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 التنظيمية المسائل - أوال 
 اإمنأأممي املتحأأدة األمم رربنأأممج ارتنفيأأمي رلمجلس 2018 رعأأم  األئ  ارعأأمديأأة ارأأدئرة ُعقأأدت - 1

، بنيويورك املتحدة األمم مقم يف املشمريع خلدممت املتحدة األمم ئمكتب رلسكمن املتحدة األمم ئصندئق
ب ئ أأد  2018 ينأأميم/ارثأأمين كأأمنون  26 إ  22 مر ارفرتة يف  جبميع املنتخأأب اجلأأديأأد اجمللس رميس رحأأ 

 يف اجمللس بعمأأأل ئارتزامهم  يأأأمد م على ئاليتهم املنتهيأأأة ارمميس ئنواب رلمميس ارشأأأأأأأأأأأأأأأكم ئئجأأأه، اروفود
   انتخمهبم على اجلدد املكتب ألعضمء ارتهنئة ئ د   2017 عم 
 ارتمرية املكتب  عضأأأأأأأأأأأمء اجمللس انتخب، ارتنفيمي رلمجلس ارداخلي ارنظم  مر 7 رلقمعدة ئفًقم - 2

 :2017 رعم   مسمؤ م
 )موريشيوس( كوجنول  دي جمغديش ارسيد  :ارمميس 
 كوريم(  )مجهورية  بمرك جو شويل ارسيد :ارمميس نممب 
 ) ربمنيم(  كمدار  بيسيمنم ارسيدة :ارمميس نممب 
 ئبمربودا( ) نتيغوا   بلري توممسي ارسيد :ارمميس نممب 
 )سويسما(  فمفم دئمينيك ارسيد :ارمميس نممب 

 2018 رعأأم  ارعأأمديأأة األئ  رأأدئرتأأه ارعمأأل ئخطأأة األعمأأمل جأأدئل على ارتنفيأأمي اجمللس ئاف  - 3
(DP/2018/L.1) ،2017 رعأأأأم  األئ  ارعأأأأمديأأأأة ارأأأأدئرة تقميم ئعلى (DP/2018/1) اخلأأأأمصأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ئارأأأأدئرة 

 ئئاف  (DP/2018/CRP.1) 2018 رعم  ارسنوية ارعمل خطة اجمللس عتمدا  (DP/2018/2) 2017 رعم 
   2018 رعم  ارسنوية رلدئرة األئرية ارعمل خطة على
 املتأأمحأأة، DP/2018/3 اروقيقأأة يف 2017 عأأم  يف ارتنفيأأمي اجمللس اعتمأأد أأم اريت ارقمارات تمدئ  - 4

  ئيف نظم  اروقمم  ارممسية رألمم املتحدة ارتنفيمي رلمجلس اإركرتئين املو ع على
قبلة رلدئرات ارتميل ارزمين اجلدئل على 2018/4 ارقمار يف ارتنفيمي اجمللس ئئاف  - 5

ُ
 رلمجلس امل

 :2018 عم  يف ارتنفيمي
 )نيويورك( 2018 رعم  هيوني/حزيمان 8 إ  4 مر  :2018 رعم  ارسنوية اردئرة 
 2018 رعم  سبتمرب/يلول  7 إ  4 مر :2018 رعم  ارثمنية ارعمدية اردئرة 

  
 اإلنمائي المتحدة األمم ببرنامج المتعلق الجزء  

 بها المتعلقة والمسائل القطرية والبرامج البرنامج مدير من مقدم بيا  - ثانيا 
 على )املتأأمحأأة ارتنفيأأمي اجمللس  مأأم  كلمتأأه  يف، اإمنأأممي املتحأأدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق مأأديم ئجأأه - 6

 ارتزامهم على ئاليتهم املنتهيأأأأأة ارمميس ئنواب رلمميس ارشأأأأأأأأأأأأأأأكم، (ارتنفيأأأأأمي رلمجلس اإركرتئين املو ع
 رفأأ  كمأأم   2018 رعأأم  املنتخبني اجلأأدد ارمميس ئنواب رلمميس ارتهنئأأة ئ أأد ، 2017 عأأم  يف ئدعمهم
 ارعم  األمني رؤية على اعتمدت 2018 عم  يف تُتخم  د اريت املهمة اإصأأأأأأأأأأأأأأأال   مارات  ن إ  االنتبمو
 ارتنميأأأة خطأأأة تنفيأأأم  جأأأل مر اإمنأأأمميأأأة املتحأأأدة األمم منظومأأأة تنظيم إعأأأمدة” املعنون تقميمو يف ارواردة

 “بمرصأأأأأأأأأأأأأأحة ينعم كوكب  على ئارسأأأأأأأأأأأأأأأال  ئاالثد مر اركمامة نكفل ب ن ئعدنم: 2030 رعم  املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/1
https://undocs.org/ar/DP/2018/2
https://undocs.org/ar/DP/2018/3
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/4
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
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(A/72/684-E/2018/7) ،سأأأأأأأأأأأأنوات  ربع كل  جيمي ارمي ارشأأأأأأأأأأأأممل ارسأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأمت اسأأأأأأأأأأأأتعما  يف املثبتة 
 اجلمعية  مار) املتحدة األمم منظومة هبم تضأأطلع اريت ارتنمية  جل مر ارتشأأغيلية األنشأأطة عر 2016 رعم 

 اإمنممي املتحدة األمم رصأأأأأأأأأندئق االسأأأأأأأأأرتاتيجية ارسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأمت ركيزة مًعم ئيشأأأأأأأأأكالن  (71/243 ارعممة
 رلتصدي؛ ئارشمكمء اإمنممية املتحدة األمم منظومة مع بمرتعمئن، مستعدة املنظمة  ن على ئ كد  ئعمليمته

   ارعممل يف املعقدة ئاإنسمنية اإمنممية رلتحديمت
 بمنممج جعل   د، 2021-2018 بني رلفرتة اجلديدة االسأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة إن  ممال ئ ضأأأأأأأأم  - 7

 اإمنممي املتحدة األمم ربنممجف  املتحدة األمم إصأأال   سأأمسأأية كمكيزة  مكمنته يتبو  اإمنممي املتحدة األمم
   دا  حتقي   جل مر املتحدة األمم ملنظومة ارقيمدي اردئر ملتمبعة مسأأأأأأأأأأأتعد ارعم  األمني إشأأأأأأأأأأأما  حت 

 رلتوجيه املشأأرتكة ئارلجنة، اإنسأأمنية ارفمعلة اجلهمت مع اجلمرية األعممل ذرك يتضأأمرئ   املسأأتدامة ارتنمية
 بمنممج سأأأيواصأأأل، رلخطة املشأأأرتك ارفصأأأل إ  اسأأأتنمًدائ   ئاإمنممي اإنسأأأمين ارتعمئن رتطويم حديثًم املنشأأأ ة
 رلطفورة املتحدة األمم ئمنظمة، رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندئق مع ارتعمئن اإمنممي املتحدة األمم

   رلمم ة( املتحدة األمم ) يئة املم ة ئمتكني اجلنسني بني رلمسمئاة املتحدة األمم ئ يئة، )اريونيسم(
 يف )األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية( ارعمدية املسأأأأأأأأأم مت  ن على ئ كد، ارتمويل مسأأأأأأأأأ رة إ  ارربنممج مديم انتقلئ  - 8

 يف املسأأأأأأأأأأأأأأأجلأأة األر أأأم  مر طفيم بشأأأأأأأأأأأأأأأكأأأل   أأأل كأأأمنأأأ ،  دئالر مليون 612 بلغأأأ  اريت، 2017 عأأأم 
 األسأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأية( )غري املوارد ئظل   ارسأأأأأأأأأأأمبقة رألعوا  ارتدرجيي اررتاجع مر حممود تغري ممثلة، 2016 عم 

 تقأأمسأأأأأأأأأأأأأأم يف احلكومأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأأم أأة ثيأأمدة مع، 2017 عأأم  يف دئالر باليني 4.4 مبلغ عنأأد قأأمبتأأة األخمى
 بنسأأأأأأأأأأأأأبة اردئرية املمرية املؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأمت مر املقدمة ئارقمئ  املنح يف ئثيمدة، بمملئة 13 بنسأأأأأأأأأأأأأبة ارتكمريم

 منأأم بأأمملئأأة 57 بنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأة ثيأأمدة اإمنأأممي املتحأأدة األمم بمنأأممج متويأأل نوافأأم شأأأأأأأأأأأأأأأهأأدت كمأأم   بأأمملئأأة 60
 مشأأأأأأأأأأمركة نطمق توسأأأأأأأأأأيع  ئروية، 2021-2018 بني رلفرتة، االسأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة حددت  2016 عم 

 تُعول املنظمة تزال ال حني يف االبتكمرية ارنهج خالل مر اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يف اخلمص ارقطمع
مِن األسمسي بمرتمويل األعضمء اردئل ارتزا  على

َ
  به ارتنبؤ ميكر ارمي امل

نظمة ارتزا  على ارربامج مديم شأأأأأأأدد - 9
ُ
 مهًمم شأأأأأأأوطًم ئ طع هبم اخلمص األعممل منوذج بتحسأأأأأأأني امل

؛ اجمللس  مارات مع تتمأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأى اريت ارتكأأأمريم اسأأأأأأأأأأأأأأأرتداد   أأأدا  إ  ارسأأأأأأأأأأأأأأأعي ) (: جمأأأمالت قالقأأأة يف
؛ ارنتممج رتحقي  احلكوممت مع رلعمل ارتمويل يتجمئث مبم اخلمص ارقطمع شأأأأأأأأأأأأأأأماكمت تمكيز إعمدة )ب( ئ
ئيُعد  د  املنظمة رتحقي  املشأأأأأأمركة املسأأأأأأتممة ئارشأأأأأأماكة مع )ج( حتفيز االبتكمر يف ارربجمة ئارتعليممت   ئ

اجمللس ارتنفيأأأمي مر خالل احلوار ارأأأمي يتسأأأأأأأأأأأأأأم بأأأمالنتظأأأم  ئارنزا أأأة ئرئ  املبأأأمدرة جزءًا ال يتجز  مر  أأأما 
  2018ارنموذج  سيطلع بمنممج األمم املتحدة اإمنممي اجمللس على عم  تفصيلي يف اردئرة ارسنوية رعم  

 بمنممج ارتزا  على جمدًدا ارربنممج مديم  كد، اجلنسأأأأأمنية بمرشأأأأأؤئن املتعلقة املسأأأأأممل على ًداتشأأأأأدي - 10
 مع بمرتعمئن، اجلنسأني بني املسأمئاة حتسأني يف ارربنممج يشأملهم اريت اردئل مبسأمعدة اإمنممي املتحدة األمم

، اجلنسأأأأني بني املسأأأأمئاة بشأأأأ ن اإمنممي املتحدة األمم بمنممج سأأأأرتاتيجيةا حددت  املتحدة األمم منظممت
 ردمج املؤسأأأأسأأأأية اخلطة، 2018 رعم  ارسأأأأنوية اردئرة يف رلتقدمي املخصأأأأصأأأأة، 2021-2018 بني رلفرتة

 عنهم ئاإبالغ اجلنسأأأأأأأأأأأني بني املسأأأأأأأأأأأمئاة نتممج بتحديد ئارتزامهم اإمنممية األعممل يف اجلنسأأأأأأأأأأأمنية ارقضأأأأأأأأأأأميم
 املنمصأأأأأب يف اجلنسأأأأأني بني ارتكمفؤ حنو احملمث ارتقد  مدى على ارضأأأأأوء سأأأأأل ، مممقل حنو على  ئرصأأأأأد م

 على رلقضمء اإجماءات مر املزيد اختمذ ةر بضمئ  اإ مار مر ارمغم على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج داخل
 املتحدة األمم بمنممج عمل مكمن جودة حتسأأني   ية على  ك د  ارمفيعة املنمصأأب يف خمصأأةً ، ارتبمير  ئجه

https://undocs.org/ar/A/72/684
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 بمنممج ارتزا  على ركز كمم   املنمصأأأأأأأأأأب إ  اروصأأأأأأأأأأول فمص بتكمفؤ املوظفني مجيع متتع ئضأأأأأأأأأأممن، اإمنممي
م اإمنأممي املتحأدة األمم م ارتزامأً م ارتسأأأأأأأأأأأأأأأأممح عأد  سأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأةمبأ تأممأً ، ارعمل مكأمن يف ارتحمش مع مطلقأً

