأأأأأة سأأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي الشأأأأأامل االسأأأأأتعراض بشأأأأأ ن 2016 األول/ديسأأأأأمرب كانون 21

 االسأأرتاتيجية خطته يضأأمِّن أن التنمية، أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضأأطلع اليت التنفي ية األنشأأطة
 خطة يف املطلوب النحو على واملتكامل، املتسأأأق الدعم يف املشأأأاركة خالهلا من يعتز  اليت الطرائق تفاصأأأيل
 بالتعاون يعمل أن السأأأأكان صأأأأندوق إىل ك لك  يطلب الصأأأأدد، ه ا ويف ،2030 لعا  املسأأأأتدامة التنمية

 االسرتاتيجية خطته يف خاص فصل وضع على للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيس  اإلمنائي الربنامج مع
 للوالية وفقا ،2030 عا  خطة تنفي  إىل الرامية جهودها يف األعضأأأأأا  الدول دعم يف مشأأأأأرتكا هنجا حيدد

 كيان؛  بكل املنوطة
 األمم وهي ة واليونيسأأأأأ  اإلمنائي الربنامج مع التعاون على السأأأأأكان صأأأأأندوق يشذذذذجع - 4 

 ال ي األمر االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية، خططها نتائج عن اإلبالغ إزا  هُنجها موا مة مواصأأأأأأأأأأأأأأألة يف للمرأة املتحدة
 اجلماعية؛ النتائج يف منها كل  مسامهات على الوقوف يف أمور، مجلة يف سيساعد،
 أي بد  قبل باملوضأأأأأوع الصأأأأألة ذات الوثائق مجيع تقدم السأأأأأكان صأأأأأندوق إىل يطلب - 5 
 أيا   10 عن يقل ال مبا مشاورات

 2017 شباي/فرباير 3
 

  2017/8 
 2017 عجم األولى العجدية دورت  في التنفي   المجلس اعتمدهج التي للقرارات عجم عر   

 ،التنفي   المجلس إ  
 يلي: مبا 2017 لعا  األوىل العادية دورته يف قا  أنه إىل يشير 

 
 1 البند  

 التنظيمية المسجئل  
 

 :2017 لعا  أمساؤهم التالية املكتب أعضا  انتخب
 ةالدامنرك  بيرتسني إب السيد  الرئيس: 
 ةليبيا  الناكوع عمر السيد الرئيس: نائب 
 ةاليمن  اجلمايل طالل السيد الرئيس: نائب 
 ةبنما  إيريرا فلوريس إيلينا لورا السيدة الرئيس: نائبة 
 مولدوفا  ةمجهورية بوبوفيتشي كارولينا  السيدة الرئيس: نائبة 

  ؛DP/2017/L.1ة 2017 لعا  األوىل العادية لدورته العمل خطة على ووافق األعمال جدول وأقرّ 
   ؛DP/2017/1ة 2016 لعا  الثانية العادية الدورة تقرير على ووافق

http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
http://undocs.org/ar/DP/2017/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2017/1
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  ؛DP/2017/CRP.1ة 2017 لعا  التنفي ي للمجلس السنوية العمل خطة وأقر
 ؛2017 لعا  السنوية لدورته املؤقتة العمل خطة على ووافأق
 :2017 عا  يف التنفي ي للمجلس املتبقية للدورات التايل الزمنأي اجلدول على ووافأق

 
 2017 حزيران/يونيه 9 إىل أيار/مايو 30 من  السنوية: الدورة 
 2017 أيلول/سبتمرب 11 إىل 5 من الثانية: العادية الدورة 

 
 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  الخجص الجزء  

 املتحدة األمم برنامج مديرة كالرك،  هيلني للسأأأأأأأيدة التقدير عن اإلعراب ،2017/1 القرار اخت  
 ؛2017-2009 اإلمنائي،

 
  2 البند  
 بهج المتصلة والمسجئل اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  القطرية البرام   

 :2014/7 للقرار وفقا التالية القطرية الربامج على وافق
  ؛DP/DCP/TCD/3ة تشاد  ؛DP/DCP/BWA/2ة بوتسوانا :أفريقيا 
  ؛DP/DCP/HTI/3ة هاييت الكارييب: البحر ومنطقة الالتينية أمريكا 

 
 3 البند  
 التقييم  

 اإلدارة؛ ورد أسبابه ومعاجلة الفساد مكافحة يف اإلمنائي الربنامج إسها  تقييم بش ن 2017/2 القرار اخت 
 اإلدارة  ورد اإلمنائي الربنامج يف اإلعاقة ملسائل الشاملة التنمية وتقييم

 
 ٤ البند  
 واإلدارة الميزانية وشؤو  المجلية الشؤو   

 للميزانية؛ املباشر الدعم سياسة إطار يف هبا املضطلع التجريبية األنشطة تقييم بش ن 2017/3 القرار اخت 
 

 للس ج  المتحدة األمم بصندو  الخجص الجزء  
 

 5 البند  
 بهج المتصلة والمسجئل القطرية البرام  للس ج   المتحدة األمم صندو   

 :2014/7 للقرار وفقا للسكان املتحدة األمم لصندوق التاليني القطريني الربناجمني على وافق
  ؛DP/FPA/CPD/HTI/6ة وهاييت  ؛DP/FPA/CPD/BWA/6ة بوتسوانا 
  ؛DP/FPA/2017/3ة للصومال القطري للربنامج واحدة سنة ملدة الثاين التمديد على ووافق 

http://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/DCP/BWA/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TCD/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/HTI/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BWA/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/HTI/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/3
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 ٦ البند  
 التقييم  

 إىل للسأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأندوق من املقد  للدعم املواضأأأأأيعي التقييم بشأأأأأ ن 2017/4 القرار اعتمد
  ؛2008-2015ة والشباب املراهقني

 
 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب الخجص الجزء  

 املشاريع؛ خدمات ملكتب التنفي ية املديرة بيان إىل استمع
 

 المشترك الجزء  
 

 8 البند  
 الحسجبجت مراجعي مجلس توصيجت  

 األمم برنامج التالية: بالتقارير املتصأألة احلسأأابات مراجعي جملس بتوصأأيات املتعلق 2017/5 القرار اعتمد
 مراجعي جملس توصأأأأأأأيات تنفي  عن تقرير اإلنتاجية: للمشأأأأأأأاريع املتحدة األمم وصأأأأأأأندوق اإلمنائي املتحدة

 مراجعي جملس تقرير متابعة للسأأأأأأأأأكان: املتحدة األمم وصأأأأأأأأأندوق  ؛DP/2017/11ة 2015 احلسأأأأأأأأأابات،
 األمم ومكتب  ؛DP/FPA/2017/1ة التوصأأأأأأأأأأأأأأأيات تنفي  حالة :2015 لعا  املتحدة األمم حسأأأأأأأأأأأأأأأابات

 2015 احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأات، مراجعي جملس توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأات تنفيأأأأ  عن تقرير املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع: خلأأأأدمأأأأات املتحأأأأدة
  ؛DP/OPS/2017/1ة

 
 9 البند  
 المنجعة نقص بفيروس المعني المشذذذذذذذذذذذترك المتحدة األمم برنجم  تنسذذذذذذذذذذذيق مجلس اجتمجع متجبعة  

 )اإليدز  الم تسب المنجعة نقص البشرية/متالزمة
 املعين املشأأأأأأرتك املتحدة األمم برنامج تنسأأأأأأيق جملس وتوصأأأأأأيات مقررات بتنفي  املتعلق بالتقرير علًما أحاي

  ؛DP/2017/12-DP/FPA/2017/2ة البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس
 

 10 البند  
 أخرى مسجئل  

  2021-2018 اإلمنائي، للربنامج االسرتاتيجية اخلطة وضع بش ن 2017/6 القرار اخت 
  2021-2018 السكان، لصندوق االسرتاتيجية اخلطة وضع بش ن 2017/7 القرار اخت 
  التالية: اخلاصة واملناسبات الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات أيضا عقد
 

 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم   
إحاطة بشأأأأأأأأ ن خريطة الطريق لإلطار االسأأأأأأأأرتاتيجي لصأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للمشأأأأأأأأاريع اإلنتاجية، 

 ؛2018-2021
 ؛2021-2018 اإلمنائي، للربنامج االسرتاتيجية اخلطة بش ن إحاطة

http://undocs.org/ar/DP/2017/11
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/1
http://undocs.org/ar/DP/2017/12–DP/FPA/2017/2


 E/2017/35 

 

18-18415 104/134 

 

 املتحدة، األمم ملتطوعي االسأأأأأأأرتاتيجي اإلطار بشأأأأأأأ ن االسأأأأأأأرتاتيجي لإلطار الطريق خريطة بشأأأأأأأ ن إحاطة
 ؛2018-2021

 
 للس ج  المتحدة األمم صندو   

 ؛2021-2018 للسكان، املتحدة األمم لصندوق االسرتاتيجية اخلطة بش ن إحاطة
 للسكان؛ املتحدة األمم لصندوق اإلنسانية االستجابة متويل بش ن إحاطة
 .املستدامة التنمية أهداف إطار ضمن البيانات نظم خاصة: مناسبة

 2017 شباي/فرباير 3
 

  2017/9 
 2017 لعجم االستثنجئية الدورة  

 ،التنفي   المجلس إ  
 يف استثنائية دورة عقد التنفي ي، للمجلس الداخلي النظا  من 1 املادة من 3 للفقرة وفقا ،يقرر 

 املتحدة األمم لربنامج املتكاملة وامليزانية االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة يف النظر ألجل 2017 الثاين/نوفمرب تشأأأأأأرين
 واعتمادمها  2021-2018 للفرتة اإلمنائي

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/10 
 2017-201٤ اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  االسذذذذذذذذتراتيجية للخطة التجميعي االسذذذذذذذذتعرا   

 البرنجم  لمديرة السنو  والتقرير
 ،التنفي   المجلس إ  
 االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية، اخلطة تنفي  من الثالثة للسأأأأأأأأأأأأنة التجميعي باالسأأأأأأأأأأأأتعراض علمج يحيط - 1 

 ومرفقاته؛  DP/2017/15 ةالوثيقة 2014-2017
 أسأأباب لتحديد اإلمنائي الربنامج هبا أخ  اليت املعززة التحليل بسأأبل أيضج يحيط علمج - 2 
 حتديدها جرى اليت الضأأع  مواطن لتحسأأني املتخ ة والتدابري املسأأتفادة بالدروس واإلبالغ األدا  اخنفاض

 االسرتاتيجية؛ اخلطة تنفي  أثنا 
 اليت النتأائج يعرض الأ ي 1 املرفق يف الوارد اإلضأأأأأأأأأأأأأأأأايف بأالتحليأل ك لك  يحيط علمج - 3 

 النواتج؛ حبسب 2017 لعا  النهائية باألهداف مقارنة اآلن حىت حتققت
 على 2017 عا  أهداف وحتقيق التقد  بإحراز التعجيل على اإلمنائي الربنامج يحث - 4 

 املؤسسية؛ والفعالية بالتنمية املتعلقة النواتج مجيع خيص فيما واملوارد للنتائج املتكامل اإلطار يف املبني النحو
 الدروس اجلديدة االسأأأأأأأرتاتيجية اخلطة صأأأأأأأياغة يف يدر  أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 5 
 الفعالية تقييم ذلك يف مبا احلالية، االسرتاتيجية اخلطة إطار يف لألدا  الصلة ذات التحليالت من املستفادة

https://undocs.org/ar/DP/2017/15
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 النواتج تعزيز على اإلمنائي الربنامج وحيثّ  نفسأأأأها، االسأأأأرتاتيجية اخلطة وتقييم اإلمنائي للربنامج املؤسأأأأسأأأأية
 املنظمة؛ يف الربامج تنفي  حداتو  مع بالتشاور واألثر النتائج ومؤشرات
 ويطلب التقرير، بطأاقة وشأأأأأأأأأأأأأأأكأل منهجيأة ملوا مة الوكاالت بني املبأ ولة اجلهود يدرك - 6 

 يف االتسأأأأأاق زيادة أجل من املتحدة األمم وبرامج صأأأأأناديق مع مشأأأأأاوراته يواصأأأأأل أن اإلمنائي الربنامج إىل
 التقارير؛ تقدم

 التنمية أهداف إطار مع نتائجه هيكل موا مة مواصأأأأأأأأأأأأأأألة على اإلمنائي الربنامج يحث - 7 
 تنفي  دعم يف األدا  قياس يف للمسأأأأأاعدة املتحدة، األمم وبرامج صأأأأأناديق سأأأأأائر مع بالتنسأأأأأيق املسأأأأأتدامة

 ؛2030 عا  خطة
 السأأأأأأأياق عن معلومات املقبلة السأأأأأأأنوية تقارير  يضأأأأأأأمن أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 8 

 االسرتاتيجية؛ اخلطة نواتج عن اإلبالغ لدى للبلدان اإلمنائي
 للمسأأاواة الربنامج اسأأرتاتيجية تنفي  عن اإلمنائي الربنامج ملديرة السأأنوي بالتقرير يرحب - 9 

 الصدد؛ ه ا يف حتققت اليت وباإلجنازات 2016 عا  يف اجلنسني بني
 حددها اليت املرجعية املعايري مجيع يسأأأأأأأأأأأأأأأتويف ال اإلمنائي الربنامج ألن القلق عن يعرب - 10 
 الالزمة التصحيحية التدابري اختاذ على ويشجعه هلا، رئيسيا هدفا اجلنسني بني املساواة جتعل اليت للمشاريع

 الصدد؛ ه ا يف
 اخلطة ه   يف اجلنسأأأأأأأأأأأني بني باملسأأأأأأأأأأأاواة املتعلقة واملؤشأأأأأأأأأأأرات النتائج إدرا  أن يالحظ - 11 

 يف مفيدا كان  اجلنسأأني، بني املسأأاواة اسأأرتاتيجية عن فضأأال واملوارد، للنتائج املتكامل واإلطار االسأأرتاتيجية
 اإلمنائي الربنامج إىل ويطلب املرأة، ومتكني اجلنسأأأأأني بني املسأأأأأاواة جمال يف اإلمنائي الربنامج بعمل النهوض

 املقبلة االسأأأرتاتيجية اخلطة يف احلالية اجلنسأأأني بني املسأأأاواة اسأأأرتاتيجية تنفي  من املسأأأتفادة الدروس إدما 
 املرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز يف املضي أجل من واملوارد للنتائج املتكامل واإلطار

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/11 
 2017-201٤ للفترة اإلنمجئي للبرنجم  المت جملة للميزانية التجميعي االستعرا   

 ،التنفي   المجلس إ  
 ةالوثيقة 2017-2014 للفرتة املتكاملة للميزانية التجميعي باالسأأتعراض علمج يحيط - 1 

DP/2017/16  ومرفقاته؛ 
ال ي شأأأأأأأأأأأأدد على أن املوارد العادية هي  2015/16إىل قرار اجمللس التنفي ي  يشذذذذذذذذذير - 2 

الركيزة اليت يسأأأأأأأأأأأأتند إليها الربنامج اإلمنائي، وأهنا أسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأية للحفاظ على الطابع املتعدد األطراف واحملايد 
  املوارد، مع والشامل لواليته ولقيامه بعمله، ويشجع يف ه ا الصدد الربنامج اإلمنائي على مواصلة تعب ة ه 