 ئاجملتمعمت اإمنممي املتحدة األمم بمنممج داخل، ارعم  األمني يتبعهم اريت اجلنسأأأأيني ئاالعتداء ئاالسأأأأتغالل
  سواء   حد على خيدمهم اريت
 مكتب السأأأأأأتقالل كبرية   يمة ئ ضأأأأأأفى ئاملسأأأأأأمءرة بمرشأأأأأأفمفية اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ارتز  - 11

 ختصأأأأأأيص سأأأأأأيواصأأأأأأل اإمنممي املتحدة األمم بمنممج  ن ارربامج مديم الحظ ئ د  ئنزا ته املسأأأأأأتقل ارتقييم
   2021-2018 بني رلفرتة، عملهم خطة رتنفيم املستقل ارتقييم ملكتب ارالثمة املوارد
 ارتنميأأة خطأأة تنفيأأم يف ارفميأأد ئدئر أأم املنظمأأة رعمأأل ارقوي تأأ ييأأد م عر اجمللس  عضأأأأأأأأأأأأأأأأمء عرب - 12

 كل  جيمي ارمي االسأأأأأأأأأأأتعما    ية على شأأأأأأأأأأأددئائ   املسأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية ئ  دا  2030 عم ر املسأأأأأأأأأأأتدامة
 املتحأأدة األمم بمنأأممج  ن يعتربئن ونيزار ال ئ م، ارعأأم  األمني بتقميم ئرحبوا 2016 رعأأم  سأأأأأأأأأأأأأأأنوات  ربع

 االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة  ن ئالحظوا  اإمنممية املتحدة األمم منظومة يف رميسأأأأأأأأأأأأأأأًيم  يمديًم دئرًا يؤدي اإمنممي
 األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية ارمكيزة موضأأأأأأأأأع يف اإمنممي املتحدة األمم بمنممج جعل  2021-2018 بني رلفرتة اجلديدة

 موضأأأأأأح  و كمم،  ارقطمي ارصأأأأأأعيد على ئاأل دا  2030 عم  خلطة املتكمملة املتحدة األمم السأأأأأأتجمبة
ُقي م املنسأأأأأ  رنظم  ئمسأأأأأتدا  ُمدعم نظم  إنشأأأأأمء ارالثمة األدئات ئمنحته، املشأأأأأرتك ارفصأأأأأل يف

 طلب   امل
 تقسأأأأأيم على املقرتحة بمرتكممل ةاملعني األسأأأأأمسأأأأأية األنظمة ت قري كيفية  بشأأأأأ ن توضأأأأأيًحم اروفود مر جمموعة
 ميزاته إ  اسأأأتنمًدا اإمنممي املتحدة األمم بمنممج تمكيز ئحتسأأأني املقيم املنسأأأ  نظم  يف اروكمالت بني ارعمل

جمع ئارتمويل، املقرت  املشأأأأأأأأأأأرتك اجمللس حول تفمصأأأأأأأأأأأيل تقدمي  خمى جمموعة طلب  بينمم، ارتنمفسأأأأأأأأأأأية
ُ
 امل

  ُمقيمأار املمثل/ُمقيمأار ُمنس أار عر اإبالغ ئ نوات
 على تمكز اريت اإمنأأمميأأة املتحأأدة األمم منظومأأة حتفيز يف املنظمأأة دئر على اروفود بعض  كأأدت - 13

 ارقطمي ئاحلضأأأأأأأأأأأأأور، املنظمة ئالية  ن الحظوا كمم   رلنزاع اجلمرية األسأأأأأأأأأأأأأبمب مواجهة على ئتمكز، ارو مية
 األمين ئاهليكل ارسأأال  بني املتحدة األمم راب  موضأأع يف جعلهم املؤسأأسأأمت بنمء جممل يف ئاخلربة، املكثم
 2016 رعم  سأأأنوات  ربع كل  جيمي ارمي االسأأأتعما   ن على األخمى اروفود ئشأأأددت  اإمنممي ئارنظم 

 بمرشأأأأأأأأأفمفية يتسأأأأأأأأأم ارمي ارتعمئن إ  اسأأأأأأأأأتند ئ نه، ئاإصأأأأأأأأأال  املتحدة األمم منظومة تنسأأأأأأأأأي  جو م  و
 ينبغي  نه على  كدت كمم   املسأأأأأأأأتدامة ئارتنمية ارفقم على ارقضأأأأأأأأمء يف ارنهممي  دفه ئيتمثل، ئارشأأأأأأأأمول

رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ارعمل مع اجلهمت ارفمعلة األخمى املشأأأأأمركة يف األنشأأأأأطة اإنسأأأأأمنية ئ نشأأأأأطة 
حفظ ارسأأأأأأأأأأأأأال  بطميقة تماعي كل سأأأأأأأأأأأأأيمق  كمن  نمك دعم عم  حللول بمنممج األمم املتحدة اإمنممي املميزة 
  كوسيلة إجنمث األ دا ، ئعد  تمك  ي  حد خلم ارمكب، ئتقوية احلوكمة، ئتعزيز املسمئاة بني اجلنسني 

حمك كمن   اروطنية ارسأأأيطمة  ن على اروفود مر جمموعة  كدت - 14
ُ
 االسأأأرتاتيجية رلخطة ارمميسأأأي امل

  ارقطمي ارصأأأأأأأأعيد على األعضأأأأأأأأمء رلدئل ارقوية املشأأأأأأأأمركة تنفيم م ئاسأأأأأأأأتلز ، 2021-2018 بني رلفرتة
 املتحدة األمم منظممت مع ئاربنمءة ارفعمرة مشأأمركته ملواصأألة اإمنممي املتحدة األمم بمنممج اروفود نمشأأدت
 اجملموعة تُعل   اروطنية ئاخلط  ارسأأأأيمسأأأأمت مع ارسأأأأيمسأأأأمت ارربامج ملواءمة اروطين ارصأأأأعيد على األخمى
 ارقوة اروفود  أأمو  بمثت  األ أأدا  حتقي   جأأل مر اإمنأأممي املتحأأدة األمم بمنأأممج عمأأل على كبرية    يأأة

 ئتعددية ارعمملي اال تصأأأأأأأمد حتفيز يف اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن ئ  ية، اجلنوب ال تصأأأأأأأمديمت املتنممية
 بني رلتعمئن املتمم اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن إ  ئبمإشأأأأأأأمرة  ئاأل دا  2030 عم  خلطة األطما 
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 اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم مكتب  ن اعرتفوا، حمله حيل ئال ئاجلنوب ارشأأأأأأأأأأأأأأأممل بلدان
   اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم منظومة نطمق ئعلى ارعمملي املنس  بمعتبمرو

 ئارفعمرية اركفمءة مر  كرب درجة على اجلديد األعممل منوذج برتكيز عم  بشأأأأأأأأأأكل   اروفود رحب ئ  - 15
 خطة ابتكمر يف اجمللس مع ئقي  حنو على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يعمل  ن ئطلب   املؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأية

 ارفعلية ارتكمريم تبني جديدة متويل  يمكل إ  حمجتهم عر جمدًدا اروفود جمموعة  عمب   األعممل منوذج
حفزة ارتنبؤ ئ مبلية ئاملمئنة

ُ
 فمصأأأأأأأأةً  2018 عم  يف املنظم بمرتمويل املتعلقة احلوارات حتسأأأأأأأأني ا رتا   د    امل

 مع ارعمأأل مواصأأأأأأأأأأأأأأألأأة على اإمنأأممي املتحأأدة األمم بمنأأممج حأأث  املتكأأمملأأة امليزانيأأة بتمويأأل االرتزا  رزيأأمدة
 ارفعلية ارتكمريم عكسأأأأأأأأأأأ  ارتكمريم اسأأأأأأأأأأأرتداد معدالت  ن رضأأأأأأأأأأأممن؛ األخمى املتحدة األمم منظممت
  األكرب ئارشفمفية املسمءرة مر بمئ  ارتمويل جودة حتسني يف ئالستخدامهم  فضل بشكل  
 كدت جمموعة مر اروفود مر اربلدان متوسأأأأأأأأأأأأطة اردخل ئاردئل ارنممية اجلزرية ارصأأأأأأأأأأأأغري على  ن  - 16

معدالت اسأأأأأأأأأأأأأأأرتداد ارتكلفة جيب  ن تماعي مماحل ارتنمية ئارضأأأأأأأأأأأأأأأعم املختلفة رلبلدان ئت قري م يف املوارد 
لة رلتنمية املسأأأأأتدامة، ارمميسأأأأأية  جيب  ال حييد إصأأأأأال  األمم املتحدة، ارمي يمكز على تقوية ارمكممز املتكمم

تمكيزو  ئ متويله عر ارتنمية، ئال ُيضأأأأأأأأعم دئر اردئل األعضأأأأأأأأمء  ئ عمل ارنظم  اإمنممي  ئارتمسأأأأأأأأ  اروفود 
اروضأأأو  بشأأأ ن مدى ت قري اال رتاحمت اريت تنمدي بفصأأأل بمنممج األمم املتحدة اإمنممي عر نظم  املنسأأأقني 

قيمني يف املوارد املأمريأة رلمنظمأة ئارأدئ 
ُ
ر ارقيأمدي  ئكأمرأك  كأدت على ضأأأأأأأأأأأأأأأمئرة تعزيز املكأمتأب متعأددة امل

اسطنبول  )مسمر سمموا( ئبمنممج عمل ارنممية ارصغرية اجلزرية رلدئل املعجَّل ارعمل إجماءاتاأل طمر ئدمج 
 يف مجيع جممالت عمل بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  2020-2011 رلعقدرصمحل   ل اربلدان منًوا 

 عد  اسأأأأأأأتممار  ن إ  اجمللس  عضأأأأأأأمء  شأأأأأأأمر إذ؛ بمرغ  ل  مصأأأأأأأدر ميثل ارتمويل ئضأأأأأأأع يزال الئ  - 17
 اإمنممي املتحدة األمم بمنممج  درة يهدد حمتماًل  خطمًا ميثل األسأأأأأمسأأأأأية ئغري األسأأأأأمسأأأأأية املوارد بني ارتواثن
 بمرنسبة، ارتمويلية رالرتزاممت رالمتثمل األعضمء اردئل اروفود دع   2030 عم  ئخطة ئاليته تنفيم على

 ارثمبتة املوارد  ن، مالحظة ئمت   األسأأأأأأأمسأأأأأأأية املوارد يف إسأأأأأأأهممم م ئمضأأأأأأأمعفة، ذرك على ارقمدرة رلدئل
 إ  بمإضأأمفة  ئموضأأوعيتهم املنظمة اسأأتقالرية يف رميسأأًيم عنصأأمًا تعد، ارسأأنوات متعددة اركمفية األسأأمسأأية

 دعًمم يُعد، ارربنممج يف األعضأأأمء اردئل طلب على بنمءً ، احمللية املوارد رتعبئة اردعم تقدمي على  كدت  هنم
  عضأأمء حث  اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ألنشأأطة ئاملنمسأأب اركميف ارتمويل، عر بدياًل  ئريس، إضأأمفًيم
بل عر اربحث مواصأأألة على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج اجمللس  األعضأأأمء ا رت   متويله  واعد رُيعدد؛ سأأأُ

 خالل مر ئارنمشأأأأأأأأئة ارتقليدية املمحنة اجلهمت مر ركل مغمية حوافز اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يقد   ن
   فضل بصورة ارنتممج عر ئاإبالغ رؤيتهم حتسني
 رسأأأأأأأأأأأأأأأينمريو مت خُيط  اإمنممي املتحدة األمم بمنممج  ن على ارربامج مديم  كد، ذرك على رًدا - 18

  2021-2018 بني رلفرتة االسرتاتيجية اخلطة تنفيم يف  دًمم املضي  قنمء املختلفة املتحدة األمم إصال 
 على اإصأأأأأأأأأأأأال  ت قري ئمدى  األعضأأأأأأأأأأأأمء اردئل موافقة تتطلب اريت اإصأأأأأأأأأأأأالحمت نتممج تو عي ال هئركن

 اعتبمرات على بنمء رلمجلس اإدارة إشأأأأأأأأأأأأماك إ  بمإضأأأأأأأأأأأأمفة، ئاضأأأأأأأأأأأأح غري ئارعمليمت ئارتمويل ارتوظيم
 سأأأأأنوات  ربع كل  جيمي ارمي االسأأأأأتعما  مر مسأأأأأتمدة املتو عة اإصأأأأأالحمت  ن على  كد ركنه  امليزانية

 منظممت مع ارتعمئن مر بمئ   دًمم اإمنممي املتحدة األمم بمنممج سيمضي، ذاته ارو   ئيف  ئارتقييممت
 مديم   مئ   املشأأأأأرتك ارفصأأأأأل يف عليهم املنصأأأأأوص ئاالتفم يمت املبمدئ إ  اسأأأأأتنمدا، األخمى املتحدة األمم
  قنمء، األطما  تعددية ئمبمدئ اجلممعية املسأأأأأأأأأأأأأأأؤئرية معميري إطمر يف، بمألداء ارتمويل رب  ب  ية ارربامج
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 املتحدة األمم بمنممج  ن ئ كد  به ارتنبؤ ميكر ارمي األسأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأي ارتمويل إ  احلمجة على ارت كيد إعمدة
 يف همبي فيمم ارتعمئن ئدمج اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم ملكتب دعمه سأأأيواصأأأل اإمنممي
 خالل مر، اإمنممي املتحدة األمم بمنممج سأأأأأأيسأأأأأأتثممئ   ارعمملية املعمر   معدة على اعتممًدا،  عممره مجيع

 مماأل بمنممج ئنقل، ئاركفمءة ئارتقدمي ارتكلفة حيث مر ارفعمرية مماعًيم، عمله ألسأأأأأأأأأأأأمريب املنقح نموذجار
  شمكممه مع بمرتعمئن ر مية منصة إ  اإمنممي املتحدة

 
 ارربامج ارقطمية ئاملسممل املتعلقة هبم  

 املأأديم عر نيأأمبأأةً ، اإمنأأممي املتحأأدة األمم رربنأأممج ارتأأمبع ألفميقيأأم اإ ليمي املكتأأب مأأديم عم  - 19
 اإ ليمية ارربامج ) (: حول منفصأأأأأأأأأأأأأأألة عممة حملمت ئ د  اربند، اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يف املعمئن
 ئ مميكم املسأأأتقلة اردئل ئرابطة  ئرئبم ئمنطقة ارعمبية ئاردئل اهلمدئ ئاحملي  آسأأأيم ئمنطقة ألفميقيم اخلمسأأأة
 املديمئن طم   ئاحد مشأأأأأأأأأأأأأأأرتك  طمي بمنممج )ج( ئ؛  طمية بمامج 10 )ب(ئ ؛ اركمرييب ئاربحم ارالتينية

 ئ مميكم املسأأأأأأأأأأأأتقلة اردئل ئاحتمد ئ ئرئبم ارعمبية ئاردئل اهلمدئ ئاحملي  آسأأأأأأأأأأأأيم ئمنطقة  فميقيم يف اإ ليميون
 إ  بمإضأأأأأأأأأأأأمفة، ئ دمو م اإ ليمي املنظور مر اإ ليمية ارربامج حول تفمصأأأأأأأأأأأأيل اركمرييب ئمنطقة ارالتينية
، ئمصم، ئجيبويت، املشرتك( ارقطمي ارربنممج )ئقيقة األخضم ئاجلبل، فمسو بوركينم: رلدئل ارقطمية ارربامج
   ئارصوممل، ئبمكستمن، ئميممنمر، ئموريتمنيم، ئاألردن، ئغمنم، ئارغمبون

 تطويم يف اإمنممي املتحدة األمم بمنممج اتبعهم اريت ارتشأأأأأأأأأأأأأأأمئرية بمرعملية اجمللس  عضأأأأأأأأأأأأأأأمء رحب - 20
 خمتلًفم هنًجم تتطلب مشأأأأأأأأأرتكة حتديمت تواجه نفسأأأأأأأأأه اإ ليم يف اروا عة اردئل  ن ئ كدئا  اإ ليمية ارربامج
 عر اروطنية ئاملسأأأأأأأأؤئرية، اروطنية امللكية: يلي مم   ية على، اإ ليمي ارسأأأأأأأأيمق يف، شأأأأأأأأددئا كمم   رلتطويم
 مر ئارتخفيم، ئاإ ليمية اروطنية اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمديمت ئتقوية، اروطنية ارقدرات ئبنمء، اإمنممية اجلهود  يمدة
 عل  ئ   اجلنوب دئل بني فيمم ئارتعمئن ئاألمر ئارعدل ئارسأأأال  ئاربيئة املم ة متكني ئتعزيز، ارضأأأعم مواطر

 املنظور مر ارربامج على ئموافقتأأه اجمللس ملماجعأأة جأأم زة ارقطميأأة بماجمهم كأأمنأأ   ارأأمير اجمللس  عضأأأأأأأأأأأأأأأأمء
 على ارت كيد مر ارمغم على ارقطمية ارربامج ئضأأأأأأأأع عند اتبعو م اريت ارتشأأأأأأأأمركية ارعملية  بمثئا كمم   اروطين
 املسأأأتوى على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج مع شأأأماكم م ئإجنمثات، ئاالحتيمجمت اروطنية ارسأأأيطمة   ية

 ت قري م إثاء  لقهم عر اروفود بعض عربت، املتحدة بمألمم اإصأأأأأأأأأأأأأأأال  ا رتاحمت دعم  قنمء ئيف  ارقطمي
  ارقطمية ارربامج متويل على احملتمل
 رلدئل ارقطمي ارربنممج ئقمم  ارتنفيمي اجمللس اسأأتعم ، 2014/7 ارتنفيمي اجمللس رقمار ئفًقم - 21
 ويتبجي، (DP/DCP/BFA/3/Corr. 1ئ  DP/DCP/BFA/3) فمسأأأأأأأأأأأأأأأو بوركينم: عليهم ئئاف ، ذكم م ارتميل

(DP/DCP/DJI/3) ،ئمصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم (DP/DCP/EGY/3) ،ئارأأأأأأأأغأأأأأأأأمبأأأأأأأأون (DP/DCP/GAB/3) ،ئغأأأأأأأأمنأأأأأأأأم 
(DP/DCP/GHA/3) ،ئاألردن (DP/DCP/JOR/3) ،ئمأأوريأأتأأأأأأأأمنأأيأأأأأأأأم (DP/DCP/MRT/3) ،ئمأأيأأأأأأأأممنأأأأأأأمر 
(DP/DCP/MMR/2) ،ئبمكستمن (DP/DCP/PAK/2) ،ئارصوممل (DP/DCP/SOM/3) ،إ  بمإضمفة 

   (DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1) األخضم رلم س املشرتك ارقطمي ارربنممج
 آسأأأيم ئمنطقة، (DP/RPD/RBA/3) ألفميقيم اإ ليمي ارربنممج ئقمم  ارتنفيمي اجمللس اسأأأتعم  - 22

 املسأأأأتقلة اردئل ئرابطة ئ ئرئبم، (DP/RPD/RAS/4) ارعمبية ئاردئل، (DP/RPD/RAP/3) اهلمدي ئاحملي 
(DP/RPD/REC/4) ،ارأأأأأكأأأأأأأأمريأأأأأيب ئارأأأأأبأأأأأحأأأأأم ارأأأأأالتأأأأأيأأأأأنأأأأأيأأأأأأأأة  مأأأأأميأأأأأكأأأأأأأأم ئمأأأأأنأأأأأطأأأأأقأأأأأأأأة (DP/RPD/RLA/3 
  (DP/RPD/RLA/3/Corr. 1 ئ
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 التقييم - ثالثا 
 مكتب عمل خطة اإمنممي املتحدة األمم ئبمنممج (IEO) املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل ارتقييم ئمكتب املديم  د  - 23

 ئارسأأأأأيمسأأأأأمت ارربامج دعم ئمكتب املديم ئ د ، (DP/2018/4) 2021-2018 رلفرتة، املسأأأأأتقل ارتقييم
  اإدارة استجمبة

 متعأأددة تقييم خطأأة بأأ ئل ئفأأًدا 17 مر مكونأأة جمموعأأة رحبأأ ، اروحيأأد بأأمرتأأدخأأل يتعل  ئفيمأأم - 24
 - رلمجلس ارقطمية ارربامج رتقدمي احملددة ارقطمية رلمكمتب املقمرة ارقطمية ارربامج ئتقييممت، ارسأأأأأأأأأأأأنوات
 على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج اروفود شأأأأأجع ئ   ارم مبية اجمللس مسأأأأأؤئريمت ردعم ارمميسأأأأأية اخلطوات

  املمكزية غري املشأأأأأأأمئعمت ئتقييممت ارقطمي رلربنممج ارتقييم عملية يف ارشأأأأأأأمكمء اردئل مشأأأأأأأمركة مر املزيد
 نطأأمق على ئهُنج، املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة ئارتقييمأأمت، املمكزيأأة غري ارتقييمأأمت: حتأأديأأًدا جمأأمالت قالقأأة على ئعلقأأ 
  املوارد ختصيص ئعمليمت، املنظومة

 املمكزية غري ارتقييم عمليمتئ اجلودة رتقييم املسأأأأأأأأتقل ارتقييم مكتب بمسأأأأأأأأتعما  اجملموعة رحب  - 25
حمث بمرتقد  مإ مار  مر ارمغم ئعلى  2016 رعم 

ُ
 بمنممج تقييم رسأأأأأأأيمسأأأأأأأة 2014 عم  اسأأأأأأأتعما  منم امل

 يزيد مم صأأأأأألحي مل إذ؛ ماسأأأأأأتعماضأأأأأأه مت تقييًمم 170 إثاء  لقهم عر اجملموعة عربت، اإمنممي املتحدة األمم
ن مئ ، “متمًمم مم   ” تصأأأأأنيم على تقييممتار قلثي عر  ئارتمسأأأأأ   “مم    غري” بكونه تقييًمم 44 صأأأأأُ

 إجماء إ   دت اريت، حتسينهم ارالث  اجملمالت ك حد  مسبًقم احملددة، املقيمني كفمءة  بش ن اروضو  اجملموعة
 شأأأأأجع ئ   ال    ارشأأأأأماء عمليمت قغمات إ   شأأأأأمرت سأأأأأواء، احلمرة تلك ئيف، املمضأأأأأية مر   ل تقييممت
 رلعمل ئاإدارة، املمكزية غري ارتقييممت جودة رتحسأأأأأأأني    دا ئضأأأأأأأع على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج
 ارتعمئن ثيمدة على حث  كمم   ئارصأأأالحية االسأأأتقالل رضأأأممن املسأأأتقل ارتقييم مكتب مع ئقي  حنو على
 عمل إطمر إرشمدات ئفًقم املمكزية غري ارتقييممت جودة ضممن بش ن األخمى املتحدة األمم منظممت مع

 ارقضأأأأأأأميم دمج على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ئشأأأأأأأجع ، اجلديدة اإمنممية رلمسأأأأأأأمعدة املتحدة األمم
 تقمريم جودة يف األكرب ارتحديمت تواجه اريت األ مريم ئدعم، ارتقييم تقمريم يف  فضأأأأأأأأأل حنو على ارشأأأأأأأأأمملة
   املمكزية غري ارتقييم
 ارتنسأأأأأأأأأأأأأي  مر  در   صأأأأأأأأأأأأأى حتقي  يف املتمثل املسأأأأأأأأأأأأأتقل ارتقييم مكتب هبد  اجملموعة رحب ئ  - 26

 مجيع ئيف اإمنممي املتحدة األمم بمنممج داخل، األخمى املسأأأأأأأتقلة ارم مبة ئحدات مع املشأأأأأأأرتكة ئاألنشأأأأأأأطة
 حتقي  يف ارتعمئنية رلنهج ارشأأأأأأأأأديدة األ ية  ن على ئ كدت  سأأأأأأأأأواء حد على ئارم مبة ارتقييم جمتمع  حنمء

 احلأأمفظأأمت مر كأأل  رتقييم اإمنأأممي املتحأأدة األمم بمنأأممج خط  ئدعمأأ   املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة ارتنميأأة   أأدا 
 األمم بمنممج ئشأأأأأأأأأأأأأجع   املسأأأأأأأأأأأأأتقبلي رلتعمئن احملددة املواضأأأأأأأأأأأأأيعية ئاجملمالت، جمموعة بمعتبمر م األئرئبية
 املوارد ئرب  املؤسأأأأسأأأأية ارفعمرية على ئركزت، املواضأأأأيعية رلتقييممت خططهم توضأأأأيح على اإمنممي املتحدة
 اجملموعة دع ئ   املؤسأأأأسأأأأية ارتقييممت يف ئضأأأأوًحم  كثم بشأأأأكل 2030 عم  خطة إدراج ئعلى، بمرنتممج
 رلطفورة املتحدة األمم منظمة يف ارتقييم ئحدات يف املشأأأأأأأأأأأأمركة كيفية  رتوضأأأأأأأأأأأأيح املسأأأأأأأأأأأأتقل ارتقييم مكتب