مواصأأأأأأأأأأأأأأألة تعب ة موارد أخرى، لتلبية احتياجات مجيع البلدان املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدة من الربامج، وال سأأأأأأأأأأأأأأأيما أفقرها 
 وأضعفها؛

https://undocs.org/ar/DP/2017/16
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 الربنامج قدرة على سأأأأأأأأأأأأيما ال التمويل، الخنفاض السأأأأأأأأأأأألبية اآلثار إزا  قلق  عن يعرب - 3 
 االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارية اخلدمات وتوفري التنمية، يف الفعالية وكفالة الربناجمية، باألنشأأأأأأأأطة االضأأأأأأأأطالع على اإلمنائي
 القطرية؛ للمكاتب التقنية

 لتحقيق املوارد اسأأأتخدا  يف الشأأأفافية حتسأأأني مواصأأألة إىل اإلمنائي الربنامج حاجة يؤكد - 4 
 يف املالية وتقارير  خططه يف يقد  أن إليه ويطلب التنظيميتني، والكفا ة الفعالية وتعزيز الربناجمية النتائج

 يتعلق فيما ةاألسأأأأاسأأأأية ، العادية املوارد واسأأأأتخدا  توزيع طريقة بشأأأأ ن التفاصأأأأيل من أكرب قدرا املسأأأأتقبل
 والفعالية الرقابة، ووظائ  الربناجمية، امليزانية وبنود الربناجمية، والرتتيبات املوظفني، تكالي  منها أمور جبملة

 اخلاصة؛ األغراض ذات لألنشطة املخصص امليزانية وبند التنمية، يف
 تنفيأأ  خالل من التكأأالي  موا مأأة يف اإلمنأأائي الربنأأامج أحرز  الأأ ي بأأالتقأأد  يسذذذذذذذذذذذّلم - 5 

 اليت اجلهات ويشجع التقد  من ملزيد اإلمنائي الربنامج إحراز ضرورة إىل ويشري التكالي ، اسرتداد سياسة
 التنفي ي اجمللس عليها وافق اليت التكالي  اسأأأرتداد سأأأياسأأأة جبوانب التقيد على للربنامج املسأأأامهات تقد 

 ؛2013/9 القرار يف
 اإلمنأأائي الربنأأامج إىل التنفيأأ ي اجمللس فيأأه طلأأب الأأ ي 2013/9 القرار إىل يشذذذذذذذذذذذير - 6 
 عرضأأأأها أجل من االقتضأأأأا ، حسأأأأب املقررة، التكالي  اسأأأأرتداد معدالت على تعديالت بإجرا  التوصأأأأية

 إىل ويطلب ت خرت، قد العملية ه   أن ويالحظ ،2016 لعا  التنفي ي للمجلس السأأأأأأأأأأنوية الدورة على
 للمرأة املتحدة األمم وهي ة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق مع باالشأأأأأأأأأأأأأأأرتاك القيا ، اإلمنائي الربنامج

 وتقدم التكالي  اسأأأأأأأرتداد بسأأأأأأأياسأأأأأأأة يتعلق فيما األعضأأأأأأأا  الدول مع املشأأأأأأأاورات مبواصأأأأأأألة واليونيسأأأأأأأ ،
 وصندوق اإلمنائي الربنامج ألجل التكالي  السرتداد منسقة سياسات لوضع األدلة على قائمة مقرتحات

 االقتضأأأأا ، حسأأأأب تعديالت إدخال مع واليونيسأأأأ ، للمرأة املتحدة األمم وهي ة للسأأأأكان املتحدة األمم
 ؛2018 عا  يف السنوية دوراهتا انعقاد يتجاوز ال موعد يف املعنية التنفي ية اجملالس فيها لتنظر

 إعداد لدى يراعي، أن اإلمنائي الربنامج إىل ويطلب ،2016/5 القرار إىل أيضذج يشذير - 7 
 املتكأأأاملأأأة امليزانيأأأة من املسأأأأأأأأأأأأأأأتفأأأادة الصأأأأأأأأأأأأأأألأأأة ذات الأأأدروس ،2021-2018 للفرتة املتكأأأاملأأأة امليزانيأأأة
 النتائج؛ على القائمة امليزنة منها أمور جبملة يتعلق فيما ،2017-2014 للفرتة

 الصأأأألة، ذات التمويل مصأأأأادر مجيع عن تفاصأأأأيل يقد  أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 8 
 املقبلة  املتكاملة امليزانية وضع لدى اإلعال ، قصد األخرى واملوارد العادية، املوارد ذلك يف مبا

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/12 
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  تقييم  

 ،التنفي   المجلس إ  
   DP/2017/20 )الوثيقة 201٦ لعجم التقييم عن السنو  بجلتقرير يتعلق فيمج 
 الكامل؛ السنوي وبالتقرير باملوجز علمج يحيط - 1 
 إدارة ورد السأأأأأأأنوي التقرير يف أثريت اليت املسأأأأأأأائل يعاجل أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 2 
 بش هنا؛ اإلمنائي الربنامج

https://undocs.org/ar/DP/2017/20
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 التقييم مكتأأأأب ميزانيأأأأة تبلغ أن ويطلأأأأب ،2017 لعأأأأا  املقرتحأأأأة امليزانيأأأأة على يوافق - 3 
 اإلمنائي الربنامج سياسة يف عليه املنصوص النحو على اإلمنائي، الربنامج ميزانية من املائة يف 0.2 املستقل

 ؛2017 لعا  املستقل التقييم مكتب عمل خطة على ويوافق التقييم، جمال يف
 مع املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك التقييم وأعمال بالتعاون النهوض مواصأأأأأأأأأأأأأأألة اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 4 
 وبراجمها؛ املتحدة األمم صناديق سيما وال األخرى، املتحدة األمم كيانات

 جهود  ملواصأأأألة املسأأأأتقل التقييم مكتب مع العمل على اإلمنائي الربنامج إدارة يشذذذجع - 5 
 وإلدارة للتعلم كأأ دوات  التقييمأأات واسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا  وعمليأأاهتأأا، الالمركزيأأة التقييمأأات نوعيأأة تعزيز إىل الراميأأة

 املستقبل؛ يف الربامج تعزيز أجل من املعارف
  DP/2017/21 )الوثيقة اإلنمجئي للبرنجم  المؤسذذذسذذذية للفعجلية المشذذذترك بجلتقييم يتعلق فيمج 

   DP/2017/22 )الوثيقة علي  اإلدارة ورد
 املسأأأأأأأأتقل التقييم ملكتب املشأأأأأأأأرتكة التعاونية اجلهود مثرة كان  ال ي بالتقييم علمج يحيط - 6 
 الربنامج إدارة وبرد وتوصأأأأأأأأأأيات، اسأأأأأأأأأأتنتاجات من فيه ورد ومبا والتحقيقات، احلسأأأأأأأأأأابات مراجعة ومكتب
 عليه؛ اإلمنائي

 االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة يف التنظيمية والكفا ة الفعالية ومؤشأأأأأأأأرات نتائج إدرا  أن يالحظ - 7 
 والكفأأأا ة بأأأالفعأأأاليأأأة النهوض يف مفيأأأدا كأأأان  واملوارد للنتأأأائج املتكأأأامأأأل واإلطأأأار 2017-2014 للفرتة

 الصدد؛ ه ا يف احملرز بالتقد  التنفي ي اجمللس إبالغ ويف التنظيمية
 نتائجه مراعاة مع التقييم، يف الواردة التوصأأأأأأأأأأأأأأأيات ينف  أن اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 8 

 ،2021-2018 للفرتة االسأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأع عند املسأأأأتفادة الدروس يسأأأأتخلص وأن واسأأأأتنتاجاته،
 ،2021-2018 واملوارد، للنتائج املتكامل واإلطار اخلطة يف والكفا ة الفعالية نتائج مؤشأأأأأأرات يدر  وأن

 القطري؛ املستوى على سيما ال الكفاية، فيه مبا الربامج وتقييم رصد لضمان
 الفعالية حتسأأأأأأأأأأأأأأني إىل الرامية جهود  يواصأأأأأأأأأأأأأأل أن اإلمنائي الربنامج إىل أيضذذذذذذذذذذذج يطلب - 9 
 املسأأأأأأأأأأأأأأأتند اإلبالغ وتعزيز الربامج؛ لدعم التغيري نظريات اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  ةأ  خالل: من التنظيميتني والكفا ة

 صأأأأأأعيد على واملسأأأأأأا لة الشأأأأأأفافية وحتسأأأأأأني التعلم؛ ثقافة وتعزيز املعارف؛ وإدارة التعلم وتعزيز النتائج؛ إىل
 اإلقليمية، واحملطات املراكز يف واملوارد والقدرات التوظي  تقييم ةب  املستويات؛ مجيع على ككل  املنظمة

 املقرات مسأأأأأأأأأأأأأأتويات بني املعارف وإدارة العمل منوذ  أثر تعظيم أجل من املالية، اسأأأأأأأأأأأأأأتدامتها ذلك يف مبا
 واألقطار؛ واألقاليم

 دورت  في التنفي   المجلس على عرضذذذذذذذهج المقرر االسذذذذذذذتراتيجية الخطة بتقييم يتعلق فيمج 
 ،2017 لعجم الثجنية العجدية

 للربنامج االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة تقييم نشأأأأأأر يكفل أن املسأأأأأأتقل التقييم مكتب إىل يطلب - 10 
 اجمللس فيه ينظر لكي املناسأأأأأأأأأأأأأأأب، الوقت يف 2017-2014 اإلقليمية، وبراجمه العاملي وبرناجمه اإلمنائي

 اجلديدة؛ االسرتاتيجية اخلطة وضع سياق يف ،2017 أيلول/سبتمرب يف الثانية العادية دورته يف التنفي ي
 اخلطأأأة من املسأأأأأأأأأأأأأأأتفأأأادة الأأأدروس لأأأه منطلقأأأا يتخأأأ  أن اإلمنأأأائي الربنأأأامج إىل يطلذذذب - 11 

 وخالصأأأأأأأأأأأأأأأات واسأأأأأأأأأأأأأأأتنتاجات ،2017-2014 واملوارد، للنتائج املتكامل واإلطار احلالية االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية

https://undocs.org/ar/DP/2017/21
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 اخلطة وضأأع عند اإلمنائي، للربنامج املؤسأأسأأية للفعالية املشأأرتك والتقييم الصأألة، ذات التقييمات وتوصأأيات
  2021-2018 واملوارد، للنتائج املتكامل واإلطار االسرتاتيجية

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/13 
 حققهج التي النتجئ  بشذذ   المت جمل السذذنو  التقرير اإلنتججية  للمشذذجريع المتحدة األمم صذذندو   

 2017-201٤ للفترة االستراتيجي بجإلطجر المتعلق التجميعي والتقرير 201٦ عجم الصندو 
 ،التنفي   المجلس إ  
 ؛2016بالنتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية عا   يحيط علمج - 1 
 ،2017-2014 للصأأأأأندوق، االسأأأأأرتاتيجي لإلطار الرتاكمي االسأأأأأتعراض أن يالحظ - 2 

 املرسومة؛ األهداف أساس على املتواصل القوي الصندوق أدا  يؤكد
 القطري الوجود على العادية املوارد يف للنقص السأأأأأأأأأأأأأليب األثر ذلك مع أيضذذذذذذذذذذج يالحظ - 3 

 الرأمسالية؛ استثماراته مرونة وعلى له، املتاح االبتكاري احليز وعلى للصندوق،
 السأأأأأأأأأأأأأأأنأة يف دوالر مليون 25 هأأدف دون تزال ال العأأاديأأة املوارد ألن قلق  عن يعرب - 4 

 قد الصندوق يدعمها اليت منوا البلدان أقل عدد أن القلق مع ويالحظ االسرتاتيجي، اإلطار يف عليه املتفق
 ل لك؛ نتيجة التدهور من مزيدا يشهد

 2021-2018باخلطوات املتخ ة إلعداد اإلطار االسأأأرتاتيجي املقبل للصأأأندوق،  يرحب - 5 
بطريقة تشأأأاورية مع اجمللس؛ ويرحب بقيا  الصأأأندوق، يف إطار ه   العملية، بوضأأأع سأأأيناريوهات تتناول النتائج 

املوارد املتاحة من أجل توضأأأأأأيح اخليارات اليت ميكن أن تسأأأأأأري أعمال الصأأأأأأندوق ومنوذ  التمويل املتوخاة مقابل 
 ال ي سيتبعه يف املستقبل؛

 القيا  إىل للصأأأأأأأأأأندوق العادية املوارد يف املسأأأأأأأأأأامهة على القادرة األعضأأأأأأأأأأا  الدول يدعو - 6 
 العادية؛ املوارد من السنة يف دوالر مليون 25 هدف بلوغ من متكنه يكفل مبا ب لك،

 الكبرية وباألمهية التنمية لتمويل احلايل املشأأهد يف للصأأندوق االسأأرتاتيجي باملوقع يسّلم - 7 
 ألقل إضأأأافية موارد توفري حتفيز يف “األخري امليل مرحلة” متويل ومناذ  باالبتكارات الصأأأندوق إلسأأأهامات

 خالل من املالية أدواته أثر تعظيم مواصأأأأأأأأأأأألة على الغاية، هل   حتقيقا الصأأأأأأأأأأأأندوق، ويشأأأأأأأأأأأأجع منوا، البلدان
 والضمانات  والقروض للمنح الفعال االستخدا 

 2017 حزيران/يونيه 8
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  2017/1٤ 
 تنفي  في المحرز التقدم للسذذذذذذذ ج   المتحدة األمم لصذذذذذذذندو  التنفي   للمدير السذذذذذذذنو  التقرير  

 2017-201٤ االستراتيجية، الخطة
 ،التنفي   المجلس إ  
 Part Iة DP/FPA/2017/4 التنفي ي املدير تقرير منها يت ل  اليت بالوثائق علمج يحيط - 1 

 للصندوق؛ الشبكي املوقع على املتاحة الصلة ذات املرفقات ذلك يف مبا  ،Part II و Part I/Add.1 و
 لصأأندوق االسأأرتاتيجية اخلطة نتائج أطر تنفي  يف املأأأأأأأأأأأأأأأأأحرز التقد  التقدير مع يالحظ - 2 

 ؛2017-2014 للفرتة للسكان املتحدة األمم
 من املسأأأأأأأأأتخلصأأأأأأأأأة واالسأأأأأأأأأتنتاجات النتائج اعتبار  يف ي خ  أن الصأأأأأأأأأندوق إىل يطلب - 3 
 للفرتة واملوارد للنتأأأأأائج املتكأأأأأامأأأأأل واإلطأأأأأار احلأأأأأاليأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأأأة اخلطأأأأأة من املسأأأأأأأأأأأأأأأتفأأأأأادة الأأأأأدروس
 الصأأألة، ذات التقييمات وتوصأأأيات واسأأأتنتاجات ونتائج هبا، واألخ  له منطلقا واختاذها 2014-2017

 وضأأأأأأأأع عند 2017-2014 للفرتة للصأأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تفعيل دعم هيكل تقييم ذلك يف مبا
 ؛2021-2018 واملوارد، للنتائج املتكامل واإلطار االسرتاتيجية اخلطة

الصأأأأأأندوق أن تقد  شأأأأأأفويا معلومات مسأأأأأأتوفاة إىل اجمللس التنفي ي يف  إىل إدارةيطلب  - 4 
التوصيات  ، تقريرا عن تنفي 2018، وأن تقد  أيضا، يف دورته السنوية لعا  2017دورته العادية الثانية لعا  

 ؛2017-2014السبع املنبثقة عن تقييم هيكل دعم تفعيل اخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة 
اجلهود املب ولة بني الوكاالت ملوا مة منهجية وشأأأأأأأأأأأأأأكل بطاقة التقرير، ويطلب إىل  يدرك - 5 