  املشأأأأأأأرتك ارفصأأأأأأأل تقييمر رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة، رلسأأأأأأأكمن املتحدة األمم ئصأأأأأأأندئق، )اريونيسأأأأأأأم(
 ئا رتح ، ئكمرة ركل ارفمدية ارتوصأأيمت يتضأأمر مشأأرتًكم تقييًمم األربعة املنظممت إجماء ا رتح   هنم كمم

 على اإمنأأأممي املتحأأأدة األمم بمنأأأممج شأأأأأأأأأأأأأأأجعأأأ ئ   2021-2018 بني رلفرتة ارعمأأأل خطأأأة يف دجمهأأأم
، ارقطمي ارصأأأأأأأأعيد على املشأأأأأأأأرتكة ارتقييممت إجماء فمص عر اربحث يف تفمعاًل   كثم بدئر االضأأأأأأأأطالع

https://undocs.org/ar/DP/2018/4
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، ارعم  األمني ا رتحهم اريت املنظومة نطمق على املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل ارتقييم ئحدة ردعم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل ارتقييم ئمكتب
  ئقي  حنو على معهم ئارعمل

 بمنممج مبيزانية ئرحب   ارتقييم مهمة ألداء اركمفية املوارد ختصأأأيص   ية على اجملموعة شأأأددتئ  - 27
 إ  ئ شأأأأأأأأأأأأأمرت  ئارتد ي  رلتقييم امليزانية ئبنود املسأأأأأأأأأأأأأتقل ارتقييم مكتب إ  املقدمة اإمنممي املتحدة األمم
 اريت فق  بمملئة 1 نسأأأأأأأأأبة رنصأأأأأأأأأم اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ختصأأأأأأأأأيص بشأأأأأأأأأ ن 2016 عم  يف  لقهم

، 2021-2018 بني رلفرتة اإمجميل ارتخصأأأأأأأأأأأأيص توضأأأأأأأأأأأأيح اروفود ئطلب ، ارتقييم سأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأة حدد م
م تزايدت  د اركمملة ارتقييم مهمة ميزانية كمن  إذا ئمم  تفمصأأأيل على االطالع ارتمسأأأ  كمم   ال     يضأأأً

  كمفية  ملوارد ارتسأأأأأأويمت ت مني ئكيفية، ارتقييممت يف املنسأأأأأأقة ارتكمريم اسأأأأأأرتداد سأأأأأأيمسأأأأأأة مسأأأأأأم ة مدى
 رلتقييممت ارتغطية معدالت اخنفم  بشأأ ن ارالممكزية ارتقييممت جودة تقديم نتيجة إ  اجملموعة ئ شأأمرت
 إهنمء خلط  توضأأأأأأأأيًحم ارتمسأأأأأأأأ ئ ، رلنفقمت احلميل بمملسأأأأأأأأتوى مقمرنتهم عند، احلوكمة منطقة يف ارالممكزية

لحقة ارتقييممت  مممة
ُ
 املتحدة األمم بمنممج دئر بتقييم ا تمممهم على ارضأأأأأأأأأأأأأأأوء ئ رق ، ارعمل خبطة امل

  احلمرية االسرتاتيجية اخلطة مدة  قنمء يف منهم ئارتعميف ارنزاعمت نشوب منع يف اإمنممي
رًدا على ذرك،  بمث املديم ئمكتب ارتقييم املسأأأتقل ئبمنممج األمم املتحدة اإمنممي االسأأأتثممرات ئ  - 28

حققة ملسأأؤئيل ارمصأأد  2017املهمة رعم  
ُ
رالرتقمء جبودة ارتقييممت ارالممكزية ئارقدرات ئاإمكمنمت غري امل

مبمشأأأأأأأأأأأأأأأمًة، عمل مكتب ارتقييم  ئارتقييم ارمير يعملون على املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارالممكزي  ئملعمجلة  مو املسأأأأأأأأأأأأأأأ رة
املسأأتقل، بمرتعمئن مع إدارة بمنممج األمم املتحدة اإمنممي، مر  جل حتقي  مسأأتوى  كرب مر االحرتافية بني 

اهلمدفة إ  إشأأأأأأأماك  2018املسأأأأأأأؤئرني على املسأأأأأأأتويمت ارقطمية ئاإ ليمية ئارعمملية، مبم يف ذرك خط  عم  
خصأأص ملكتب ارتقييم ئ اد ارتدريب  جمموعة تقييم األمم املتحدة يف إعد

ُ
تو ع املديم  ن ارتمويل اإضأأميف امل

املسأأأأتقل سأأأأيشأأأأمل املوارد ارالثمة ملتمبعة  مو األنشأأأأطة  ئمع ذرك،  كد على احلمجة إ  ارتو عمت اروا عية 
يف كوهنم بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن جودة ارتقييممت ارالممكزية، مقمرنًة بمرتقييممت املمكزية  تكمر   ية ارتقييممت ارالممكزية 

 -مماجعمت على مسأأأأأأأأأأأأأأتوى املشأأأأأأأأأأأأأأمئعمت، ئهبمو ارطميقة، حقق  ارغم  منهم  كمن  رنوعي ارتقييممت 
تنمئل   غما  خمتلفة ئركنهم ُمهمة  ئكمبد  عم ، تنمئل ارتقييم األئل املسأأأأأأأأأأأمءرة، بينمم -املمكزية ئارالممكزية 

بنسأأأأأأبة كبرية،  “غري ُممضأأأأأأية”مكزية على  هنم ارتقييم األخري ارتعلم  ئفيمم يتعل  بتصأأأأأأنيم ارتقييممت غري امل
 شأأأأأأأأأأأأأمر إ   ن ارنتممج ت قمت بعمليمت املماجعة اريت  جمي  على  دئات ارتقييم، ئثيمدة ارتد ي  يف ارتقييم، 
ئمماعمة تزايد  عداد ارتقييممت غري املمكزية  صأأأأأأأم  مكتب ارتقييم املسأأأأأأأتقل ب نه سأأأأأأأيقد  حتديثًم حول تنفيم 

، ممم يقد  حتلياًل  فضأأأأل بشأأأأ ن مم إذا كمن بمنممج األمم املتحدة 2018ة ارسأأأأنوية رعم  ارتوصأأأأيمت يف اردئر 
ذكم املديم، فيمم يتعل  خبط  تقييم ارفصل املشرتك،  ن املنم شمت  د بد ت   اإمنممي منظمة تعلمية    ال

شأأأأأأأأأرتكة، سأأأأأأأأأتعمل مع مكمتب تقييم املؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأمت املعنية  ئإدراًكم رلتحديمت اريت تواجه إجماء تقييممت م
مكمتب ارتقييم مع جممرسأأهم املعنية ملعمفة كيفية إجماء تقييم ارفصأأل املشأأرتك ب فضأأل طميقة ممكنة  كمم  كد 
عزثة رتقييممت ارربامج ارقطمية املستقلة كمن  ممكنة بفضل إجماء  مو ارتقييممت بكفمءة 

ُ
على  ن ارتغطية امل

رصأأأأأألة إن مجيع ارتقييممت متمحة رلعممة، ئمتوفمة بسأأأأأأهورة فيمم يتعل  مبسأأأأأأ رة ارشأأأأأأفمفية ذات ا ئ مل على  
 ألعضمء اجمللس مر خالل ممكز موارد ارتقييم 

  ن على ارضأأأأأأوء اإمنممي املتحدة األمم ئبمنممج ئارسأأأأأأيمسأأأأأأمت ارربامج دعم ئمكتب املديم ى رقئ  - 29
 ستقيمهم اريت املشرتكة املبمدرات ئمنهم، املنظممت بني ارستة ارتعمئن جممالت  ن على ينص املشرتك ارفصل

 نسأأأأأأأأأأأأأأأبة  ن، بمملوارد يتعل  فيمم، ئالحظ  هنميتهم إ  ارربامج دئرة بداية مر مشأأأأأأأأأأأأأأأرتك حنو على املنظممت
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 ئصأأأل، ارمصأأأد جمنب إ  حسأأأمهبم عند، ارتقييم نفقمت مر جزء جممد كمن   2016 عم  يف بمملئة 0.44
 جودة تدين يف ئت قري م املقيمني بكفمءة يتعل  فيمم، ئ ئضأأأأأأأح   لياًل  بمملئة 1 مر  على إ  ارنفقمت إمجميل

 ر سًيم تقييًمم  جمئا املقيمني ) (:  ن، ‘ممضية غري’ كتقييممت  عمرية بنسبة ئتصنيفهم املمكزية غري ارتقييممت
 بسبب اجلدئى  ئ ارفممدة إ  املقرتحة املقيمني توصيمت افتقمر )ب( ئ؛ ارشمملة املسممل يتنمئل مل ئركنه

)ج( املشمئع اخلمضع رلتقييم يشكل مصمعب تواجه عملية ارتقييم، على سبيل املثمل، نقص   يود املوارد؛ ئ
األدرة ارنوعية  ئ اركمية  ئملعمجلة تلك املسأأأأأأأممل، سأأأأأأأيحمص بمنممج األمم املتحدة اإمنممي على  نب إعمدة 

 معهم على حنو  ئق  منم بدء عملية ارتقييم تعيني املقيمني ارمير  جمئا تقييممت رديئة اجلودة، ئارعمل 
 رربنممج ارتمبع املستقل ارتقييم مكتب عمل خطة، 2018/1 ر م ارقمار ارتنفيمي اجمللس اعتمدئ  - 30
  2021-2018 بني رلفرتة، اإمنممي املتحدة األمم

  
 اإلنتاجية للمشاريع المتحدة األمم صندو  - رابعا 

 ارعمل عال ة على ارضأأأأأوء إرقمء مع اربند اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ردى املعمئن املديم عم  - 31
 االسأأأأأرتاتيجية اخلطة يف املبني ارنحو على اإنتمجية رلمشأأأأأمريع املتحدة األمم ئصأأأأأندئق املنظمة بني اروقيقة
 األمم ندئقرصأأأأأأأأأأأأأأأ ارتنفيمية األمينة  دم ئ   2021-2018 بني رلفرتة، اإمنممي املتحدة األمم رربنممج
، اإنتمجية رلمشأأأأأأأمريع املتحدة األمم رصأأأأأأأندئق اجلديد االسأأأأأأأرتاتيجي اإطمر اإنتمجية رلمشأأأأأأأمريع املتحدة
 إ  ئارصأأندئق اإمنممي املتحدة األمم بمنممج اسأأتنمد ئ كدت  (DP/2018/5) 2021-2018 بني رلفرتة
 هنج خالل مر ارعمل  ما رتعمي   مملة إمكمنمت اجلديدة ارتخطي  دئرة تقدمي ئكيفية، ارنسأأأأأأبية ممزايم 

 ئصأأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم بمنممج اسأأأأأتطمعئ   ارقطمية ئاملنمبم اإمنممي املتحدة األمم رربنممج متكممل
 ئضأأأممن منًوا اربلدان   ل يف ئتعزيز م االسأأأتثممرات مر مزيد جمب مًعم اإنتمجية رلمشأأأمريع املتحدة األمم
 املتبمدل ارتعلم يف سأم   اريت املؤشأمات متعددة ارعنقودية االسأتقصأممية اردراسأمت يف ارتمويل حلول نشأم
 االضأأأأأأأأأأأأأأأطالع   ية على  كيدوتب، 2021-2018 رعم  سأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجياال اإطمر إن ئ مر   اربلدان عرب

 على رلتغلب 1 ئاهلد  ارتنفيم( )ئسأأأأأأأأأممل 17 اهلد  بني ارتداخل يسأأأأأأأأأتهد ، رلفقماء ارتمويل ب عممل
 مبواصأأأألة اإنتمجية رلمشأأأأمريع املتحدة األمم صأأأأندئق اجلديد اإطمر يلز ئ   املسأأأأمئاة ئعد  ئاإ صأأأأمء ارفقم
 األعضأأأأأأأمء اردئل ئنمشأأأأأأأدت  احمللية ارتنمية ئمتويل املميل اردمج يف خربته مقدًمم، رلتمويل كحمضأأأأأأأنة  ارعمل

 األ ية بمرغة تعد ئاريت، اإنتمجية رلمشأأأأأأأأأمريع املتحدة األمم رصأأأأأأأأأندئق ارمميسأأأأأأأأأية رلموارد متويلهم مبواصأأأأأأأأألة
   ئاليتهم تنفيم على رقدر م

 رلفرتة، سأأأأأأأأأرتاتيجياال اإطمر تصأأأأأأأأأميم يف املتبعة االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأمرية بمرعملية اجمللس  عضأأأأأأأأأمء رحبئ  - 32
 مسأأأأأمعدة ئ و، 1 اهلد  على املسأأأأأتمم ارصأأأأأندئق ررتكيز ارقوي اردعم عر ئعربئا  2021-2018 بني
 مر ارعمملية ارشأأماكة تنشأأي  ئ و، 17 ئاهلد ، ئاإ صأأمء املسأأمئاة ئعد  ارفقم حممربة على منًوا اربلدان   ل

 إ  خمصأأة بصأأفة منًوا اربلدان   ل تعم  على ارضأأوء إرقمء  قنمءئ   احمللية ارتنمية ئمتويل املميل اردمج خالل
 عمل بمنممج يف سأأم م اجلديد اإطمر ب ن سأأعمد م عر عربئا، ئاملنمخية ئاالجتممعية اال تصأأمدية األثممت
 تغري بشأأ ن بمريس ئاتفمق، 2030 عم  ئخطة،  بمبم  ديس عمل ئخطة، منًوا اربلدان   ل رصأأمحل اسأأطنبول

   ل تواجه اريت املخمطم ختفيم يف سأأأأأأأأأأأأأمعد ارمي األمم، املمرية رألدئات ارصأأأأأأأأأأأأأندئق بتنويع ئرحبوا  املنمخ
 اروطنية األئرويمت بتحديد يسرتشد ارمي ئاجملتمعمت رلكيمنمت املنظم ارتنفيم هنج على ئ قنوا، منًوا اربلدان

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/1
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 رلنُأُهج ئدجمهأأأم، األ أأأدا  رتحقي  احملليأأأة احلكومأأأمت دعم يف عملهأأأم ئ أأأدرئا  املمكنأأأة احملليأأأة ئارقأأأدرات
  صندئقار عمل جممالت مجيع يف املم ة بتمكني املتعلقة ارشمملة

حفز ارصندئق هنج إ  االنتبمو اروفود رفت ئ  - 33
ُ
 ارميفية املنمط  إ  ارتمويل نطمق رتوسيع ئاملبتكم امل

 األمم منظومة يف فميًدا دئرًا  دى ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق  ن ئالحظ   منًوا اربلدان   ل يف احملمئمة ئارفئمت ئاملنمط 
، 2030 عم  خطة حتقي  يف بمرغة   ية ميثل ارمي األمم، املخمطم مواجهة على رقدرته اإمنممية املتحدة
 اإنتمجية رلمشأأمريع املتحدة األمم صأأندئق تصأأدي على اروفود  قن ئ   املتحدة األمم إصأأال  خلطة طبًقم

 ارربامج عمل كيفية  على جيد مثمل تقدمي يف ئعمله، ارصأأأأأأأأأأغرية اجلزرية ارنممية اردئل تواجه اريت رلتحديمت
 االبتكمرات على ارقوي اررتكيز رمؤية سأأمئر م عر  عمبوا كمم   املميل ارشأأمول حنو خمصأأةً ، بفعمرية املشأأرتكة

 ارتقييممت مر بمالسأأأأأتفمدة ئاالرتزا ، ارعمالء سأأأأألوك رمؤى اسأأأأأتجمب  اريت ارتمويل ئابتكمرات ارتكنوروجية
 ارتمويل على رلحصأأأأأأأأأأول األجل طويلة اآلقمر ئضأأأأأأأأأأع  اريت املواضأأأأأأأأأأيعي ئارتقييم ارت قري رتقييم هُنُج ئتطويم
 رامًدا دئرًا اإنتمجية رلمشمريع املتحدة األمم صندئق يؤدي  ن ئتو عوا  االعتبمر يف ئارفتيمت ارنسمء بش ن

م رحبوائ   ارتطويم ت قري رقيمس ارطمق حتسأأأأأأأأأأأأأأني يف  ارشأأأأأأأأأأأأأأماكمت ئمنهم، رلشأأأأأأأأأأأأأأماكمت املتزايد بمردئر  يضأأأأأأأأأأأأأأً
 ئاملؤسأأسأأمت اإمنممي املتحدة األمم بمنممج مع ارشأأماكمت خمصأأةً ، ارصأأندئق عمل يف اخلطري ارطمبع ذات
 اإمنممية املتحدة األمم منظممت ئشأأأأأأأأأأأأأأأجعوا  ئاردامم ارفع مل رلتغيري األ ية بمرغة ُتعد اريت، اردئرية املمرية

   ئدعمه ارصندئق مع رلتعمئن
 به ارتنبؤ ميكر ئارمي ارسأأأأأأنوات متعدد ئاألسأأأأأأمسأأأأأأي اركميف ارتمويل   ية على اروفود شأأأأأأددتئ  - 34

 ارقمدرة األعضمء اردئل ئدع ، ئاليته تنفيم على اإنتمجية رلمشمريع املتحدة األمم صندئق  درة رضممن
 األموال حلشأأأد اركممل دعمهم عر ئ عمب   ارمميسأأأية ارصأأأندئق ملوارد املسأأأم مت رزيمدة بمرك ارقيم  على
  املؤقمة االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأمر ئجمموعأأمت، اخلأأمص ارقطأأمع خالل ئمر، االبتكأأمريأأة هُنجهأأم خالل مر ضأأأأأأأأأأأأأأأأمفيأأةاإ

 ئاجلنوب ارشأأأأأأأأأأأأأأأممل بني رلتعمئن مكمالً  بمعتبمرو، اجلنوب دئل بني فيمم ارتعمئن على اروفود  كدت كمم
 دعم اروفود ئ يأأدت  املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة ارتنميأأة   أأدا  رتحقي  منًوا اربلأأدان   أأل طموحأأمت دعم بأأدياًل  ئريس

 ارتمويل حلول خالل مر ارثالقي ئارتعمئن اجلنوب دئل بني فيمم ارتعمئن يف املشأأأأأأأأأرتكة رلبلدان ارصأأأأأأأأأندئق
 سأأأأألس انتقمل رضأأأأأممن؛ اإنتمجية رلمشأأأأأمريع املتحدة األمم صأأأأأندئق بعمل األخمى اروفود رحب ئ   احمللية

  هلم املستمم ئاردعم ارشمملة ارتنمية مسمرات تقدمي مع، ارفئة  مو مر خمج  اريت منًوا األ ل رلبلدان
 بتعليقمت، اإنتمجية رلمشأأأأمريع املتحدة األمم رصأأأأندئق ارتنفيمية األمينة رحب ، ذرك على رًدائ  - 35

 رفتح ارصأأأندئق مع رلعمل شأأأمكممهم ئاسأأأتعداد اسأأأتعداد م خمصأأأة ئبصأأأفة، املسأأأتمم ارقوي ئدعمهم اروفود
 نظمًا نمجًحم اإنتمجية رلمشأأأمريع املتحدة األمم صأأأندئق منوذج حق ئ   ئارتعلم ئارتجمبة رلمخمطمة جممالت

 يف ارتجميب هلم يتسأأأأأأأأى حىت ارتنظيمي ئاجململ االنفتم  رسأأأأأأأأيمسأأأأأأأأمت منوا اربلدان   ل شأأأأأأأأمكمء السأأأأأأأأتعدادا
 مع املستمم ارتعمئن إ  اإنتمجية رلمشمريع املتحدة األمم صندئق تطلعئي  ارم مي ارتمويل: مثل، جممالت
  ئارشمكمء اجمللس  عضمء
، اإنتمجية رلمشمريع املتحدة األمم رصندئق سرتاتيجياال بمإطمر علًمم ارتنفيمي اجمللس  حي ئ  - 36
  (DP/2018/5) 2021-2018 بني رلفرتة
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 المتحدة األمم متطوعو - خامسا 
 املتحدة األمم بمنممج شماكة ممكزية رت كيد اربند اإمنممي املتحدة األمم بربنممج املعمئن املديم  د  - 37

 2030 عأأأأم  خطأأأأة رتحقي  فق  ريس، ارتطوعي ئارعمأأأأل املتحأأأأدة األمم متطوعي بمنأأأأممج مع اإمنأأأأممي
م بل  األمم ئمنظومة 2021-2018 بني رلفرتة اإمنممي املتحدة األمم رربنممج االسأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة  يضأأأأأأأأأً

 اإطمر تقدمي يف بدئرو املتحدة األمم متطوعي بربنممج ارتنفيمي املنسأأأأأأأأأأأأأأأ   م ئ   نطمً م األئسأأأأأأأأأأأأأأأع املتحدة
 ئ رقي  (DP/2018/6) 2021-2018 بني رلفرتة، املتحدة األمم متطوعي رربنممج اجلديد اإسأأأأأأأأأرتاتيجي

 املتحدة األمم ئشأأأأأأأأمكمء األعضأأأأأأأأمء اردئل مع املتحدة األمم متطوعي بمنممج مشأأأأأأأأمركة عملية على ارضأأأأأأأأوء
 ارمي ئاالسأأأأأأتعما  2030 عم  خطة تدعيم ئضأأأأأأممن اجلديد اإطمر ئضأأأأأأع يف األخمى املعنية ئاألطما 

 األعضمء اردئل دعم،  ئاًل : نتيجتني تقدمي على اجلديد اإطمر مكزئي  2016 رعم  سنوات  ربع كل  جيمي
 خالل مر ارتطوعي ارعمل ئتعزيز، ارتطوعي ارعمل عزثت اريت ئارقوانني ئارسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأمت ارربامج ئضأأأأأأأأأع يف

 اإطمر ددحي، قمنًيم  ارتطوعي ارعمل ئتكممل، رألشأأأأأأأأأأأخمص ارتطوع ارفمص نطمق ئتوسأأأأأأأأأأأيع، املعمفة تبمدل
 حنو على املتحدة األمم متطوعي مع املتحدة األمم شأأأأأأأأأأأأماكة ردعم املتحدة األمم متطوعي بمنممج ئضأأأأأأأأأأأأع
، املسأتدامة ارتنمية   دا  رتنفيم ارتطوع حلول ئرتقدمي، ارتطوع خالل مر اروطنية ارقدرات رتطويم  فضأل

 رإلصأأأأأأأأأال  زجم  املتحدة األمم متطوعي بمنممج إن ئ مل  اجلنوب دئل بني فيمم ارتعمئن عرب ذرك يف مبم
  به اخلمص بمرغم  ئيفي
 إ  اسأأأأأتند ارمي، 2021-2018 رلفرتة، اجلديد االسأأأأأرتاتيجي بمإطمر اجمللس  عضأأأأأمء رحبئ  - 38

 خطأأأأأة حتقي  ئدعم اروطنيأأأأأة ارقأأأأأدرات بنأأأأأمء على ئتمكيزو، 2017-2014 رلفرتة، ارسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمب  اإطأأأأأمر
 املتحدة األمم متطوعي بمنممج على  قنوائ    صوى  ئروية بمعتبمرو ارفقم على ارقضمء خمصةً ئ ، 2030 عم 

 اخلمرجية رلتقييممت بمسأتجمبته ئرحبوا، اجلديد اإطمر ئضأع عند ئارشأمول بمرشأفمفية تتسأم عملية التبمعه
م سأأأأأمئر م عر  عمبوائ   ارسأأأأأمب  بمإطمر اخلمصأأأأأة  بمنممج بني ئاملتكمملة املسأأأأأتممة ارقوية ارعمل بعال ة  يضأأأأأً
 األئسأأأأأأأأأأأأأأأع املتحدة األمم منظومة إ  بمإضأأأأأأأأأأأأأأأمفة، اإمنممي املتحدة األمم ئبمنممج املتحدة األمم متطوعي

 ارتنمية   دا  يف املتمثل بمروعد اروفمء يف رميسأأأأأأأأأأأأأأأي  مم ارتطوعي ارعمل  ن على اروفود  كدتئ   نطمً م
 احملدد املنظمة ئالية على كمرك  ئشأأددت  ئا عي ئركنه بمرطمو  يتميز اجلديد اإطمر ئاعتربئا، املسأأتدامة
 ذرك شأأأأأأأأمليئ   اإمنممية ملتحدةا األمم ملنظومة املشأأأأأأأأرتكة اخلدممت رتقدمي كجهة  رلعمل املتطوعني حلشأأأأأأأأد
 يف ارتطوعي ارعمل بشأأ ن ارعمملية رلمنم شأأة اجتممعمت كمنظم  رلعمل املتحدة األمم متطوعي بمنممج ئالية