 التقارير؛ الصندوق أن يواصل مشاوراته مع صناديق وبرامج األمم املتحدة من أجل زيادة االتساق يف تقدم
الصأأأأأأندوق على مواصأأأأأألة موا مة هيكل نتائجه مع إطار أهداف التنمية املسأأأأأأتدامة،  يحث - 6 

 ؛2030نسيق مع سائر صناديق وبرامج األمم املتحدة، للمساعدة يف قياس األدا  يف دعم تنفي  خطة عا  بالت
 تفصيال أكثر ت ملية ونظرة حتليال املقبلة السنوية تقارير  يضمن أن الصندوق إىل يطلب - 7 

 منظومة داخل والتنسأأأأأأيق التعاون وبشأأأأأأ ن النتائج، جماالت حبسأأأأأأب املسأأأأأأتفادة والدروس التحديات بشأأأأأأ ن
 املتحدة؛ األمم

 للنتائج تفصأأأأيال أكثر حتليال املقبلة السأأأأنوية تقارير  يضأأأأمن أن على الصأأأأندوق يشذذذجع - 8 
 ةاألساسية ؛ العادية املوارد بفضل حتققت اليت

 اخلطأأأأأأة نواتج حتقيق على التمويأأأأأأل الخنفأأأأأأاض السأأأأأأأأأأأأأأألبيأأأأأأة لآلثأأأأأأار القلق عن يعرب - 9 
 الكفيلة واآلليات احلوافز اسأأأأتكشأأأأاف يواصأأأأل أن الصأأأأدد، ه ا يف الصأأأأندوق، إىل ويطلب االسأأأأرتاتيجية،

 األولوية وإعطائها العادية املوارد يف مسأأأأامهاهتا زيادة بوسأأأأعها اليت األخرى والبلدان املاحنة البلدان بتشأأأأجيع
 االسرتاتيجية، اخلطة مع وتتماشى تقييدا أقل تكون أخرى موارد حنو التحول تيسري بغية ب لك القيا  على

 املوارد تعب ة يف جديدة بنهج األخ  منها بسبل للتمويل، جديدة مصادر واجت اب املاحنني قاعدة وتوسيع
 متنوعة؛ مصادر من املقد  الدعم من جديدة وب شكال

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/4
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 وحيث الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق، إدارة تنف ها اليت الكفا ة لتحقيق الرامية التدابري مبختل  يرحب - 10 
 الصدد؛ ه ا يف جهود  من االستفادة على الصندوق
  2021-2018 للفترة المت جملة الميزانية بوضع يتعلق فيمج 
 النتائج لتحقيق املوارد اسأتخدا  يف الشأفافية حتسأني مواصألة إىل الصأندوق حاجة يؤكد - 11 
 يف املالية وتقارير  خططه يف يقد  أن الصأأندوق إىل ويطلب التنظيميتني، والكفا ة الفعالية وتعزيز الربناجمية
 ةاألساسية ؛ العادية املوارد واستخدا  توزيع طريقة بش ن التفاصيل من أكرب قدرا املستقبل

 سأأأأأأياسأأأأأأة تنفي  خالل من التكالي  موا مة يف الصأأأأأأندوق أحرز  ال ي بالتقد  يسذذذذذّلم - 12 
 تقد  اليت اجلهات ويشأأأأأأأأجع التقد ، من ملزيد الصأأأأأأأأندوق إحراز ضأأأأأأأأرورة إىل ويشأأأأأأأأري التكالي ، اسأأأأأأأأرتداد

 يف التنفي ي اجمللس عليها وافق اليت التكالي  اسأأأأرتداد سأأأأياسأأأأة جبوانب التقيد على للصأأأأندوق املسأأأأامهات
 ؛2013/9 القرار

 التوصأأأأأأأية الصأأأأأأأندوق إىل التنفي ي اجمللس فيه طلب ال ي 2013/9 القرار إىل يشذذذذذير - 13 
 الدورة على عرضها أجل من االقتضا ، حسب املقررة، التكالي  اسرتداد معدالت على تعديالت بإجرا 

 الصأأأأأأأأأأندوق إىل ويطلب ت خرت، قد العملية ه   أن ويالحظ ،2016 لعا  التنفي ي للمجلس السأأأأأأأأأأنوية
 مع املشأأأأأأأاورات مبواصأأأأأأألة للمرأة، املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأأأأأ  اإلمنائي الربنامج مع باالشأأأأأأأرتاك القيا ،
 سياسات لوضع األدلة على قائمة مقرتحات دموتق التكالي  اسرتداد بسياسة يتعلق فيما األعضا  الدول
 مع للمرأة، املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأ  والصأأندوق اإلمنائي الربنامج ألجل التكالي  السأأرتداد منسأأقة
 انعقاد موعد يتجاوز ال موعد يف املعنية التنفي ية اجملالس فيها لتنظر االقتضأأأأأأا ، حسأأأأأأب تعديالت إدخال
  2018 لعا  السنوية دوراهتا

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/15 
 للس ج  المتحدة األمم صندو  تقييم  

 ،التنفي   المجلس إ  
 للسأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأندوق يف التقييم بوظيفة املتعلق احلايل بالتقرير علمج يحيط - 1 

  ؛DP/FPA/2017/5ة
 األول ؛ ةاملرفق 2017 لعا  التقييم مكتب عمل خبطة أيضج علمج يحيط - 2 
 للسكان املتحدة األمم صندوق يف التقييم وظيفة تؤديه ال ي الدور على الت كيد يعيد - 3 

 املتحدة األمم لصندوق اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة دعم يف اجلودة الرفيع املستقل التقييم دليل أمهية ويؤكد
 ؛2030 لعا  املستدامة التنمية خطة تنفي  يف واإلسها  2021-2018 للفرتة للسكان

 تعزيز إىل الرامية جهود  ملواصأألة التقييم مكتب مع العمل على الصأأندوق إدارة يشذذجع - 4 
 املعارف وإلدارة للتعلم ك دوات  التقييمات اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  وعلى وتغطيتها، الالمركزية التقييمات تنفي  معدل

 املستقبل؛ يف الربامج تعزيز أجل من

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/5
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 كيانات  مع املشأأأأأأأرتك التقييم وأعمال بالتعاون النهوض مواصأأأأأأألة الصأأأأأأأندوق إىل يطلب - 5 
 وبراجمها؛ املتحدة األمم صناديق سيما وال األخرى، املتحدة األمم

 للتقييم احلالية للخطة تنقيحا سنوات أربع كل  يقد  أن التقييم مكتب إىل أيضج يطلب - 6 
 الفرتة إدرا  يقرتح وأن  ،2019-2018ة املتبقية الفرتة على الرتكيز مع سأأأأأأأأأأأأأأأنوات، أربع كل  جيرى ال ي

 ؛2021-2018 للفرتة املرتقبة للصندوق االسرتاتيجية اخلطة مع وموا متها اخلطة يف 2020-2021
  2018 عا  يف الصندوق يف التقييم وظيفة حالة عن تقرير تقدم ك لك  يطلب - 7 

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/1٦ 
 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم لم تب التنفي ية للمديرة السنو  التقرير  

 ،التنفي   المجلس إ  
 املتحدة واألمم احلكومات من لكل التشأأأأأأأأأأأغيلية النتائج يف املكتب مبسأأأأأأأأأأأامهات يعترف - 1 
 التقنية اخلربات وتوفري بكفا ة، اإلداري الدعم خدمات تقدم خالل من 2016 عا  يف اآلخرين والشركا 

 املستدامة؛ التنمية ألغراض التنفي ية القدرة نطاق وتوسيع الفعالة، املتخصصة
 من الشأأأأأأأأأأأأراكات إقامة لتيسأأأأأأأأأأأأري الالزمة اإلمكانات تعزيز يف احملرز بالتقد  علمج يحيط - 2 

 املكتب؛ يةبوال املشمولة اجملاالت يف االجتماعي األثر ذات االستثمارات إجرا  أجل
 من الشأأأأأأأأأأأأأركا  حيققه فيما املكتب إسأأأأأأأأأأأأأهامات عن اإلبالغ لتعزيز املب ولة باجلهود يقر - 3 

 هبا؛ املعرتف املعايري وتطبيق املمارسات أفضل اتباع ذلك يف مبا مستدامة، نتائج
 كما  ،2017-2014 للفرتة االسأرتاتيجية املكتب خطة تنفي  يف احملرز بالتقد  يرحب - 4 

 األعمال لتسأأأأيري الفريد منوذجها صأأأأالحية جديد من يؤكد ال ي املدة، منتصأأأأ  اسأأأأتعراض خالل عدلت
 ؛2030 عا  خلطة األعضا  الدول إجناز دعم أجل من للمكتب قوية أسسا ويضع الطلب على القائم

 وبالتقد  املشأأرتكة التفتيش وحدة توصأأيات عن للمكتب السأأنوي بالتقرير أيضذذج يرحب - 5 
 املكتب  هتم اليت التوصيات تنفي  يف احملرز الكبري

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/17 
 األمم وم تذذب للسذذذذذذذذذذذ ذذج ، المتحذذدة األمم وصذذذذذذذذذذذنذذدو  اإلنمذذجئي، المتحذذدة األمم برنذجم  تقذذجرير  

 والتحقيقجت للحسجبجت الداخلية المراجعة عن المشجريع لخدمجت المتحدة
 ،التنفي   المجلس إ  
 املتحدة األمم وصأأأأأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج أحرز  ال ي بالتقد  يرحب - 1 
 يف احلسابات مبراجعة املتعلقة اإلدارة مسائل معاجلة يف املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان،

 ؛2016 عا 
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 التقارير يف الواردة املعلقة احلسأأأأأأأأأأابات مراجعة توصأأأأأأأأأأيات لتنفي  املب ولة اجلهود يالحظ - 2 
 حتسينه؛ مواصلة إىل ويدعو السابقة،

 اليت الضع  مواطن إزا  قلقه عن فيه اجمللس أعرب ال ي 2016/13 القرار إىل يشير - 3 
 الربامج، بإدارة يتعلق فيما السأأأأأأأأأأأأأأأكان وصأأأأأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج من كل  متكرر حنو على يشأأأأأأأأأأأأأأأهدها

 ،2016 عا  تقارير يف إليها أشأأأأأأأأأري قد مماثلة حتديات أن ويالحظ املالية، واإلدارة واحلوكمة واملشأأأأأأأأأرتيات،
 املسائل؛ ه   ملعاجلة اجلهود تكثي  إىل امللحة احلاجة على ويشدد

 اآلرا  يف الوارد 2016 لعأا  “جزئيأا املرضأأأأأأأأأأأأأأأي” األدا  بتقييم القلق مع علمج يحيط - 4 
 اإلمنائي الربنامج وحيث السأأأأأأكان، وصأأأأأأندوق اإلمنائي للربنامج والرقابة املخاطر وإدارة احلوكمة أطر بشأأأأأأ ن

 اخلاصأأأأأأة ب طرمها املتعلقة والتوصأأأأأأأيات النتائج معاجلة على للعمل األولوية إعطا  على السأأأأأأأكان وصأأأأأأأندوق
 والرقابة؛ املخاطر وإدارة باحلوكمة
  اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  يتعلق فيمج 
  ؛DP/2017/26ة والتحقيقات للحسابات الداخلية املراجعة بتقرير علمج يحيط - 5 
 بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات والتقييم؛ يحيط علمج مع التقدير - 6 
 الداخلية املراجعة بواسأأأطة هبا املضأأأطلع الرقابة مها  تعزيز تواصأأأل أن اإلدارة إىل يطلب - 7 

 وإدارة املشأأرتيات ذلك يف مبا اجملاالت، مجيع يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يف والتحقيقات للحسأأابات
 الغش؛ عن والكش  املالية واإلدارة الربامج

 تطرح مسأأأأ لة أصأأأأبحت املشأأأأرتيات إدارة يف الضأأأأع  مواطن ألن قلق  بجلغ عن يعرب - 8 
 على الوضأأأأع ه ا بتصأأأأحيح اإلمنائي الربنامج يقو  أن ويتوقع احلسأأأأابات، مراجعة تقارير يف متكرر بشأأأأكل

 أكرب؛ اسرتاتيجي بعد توخي مع أمشل حنو
 اسأأأأأأأأأرتداد معدل بزيادة تعى املها  متعددة عمل لفرقة اإلمنائي الربنامج بإنشأأأأأأأأأا  يرحب - 9 
 الصدد؛ ه ا يف جهود  مواصلة على اإلمنائي الربنامج وحيث األموال، اسرتداد وبتحسني املختلسة األصول

 جيد مبا منتظمة بصأأأأأأأأأأأفة السأأأأأأأأأأأنوية دورته يف التنفي ي اجمللس تبلغ أن اإلدارة إىل يطلب - 10 
 االسرتداد؛ اجتاهات ذلك يف مبا األصول، اسرتداد عن معلومات من لديها

  للس ج  المتحدة األمم بصندو  يتعلق فيمج 
بتقرير مكتب صأأندوق األمم املتحدة للسأأكان خلدمات مراجعة احلسأأابات  يحيط علمج - 11 

 ، والرأي املتعلق بكفاية DP/FPA/2017/6والتحقيق عن أنشأأأأأأطة املراجعة الداخلية للحسأأأأأأابات والتحقيق ة
والرقابة، الصأأأأأأأأادر بنا  على نطاق األعمال املضأأأأأأأأطلع هبا وفعالية إطار الصأأأأأأأأندوق للحوكمة وإدارة املخاطر 

 ، والتقرير السأأأأأأأأأأأأأأأنوي للجنأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة ملراجعأأأأأأأة احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأات DP/FPA/2017/6/Add.1ة
 التقرير؛   يف ه ا الش ن وردها على ه اDP/FPA/2017/CRP.4 ، ورد اإلدارة ةDP/FPA/2017/6/Add.2ة

 ولتوفري الصأأأأأأندوق، يف والتحقيق احلسأأأأأأابات مراجعة ملها  عن دعم  المسذذذذتمر يعرب - 12 
 خدمات مكتب يف الشأأأأأأأأأأأواغر مجيع مل  طريق عن ذلك يف مبا هبا، لالضأأأأأأأأأأأطالع والكافية املالئمة املوارد

 األكفا ؛ باملوظفني والتحقيق احلسابات مراجعة

https://undocs.org/ar/DP/2017/26
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/Add.2
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.4
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 يف الت خري بشأأ ن قلق من احلسأأابات ملراجعة االسأأتشأأارية اللجنة عنه أعربت ما يالحظ - 13 
 املناسب؛ الوقت يف احلسابات مراجعة عملية تيسري على الصندوق إدارة وحيث احلسابات، مراجعة عملية

 مراجعة أنشأأأأأأأأأأأأأأأطة يف والتحقيق احلسأأأأأأأأأأأأأأأابات مراجعة خدمات مكتب مبشأأأأأأأأأأأأأأأاركة ينوه - 14 
 ذلك؛ ويدعم املشرتكة، والتحقيق احلسابات
  المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب يتعلق فيمج 
 والتحقيقأأات للحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأات الأأداخليأأة املراجعأأة لفريق السأأأأأأأأأأأأأأأنوي بأأالتقرير علمذذج يحيط - 15 

 التقرير؛ ذلك على اإلدارة وبرد ،2016 لعا 
 احلسأأأأأأابات، مراجعة عن املنبثقة التوصأأأأأأيات تنفي  يف احملرز بالتقد  أيضذذذذذج يحيط علمج - 16 