 ارعمل ردمج اروالية تنفيم خطة يف املتحدة األمم متطوعي بمنممج  ممنة دئر على اروفود  قن ئ   اجلنوب
   ئارتنمية ارسال  يف ارتطوعي

 حىت 2017 عم  يف ارتحول عملية يف املتحدة األمم متطوعي بمنممج بمضأأأأطالع اروفود رحب ئ  - 39
، املؤسأأأأأسأأأأأية ارفع مرية على اجلديد اإطمر تمكيز  ن ارشأأأأأ ن  ما يف ئالحظوا، املنشأأأأأود ارغم  املنظمة تالمم
 اإطمر بمسأأأأأأأأأأأأأتجمبة   مئائ   املتميز احلميل ارقدرات ببنمء ئاملعين ارتشأأأأأأأأأأأأأغيلي املنظمة بمنممج على تعتمد اريت

 مبيزة يتسأأأأأأأأأم جممل يف اروطنية ارقدرات ببنمء يتعل  فيمم خمصأأأأأأأأأةً ، املتحدة األمم إصأأأأأأأأأال  رعمليمت اجلديد
 جيب  نه ئروحظ  اجلنوب دئل بني فيمم رلتعمئن ئاردعم، املتحدة األمم متطوعي رربنممج  وية تنمفسأأأأأأأأأأأأأأأية

 دئل بني فيمأم ارتعأمئن بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن ئقي  حنو على احلكوميني ارنظماء مع ارعمأل املتحأدة األمم متطوعي على
 يف املتحدة األمم متطوعي بمنممج مبشأأأأأأمركة سأأأأأأمئر م عر اروفود عربتئ   اجلهود اثدئاجية رتجنب؛ اجلنوب

 رلطفورة املتحدة األمم ئمنظمة اإمنممي املتحدة األمم رربنممج االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية رلخط  املشأأأأأأأأأأأأرتك ارفصأأأأأأأأأأأأل

https://undocs.org/ar/DP/2018/6
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 يف اركمملة املشمركة على املتحدة األمم متطوعي بمنممج ئشجعوا، رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة )اريونيسم(
 املسؤئرية على ارضوء  رق  كمم   رإلصال  ارعم  األمني خطة ئدعم اإمنممية املتحدة األمم منظومة تنسي 
 جمموعمت مع املميزة املتحدة األمم متطوعي عال مت ئمنهم، ارشأأأأأماكمت على اجلديد اإطمر ئضأأأأأعهم اريت

 ارتطوعي ارعمل بتخطي  رالضأأأأأأأأأأأأأأأطالع املتحدة األمم متطوعي بمنممج ئدعوا، املدين اجملتمع يف املتطوعني
  احمللي املستوى على  كرب بشكل ارتطوعي ارعمل رتحفيز كوسيلة  اروطين املستوى على
 مسم مت استدامة رتعزيز املتحدة األمم متطوعي بمنممج جلهود ارقوي دعمهم عر اروفود عربتئ  - 40

 يف املتطوعني بقمء إ  ئ شري  األثممت سيم مت يف خمصة، ئتنفيم م األ دا  ئضع يف احملليني املتطوعني
 يف ارطوارئ حلمالت ئ ممية تدابري ئضأأأأأأأأأأأأأع مسأأأأأأأأأأأأأؤئرية ئحتملهم، ارتنمية إ  ارتحول  قنمء األحيمن مر كثري

 املنمخ تغري مر ارتخفيم معمجلة يف املتحدة األمم ملتطوعي  مملة إمكمنمت اروفود ر ت، ئهلما  املسأأأأأأأأأأأأأتقبل
 كمن  كمم   ارشأأأأأيخوخة نسأأأأأبة فيهم تمتفع اريت اجملتمعمت ئحتديمت، ئارلجوء اهلجمة ئحمكمت، معه ئارتكيم

 اجلزريأأأة ئارأأأدئل منًوا األ أأأل ارأأأدئل حتأأأديأأأمت مواجهأأأة يف املتحأأأدة األمم متطوعي رعمأأأل كبري  دعم  نأأأمك
   ارصغرية ارنممية
 األسأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأي متويلهم مسأأأأأأأأأأتوى على بمحلفمظ اإمنممي املتحدة األمم بمنممج بمرتزا  اروفود رحب ئ  - 41

 بمجلهود   مئائ   2021-2018 بني رلفرتة، االسأأرتاتيجي اإطمر ضأأمر املتحدة األمم متطوعي إ  املقد 
 رتنويع ئجهود م، ممكزيتهم ئإرغمء امليزانية  يود مواجهة يف ارعمليمت رتربيم املتحدة األمم ملتطوعي املتضأأأمفمة
 املسأأأأأم مت   ية على اجمللس  عضأأأأأمء  كدئ   شأأأأأماكم م نطمق توسأأأأأيع طمي  عر ئت مينه اإضأأأأأميف ارتمويل
 ارقيم  على ارقمدرة، األعضأأأأمء اردئل عوائشأأأأج، األسأأأأمسأأأأية املوارد يف هبم ارتنبؤ ميكر اريت ارسأأأأنوات متعددة
 ارتربعمت صأأأأأأأأندئق يف خمصأأأأأأأأة ئبصأأأأأأأأفةً  املتحدة األمم متطوعي بمنممج يف املسأأأأأأأأم مت ثيمدة على، بمرك
 تنفيم ردعم خمصأأأأأأأأأأأأأأص غري متويل تلقي املتحدة األمم ملتطوعي  تم  ارمي، املتحدة األمم ملتطوعي اخلمص
 األمم داخل كبرية  بقيمة ارتطوعي ارعمل احتفمظ مر ارت كد إ  األعضمء اردئل دعوا كمم   اجلديد اإطمر
، اجلديد بمإطمر اجمللس بإبالغ املتحدة األمم متطوعي  يم  كيفية  بشأأأأأأأأأأأ ن توضأأأأأأأأأأأيًحم ئارتمسأأأأأأأأأأأوا  املتحدة
  بمرك ارقيم  ئئ  
 متطوعي النتشأأمر ارداعمني  كرب  حد  هنم )اريونيسأأم( رلطفورة املتحدة األمم منظمة ممثل بمث ئ  - 42

لئي  األئروية ذات اريونيسأأأأأأأأأأأأأأأم جممالت يف ئعملهم دئرة 73 يف املتحدة األمم متطوعي بمنممج  شأأأأأأأأأأأأأأأكَّ
 بينهم ارنسأمء ئنسأبة، تقميًبم ارثلثني اروطين ارصأعيد على املتحدة األمم متطوعي ربنممجر ارتمبعون ونتطوعامل

 اجلديد بمنمجمهم مر كجزء،  ارشأأأأأأبمب املتحدة األمم متطوعي اريونيسأأأأأأم سأأأأأأتنشأأأأأأمئ   بمملئة 55 حوايل  ي
 مر رلشأأأبمب ئممثلني منمصأأأمير ريكونوا رلطفورة املتحدة األمم منظمة مكمتب يف، ارشأأأبمب رقضأأأميم اردعمة
 ئاألشخمص ارشمبمت على ئتمكز، املتحدة رألمم ارشبمب صوت إمسمع إ   يًضم  د  ئاريت، ارتغيري  جل
   ئاأل ليمت اإعم مت ذئي
 ئ يد اروفود بتعليقمت املتحدة األمم متطوعي بربنممج ارتنفيمي املنسأأأأأأأأأأأأأأأ  رحب، ذرك على رًدائ  - 43

 مر عددا ئذكم  املنمخ تغري: مثل يم ضأأأأأأأأأأم معمجلة يف  كرب بدرجة املتحدة األمم متطوعي ملشأأأأأأأأأأمركة اردعوة
 يف املتخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأني املتطوعني  وامم ئئضأأأأأأأأأأأأأع ارقدرات ببنمء املتحدة األمم متطوعو فيهم  م  اريت اجملمالت
 خالل مر احلكومأأأمت مع عملأأأه مواصأأأأأأأأأأأأأأألأأأة إ  املتحأأأدة األمم يمتطوع بمنأأأممج تطلعئي  معينأأأة جمأأأمالت

 بتغري املتعلقة ارتحديمت ملواجهة ارعمملي اربيئة ئممف  رلمنمخ األخضأأأأأم ارصأأأأأندئق مثل، ارم سأأأأأية ارصأأأأأنمدي 
 يسأأعىئ ، املنمخ تغري بشأأ ن اإطمرية املتحدة األمم اتفم ية منم شأأمت كثب  عر  يضأأم ارربنممج ئيتمبع  املنمخ
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 ئ مل  معه ئارتكُيم املنمخ تغري رتخفيم كبرية  بربامج تتميز اريت اربلدان يف ارتطوعي ارعمل يف ارتوسأأأع إ 
م محبي إنه  ارمي، اخلمص املتحدة األمم متطوعي تربعمت صأأأأندئق يف املسأأأأم مت ثيمدة إ  بمردعوة  يضأأأأً
 اجمللس مر إرشأأأمًدا ئارتمس  ئتعبئتهم املتطوعني ئتدريب ارتطوعي ارعمل  يمكل تطويم يف اربلدان سأأأمعدي

 األفضأأأأأل ارنحو على املتحدة األمم متطوعي  نشأأأأأطة بشأأأأأ ن املنم شأأأأأمت يف ئاملشأأأأأمركة اإبالغ كيفية  حول
  سرتاتيجياال اإطمر مدة طوال

  
  للس ا  المتحدة األمم بصندو  المتعلق الجزء  

 بها المتعلقة والمسائل القطرية والبرامج التنفيذي المدير من ُمقدَّم بيا  - سادسا 
 بمرشأأأأأأأأكم، رلسأأأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأأأندئق ةارتنفيمي ةاملديم  بصأأأأأأأأفتهم، كممن  نتمريم  د تقدم  - 44

 على )متوفم ارتنفيأأأأمي اجمللس  مأأأم  بيأأأأمن يف تعيينهأأأأم رقمار ارشأأأأأأأأأأأأأأأأأأديأأأد دعمهم على اجمللس ألعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأمء
 على ارضأأأأأأأأأأأأوء سأأأأأأأأأأأألَّط  كمم   (اإركرتئين رلمجلس ارتنفيمي رصأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأكمن املو ع

قدَّ  رلدعم  مماًل  تصأأأأأأأأمعًدا شأأأأأأأأهد ارمي، 2017 رعم  ئارفمص ارتحديمت
ُ
 املتحدة األمم صأأأأأأأأندئق مر امل

 إ  االنتبمو ئرفت   ئحيم ر  جسأأأأأمد ر حلممية ئاملما قمت ارنسأأأأأمء حبقوق املعنية جهودو ضأأأأأمر رلسأأأأأكمن
 ئتنظيم اإجنمبية ئاحلقوق ئاإجنمبية اجلنسية ارصحة تعزيز حنو ارعممل  حنمء مجيع يف ارصندئق  نشطة توجيه
 ارعممد تعزيز إ  ئاردعوة رلصندئق ارواعية ارقيمدة إ  ئ شمرت  إنسمنية  ئ تنموية سيم مت يف سواء األسمة

 عر ختلفوا ارمير إ  ئاروصأأأأأأأأأأأول، ارتمرخيية ارتشأأأأأأأأأأأميعمت متميم يف ئاملسأأأأأأأأأأأمعدة، ارتمييز ئمكمفحة، اردميغمايف
  وى مواطر مر بدعم، اردينيني ئارزعممء األفميقي االحتمد: مثل، شأأأأأمكمء مع ارعمل ذرك ئيشأأأأأمل  ارمكب

نقمة اخلدممت ئتقدمي ئارتحليل األدرة مجع يف ارصندئق
ُ
  رلحيمة امل

 مملة إن صندئق األمم املتحدة رلسكمن يسعى، يف مجيع نواحي عمله، إ  توسيع نطمق  ئ ضمف  - 45
املما قمت األشأأد فقمًا رتمكينهر مر حتقي  األمر اال تصأأمدي ئاالسأأتقالل رلوصأأول اخليمرات املتمحة رلنسأأمء ئ 

إ  جمتمعمت  كثم تواثنًم؛ ئذرك على ارنحو اروارد يف   دا  ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة  ئيف  ما ارصأأأأأأأأدد،  عمدت 
: 2021-2018 سأأأأأأرتاتيجية رلفرتةاملديمة ارتنفيمية تسأأأأأألي  ارضأأأأأأوء على ارنتممج ارتحويلية ارثالقة رلخطة اال

تنظيم األسأأأأأأأأأأأأأأمة؛ ئ )ب( ارقضأأأأأأأأأأأأأأمء على ئفيمت األمومة اريت ميكر ب املتعلقة رالحتيمجمت اركمملة ارتلبية ) (
؛ ئ )ج( إهنمء ارعنم ئاملممرسأأأمت ارضأأأمرة ضأأأد ارنسأأأمء ئارفتيمت  ئسأأأو  تسأأأتعم  عملية مجع منهم ارو مية

ي  ارنتممج ارتحويلية رضممن عد  ختلم  حد عر اربيمنمت ارسكمنية ئحتليلهم  نشطة ارصندئق ارمامية إ  حتق
ارشأأأأأأأأأأماكمت  ي ارعممل ارمميسأأأأأأأأأأي رتحقي  تلك ارنتممج، بتوجيه مر اخلطة االسأأأأأأأأأأرتاتيجية  إن  مر ارمكب  ئ 

، خمصأأأأًة عرب ارتعمئن مع منظومة األمم املتحدة اإمنممية سأأأأواء يف ارسأأأأيم مت ارتنموية 2021-2018 رلفرتة
شددت املديمة ارتنفيمية على ضمئرة سعي صندئق  اروارد يف ارفصل املشرتك  كمماإنسمنية؛ على ارنحو   ئ

األمم املتحدة رلسكمن ريكون مبتكمًا ئيتحلى بمجلم ة ئ على صوتًم ئ كثم ئضوًحم يف مجيع جوانب عمله ئمع 
ز مجيع ارشأأأأمكمء  ئيتضأأأأمر ذرك صأأأأيمغة إرشأأأأمدات ئاضأأأأحة ئممنة رلمكمتب ارقطمية، ئاكتشأأأأم  طُمق رتعزي

 األقم اإمنممي مر خالل ثيمدة املنفعة املتبمدرة  
صأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن مبماجعة ئحتديث إطمر  يقو  عممره على حنو  فضأأأأأأأل،  رمصأأأأأأأدئ  - 46

ارنتممج ئاملوارد املتكمملة رلخطة االسأأرتاتيجية، عرب دمج مؤشأأمات ئخطوا  سأأمس ئ  دا  جديدة رضأأممن 
مر عملية املسأمءرة،  ي سأمسأ ءارتقييم جز   نسأني عملية صأنع ارقمار  كمم حتقي   در  كرب مر املسأمءرة ئحت
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ارصأأأأندئق بمألدرة ارتقييمية ئاردرئس املسأأأأتفمدة رتوجيه  عممره  ئئضأأأأع  خطة ارتقييم رصأأأأندئق  يسأأأأتعنيئ 
 سأأرتاتيجي رلمنظمةاألمم املتحدة رلسأأكمن املدرجة يف امليزانية اريت جيمي ئضأأعهم كل  ربع سأأنوات ارنهج اال

إ  تقديم ارصأأندئق رلعملية االسأأتشأأمرية اريت شأأهدت ئضأأع اخلطة اريت جيمي  تشأأريحنو إجماء ارتقييم  كمم 
اسأأأأأتعماضأأأأأهم كل  ربع سأأأأأنوات، مبم يضأأأأأمر  ن عملية ارتقييم يف صأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن متجمئبة 

مم  و ُمبنيَّ يف مبمدرة االبتكمر لتز  ارصندئق بغمس ققمفة ارتقييم رلتعلُّم ئاحلصول على نتممج، كيئمفيدة  ئ 
اجلهود يف  ما اجململ ارتبمطًم ئقيًقم بتحسأأأأأأني ارفعمرية ئاركفمءة ارتنظيمية، اريت  تمتب اخلمصأأأأأأة بمرصأأأأأأندئق  ئ 

مواءمة كل منهمم مع خطة األمم  تتمتم تعزيز م مر خالل عملية إدارة ارتغيري ئاستعما  املوارد ارشمملة  ئ ي
ممن نشأأأأأأأأم املوارد اربشأأأأأأأأمية ئاملمرية رلصأأأأأأأأندئق على ارنحو األمثل ردعم اخلطة املتحدة رإلصأأأأأأأأال ، مع ضأأأأأأأأ

، ئاالسأأأأتعما  ارمي جيمي كل  ربع 2021-2018االسأأأأرتاتيجية رصأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن رلفرتة 
 يقو   كمم  كدت على  ن صأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن 2030، ئخطة عم  2016سأأأأأأأأأنوات رعم  

 ئتعزيز م  ئجود املكمتب ارقطمية عرب توسيع نطمق مشمركته يف ارعمل اإنسمين بمستثممرات كبرية يف
، ارنزا ة: رلنجم  ضأأأمئرية  سأأأمسأأأية عنمصأأأم مخسأأأة على ارضأأأوء ارتنفيمية املديمة سأأألط ، ئختمًمم - 47

 املتعلقة بمرتحديمت مسأأأأتشأأأأهدة،  شأأأأمرت كمم   ئارسأأأأال ، نمسئار، رلموارد األمثل ئاالسأأأأتخدا ، ئاملسأأأأمءرة
 ئذرك؛ اإطالق على مستويم م  على إ  2017 رعم  ارعممدات تصل  ن املتو ع مر كمن   نه إ ، بمملوارد
 احلفمظ يف ارصأأأأأندئق ئجنح  اخلمص ارقطمع خالل مر ئكمرك، املوارد بتعبئة املعنية املكثفة اجلهود بفضأأأأأل
 اربلدان مر اجلديدة املشأأرتكة املمرية املسأأم مت كمن   بينمم، 2016 مسأأتويمت عند األسأأمسأأية املوارد على
 املنم شمت ملواصلة استعدادو رلسكمن املتحدة األمم صندئق ئ بدى  ارنمو يف آخمة ارربنممج يشملهم اريت
   2018 عم  يف اهليكلي ارتمويل حبوارات املتعلقة ارقضميم تلك حول اجمللس مع
 األمم رصأأأأأندئق يةتنفيم ةمديم  كممن  نمتمريم  د بتعيني ارعممل  حنمء مجيع مر اجمللس  عضأأأأأمء ئرحب - 48

  عمبوا كمم   ارصأأأندئق بوالية ارنهو  على ئ در م رمؤيتهم ارشأأأديد ت ييد م عر ئ عمبوا، رلسأأأكمن املتحدة
 مع تم  حنو على متوافقة ئ هنم، 2021-2018 رلفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية رلخطة ئتقديم م مالحظتهم عر

 ئعملية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية ئ  دا  2030 عم  ئخطة ئارتنمية رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن اردئيل رلمؤمتم ارعمل بمنممج
 عنصأأأأأأمًا ارصأأأأأأأندئق ئالية  ن على ارت كيد ئكمرك  2016 رعم  سأأأأأأأنوات  ربع كل   مي اريت االسأأأأأأأتعما 
، بمرشأأأأأأفمفية امتمثت اريت ارتشأأأأأأمئرية بمرعملية اروفود رحب   املسأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  حتقي  يف  سأأأأأأمسأأأأأأًيم
نقَّحة املتكمملة ئنتممج، اجلديدة االسأأأأأأرتاتيجية اخلطة بعد م املعنية ئاجلهمت األعضأأأأأأمء اردئل ئئضأأأأأأع 

ُ
، امل

 ئكمن  عم  بشكل ارتغيري إدارة عملية صندئق مر جزًءا بمعتبمر م ارشمملة املوارد ئاستعما ، املوارد ئإطمر
م  نمك  املتعل  ارعممل حول رلسأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأأأندئق ملوظفي املخصأأأأأأأأأص بمرعمل عم  إ مار  يضأأأأأأأأأً

ُهمَّشأأة رلمجتمعمت ئاإجنمبية ئاجلنسأأية ارصأأحية اخلدممت إ  اروصأأول يف بمملسأأم ة
سأأَتضأأعفة امل

ُ
 ئصأواًل  ئامل

  األثممت يف خمصة ،شمماًل 
 األمم صأأأأندئق جملس  عضأأأأمء شأأأأجع، 2021-2018 رلفرتة االسأأأأرتاتيجية مخلطةب يتعل  ئفيمم - 49

 يف عليه املنصأأوص ارنحو على ارتعمئنية ارنهج رتحقي  ارسأأعي مواصأألة على االسأأرتاتيجية رلسأأكمن املتحدة
 ئ يئة، )اريونيسأأأأأأأأم( رلطفورة املتحدة األمم ئمنظمة، اإمنممي املتحدة األمم بمنممج مع املشأأأأأأأأرتك ارفصأأأأأأأأل
 اروصول إمكمنية ئثيمدة، األمومة ئفيمت مر رلحد اجلهد مر مزيد بمل إ  بمإضمفة، رلمم ة املتحدة األمم
 املسأأأأمئاة عد  مر ئاحلد ارفقم على ارقضأأأأمء  ن ئ كدئا  اجلنسأأأأمين ارعنم على ئارقضأأأأمء األسأأأأمة تنظيم إ 

 ئمتكني اجلنسني بني املسمئاة تعميم مواصلة على ارصندئق ئحثوا  ارصندئق روالية األسمسية ارمكيزة شكال
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 بمرصأأأحة اال تمم  على ئاملما قني ارشأأأبمب ئتشأأأجيع ارنفمسأأأية اروفيمت ئتقليل اجلنسأأأمين ارعنم ئمنع املم ة
سأأأأأأَتضأأأأأأَعفة اجملموعمت ذرك يف مبم، األسأأأأأأمة رتنظيم ئارتخطي  ئاجلنسأأأأأأية اإجنمبية

ُ
 اإنسأأأأأأمنية احلمالت يف امل

 مر يتجز  ال جزًءا يكون  ن جيب اإنسأأأأأأأأأأأأمن حقوق على ارقممم ارنهج  ن عديدة ئفود ئ كدت  ئاإمنممية
 يشأأأأأمل حبيث، ئاإمنممية اإنسأأأأأمنية احلمالت يف، ئاإجنمبية اجلنسأأأأأية ئارصأأأأأحة األسأأأأأمة تنظيم خدممت كل

  2030 عم  خلطة ئفًقم ُمسَتضعفةأئار ُمهمَّشةأار اجملتمعمت
عربَّ  عضأأأأأمء اجمللس عر دعمهم ارقوي ملواءمة ارصأأأأأندئق بمسأأأأأتممار مع إصأأأأأال  منظومة األمم ئ  - 50

يف  ما ارصدد ريسم م  استعدادوئضعهم األمني ارعم ، حيث ينبغي  اريتصال  اإاملتحدة اإمنممية ئخطة 
يف تغيري حضور األمم املتحدة على ارصعيد ارقطمي، ئتوحيد مهم  مكتب اردعم اإداري، ئثيمدة املسمءرة 
ئارشأأأأفمفية ضأأأأمر عمليم م  كمم رحبوا بسأأأأعيه إ ممة ارشأأأأماكمت ئاملبمدرات املشأأأأرتكة، ئشأأأأجعوا صأأأأندئق 

دة رلسأأأكمن على مواصأأألة توسأأأعمته ئثيمد م؛ خمصأأأة ضأأأمر منظومة األمم املتحدة اإمنممية مر األمم املتح
 جل ارتصأأأأأدي رلتحديمت املختلفة اريت تواجههم اخلطة االسأأأأأرتاتيجية اجلديدة ئ  دا  ارتنمية املسأأأأأتدامة  

لوصأأأأأأأأول إ  ئعالئة على ذرك رحَّب  اروفود جبهود ارصأأأأأأأأندئق رتوسأأأأأأأأيع  معدة اجلهمت املمحنة ئارسأأأأأأأأعي ر
شأأأأأأأأأأأأأأأمكمت  كثم ابتكمرًا ئطمق متويلهم غري ارتقليدية؛ مبم يف ذرك ارقطمع اخلمص ئفيمم بني بلدان اجلنوب 
ئارتعمئن ارثالقي؛ ملعمجلة حمرة عد  ارتواثن سأأأأأواء كمن  مسأأأأأتممة بشأأأأأكل  سأأأأأمسأأأأأي  ئ مل تكر مسأأأأأتممة  

إحلمق ارضأأأأأأمر بمملنظمة مر حيث ئحمر ارعديد مر اروفود مر  ن اسأأأأأأتممار حمرة عد  ارتواثن يتسأأأأأأبب يف 
على ثيمدة املسأأأأأم مت األسأأأأأمسأأأأأية ئتقليل ختصأأأأأيص  ارقمدرةإمكمنية حتقي  نتممج  ئحثَّ  اردئل األعضأأأأأمء 