 شهرا؛ 18 من أكثر إصدارها على مضى اليت التوصيات فيها مبا
 مدى بشأأأأ ن به، املضأأأأطلع العمل نطاق على بنا  الصأأأأادر، بالرأي ك لك  يحيط علمج - 17 

  ؛2015/13 التنفي ي اجمللس لقرار ةوفقا املكتب يف والرقابة املخاطر وإدارة احلوكمة إطار وفعالية كفاية
 2016 لعا  احلسأأأأأأأأأأابات ملراجعة االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارية للجنة السأأأأأأأأأأنوي بالتقرير علمج يحيط - 18 

   2008/37 التنفي ي اجمللس لقرار ةوفقا
 2017 حزيران/يونيه 8

 
  2017/18 
قجرير   تجبعة األخالقيجت م جتب ت ندو  اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  ال  المتحدة األمم وصذذذذذذذذذذذ

 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم وم تب للس ج 
 ،التنفي   المجلس إ  
 وصأأأأأأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التابعة األخالقيات مكاتب بتقارير يرحب - 1 

 DP/FPA/2017/7 و DP/2017/27ة املشأأأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم
  ؛DP/OPS/2017/4 و

 مواصأأأأأألة على املشأأأأأأاريع خدمات ومكتب السأأأأأأكان وصأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج يحث - 2 
 بفعالية؛ ب عماهلا االضطالع من متكنها لضمان هلم التابعة األخالقيات ملكاتب الكافية املوارد توفري

 ومكاتب املشأأأأأأأأأاريع خدمات ومكتب السأأأأأأأأأكان وصأأأأأأأأأندوق اإلمنائي الربنامج يشذذذذذذذجع - 3 
 يف توجيهية لقوة األخالقيات جتسأأأأأأأيد اسأأأأأأأتمرار لكفالة اجلهود ب ل مواصأأأأأأألة على هلم التابعة األخالقيات

 هبا؛ املضطلع التجارية العمليات
  اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  يتعلق فيمج 
 تعزيز جمال يف اإلمنائي للربنامج التابع األخالقيات مكتب حققه ال ي التقد  يالحظ - 4 

 االنتقا ؛ من واحلماية باألخالقيات والتوعية التدريب ذلك يف مبا الربنامج، يف األخالقيات ثقافة

https://undocs.org/ar/DP/2017/27
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/4
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 السأأأأأأأأأأأأابقة املفتوحة التوصأأأأأأأأأأأأيات جلميع 2016 عا  يف الناجح التنفي  أيضذذذذذذذذذج يالحظ - 5 
 األسأأأأأأأأ لة على الردود يف العا  والتحسأأأأأأأأن اإلمنائي، للربنامج التابع األخالقيات مكتب إدارة عن الصأأأأأأأأادرة

 اإلمنائي؛ الربنامج يف أجري للموظفني عا  استقصا  أحدث يف باألخالقيات املتصلة
  للس ج  المتحدة األمم بصندو  يتعلق فيمج 

 وحييط السأأأأأأأأأأأكان، لصأأأأأأأأأأأندوق التابع األخالقيات مكتب عمل يف احملرز التقد  يالحظ - 6 
 اإلدارة  إىل قدمها اليت بالتوصيات علما

 2017 حزيران/يونيه 8
 

  2017/19 
 2017 لعجم السنوية دورت  في التنفي   المجلس اتخ هج التي للقرارات عجم عر   

 ،التنفي   المجلس إ  
 يلي: مبا 2017 لعا  السنوية دورته خالل قا  أنه إىل يشير 

 
 1 البند  
 التنظيمية المسجئل  

  ؛DP/2017/L.2ة 2017 لعا  السنوية دورته عمل خطة على ووافق األعمال جدول أقر
  ؛DP/2017/13ة 2017 لعا  األوىل العادية الدورة تقرير على وافق

 ؛2017 لعا  الثانية العادية للدورة املؤقتة العمل خطة اعتمد
 يف النظر ألجل 2017 الثاين/نوفمرب تشأأأأأأرين يف اسأأأأأأتثنائية دورة عقد فيه قرر ال ي 2017/9 القرار اخت 

 واعتمادمها؛ 2021-2018 للفرتة اإلمنائي للربنامج املتكاملة وامليزانية االسرتاتيجية اخلطة
 :2017 عا  يف التنفي ي للمجلس املتبقيتني للدورتني التايل الزمنأي اجلدول على وافأق

 2017 أيلول/سبتمرب 11 إىل 5 الثانية: العادية الدورة 
  2017 الثاين/نوفمرب تشرين  االستثنائية: الدورة 

 
 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  الخجص الجزء  

 
 2 البند  
 البرنجم  لمديرة السنو  التقرير  

 اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسأأأرتاتيجية للخطة التجميعي االسأأأتعراض بشأأأ ن 2017/10 القرار اخت 
 الربنامج  ملديرة السنوي والتقرير 2014-2017

 

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2017/13
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 3 البند  
 واإلدارة الميزانية وشؤو  المجلية الشؤو   

  2017-2014بش ن االستعراض التجميعي للميزانية املتكاملة للربنامج اإلمنائي للفرتة  2017/11اخت  القرار 
 

 ٤ البند  
 2021-2018 للفترة اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  االستراتيجية الخطة  

 واإلطار  DP/2017/CRP.2ة االسرتاتيجية للخطة األوىل املسودة بش ن تعليقات وقد  عروض إىل استمع
  2021-2018 للفرتة واملوارد للنتائج املتكامل

 
 5 البند  
 اإلنمجئي البرنجم  في الجنسين بين المسجواة  

 2016السنوي بش ن تنفي  اسرتاتيجية الربنامج اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني يف عا  أحاي علما بالتقرير 
   DP/2017/18ة
 

 ٦ البند  
 البشرية التنمية تقرير  

  بتقرير التنمية البشرية املتعلقة املشاورات عن املستكملة باملعلومات علما أحاي
 

 7 البند  
 بهج المتصلة والمسجئل القطرية البرام   

  ؛DP/DCP/CMR/3ة الكامريون :2014/7 للقرار وفقا التايل القطري الربنامج على وافق
 عليهما وافقت أن سبق الل ين وليسوتو لليربيا القطريني للربناجمني واحدة سنة ملدة متديد ب ول علما أحاي
  ؛DP/2017/19ة الربنامج مديرة
   DP/2017/19ة لبوروندي القطري للربنامج واحدة سنة ملدة الثاين التمديد على وافق

 
 8 البند  
 التقييم  

 املؤسسية للفعالية املشرتك والتقييم ،2016 لعا  التقييم عن السنوي التقرير بش ن 2017/12 القرار اخت 
 اإلدارة  ورد اإلمنائي للربنامج

 
 9 البند  
 اإلنتججية للمشجريع المتحدة األمم صندو   

 2016 عا  الصندوق حققها اليت النتائج بش ن املتكامل السنوي بالتقرير املتعلق 2017/13 القرار اخت 
  2017-2014 للفرتة االسرتاتيجي باإلطار املتعلق التجميعي والتقرير

 

https://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.2
https://undocs.org/ar/DP/2017/18
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CMR/3
https://undocs.org/ar/DP/2017/19
https://undocs.org/ar/DP/2017/19


 E/2017/35 

 

18-18415 116/134 

 

 للس ج  المتحدة األمم بصندو  الخجص الجزء  
 

 10 البند  
 للس ج  المتحدة األمم لصندو  التنفي   للمدير السنو  التقرير  

 التقد  للسكان: املتحدة األمم لصندوق التنفي ي للمدير السنوي بالتقرير املتعلق 2017/14 القرار اخت 
  2017-2014 االسرتاتيجية، اخلطة تنفي  يف احملرز

 
 11 البند  
 للس ج  المتحدة األمم صندو  تقييم  

 للسكان  املتحدة األمم صندوق تقييم بش ن 2017/15 القرار اخت 
 

 12 البند  
 2021-2018 للس ج ، المتحدة األمم لصندو  االستراتيجية الخطة  

 2021-2018 السأكان، لصأندوق االسأرتاتيجية اخلطة مشأروع بشأ ن تعليقات وقد  عروض إىل اسأتمع
 الصلة  ذات واملرفقات  DP/FPA/2017/CRP.6ة
 

 13 البند  
 بهج المتصلة والمسجئل للس ج  المتحدة األمم لصندو  القطرية البرام   

  ؛DP/FPA/CPD/CMR/7، على برنامج صندوق السكان القطري للكامريون ة2014/7وافق، بنا  على القرار 
   DP/FPA/2017/8ة لنيكاراغوا القطري للربنامج واحدة سنة ملدة األول بالتمديد علما أحاي

 
 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب الخجص الجزء  

 
 1٤ البند  
 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم م تب  

 التنفي ية  للمديرة السنوي التقرير بش ن 2017/16 القرار اخت 
 

 المشترك الجزء  
 

 15 البند  
 الداخليتج  والرقجبة الحسجبجت مراجعة  

 للسأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم وصأأأأأأأأأأندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقارير بشأأأأأأأأأأ ن 2017/17 القرار اخت 
 والتحقيقات  للحسابات الداخلية املراجعة عن املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب

 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CMR/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/8
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 1٦ البند  
قجرير   تجبعة األخالقيجت م جتب ت ندو  اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  ال  المتحدة األمم وصذذذذذذذذذذذ

 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم وم تب للس ج 
 اإلمنأأائي، املتحأأدة األمم لربنأأامج التأأابعأأة األخالقيأأات مكأأاتأأب تقأأارير بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2017/18 القرار اختأأ 

 املشاريع  خلدمات املتحدة األمم ومكتب السكان، املتحدة األمم وصندوق
 التالية: اخلاصة واملناسبات الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات يضاأ وعقد

 
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم   

 ،2017-2014 اإلمنائي، للربنامج االسرتاتيجية اخلطة لتقييم األولية واالستنتاجات النتائج بش ن إحاطة
 األويل؛ اإلدارة ورد واإلقليمية، العاملية والربامج
 للفرتة املتحدة األمم متطوعي لربنامج االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي اإلطار نتائج لتقييم األولية النتائج بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن إحاطة
 ؛2021-2018 املتحدة، األمم ملتطوعي االسرتاتيجي واإلطار ،2014-2017
 ؛2021-2018 اإلنتاجية، للمشاريع املتحدة األمم لصندوق االسرتاتيجي اإلطار بش ن إحاطة

 ؛2021-2018 اإلمنائي، املتحدة األمم لربنامج املتكاملة امليزانية بش ن رمسية غري مشاورات
 

 للس ج  المتحدة األمم صندو   
 للسكان؛ املتحدة األمم لصندوق التنفي ي املدير أوسوتيميهني، باباتوندي الدكتور الراحل ت بني

  2021-2018 للسكان، املتحدة األمم لصندوق املتكاملة امليزانية بش ن رمسية غري مشاورات
 2017 حزيران/يونيه 8

  
  2017/20 
 اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  المنظَّم بجلتمويل المتعلق الحوار  

 ،التنفي   المجلس إ  
 DP/2017/30ة 2016 لعأأأا  املأأأاليأأأة للحأأأالأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأنوي بأأأاالسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض علمذذج يحيط - 1 

 املتحأأدة األمم لربنأأامج العأأاديأأة املوارد بتمويأأل االلتزامأأات حبأأالأأة املتعلق وبأأالتقرير  DP/2017/30/Add.1 و
  ؛DP/2017/31ة بعد  وما 2017 لعا  به املرتبطة والربامج والصناديق اإلمنائي

 يسأأأأتند اليت الركيزة تشأأأأكل املقيَّدة، غري طبيعتها بسأأأأبب العادية، املوارد أن على يشذذذّدد - 2 
 ولقيامه لواليته والشأأأامل واحملايد األطراف املتعدد الطابع على للحفاظ ضأأأرورية وأهنا اإلمنائي الربنامج إليها

 تصأأأأأأأأأأحيح على مسأأأأأأأأأأتمرة، بصأأأأأأأأأأفة الربنامج، يعمل أن ضأأأأأأأأأأرورة الصأأأأأأأأأأدد ه ا يف جديد من ويؤكد بعمله،
 أخرى موارد تعب ة يف االسأأتمرار مع األسأأاسأأية/األخرى، غري واملوارد األسأأاسأأية/العادية املوارد بني االختالل

 ضعفاً؛ وأشدها فقراً  أكثرها وخباصة الربامج، من املستفيدة البلدان مجيع احتياجات لتلبية

https://undocs.org/ar/DP/2017/30
https://undocs.org/ar/DP/2017/30/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2017/31
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 تعقد اليت املنّظم بالتمويل املتعلقة احلوارات مسأتوى حتسأني اإلمنائي الربنامج إىل يطلب - 3 
 يف اجمللس إىل مقرتح تقدم الصأأدد، ه ا يف الربنامج، إىل ويطلب ،2017/11 القرار مع متشأأيا مسأأتقبال،

 احلوارات تلك اسأأأأأأأأتخدا  هبا يعتز  اليت الكيفية بشأأأأأأأأ ن 2018 لعا  الثانية العادية الدورة يتجاوز ال موعد
 االسأأأأأرتاتيجية اخلطة ونتائج املوارد بني أفضأأأأأل بشأأأأأكل وللموا مة وشأأأأأفافيته التمويل نوعية لتحسأأأأأني ك داة
  ؛2021-2018 للفرتة

 املتعلقة احلوارات ألغراض اجمللس، إىل يقد  أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يشذذذذذذذذجع - 4 
 وضأأأأأأع مع االسأأأأأأرتاتيجية، اخلطة تنفي  على ألثرها وحتليال التمويلية الثغرات عن عامة حملة املنظم، بالتمويل

 احلسبان؛ يف األخرى واملوارد العادية املوارد من كل
 املوارد أمهية بشأأأأأأأأ ن اإلمنائي الربنامج مع حوارها مواصأأأأأأأألة على األعضأأأأأأأأا  الدول يحث - 5 

 الربنامج قدرة من حيد أن ميكن املخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأة للموارد التقييدي الطابع ألن املرنة، األخرى واملوارد العادية
  ينشدها؛ اليت االسرتاتيجية النتائج حتقيق على اإلمنائي

 إىل هبا املعهود للموارد الفعال واالسأأأأأأأأأأأأأأتخدا  بالتمويل التنبؤ إمكانية أمهية إىل يشذذذذذذذذذذذير - 6 
 اإلمنائي؛ الربنامج

البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت بوسأأأأأأعها االسأأأأأأتمرار يف تقدم املسأأأأأأامهات مليزانية يحث  - 7 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األسأأأأأأأاسأأأأأأأية/العادية، وزيادهتا بقدر كبري مبا يتماشأأأأأأأى مع قدراهتا، واإلسأأأأأأأها  على 

 قيا  ب لك؛ أساس متعدد السنوات بطريقة مستمرة وحسنة التوقيت وميكن التنبؤ هبا، على ال
 يف تنظر أن على املأأأاضأأأأأأأأأأأأأأأي يف العأأأاديأأأة املوارد يف تسأأأأأأأأأأأأأأأهم مل اليت البلأأأدان يشذذذذذذذذذذذجع - 8 

  ب لك؛ القيا 
 من املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدة البلدان مع احلوار مواصأأأأأأأأأأأأأأألة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل يطلب - 9 

  احلكومية؛ احمللية املكاتب تكالي  يف مسامهاهتا سداد بش ن الربامج
 احلوار إطأأار يف والفعأأاليأأة الكفأأا ة زيأأادة أمهيأأة يف النظر على اإلمنأأائي الربنأأامج يحذذث - 10 

  الربامج؛ تنفي  على سلبا الت ثري دون 2021-2018 للفرتة املتكاملة وامليزانية االسرتاتيجية باخلطة املتعلق
 مع مباشأأأأر بشأأأأكل التواصأأأأل خالل من اسأأأأتباقي دور أدا  على اإلمنائي الربنامج يحث - 11 

 احرتا  يف بالتمويل، املتعلقة االسأأأأأأأأرتاتيجية احلوارات إطار يف التمويل شأأأأأأأأركا  من وغريها األعضأأأأأأأأا  الدول
 هبدف العاملية، بالشأأأأراكات املتعلق 2016 شأأأأباي/فرباير 23 املؤرخ 70/224 العامة اجلمعية ملقرر كامل
 ملنظومة األسأأأاسأأأية املبادئ مع يتماشأأأى مبا األسأأأاسأأأي، التمويل سأأأيما وال للتمويل، احملتملة املصأأأادر تنويع
 املتعلق 2016 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كانون  21 املؤرخ 71/243 العامة اجلمعية وقرار اإلمنائية املتحدة األمم

 منظومة هبا تضأأأأطلع اليت التنفي ية األنشأأأأطة لسأأأأياسأأأأة سأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي الشأأأأامل باالسأأأأتعراض
 الربامج؛ من املستفيدة للبلدان الوطنية لألولويات التا  االحرتا  مع التنمية، أجل من املتحدة األمم

 ويرحأأب األخرى، واملوارد العأأاديأأة املوارد على العملأأة لتقلبأأات السأأأأأأأأأأأأأأأليب األثر يالحظ - 12 
 مواصأأأأألة على اإلمنائي الربنامج وحيث التحوي، خالل من الصأأأأأرف أسأأأأأعار تقلبات إلدارة املب ولة باجلهود
  العملة؛ تقلبات هبا يواجه اليت الطريقة تطوير

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 للسأأأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأأأندوق مع بالتعاون القيا ، على اإلمنائي الربنامج يشذذذذذذذجع - 13 
 واملالية اإلدارية النظم بني للموا مة وعملّية فعالة وسأأأأأأأأأائل بإجياد للمرأة، املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأأأأأأأأي 

 إىل الصأأأأأدد ه ا يف احملرز التقد  عن معلومات وتقدم املشأأأأأرتك، والتنفي  املشأأأأأرتكة الربجمة تيسأأأأأري أجل من
  التنفي ي  اجمللس

 2017 أيلول/سبتمرب 11
 

  2017/21 
تقييم الخطذذة االسذذذذذذذذذذتراتيجيذذة للبرنذذجم  اإلنمذذجئي وبرنذذجمجذذ  العذذجلمي وبرامجذذ  اإلقليميذذة للفترة   

 ورد اإلدارة، 2017-201٤
 ،التنفي   المجلس إ  
 وبراجمأأه العأأأاملي وبرنأأأاجمأأأه اإلمنأأأائي للربنأأأامج االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأة اخلطأأأة بتقييم علمذذج يحيط - 1 
  ؛DP/2017/33ة عليه اإلدارة ورد  ،DP/2017/32ة 2017-2014 للفرتة اإلقليمية،
 االسرتاتيجية للخطط املقبلة التقييمات يف يكفل أن املستقل التقييم مكتب إىل يطلب - 2 

 على خاص بوجه الرتكيز مع اإلمنائي، الربنامج والية جوانب جلميع الشاملة التغطية من الكايف القدر توافر
  ؛2016/17 القرار يف عليه املنصوص النحو على الفقر، من احلد جمال يف اإلمنائي الربنامج عمل

 ميثاق مع متسأأأأأأأأأأأأأقة تظل أن ينبغي اإلمنائي للربنامج العامة األهداف أن على يشذذذذذذذذذذدد - 3 
 املتعلق 2016 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كأأأأأانون  21 املؤرخ 71/243 العأأأأأامأأأأأة اجلمعيأأأأأة وقرار املتحأأأأأدة األمم

 منظومة هبا تضأأأأطلع اليت التنفي ية األنشأأأأطة لسأأأأياسأأأأة سأأأأنوات أربع كل  جيري ال ي الشأأأأامل باالسأأأأتعراض
 اإلمنأأائيأة واالحتيأأاجأأات األولويأأات مع التعأأامأأل يف املسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة أجأأل من التنميأأة، أجأأل من املتحأأدة األمم

  هبا؛ والوفا  الوطنية
 االقتضأأأأأأأأأأأأأا ، حسأأأأأأأأأأأأأب االعتبار، يف ي خ  أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل يطلب - 4 

 للفرتة املقبلة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة وضأأأأأأأأأأأأأأأع لدى الصأأأأأأأأأأأأأأألة ذات التقييمات مجيع من املنبثقة التوصأأأأأأأأأأأأأأأيات
 الصلة؛ ذات اإلقليمية والربامج العاملي والربنامج 2018-2021

لة اإلمنائي الربنامج قيادة إىل يطلب - 5   ترحب بي ة هتي ة إىل الرامية اجلهود تعزيز مواصأأأأأأأأأأأأأأأ
 وإحراز املؤسأأأأأأسأأأأأأية، والفعالية النتائج حتسأأأأأأني أجل من املنظمة، إطار يف املسأأأأأأتمر والتعلم النقدي بالتفكري

  املال؛ مقابل الربامج توفرها اليت القيمة وتقدير النتائج على القائمة بامليزنة العمل صوب كبري  تقد 
 العادية الدورة يف يقد  أن اإلمنائي للربنامج التابع املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل التقييم مكتب إىل يطلب - 6 

 املقبلة االسأأرتاتيجية للخطة شأأامال تقييما تشأأمل السأأنوات متعددة جديدة تقييم خطة 2018 لعا  األوىل
  سنوات  أربع غضون يف االسرتاتيجية اخلطة اختتا  عند تنفي   جيري اإلمنائي، للربنامج

 2017 أيلول/سبتمرب 11
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  2017/22 
 اإلنتججية للمشجريع المتحدة األمم لصندو  التشغيلي االحتيجطي استعرا   

 ،التنفي   المجلس إ  
 التنفي ي  اجمللس اآلن ةاملسأأأأأمى اإلدارة جملس عن الصأأأأأادر 79/21 القرار إىل يشذذذذير - 1 

 التشغيلي؛ االحتياطي مستوى لتحديد احلالية املنهجية فيه اعتمدت ال ي
 إىل املسأأتند للصأأندوق، التشأأغيلي لالحتياطي احلايل اإلداري باالسأأتعراض علمج يحيط - 2 
 سأأأأأوا  للصأأأأأندوق، التشأأأأأغيلي االحتياطي حلسأأأأأاب البديلة املنهجيات لتقييم أجري ال ي املسأأأأأتقل التحليل

  األخرى؛ املوارد أو العادية املوارد خيص فيما
 االحتياطي مسأأأأأأأأتوى حلسأأأأأأأأاب الصأأأأأأأأندوق إدارة هبا أوصأأأأأأأأت اليت الصأأأأأأأأيغة على يوافق - 3 
  األخرى؛ واملوارد العادية للموارد التشغيلي
 وبياناته املتكاملة الصندوق ميزانية يف املنقحة املنهجية عن الناش ة النتائج إدرا  يطلب - 4 

  2017 عا  من اعتباراً  املالية
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  2017/23 
 2021-2018 للفترة للس ج ، المتحدة األمم لصندو  االستراتيجية الخطة  

 ،التنفي   المجلس إ  
 يف للسكان املتحدة األمم صندوق هبا اضطلع اليت والتشاورية الشفافة بالعملية يرحب - 1 

  ؛DP/FPA/2017/9ة 2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة وضع
 مع االسأأرتاتيجية خطته ملوا مة للسأأكان املتحدة األمم صأأندوق ب هلا اليت باجلهود ينوه - 2 

 العأامة اجلمعيأة قرار ومع ،2030 لعأا  امأةاملسأأأأأأأأأأأأأأأتأد التنميأة خبطأة املتعلق 70/1 رقم العأامأة اجلمعيأة قرار
 األنشأأأأأطة لسأأأأأأياسأأأأأأة سأأأأأأنوات أربع كل  جُيرى ال ي للسأأأأأأياسأأأأأأات الشأأأأأأامل باالسأأأأأأتعراض املتعلق 71/243

  التنمية؛ أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت التنفي ية
  ،DP/FPA/2017/9ة 2021-2018 للفرتة للصأأأأأأأأأأأأأندوق، االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة يقر - 3 

 القرار؛ ه ا ب حكا  رهنا املشرتك، وبالفصل مبرفقاهتا علما حييطو
 الفصأأأأأأل على تعديالت إدخال حال يف للسأأأأأأكان، املتحدة األمم صأأأأأأندوق إىل يطلب - 4 
 إقرار  بعد للمرأة، املتحدة األمم وهي ة واليونيسي ، اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مع يوائمه أن املشرتك،

 يشأأأجعو إقرار ، أجل من للصأأأندوق التنفي ي اجمللس إىل تقدميه يعيد وأن منها، لكل التنفي ي اجمللس من
 املشأأأأأأرتك االجتماع يف االقتضأأأأأأا ، وعند السأأأأأأنوية، تقارير  يف تنفي  ، عن تفاصأأأأأأيل تقدم على الصأأأأأأندوق
 املتحدة األمم للسأأأأكان/مكتب املتحدة األمم اإلمنائي/صأأأأندوق املتحدة األمم لربنامج التنفي ية للمجالس
 العاملي؛ األغ ية وبرنامج للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسي  املشاريع خلدمات

https://undocs.org/ar/A/RES/79/21
https://undocs.org/ar/A/RES/79/21
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9
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 والغايات األسأأأأأأأاس خطوي تقدم للسأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأندوق إىل أيضذذذذذج يطلب - 5 
 ؛2018 لعا  األوىل العادية التنفي ي اجمللس جلسة يف  1 ةاملرفق واملوارد للنتائج املتكامل لإلطار

 وفقا املشرتك، والفصل ومرفقاهتا االسرتاتيجية خطته تنفي  الصندوق إىل ك لك  يطلب - 6 
 عن الصأأأأأأادرة اخلتامية والوثائق بيجني عمل ومنها  وإعالن والتنمية، للسأأأأأأكان الدويل املؤمتر عمل لربنامج

 اإلقليمية االسأأتعراض ملؤمترات اخلتامية بالوثائق نفسأأه الوقت يف علما حييط أن على اسأأتعراضأأها، عمليات
 السأأأأأأكان جمال يف إرشأأأأأأادات توفر اخلتامية الوثائق تلك أن على التشأأأأأأديد ومع والتنمية، بالسأأأأأأكان املعنية

 وكأ لك املعنيأة، اخلتأاميأة الوثيقأة اعتمأدت اليت املنأاطق من منطقأة لكأ  ختص 2014 عأا  بعأد ملأا والتنميأة
تدامة التنمية خلطة وفقا  خمتل  مراعاة مع ومبوافقته، املضأأأأأأأأأأأأأأأي  البلد مع باالتفاق ،2030 لعا  املسأأأأأأأأأأأأأأأ

 املتاح احلركة جمال احرتا  ومع التنمية، ومسأأأأأأأأأأأأأأأتويات والقدرات الثقافية، واخللفيات الوطنية التشأأأأأأأأأأأأأأأريعات
 ومبا ،الصأأأأألة ذات الدولية وااللتزامات القواعد مع االتسأأأأأاق على واحلفاظ الوطنية، السأأأأأياسأأأأأات لواضأأأأأعي
 ؛عامليا هبا املعرتف الدولية اإلنسان حقوق مع يتماشى

 احملرز بالتقد  بيانا التنفي ي للمدير السأأأأأأنوي التقرير يف يقد  أن الصأأأأأأندوق إىل يطلب - 7 
 إىل يقد  أن الصندوق إىل أيضا ويطلب ،2021-2018 للفرتة للصندوق، االسرتاتيجية اخلطة تنفي  يف

 للفرتة االسأأأأأأأأأرتاتيجية خلطته املدة ملنتصأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأا 2020 لعا  السأأأأأأأأأنوية دورته يف التنفي ي اجمللس
 املقرتحات بشأأ ن األعضأأا  الدول قرارات االعتبار يف آخ ا املشأأرتك، والفصأأل ومرفقاهتا ،2018-2021
  71/243 العامة اجلمعية لقرار استجابة العا  األمني من املقدمة
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  2017/2٤ 
 2021-2018 للفترة للس ج ، المتحدة األمم لصندو  المت جملة الميزانية  

 ،التنفي   المجلس إ  
  ،DP/FPA/2017/10ة 2021-2018 للفرتة للصأأأأأأأأأأأأأندوق، املتكاملة بامليزانية يرحب - 1 
مأأأأأأأة  2021-2018 للفرتة للصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأدوق، االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأأأأأة اخلطأأأأأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض مع بأأأأأأأاالقرتان املقأأأأأأأدَّ

  ؛DP/FPA/2017/9ة
 إىل اسأأأأأأأأأأأأتنادا ،2021-2018 للفرتة املتكاملة، ميزانيته تنقيح الصأأأأأأأأأأأأندوق إىل يطلب - 2 

 يف والربامج، املؤسأأسأأية امليزانية بني التوازن وحتسأأني الكفا ة زيادة أجل من الشأأامل، املوارد اسأأتعراض نتائج
 الثأأأانيأأأة العأأأاديأأأة الأأأدورة يف املنقحأأأة امليزانيأأأة تقأأأد  أن على املتوقعأأأة، املوارد يف الكلي االخنفأأأاض ضأأأأأأأأأأأأأأأو 

 ؛2018 لعا 
 من املزيد حتديد مواصأأأأأأأأأألة يف اسأأأأأأأأأأرتاتيجيا هنجا يتبع أن الصأأأأأأأأأأندوق إىل أيضذذذذذذذج يطلب - 3 
 بالفعالية املتعلقة النواتج حتقيق يف تسأأأأأأأأأأأأأهم اليت الوظائ  السأأأأأأأأأأأأأتمرار ضأأأأأأأأأأأأأمانا الكفا ة، وتدابري الوفورات
 ؛2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية، اخلطة إطار يف التنظيمية والكفا ة
 اخلطأأأة نتأأأائج مع القأأأائمأأأة بأأأالروابط واالرتقأأأا  النتأأأائج على بأأأالرتكيز بأأأالنهوض يرحذذب - 4 

  واسرتدادها؛ وإسنادها التكالي  تصني  يشمل مبا املتسقني، والعرض واملنهجّية االسرتاتيجية

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9
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 امليزانية تقديرات عليها تشأأأأأأأأأأأأأأأتمل اليت املوارد من وباالحتياجات بالنتائج علمج   يحيط - 5 
 حسأأأأبما واملوارد، النتائج بني تربط اليت الصأأأأالت ذلك يف مبا ،2021-2018 للفرتة للصأأأأندوق املتكاملة

  ؛DP/FPA/2017/10 الوثيقة يف يرد
 الوثيقأأأأة يف الوارد هبأأأأا املرتبطأأأأة والتكأأأأالي  األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأة بعرض أيضذذذذذذذذذذذذذذج   علمذذذج   يحيط - 6 

DP/FPA/2017/10،  املتعلق 1 املنقح اجلدول يف املبني النحو على املباين، رأمسال خطة وضأأأأأأأأأأأأأأأع وبإرجا 
ّد  الأأأأأأأأ ي ،2021-2018 لأألأأفأأرتة املأأتأأكأأأأأأأأامأألأأأأأأأأة، املأأوارد خبأأطأأأأأأأأة  2017 أيأألأأول/سأأأأأأأأأأأأأأأأبأأتأأمأأرب 6 يف قأأأأأأأأُ

 ؛ DP/FPA/2017/10/Corr.1ة

سأأأأأأأأأية للفرتة  يوافق - 7  ، 2021-2018على املوارد اإلمجالية اليت متّثل تقديرات امليزانية املؤسأأأأأأأأأّ
 السرتداد دوالر مليون 146.8 مبلغ تشمل التقديرات ه   أن يالحظو ،ماليني دوالر 708.4مببلغ قدر  
 حشدها يتم إضافية موارد أي إسناد ينبغي أنه ك لك  ويالحظ ،األخرى املوارد من املباشرة غري التكالي 

  الربامج؛ إىل
 أقصأأأأأى، كحد  املتوقعة، العادية املوارد من دوالر مليون 153.9 مبلغ بتخصأأأأأيص ي ذ  - 8 
 موافقة دون جتاوز  ميكن ال املبلغ ه ا أن إىل ويشأأأأري ،2021-2018 للفرتة واإلقليمية العاملية للمبادرات

 واألموال واإلقليمية العاملية املبادرات تنفي  عن تقريراً  يقد  أن الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق إىل يطلبو التنفي ي، اجمللس
  التنفي ي؛ للمدير السنوي للتقرير مرفق يف عليها املنفقة

 ماليني 5 قيمته سأأأنوي مبلغ على يوافقو ،2015/3 التنفي ي اجمللس قرار إىل يشذذير - 9 
 املمنوح اإلذن مجددا   ويؤكد اإلنسأأأأانية، االسأأأأتجابة واحتياطي الطوارئ لصأأأأندوق العادية املوارد من دوالر

 احلد عن دوالر مليون 2 قيمته تتجاوز ال مببلغ الطوارئ صأأأأأأأأأأأأأأأندوق بزيادة للصأأأأأأأأأأأأأأأندوق التنفي ي للمدير
  ونطاقها؛ الطوارئ حاالت عدد ذلك تطّلب إذا السنوات من سنة   أي يف األقصى

 ،2008/6 القرارات يف جا  ما نسأأأأأأأأأأأأأأأق على التنفي ي، املدير من املقد  االقرتاح يقر - 10 
 تسأأأأمح 2021-2018 الفرتة خالل اسأأأأتثنائية صأأأأالحيات منح يقررو ،2013/32 و ،2012/13 و
 يف استخدامه شريطة دوالر، ماليني 5.4 أقصا  األمنية للتدابري إضايف مبلغ بإتاحة العادية املوارد إطار يف

 لشأأأأأأأأأأأأأؤون املتحدة األمم إدارة توجيهات يف الوارد التعري  حسأأأأأأأأأأأأأب والناشأأأأأأأأأأأأأ ة، اجلديدة األمنية الواليات
 األموال تلك اسأأتخدا  بشأأ ن تقريرا التنفي ي اجمللس إىل يقد  أن الصأأندوق إىل يطلبو واألمن، السأأالمة

 السنوي  واملايل اإلحصائي استعراضه سياق يف
 2017 أيلول/سبتمرب 11

  2017/25 
 للس ج  المتحدة األمم لصندو  المنظم بجلتمويل المتعلق الحوار  

 ،التنفي   المجلس إ  
 صأأأأأندوق يف وآخرين األعضأأأأأا  الدول مسأأأأأامهات بشأأأأأ ن الصأأأأأادر بالتقرير علمج   يحيط - 1 

   ؛DP/FPA/2017/11ة الالحقة واألعوا  2017 لعا  اإليرادات وتوقعات للسكان املتحدة األمم
 املتحأأأدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق عليهأأأا يقو  اليت الركيزة هي العأأأاديأأأة املوارد أن على يؤكذذذد - 2 

 بعمله، ولقيامه لواليته والشأأأأأأأأأامل واحملايد األطراف املتعدد الطابع على للحفاظ ضأأأأأأأأأرورية وأهنا للسأأأأأأأأأكان،

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/10؛
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 لتمويل تكميلية موارد حشأأأأأأأد على عمله مع باملوازاة املوارد ه   تعب ة مواصأأأأأأألة على الصأأأأأأأندوق   ويشأأأأأأأجع
  املواضيعية؛ والربامج الصناديق
 بالتمويل املتعلقة احلوارات مسأأأتوى حتسأأأني للسأأأكان املتحدة األمم صأأأندوق إىل يطلب - 3 

 موعد يف اجمللس إىل مقرتح تقدم الصدد، ه ا يف الصندوق، إىل أيضج يطلبو مستقبال، تعقد اليت املنّظم
 ك داة  احلوارات تلك اسأأأأأأأأأتخدا  هبا يعتز  اليت الكيفية بشأأأأأأأأأ ن 2018 لعا  الثانية العادية الدورة يتجاوز ال

 للفرتة االسأأأأأرتاتيجية اخلطة ونتائج املوارد بني أفضأأأأأل بشأأأأأكل وللموا مة وشأأأأأفافيته التمويل نوعية لتحسأأأأأني
 ؛2018-2021

 احلوارات ألغراض اجمللس، إىل يقد  أن على للسأأأأكان املتحدة األمم صأأأأندوق يشذذذجع - 4 
 مع االسأأأرتاتيجية، اخلطة تنفي  على ألثرها وحتليال التمويلية الثغرات عن عامة حملة املنظم، بالتمويل املتعلقة
 ؛احلسبان يف األخرى واملوارد العادية املوارد من كل  وضع

 ليس ألسأأأأأباب العادية، املوارد يف مسأأأأأامهاهتا زيادة على األعضأأأأأا  الدول مجيع يشذذذذجع - 5 
 البلدان أيضأأأا ويشأأأجع األسأأأاسأأأية، املوارد يف احلالية احلرجة الفجوة سأأأد على الصأأأندوق قدرة ضأأأمان أقلها

 من السنوات متعددة تعهدات إصدار وعلى العا ، من األول النص  خالل مسامهات تقدم على القادرة
 ذلك؛ تفعل أن على الربامج، فعالية ضمان أجل

 نطاق توسأأأأأأأأأأأيع على الربامج من املسأأأأأأأأأأأتفيدة البلدان مجيع حكومات أيضذذذذذذذذذج يشذذذذذذذذذجع - 6 
 بلداهنا؛ يف تنف  اليت الربامج يف مسامهاهتا
 البلدان بتشأأأأجيع الكفيلة واآلليات احلوافز اسأأأأتكشأأأأاف مواصأأأألة الصأأأأندوق إىل يطلب - 7 

 القيا  على األولوية، وإعطائها العادية، املوارد يف مسأأأأأأأأأامهاهتا زيادة بوسأأأأأأأأأعها اليت األعضأأأأأأأأأا  والدول املاحنة
 وتيسأأأأأأري بالنتائج، التمويل وربط املوارد اسأأأأأأأتخدا  يف بالشأأأأأأأفافية النهوض مواصأأأأأأألة بينها من بطرق ب لك،
 املاحنني، قاعدة وتوسأأأأأأأأأأيع االسأأأأأأأأأأرتاتيجية، اخلطة مع وتتماشأأأأأأأأأأى تقييدا أقل تكون أخرى موارد حنو التحول

 من جديدة وب شأأكال املوارد تعب ة يف جديدة بُنهج األخ  منها بسأأبل للتمويل، جديدة مصأأادر واجت اب
  متنوعة؛ مصادر من املقد  الدعم

 ميكن مسأأأأأأتدا  متويل لتوفري مقرتحات وضأأأأأأع يواصأأأأأأل أن الصأأأأأأندوق إىل ك لك  يطلب - 8 
 املتعلقة املسأأأأأأائل بشأأأأأأ ن التنفي ي اجمللس مع منتظم بشأأأأأأكل يتواصأأأأأأل وأن االسأأأأأأرتاتيجية، للخطة به التنبؤ

 السنة؛ مدار على بالتمويل
 فضأأأأأال املايل، الدعم من مزيد وإىل قوية سأأأأأياسأأأأأية مؤازرة إىل حيتا  الصأأأأأندوق أن يؤكد - 9 

 املؤمتر عمل خطة إدما  يف للبلدان مسأأأأأاعدته حتسأأأأأني من ليتمكن هبا، التنبؤ ميكن اليت العادية املوارد عن
 اإلمنائية األهداف وحتقيق الوطنية اإلمنائية واألطر االسأأأأرتاتيجيات يف كلية  بصأأأأورة والتنمية للسأأأأكان الدويل
 ؛2030 لعا  املستدامة التنمية خبطة قدما الدفع يف البلدان دعم ومن دوليا، عليها املتفق

 األخرى، واملوارد العأأاديأأة املوارد من كأأل  على العملأأة لتقلبأأات السأأأأأأأأأأأأأأأليب األثر يالحظ - 10 
 مواصأألة على الصأأندوق وحيث التحوي، خالل من الصأأرف أسأأعار تقلبات إلدارة املب ولة باجلهود ويرحب
 العملة؛ تقلبات هبا يواجه اليت الطريقة تطوير
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 األمم وهي ة واليونيسأأأأي  اإلمنائي الربنامج مع بالتعاون القيا ، على الصأأأأندوق يشذذذجع - 11 
 الربجمة تيسأأأأأأأأأأأري أجل من واملالية، اإلدارية النظم بني للموا مة وعملّية فعالة وسأأأأأأأأأأأائل بإجياد للمرأة، املتحدة
 ن التقد  احملرز يف ه ا الصدد إىل اجمللس التنفي ي ع معلومات وتقدم املشرتك، والتنفي  املشرتكة

 2017 أيلول/سبتمرب 11
 

  2017/2٦ 
 2021-2018 للفترة المشجريع، لخدمجت المتحدة األمم لم تب االستراتيجية الخطة  

 ،التنفي   المجلس إ  
 إىل املسأأأأتند املتني ب سأأأأاسأأأأها ويعرتف ،2021-2018 للفرتة االسأأأأرتاتيجية اخلطة يقر - 1 

 الشأأأأأأأأأأأعوب واحتياجات الدولية واالتفاقات بالسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات املتعلقة والتوجيهات األعضأأأأأأأأأأأا  الدول قرارات
  هشاشة؛ احلاالت أشد يشمل مبا والبلدان،
 طموحه حتقيق على املكتب ولعز  للمكتب االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية لألهداف دعمه عن يعرب - 2 

 مبقاصد ؛ والوفا  رؤيته وتنفي  رسالته أدا  إىل
تدامة مبمارسأأأأأأأأأأأأأأأات األخ  يف واملتمثل املكتب يتبعه ال ي النهج يشذذذذذذذذذذذجع - 3   يف مسأأأأأأأأأأأأأأأ

  التنفي ؛ جمال
 اخلربة تسأأأأأأأأأأأأأأأخري إىل الراميأأأة اجلهود على املعأأأارف إدارة يف الرتكيز إىل الطموح يذذذدعم - 4 
 أجل من املتوقع، أو الفعلي الطلب إىل اسأأأأأأتنادا املتخصأأأأأأصأأأأأأة، واحللول املتكاملة اخلدمات إتاحة ألغراض

  التشغيلية؛ السياقات وخدمة احملددة األهداف حتقيق
 مع االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي احلس من مبزيد التواصأأأأأأأأأأأأأأأل على لعزمه للمكتب تقدير  عن يعرب - 5 
  اآلخرين؛ والشركا  احلكومات
 التقنيأة واخلربة النسأأأأأأأأأأأأأأأبيأأة بأأاملزايأأا االعرتاف على املتحأأدة األمم منظومأأة كيأأانأأات يحث - 6 
 على ذلك يف مبا والفعالية، الكفا ة حتقيق أجل من تعاونية اسأأأأأأأرتاتيجية شأأأأأأأراكات يف والدخول للمكتب،

  القطري؛ الصعيد
 بكفالة واهتمامه التنظيمي االمتياز حتقيق إىل املسأأأأأأأأأأأأأأتمر سأأأأأأأأأأأأأأعيه يف املكتب يشذذذذذذذذذذجع - 7 

 العمل يسأأأتمر حبيث به اخلاص الفريد األعمال منوذ  ومحاية التنظيمية القدرات لبنا  الالزمة االسأأأتثمارات
 املستقبل  يف به

 2017 أيلول/سبتمرب 11
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  2017/27 
 2019-2018 السنتين لفترة المشجريع لخدمجت المتحدة األمم م تب ميزانية تقديرات  

 ،التنفي   المجلس إ  
 املستهدفة؛ الصافية اإليرادات على يوافق - 1 
 لدعم املسأأتهدفة واملوارد اإلدارية بنتائجه يتعلق فيما السأأنتني لفرتة املكتب تطلعات يقر - 2 
 باملسامهات  يتعلق فيما حتقيقها ينشد اليت األهداف

 2017 أيلول/سبتمرب 11
 

  2017/28 
 201٦ عجم في المتحدة األمم منظومة في الشراء أنشطة بش   السنو  اإلحصجئي التقرير  

 
 ،التنفي   المجلس إ  
 املتحدة األمم منظومة يف الشرا  أنشطة بش ن السنوي اإلحصائي بالتقرير علمج يحيط - 1 

  ؛DP/OPS/2017/8ة 2016 عا  يف
  فيه الواردة والتحليالت بالبيانات يرحب - 2 

 2017 أيلول/سبتمرب 11
  2017/29 
 2017 لعجم الثجنية العجدية دورت  في التنفي   المجلس اتخ هج التي للقرارات عجم عر   

 ،التنفي   المجلس إ  
 يلي: مبا 2017 لعا  الثانية العادية دورته خالل قا  قد أنه إىل يشير 

 
 1 البند  
 التنظيمية المسجئل  

  ؛DP/2017/L.3ة 2017 لعا  الثانية العادية لدورته العمل خطة على ووافق األعمال جدول أقرّ 
   ؛DP/2017/28ة 2017 لعا  السنوية الدورة تقرير على وافق
 ؛2018 لعا  األوىل العادية وللدورة 2017 لعا  االستثنائية للدورة املؤقتتني العمل خطيت على وافق
 

https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/8
https://undocs.org/ar/DP/2017/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2017/28
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 اإلنمجئي المتحدة األمم ببرنجم  المتعلق الجزء  
 ٤ و 2 البندا   
، 2021-2018التقرير السنو  لمدير البرنجم  والخطة االستراتيجية للبرنجم  اإلنمجئي، للفترة   

 الشؤو  المجلية وشؤو  الميزانية واإلدارةبمج في ذلك 
استمع إىل بيان مدير الربنامج وأجرى مناقشات بش ن إعداد اخلطة االسرتاتيجية وامليزانية املتكاملة، للفرتة 

  2017تشرين الثاين/نوفمرب  28، املقرر اعتمادمها يف الدورة االستثنائية اليت تعقد يف 2018-2021
 

 3 البند  
 اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  المنظم بجلتمويل المتعلق الحوار  

 اإلمنائي  املتحدة األمم لربنامج املنظَّم بالتمويل املتعلق احلوار بش ن 2017/20 القرار اخت 
 

 5 البند  
 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم  تقييم  

 العاملي وبرناجمه اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج االسأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة تقييم بشأأأأأأأأأأ ن 2017/21 القرار اخت 
 اإلدارة  ورد ،2017-2014 للفرتة اإلقليمية، وبراجمه

 
 ٦ البند  
 بهج المتصلة والمسجئل اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  القطرية البرام   

 :2014/7 للقرار وفقا التالية، القطرية الربامج على وافق
 ونيجرييأأأأأأأا  ،DP/DCP/GIN/3ة وغينيأأأأأأأا  ،DP/DCP/CAF/4ة الوسأأأأأأأأأأأأأأأطى أفريقيأأأأأأأا مجهوريأأأأأأأة أفريقيأأأأأأأا:

   ؛DP/DCP/NGA/3ة
  ؛DP/DCP/SDN/3ة السودان  العربية الدول

 اجلأأديأأدة غينيأأا وبأأابوا  ،DP/DCP/NPL/3ة ونيبأأال  ،DP/DCP/IND/3ة اهلنأأد اهلأأادئ: واحمليط آسأأأأأأأأأأأأأأأيأأا
 جزر وأقاليم لبلدان اإلقليمي دون والربنامج  ،DP/DCP/LKA/3ة النكا وسأأأأأأأأأأأأري  ،DP/DCP/PNG/2ة

   ؛DP/DSP/PIC/2ة اهلادئ احمليط
  ،DP/DCP/MDA/3ة مولدوفا ومجهورية  ،DP/DCP/KGZ/3ة قريغيزستان املستقلة: الدول ورابطة أوروبا

   ؛DP/DCP/UKR/3ة وأوكرانيا
  ،DP/DCP/BOL/3ة القوميأأأات  املتعأأأددة - ةدولأأأة بوليفيأأأا :الكأأأارييب البحر ومنطقأأأة الالتينيأأأة أمريكأأأا

  ؛DP/DCP/DOM/3ة الدومينيكية واجلمهورية  ،DP/DCP/CRI/3ة وكوستاريكا
 الدميقراطية الكونغو ومجهورية السأأأأأأأأأأأأأأأورية العربية للجمهورية القطرية للربامج األول بالتمديد علما وأحاي
 األول/ديسمرب كانون  31 إىل الثاين/يناير كانون  1 من واحدة سنة ملدة االستوائية وغينيا السودان وجنوب
 2018 الثاين/يناير كانون  1 من شأأهرا 15 لفرتة أفريقيا جلنوب القطري للربنامج األول والتمديد ،2018

  ؛DP/2017/35ة بالفعل الربنامج مدير أقرها متديدات وهي ،2019 آذار/مارس 31 إىل

https://undocs.org/ar/DP/DCP/CAF/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/GIN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/NGA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SDN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/IND/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/NPL/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/PNG/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/LKA/3
https://undocs.org/ar/DP/DSP/PIC/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/KGZ/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MDA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/UKR/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/BOL/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CRI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/DOM/3
https://undocs.org/ar/DP/2017/35
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 إىل الثاين/يناير كانون  1 من واحدة سأأأأنة ملدة لليبيا القطري للربنامج الرابع االسأأأأتثنائي التمديد على ووافق
 من للفرتة سأأأأأأأأأأأأأأأنتني ملأدة لليمن القطري للربنأامج الثأأالأث والتمأأديأد ،2018 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كأانون  31
   DP/2017/35ة 2019 األول/ديسمرب كانون  31 إىل 2018 الثاين/يناير كانون 1
 

 15 البند  
 اإلنتججية للمشجريع المتحدة األمم صندو   

 للصندوق التشغيلي االحتياطي بش ن 2017/22 القرار اخت 
 

 للس ج  المتحدة األمم بصندو  الخجص الجزء  
 

  7 البند  
 2021-2018 للفترة للس ج ، المتحدة األمم لصندو  االستراتيجية الخطة  

 ؛2021-2018بش ن اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، للفرتة  2017/23اخت  القرار 
 

 8 البند  
 2021-2018 للفترة للس ج ، المتحدة األمم لصندو  المت جملة الميزانية  

بشأأأأأأأأأ ن وضأأأأأأأأأع امليزانية املتكاملة لصأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأكان، للفرتة  2017/24اخت  القرار 
 ؛2018-2021

 
 9 البند  
 للس ج  المتحدة األمم لصندو  المنظم بجلتمويل المتعلق الحوار  

 للسكان؛ املتحدة األمم لصندوق املنظم بالتمويل املتعلق احلوار بش ن 2017/25 القرار اخت 
 

 10 البند  
 بهج المتصلة والمسجئل للس ج  المتحدة األمم لصندو  القطرية البرام   

 :2014/7 للقرار وفقا للصندوق، التالية القطرية الربامج على وافق
 ودولة  ؛DP/FPA/CPD/SDN/9ة والسأأأأأأأأأأأأأأأودان  ؛DP/FPA/2017/SOM/8ة الصأأأأأأأأأأأأأأأومال العربية: الدول

  ؛DP/FPA/CPD/PSE/6ة فلسطني
 ونيبأأال  ؛DP/FPA/CPD/MMR/4ة وميأأامنأأار  ؛DP/FPA/CPD/IND/9ة اهلنأأد اهلأأادئ: واحمليط آسأأأأأأأأأأأأأأأيأأا

 اجلأأأأأأأأديأأأأأأأأدة غأأأأيأأأأنأأأأيأأأأأأأأا وبأأأأأأأأابأأأأوا  ؛DP/FPA/CPD/PAK/9ة وبأأأأأأأأاكسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأان  ؛DP/FPA/CPD/NPL/8ة
 للبلدان اإلقليمي دون والربنامج  ؛DP/FPA/CPD/LKA/9ة النكا وسأأأأأأأأأأأأأري  ؛DP/FPA/CPD/PNG/6ة

  ؛DP/FPA/CPD/PIC/6ة اهلادئ احمليط يف اجلزرية
 مولأأأأدوفأأأأا مجهوريأأأأةو   ؛DP/FPA/CPD/KGZ/4ة قريغيزسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأان آسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأا: ووسأأأأأأأأأأأأأأأط الشأأأأأأأأأأأأأأأرقيأأأأة أوروبأأأأا

  ؛DP/FPA/CPD/UKR/3ة وأوكرانيا  ؛DP/FPA/CPD/MDA/3ة

https://undocs.org/ar/DP/2017/35
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/SOM/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SDN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PSE/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/IND/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MMR/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NPL/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PAK/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PNG/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/LKA/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PIC/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KGZ/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MDA/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/UKR/3
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  ؛DP/FPA/CPD/BOL/6ة القوميات  املتعددة - ةدولة بوليفيا الكارييب: البحر ومنطقة الالتينية أمريكا
  ؛DP/FPA/CPD/DOM/6ة الدومينيكية واجلمهورية  ؛DP/FPA/CPD/CRI/5ة وكوستاريكا

  ؛DP/FPA/CPD/GAB/7ة وغابون  ؛DP/FPA/CPD/BFA/8ة فاسأأأأأأأأأأأأأأو بوركينا أفريقيا: ووسأأأأأأأأأأأأأأط غرب
  ؛DP/FPA/CPD/NGA/8ة ونيجرييا  ؛DP/FPA/CPD/GIN/8ة وغينيا

 ومجهورية السأأأأأأورية، العربية اجلمهورية من لكل القطري للربنامج واحدة سأأأأأأنة ملدة متديد ب ول علما وأحاي
  وليسوتو؛ وليربيا، االستوائية، وغينيا السودان، وجنوب الدميقراطية، الكونغو

 القطري للربنامج الثالث التمديد وعلى شأأأأأأأأأأهرا، 15 ملدة أفريقيا جلنوب القطري الربنامج دمتدي على ووافق
 سأأأأأأأأأأأأأأأنتني ملأأأأأأدة لليمن القطري للربنأأأأأأامج الثأأأأأأالأأأأأأث التمأأأأأأديأأأأأأد وعلى واحأأأأأأدة، سأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأة ملأأأأأأدة لبورونأأأأأأدي

   DP/FPA/2017/13ة
 

 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم بم تب المتعلق الجزء  
 

 11 البند  
 المشجريع لخدمجت المتحدة األمم م تب  

 للفرتة املشأأأأأأأأأأأأأأأاريع، خلدمات املتحدة األمم ملكتب االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2017/26 ارر الق اخت 
 ؛2018-2021

 السأأأأأأأأأنتني لفرتة املشأأأأأأأأأاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب ميزانية تقديرات بشأأأأأأأأأ ن 2017/27 القرار اخت 
 ؛2018-2019

 
 المشترك الجزء  
 12 البند  
 واإلدارة بجلميزانية والمتعلقة المجلية المسجئل  

 منظومة هبا اضأأأطلعت اليت الشأأأرا  أنشأأأطة عن السأأأنوي اإلحصأأأائي التقرير بشأأأ ن 2017/28 القرار اخت 
 ؛2016 عا  يف املتحدة األمم

 13 البند  
 المنجعة نقص بفيروس المعني المشذذذذذذذذذذذترك المتحدة األمم برنجم  تنسذذذذذذذذذذذيق مجلس اجتمجع متجبعة  

 البشرية/اإليدز
 املعين املشأأأأأأأأرتك املتحدة األمم برنامج تنسأأأأأأأأيق جملس وتوصأأأأأأأأيات قرارات بتنفي  املتعلق بالتقرير علما أحاي

   DP/2017/37-DP/FPA/2017/12ة البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس
 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BOL/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CRI/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/DOM/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BFA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GAB/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GIN/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NGA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/13
https://undocs.org/ar/DP/2017/37


E/2017/35 
 

 

129/134 18-18415 

 

 1٤ البند  
 الميدانية الزيجرات  

 املتحدة األمم اإلمنائي/صأأندوق املتحدة األمم لربنامج املشأأرتكة امليدانية بالزيارة املتعلق بالتقرير علما أحاي
 األغ ية وبرنامج للمرأة املتحدة األمم وهي ة واليونيسأأي  املشأأاريع خلدمات املتحدة األمم للسأأكان/مكتب

 نيبال؛ إىل العاملي
 

 15 البند  
 أخرى مسجئل  

 املتحدة األمم اإلمنأأأأأأأأائي/صأأأأأأأأندوق املتحأأأأأأأأدة األمأأأأأأأأم برنأأأأأأأأامج مأأأأأأأأوظفي جملأأأأأأأأس رئأأأأأأأأيس من بيان إىل استمع
 للمرأة؛ املتحدة األمم وهي ة املشاريع خدمات للسكان/مكتب

  التالية: اخلاصة واملناسبات الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات أيضا وعقد
 

 اإلنمجئي المتحدة األمم برنجم   
 ؛2021-2018 للفرتة اإلنتاجية، للمشاريع املتحدة األمم لصندوق االسرتاتيجي اإلطار بش ن إحاطة
 ؛2021-2018 للفرتة املتحدة، األمم متطوعي لربنامج االسرتاتيجي اإلطار بش ن إحاطة

 
 صندو  األمم المتحدة للس ج   

 اليت أطلقها الصندوق  بتكاراال ادرةبش ن مب إحاطة
 2017 أيلول/سبتمرب 11

 
  2017/30 
 2021-2018 للفترة اإلنمجئي المتحدة األمم لبرنجم  االستراتيجية الخطة  

 التنفي  ، المجلس إ  
 يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج هبا اضأأأأأطلع اليت والتشأأأأأاورية الشأأأأأفافة بالعملية يرحب - 1 

  ؛DP/2017/38ة 2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة وضع
  ،DP/2017/38ة 2021-2018 للفرتة اإلمنأائي للربنأامج االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأة اخلطأة يقر - 2 

 السأأأأنوية، تقارير  يف بتنفي ها املتعلقة التفاصأأأأيل إتاحة على اإلمنائي نامجالرب  ويشأأأأجع مبرفقاهتا علماً  وحييط
 األمم للسأأكان/مكتب املتحدة األمم اإلمنائي/صأأندوق للربنامج التنفي ية للمجالس املشأأرتك االجتماع ويف

 العاملي، األغ ية للمرأة/برنامج املتحدة األمم للطفولة/هي ة املتحدة األمم املشاريع/منظمة خلدمات املتحدة
  مناسباً  ذلك كان  وكلما االقتضا  عند

 الصأأأأأعيد على تعتمد مل مصأأأأأطلحات بعض على االسأأأأأرتاتيجية اخلطة اشأأأأأتمال يالحظ - 3 
 الصأأأعيد على عليها متفق مصأأأطلحات اعتبارها ميكن ال وهل ا املتحدة، األمم منظومة يف الدويل احلكومي
 الدويل؛ احلكومي

https://undocs.org/ar/DP/2017/38
https://undocs.org/ar/DP/2017/38
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 عمله نطاق يف يندر  النزاعات نشأأأأأأأأأوب منع يف اإلمنائي الربنامج إسأأأأأأأأأها  ب ن يسذذذذذذذّلم - 4 
 النزاعات، نشأأأأأأأأأأأوب خماطر من احلد بغرض الربامج من املسأأأأأأأأأأأتفيدة البلدان يف القدرات تعزيز على اإلمنائي

  الوطنية؛ احلكومات ومبوافقة الوطنية واألولويات للسياسات وفقاً 
 اليت بأأأأأ هلأأأأأا الربنأأأأأامج اإلمنأأأأأائي ملوا مأأأأأة خطتأأأأأه االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأأأة للفرتة بأأأأأاجلهود ينوه - 5 

 عاملنا: حتويل بشأأأأأأأأأأ ن 2015 أيلول/سأأأأأأأأأأبتمرب 25 املؤرخ 70/1 العامة اجلمعية مع قرار 2018-2021
 األول/ديسأأمرب كانون  21 املؤرخ 71/243 العامة اجلمعية قرار ومع ،2030 لعا  املسأأتدامة التنمية خطة

 التنفي ية األنشأأطة لسأأياسأأة سأأنوات أربع كل  جيري ال ي للسأأياسأأات الشأأامل باالسأأتعراض املتعلق 2016
 جماالت تركيز أجل من املب ولة جهود  عن فضالً  التنمية، أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت

 اخلطأأة ينفأأأ  أن اإلمنأأأائي الربنأأأامج إىل ويطلأأأب االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأة، للخطأأأة رؤيتأأأه بلوغ على ونتأأأائجأأأه عملأأأه
 والقيأأادة امللكيأأة ملبأأدأ الكأأامأأل االحرتا  ومع القرارين، هلأأ ين وفقأأاً  2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة

 املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيأدة البلأدان من بلأد كأل  هبأا يتميز اليت واخلصأأأأأأأأأأأأأأأأائص املختلفأة بأالسأأأأأأأأأأأأأأأيأاقأات واالعرتاف الوطنيأة
 الربامج؛ من

 األوىل العأاديأة دورتأه يف التنفيأ ي، اجمللس على يعرض أن اإلمنأائي الربنأامج إىل يطلب - 6 
 بشأأأأأأ ن اجمللس مع بالتواصأأأأأأل تتعلق ،2018 لعا  السأأأأأأنوية الدورة يف فيها لينظر عمل خطة ،2018 لعا 

 للفرتة املتكأأاملأأة، وامليزانيأأة املتكأأاملأأة املوارد وخطأأة ،2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة، اخلطأأة تنفيأأ 
 املسأأتجدات عن الربنامج مدير يقدمها اليت للتقارير زمين جدول ذلك يف مبا ومرفقاهتما، 2018-2021
 واملوارد، النتائج بني واملوا مة الشأأأأأراكات، بشأأأأأ ن عمله يشأأأأأمل مبا الصأأأأأدد، ه ا يف احملرز بالتقد  املتصأأأأألة
 واحلوارات املؤسأأأأأأسأأأأأأي، واهليكل األدا ، إدارة عن فضأأأأأأالً  املوظفني، مبالك وصأأأأأأالته األعمال منوذ  وإعداد
 وخمتل  املتحأأأأأدة، لألمم التأأأأأابعأأأأأة األخرى الوكأأأأأاالت مع والعمأأأأأل والتعأأأأأاون املنظم، بأأأأأالتمويأأأأأل املتعلقأأأأأة

 اجلنسني؛ بني باملساواة املتعلقة االسرتاتيجية ذلك يف مبا املواضيعية، االسرتاتيجيات
 السأأأأأأأأأأأأأأأنوية دورته يف التنفي ي اجمللس إىل يقد  أن اإلمنائي الربنامج إىل أيضأأأأأأأأأأأأأأأا يطلب - 7 

 ،DP/2017/38ة منه املنشأأأأأأأأودة واألهداف واملوارد للنتائج املتكامل لإلطار األسأأأأأأأأاس خطوي 2018 لعا 
 الفرتة يف يتواصأأأل أن اإلمنائي الربنامج إىل ويطلب االسأأأرتاتيجية، باخلطة املتعلقة التغيري ونظريات  1 املرفق

 تقو  اليت املنهجيات بش ن احملرز بالتقد  يتعلق فيما التنفي ي اجمللس مع السنوية الدورة تلك على السابقة
 اليت والكيفيأأأة  1 املرفق ،DP/2017/38ة واملوارد للنتأأأائج املتكأأأامأأأل اإلطأأأار يف الواردة املؤشأأأأأأأأأأأأأأأرات عليهأأأا

 للفرتة االسأأأأرتاتيجية اخلطة يف املشأأأأرتك الفصأأأأل نتائج اإلطار ذلك يف عليها املنصأأأأوص النواتج هبا سأأأأتغ ي
 ؛2018-2021

 لعا  السنوية دورته يف التنفي ي اجمللس إىل يقد  أن اإلمنائي الربنامج إىل ك لك  يطلب - 8 
 يشأأمل، مبا ومرفقاهتا، 2021-2018 للفرتة االسأأرتاتيجية للخطة املدة ملنتصأأ  دقيقاً  اسأأتعراضأأا 2020

 األعضأأأأأا  الدول تتخ ها أن حيتمل قرارات أي اعتبار  يف واضأأأأأعاً  ومرفقاهتا، اخلطة حتديثات األمر، لز  إذا
  71/243 العامة اجلمعية لقرار استجابة العا  األمني يقدمها اليت املقرتحات بش ن

 2017 الثاين/نوفمرب تشرين 28
 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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  2017/31 
 2021-2018خطة برنجم  األمم المتحدة اإلنمجئي المت جملة للموارد وميزانيت  المت جملة للفترة   

  التنفي  ، المجلس إ  
 الربنامج خطة وضأأأأأأأأأأأع يف اإلمنائي الربنامج هبا اضأأأأأأأأأأأطلع اليت للعملية تقديره عن يعرب - 1 
  ؛DP/2017/39ة 2021-2018 للفرتة املتكاملة للميزانية وتقديراته للموارد املتكاملة

 للفرتة املتكاملة للميزانية وتقديراته للموارد املتكاملة اإلمنائي الربنامج خبطة علمج   يحيط - 2 
 الربنامج يقد  أن ،2009/22 القرار يف التنفي ي، اجمللس لطلب استجابة أعدت اليت ،2018-2021
 الصأأالت وتعزيز النتائج على الرتكيز حتسأأأني جانب إىل امليزانية، ف ات مجيع تشأأأمل واحدة متكاملة ميزانية

 بتصأأأأأأأأأأأأأني  يتعلق فيما ذلك يف مبا والعرض، املنهجية حيث من وموا متها االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة نتائج مع
 للطفولة، املتحدة األمم ومنظمة للسأأأأأكان، املتحدة األمم صأأأأأندوق مع واسأأأأأرتدادها، وإسأأأأأنادها التكالي 

 بغية وتوضأأأأأأأأأأيحها املايل اإلبالغ بعملية للنهوض ب هلا اجلاري باجلهود ويرحب للمرأة، املتحدة األمم وهي ة
 املالية؛ اإلمنائي الربنامج ألوضاع التنفي ي اجمللس أعضا  فهم حتسني

 DP/2017/39 الوثيقأة يف اإلمنأائي الربنأامج يقأدمهأا اليت للمعلومأات تقديره عن يعرب - 3 
 املتكاملة امليزانية موا مة إىل املسأأتمرة احلاجة إىل ويشأأري ،2021-2018 للفرتة املتكاملة املوارد خطة عن

 االسرتاتيجية؛ اخلطة مع املتكاملة املوارد وخطة اإلمنائي للربنامج
 عن  DP/2017/40ة وامليزانية اإلدارة لشأأأأأأأؤون االسأأأأأأأتشأأأأأأأارية اللجنة بتقرير علمج   يحيط - 4 
 إىل ويطلب االستشارية، اللجنة وبتوصيات املتكاملة مليزانيته اإلمنائي الربنامج لتقديرات املؤسسية العناصر
 2018 لعا  السأأأأنوية الدورة يف التوصأأأأيات تلك تنفي  عن مسأأأأتكملة معلومات يقد  أن اإلمنائي الربنامج

 االقتضا ؛ حسب بعدها، وما
 ،2010/32 و ،2010/2 و ،2009/22 و ،2007/33 قراراتأأأأأأه إىل يشذذذذذذذذذذذير - 5 

 ،2013/9 و ،2013/4 و ،2012/28 و ؛2012/27 و ،2012/1 و ،2011/10 و
 DP/2017/39 الوثيقة ويقر ،2017/11 و ،2016/5 ،2013/30 و ،2013/28 و ،2013/18 و

 واألحكأأا  ومرفقيهأأا، 2021-2018 للفرتة املتكأأاملأأة امليزانيأأة وتقأأديرات املتكأأاملأأة املوارد خبطأأة املتعلقأأة
 الوثيقة؛ تلك يف الواردة

 واملوارد العادية املوارد إىل املسأأأأأتندة 2021-2018 للفرتة املتكاملة امليزانية على يوافق - 6 
 دوالر مليون 1 093.9 قدر  مبلغ ختصأأأأأأأأأيص ذلك يف مبا املتوقعة، واسأأأأأأأأأتخداماهتا توافرها املتوقع األخرى

 ؛2021-2018 للفرتة املتكاملة للميزانية املؤسسي للمكّون العادية املوارد من
بقيا  الربنامج اإلمنائي، اسأتجابة لطلب اجمللس التنفي ي، باسأتحداث بنود منفصألة  يرّحب - 7 

 يف امليزانية ملكتب التقييم املستقل، ومكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات، ومكتب األخالقيات؛
 اإلنتاجية للمشأأأأاريع املتحدة األمم لصأأأأندوق امليزانية يف رصأأأأودةامل باملبالغ أيضأأأأا يرّحب - 8 

 للربنامج األسأأأأأأأاسأأأأأأأية امليزانية من املنظمتني هاتني يف املسأأأأأأأتمرة وباملسأأأأأأأامهة املتحدة األمم متطوعي وبرنامج
 تقدم يواصأأأأأأأأأأأل أن إىل اإلمنائي الربنامج ويدعو منواً، البلدان ألقل أمهيتهما إىل بالنظر سأأأأأأأأأأأيما وال اإلمنائي،

https://undocs.org/ar/DP/2017/39
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 اإلمنائي الربنامج متويل خمصصات تغري حال يف اجمللس إىل تقريراً  يقد  وأن الكيانني، ه ين إىل املسامهات
 املتكاملة؛ امليزانية ه   تغطيها اليت الفرتة خالل الكيانني هل ين

 الربنامج عليها يؤمتن اليت للموارد الفعال واالسأأأأأأأأأأتخدا  التمويل انتظا  أمهية إىل يشذذذذذذذير - 9 
 برنامج مليزانية املسأأأامهات تقدم يف االسأأأتمرار بوسأأأعها اليت األخرى والبلدان املاحنة البلدان وحيث اإلمنائي،

 أسأأأاس على واإلسأأأها  قدراهتا، مع يتفق مبا كبري،  بقدر وزيادهتا األسأأأاسأأأية/العادية، اإلمنائي املتحدة األمم
  ب لك؛ القيا  على هبا، التنبؤ وميكن التوقيت وحسنة مستمرة بطريقة السنوات متعدد

 يسأأأأتند اليت الركيزة تشأأأأكل املقيَّدة، غري طبيعتها بسأأأأبب العادية، املوارد أن على يشذذذّدد - 10 
 ولقيامه لواليته والشأأأامل واحملايد األطراف املتعدد الطابع على للحفاظ ضأأأرورية وأهنا اإلمنائي الربنامج إليها

 تصأأأأأأأأأأحيح على مسأأأأأأأأأأتمرة، بصأأأأأأأأأأفة الربنامج، يعمل أن ضأأأأأأأأأأرورة الصأأأأأأأأأأدد ه ا يف جديد من ويؤكد بعمله،
 أخرى موارد تعب ة يف االسأأتمرار مع األسأأاسأأية/األخرى، غري واملوارد األسأأاسأأية/العادية املوارد بني االختالل

 ضعفاً؛ وأشدها فقراً  أكثرها وخباصة الربامج، من املستفيدة البلدان مجيع احتياجات لتلبية
 بالسأأأعي 2021-2018 للفرتة االسأأأرتاتيجية خطته يف اإلمنائي الربنامج بالتزا  يرّحب - 11 

 تنفي  على سأأأألبياً  ذلك يؤثر أن دون اإلدارية، الكفا ة نسأأأأبة ولتحسأأأأني والفعالية والكفا ة اإلنتاجية لزيادة
 الربامج؛

 للخطة املدة منتصأأأأأأأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض مع باالقرتان يقو ، أن الربنامج مدير إىل يطلب - 12 
 وامليزانية املتكاملة املوارد خلطة املدة ملنتص  شامل استعراض بإجرا  ،2021-2018 للفرتة االسرتاتيجية

 يف املتبعة للُنهج حتليالً  أمور، مجلة يف ويتضأأأأأأأأأأأأأأأمن، 2020 عا  يف التنفي ي اجمللس على يعرض املتكاملة
 اإلمنائية؛ األنشطة محاية على املستويات املتعدد النهج تنفي  وت ثري املوارد تعب ة وجهود امليزانية منهجية

 األوىل العأاديأة دورتأه يف التنفيأ ي، اجمللس على يعرض أن اإلمنأائي الربنأامج إىل يطلب - 13 
 بشأأأأأأ ن اجمللس مع بالتواصأأأأأأل تتعلق ،2018 لعا  السأأأأأأنوية الدورة يف فيها لينظر عمل خطة ،2018 لعا 

 للفرتة املتكأأاملأأة، وامليزانيأأة املتكأأاملأأة املوارد وخطأأة ،2021-2018 للفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة، اخلطأأة تنفيأأ 
 املسأأتجدات عن الربنامج مدير يقدمها اليت للتقارير زمين جدول ذلك يف مبا ومرفقاهتما، 2018-2021
 واملوارد، النتائج بني واملوا مة الشأأأأأراكات، بشأأأأأ ن عمله يشأأأأأمل مبا الصأأأأأدد، ه ا يف احملرز بالتقد  املتصأأأأألة
 واحلوارات املؤسأأأأأأسأأأأأأي، واهليكل األدا ، إدارة عن فضأأأأأأالً  املوظفني، مبالك وصأأأأأأالته األعمال منوذ  وإعداد
 وخمتل  املتحأأأأأدة، لألمم التأأأأأابعأأأأأة األخرى الوكأأأأأاالت مع والعمأأأأأل والتعأأأأأاون املنظم، بأأأأأالتمويأأأأأل املتعلقأأأأأة

  اجلنسني؛ بني باملساواة املتعلقة االسرتاتيجية ذلك يف مبا املواضيعية، االسرتاتيجيات
 التنفي ي اجمللس مع املشأأأأأأأأأاورات إجرا  يواصأأأأأأأأأل أن اإلمنائي الربنامج إىل أيضأأأأأأأأأا يطلب - 14 

 ؛2017/11 القرار مع متاشياً  التكالي  اسرتداد بش ن
 العادية املوارد من التناقلي الدعم تقليل يف تقدما أحرز قد اإلمنائي الربنامج ب ن يسذذذذذذّلم - 15 

 قدرها إضأافية موارد اإلمنائي الربنامج بطلب علما وحييط األسأاسأية ؛ ةغري األخرى املوارد إىل ةاألسأاسأية 
 استخدا  على أمكن، إن اإلمنائي، الربنامج ويشجع اإلدارة؛ ألنشطة املؤسسية للميزانية دوالر مليون 49
 اإلمنأأائي الربنأأامج إىل ويطلأأب ميكن؛ مأأا بأأ سأأأأأأأأأأأأأأأرع تنأأاقلي دعم أي وإلغأأا  دوالر مليون 49 من أقأأل مبلغ
 للفرتة املتكاملة للميزانية بالنسأأأأأأأأأأأأأبة العادية ةاألسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية  املوارد دور شأأأأأأأأأأأأأفافية بشأأأأأأأأأأأأأ ن اقرتاحا يقد  أن

 ؛2018-2021
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 الطوعي للتمويل آلية تشأأأأكل التكالي  تقاسأأأأم يف احلكومة مسأأأأامهة ب ن أيضأأأأا يسذذذّلم - 16 
 السأأأأمات أخ  ضأأأأرورة على الصأأأأدد ه ا يف ويشأأأأّدد القطرية الربامج إجناز يف وتسأأأأهم الوطنية امللكية تعزز

 من تنظيمية تعديالت إجرا  يف النظر عند االعتبار بعني التكالي  تقاسأأأأأأأم يف احلكومة ملسأأأأأأأامهة اخلاصأأأأأأأة
 األعمال؛ مناذ  مبادرة خالل

 لعأأا  السأأأأأأأأأأأأأأأنويأأة الأأدورة يف التنفيأأ ي اجمللس إىل يقأأد  أن اإلمنأأائي الربنأأامج إىل يطلذذب - 17 
 يف باالتسأأأأأأأأأأأاق املتعلقة الوثائق إطار يف التكالي  تقاسأأأأأأأأأأأم يف احلكومات مسأأأأأأأأأأأامهة عن معلومات 2018
 التكالي   اسرتداد
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 الثجني المرفق
  2017 عجم في التنفي   المجلس عضوية  

 إليها  املشار السنة من يو  آخر يف العضوية فرتة ةتنتهي
 

  ،2017ة ليبيا  ،2017ة غينيا  ،2018ة تشاد  ،2018ة الكامريون  ،2018ة بنن األفريقية: الدول
    2018ة أوغندا  ،2019ة موريشيوس  ،2018ة مالوي

  ،2019ة اإلسالمية إيران مجهورية  ،2017ة اهلند  ،2019ة الصني اهلادئ: احمليط ومنطقة آسيا دول
    2017ة اليمن  ،2018ة ساموا  ،2018ة كوريا  مجهورية  ،2018ة الشعبية الدميقراطية الو مجهورية

 الروسأأأأأأي االحتاد  ،2019ة مولدوفا مجهورية  ،2018ة بيالروس  ،2019ة ألبانيا الشأأأأأأرقية: أوروبا دول
    2017ة

 البوليفأأأأاريأأأأة فنزويال مجهوريأأأأة  ،2017ة وبربودا أنتيغوا الكأأأأارييب: البحر ومنطقأأأأة الالتينيأأأأة أمريكأأأأا دول
    2019ة بنما  ،2018ة هاييت  ،2019ة كوبا   ،2017ة

واململكة املتحدة  ،وفنلندا ،وفرنسأا ،والسأويد ،والدامنرك ،وأملانيا ،*اأسأرتالي أخرى: ودول الغربية أوروبا دول
   واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،نرويجوال ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 

 
 

 

 آلخر دول أوروبا الغربية ودول أخرى جدوال زمنيا تناوبيا خيتل  من عا  ع ب  تّ تأ   * 

 

141218    111218    18-18415 (A) 

*1818415* 