املسأأأأأأأم مت على  ن تقو  بمرك  ئطمرب آخمئن ارصأأأأأأأندئق بوضأأأأأأأع  يمكل ارتمويل اإمنممية اريت توضأأأأأأأح 
ملعنية بمرتمويل اهليكلي يف اردئرة ارعمدية ارثمنية ارتكلفة بشأأأأأأأأأأأأكل   فضأأأأأأأأأأأأل يف ارفرتة اريت تسأأأأأأأأأأأأب  احلوارات ا

   2018 رعم 
، ارربامج تشأأأأأأأأأملهم اريت اربلدان يف رلصأأأأأأأأأندئق ارشأأأأأأأأأممل اروجود   ية على ئفود جمموعة ئ كدت - 51

 اردخل املتوسأأأأأأأطة اربلدان  ئ منًوا اربلدان   ل يف كمن   سأأأأأأأواء؛  كرب ا تمم  إ  حتتمج اريت اربلدان خمصأأأأأأأةً 
 رلربامج املتبمينة ارنُأُهج ملتمبعة رلسأأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأأندئق ئحث   ارنممية ارصأأأأأأأأغرية اجلزرية اردئل  ئ

 ئاردئل اردخل املتوسأأطة اربلدان ئ ئرويمت اخلمصأأة االحتيمجمت تليب معونته ئجعل، ارقطمي املسأأتوى على
 ارسأأيطمة احرتا  إ  بمإضأأمفة ربنممجار يشأأملهم اريت اربلدان يف رتعميفهم ئفًقم ئذرك؛ ارنممية ارصأأغرية اجلزرية
 املتحدة األمم رصأأأأأأأأأأأأأأندئق طلب  نمك ئكمن  ئارطوارئ اإنسأأأأأأأأأأأأأأمنية احلمالت يف خمصأأأأأأأأأأأأأأة ئارقيمدة اروطنية
 احلميل ارو   يف ارنممية ارصغرية اجلزرية ئاردئل اردخل متوسطة اربلدان ملسمعدة األئروية إعطمء رلسكمن

 ارصأأأأأأأأأأندئق ئحث   ارطبيعية ئاركوارث املنمخي بمرتغري ت قأُّمًا  كثم  هنم ئخمصأأأأأأأأأأة، اإ ليمي ارصأأأأأأأأأأعيد على
 ارتعمئن ئتعزيز ئاليته السأأأأأأأأأأأأأأأتكممل املطلوب ارفين ئاردعم رلتمويل اإ ليمية دئن مكمتبه تلقي رضأأأأأأأأأأأأأأأممن

 ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق دعم على رلحصأأأأأأأأأأأأأأأول منوا اربلدان   ل ئنمدت  ارثالقي ارتعمئن ئتعزيز اجلنوب دئل بني فيمم
 عمل ئبمنممج ئارتنمية رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن اردئيل املؤمتم مبمدئ ئتعزيز، ارتطويم  جل مر رلتمويل املسأأأأأأأأأأأأأأتمم ارقوي

  اإنسمنية ئاحلمالت اركوارث يف خمصة اسطنبول
 يشأأأملهم حمددة دئل يف رلسأأأكمن املتحدة األمم صأأأندئق مر اركممل اردعم  خمى ئفود ئطلب  - 52

 ئاإجنمبية اجلنسأأأأأأأأأأأية ارصأأأأأأأأأأأحة مر جزًءا بمعتبمر م ارعمملية ارقيم ئتعزيز املواريد معدل رزيمدة ئذرك؛ ارربنممج
 معمرضأأأأأأأأأأأأته على اروفود  حد ئشأأأأأأأأأأأأدد  اروطنية ئارثقمفية اردينية ارنُأُهج احرتا  مع األسأأأأأأأأأأأأمة تنظيم ئخدممت
 ريسأأأ  املممرسأأأمت  مو مثل  ن مر بمرت كد رلسأأأكمن املتحدة األمم صأأأندئق ئطمرب، اجلربي رإلجهم 
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م  نمك ئكمن  هبم ينمشأأأأأأأأد اريت األسأأأأأأأأمة تنظيم ئخدممت ئاإجنمبية اجلنسأأأأأأأأية ارصأأأأأأأأحة مر جزًءا  دعوة  يضأأأأأأأأً
 ئاخنفم  فيهم ارشأأأأأيخوخة نسأأأأأبة ارتفمع مر تعمين اريت اجملتمعمت رتحديمت ارتصأأأأأدي  جل مر رلصأأأأأندئق

   ارشمملة ارصحية ارتغطية فكمة تعزيز  جل ئمر، اخلصوبة معدل
فيمم يتعل  بمستعما  املوارد ارشمملة رصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئعملية إدارة ارتغيري، دعم ئ  - 53

 عضأأأأمء اجمللس األ دا  ئاملبمدئ مر خالل تعبري م عر تقديم م رلمبمدرات اريت تتممشأأأأى مع خطة األمم 
 م اركثري مر اروفود  ئ   2021-2018رعم   االسأأأرتاتيجيةطة اخل رتنفيماملتحدة رإلصأأأال ؛ ألهنم  سأأأمسأأأية 

 رقى عدد مر اردئل األعضمء ارضوء على ئ إ  تعزيز  عممل املنظمة اإنسمنية   تممي ن جهود إدارة ارتغيري 
 ربعة جممالت رميسأأأأأأأأية تسأأأأأأأأتدعي مزيًدا مر اجلهد: ) ( نقل املزيد مر املوارد مر مقم م ارمميسأأأأأأأأي إ  ميدان 

تقدمي  )ج( يف احلمالت اإنسأأأأأأأمنية؛ ئ اجلنسأأأأأأأميندي رلعنم ارعمل؛ ئ )ب( تعزيز دئر م ارقيمدي يف ارتصأأأأأأأ
اردعم اربنمء ئارنزيه ئارفعمل إ  ارعمليمت احلكومية اردئرية؛ ئ )د( مواصأأأأأأأأألة جهود م رتطويم كفمءة املنظمة 
ئفعمريتهم  ئإذ تمحب بمجلهود املبمئرة رتعزيز اسأأأأأأأأتجمبة ارصأأأأأأأأندئق رلحمالت اإنسأأأأأأأأمنية، ارتمسأأأأأأأأ  اروفود 

 ن كيفية  يم  صأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن بإدخمل ارتغيريات املقرتحة، ئمر ضأأأمنهم إعمدة توضأأأيًحم بشأأأ
مواثنأة مهأم  ارعمليأمت بني نيويورك ئجنيم ئمأدى إسأأأأأأأأأأأأأأأهأم  ذرأك يف حتسأأأأأأأأأأأأأأأني كفأمءة املنظمأة ئفعأمريتهأم  

ستعما  طلب  اروفود مر إدارة صندئق األمم املتحدة رلسكمن مواصلة حوار م مع اجمللس بش ن اال كمم
ارشممل رلموارد ئعملية إدارة ارتغيري، إ  جمنب تقدمي معلوممت حمدقة بمنتظم  ئخ  ثمين ئاضح رالنتقمل 

نقحة املتكمملة رلفرتة
ُ
، حبيث يتم تقدمي 2021-2018 رلممحلة ارتمرية، مبم يف ذرك مم يتعل  بممليزانية امل

  2018املسودة األئ  حبلول مميو 
، 2021-2018 رلفرتة االسرتاتيجية اخلطة يف املنقح املتكممل ئاملوارد ارنتممج مربإط يتعل  فيممئ  - 54

، اجلديدة ئاأل دا  األسأأأأأأأأأأمس ئخطوا، املتكمملة ارنتممج تعكس اريت بمرتعديالت اجمللس  عضأأأأأأأأأأمء رحب
 ئارقدرات رلسكمن املتحدة األمم صندئق موظفي دعم مواصلة إ  األعضمء دعم كمم   املصنفة ئاربيمنمت
 يف ارقطمية ارربامج تسمعد إهنم إذ؛ ئتصنيفهم ئحتليلهم ارسكمنية بمردينمميمت املتعلقة اربيمنمت جلمع اروطنية

م ئرحبوا  ئارتدخالت ارتطويم سأأأأأيمسأأأأأمت بشأأأأأ ن املسأأأأأتنرية ارقمارات رصأأأأأنع اربيمنمت اسأأأأأتخدا   بمرتزا   يضأأأأأً
 اربيمنمت مجع يف رالبتكمر ارسأأعي يف االسأأتممار على ئشأأجعوو، ئارتقييم ارمصأأد مر بمالسأأتفمدة ارصأأندئق
  رالبتكمرات صندئق ئإنشمء مؤخمًا  طلق  اريت االبتكمر مبمدرة خالل مر، ئحتليلهم

 اخلطأأأة رؤيأأأة ئ بمثت  ئدعمأأأه اجمللس بأأأإرشأأأأأأأأأأأأأأأأأمدات ارتنفيأأأميأأأة املأأأديمة رحبأأأ ، ذرأأأك على ئرًدا - 55
 طموحة كمن   اريت - 2030 عم  حىت الحقتني ملمتني ئحتديثم م - 2021-2018 رلفرتة االسأأأأرتاتيجية

 كبريًا  عدًدا تواجه اريت األمما  ئانتشمر اروفيمت ئمعدالت املستقم غري اروضع بسبب ئضع  ئاريت، حًقم
 املبمئرة اجلهود يف  سأأأأمسأأأأًيم عنصأأأأمًا املعنية األطما  مجيع مع ارشأأأأماكمت إ ممة ئمتثل  ئارفتيمت ارنسأأأأمء مر

 ئرتحقي  - اإنسأأأأأمن حقوق ئدعمه ئاألدرة اربيمنمت منصأأأأأة إ  اسأأأأأتند - بنجم  ارتحديمت  مو ملواجهة
 ارقضأأأأأأأأأأميم جموعةمب علمم حتي  إهنم ئ مر   2030 عم  حنو ارمؤية شأأأأأأأأأأكل  اريت ارثالقة ارتحويلية ارنتممج
 رفممدة ذرك يف مبم، ارقطمي املسأأأأأأأأأتوى على ارنتممج حتقي    ية على ئ كد ت، اجمللس  عضأأأأأأأأأمء ذكم م اريت

 على جمدًدا ئبمرت كيد  ارشأأبمب ئئضأأع ارسأأكمن ئدينمميمت املنمخ ئتغري، ارنزاع جماء مر نيارنمثح نيارالجئ
 املسأأأتوى على ارنتممج حتقي  على يمتكز ارصأأأندئق جنم   ن على شأأأددت، ارسأأأيمسأأأية ئارتحديمت ارتمويل
م األكثم ارفئمت على اررتكيز مع، ارقطمي م  شأأأمرت كمم    ميشأأأً  سأأأو  اجلديدة االسأأأتثممرات  ن إ   يضأأأً

 االبتكمر على بمالعتممد، ارصأأأأأأندئق بيمنمت تفوق مر ئاالسأأأأأأتفمدة ارقطمي املسأأأأأأتوى على األقم على تمكز
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 عر ئارفتيمت ارنسأأأمء ختلم عد  رضأأأممن؛ ارالجئني ئظمئ  اإنسأأأمنية احلمالت ذرك يف مبم، ئارشأأأماكمت
 ئي مل  ارنتممج  مو ردعم مواءمتهم مت  املتو عة ارتغيري إدارة عمليمت  ن على جمدًدا  كدت كمم   ارمكب

 بدعم، به اخلمصأأة االبتكمر مبمدرة يف ئقي  حنو على اجمللس مع ارعمل يف رلسأأكمن املتحدة األمم صأأندئق
   رلنجم   سمسية مقوممت تعد اريت، املبتكمة ارشماكمت خالل ئمر، االبتكمرات صندئق مر
  ن حني يف  نه اإدارة( رشأأأؤئن) رلسأأأكمن املتحدة األمم رصأأأندئق ارتنفيمية املديمة ةنممب تذكم ئ  - 56

 ارتحديثمت مر مزيًدا رلسأأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأأندئق سأأأأأأأأيقد ، تتكشأأأأأأأأم ثار  مم ارتغيري إدارة عملية
 على ارت كيد ئكمرت  املقرتحة ارتغيريات على املرتتبة املمرية اآلقمر حول ئقيقة ذرك يف مبم، اجمللس ألعضأأأأأمء
   رإلصال  ارعم  األمني خطة مع ارتغيري إدارة ئعملية ارشمملة املوارد مماجعة اتسمق
 االسأأأرتاتيجية اخلطة إ مار مع  نه رلسأأأكمن املتحدة األمم صأأأندئق ردى ارربامج  سأأأم مديم ذكمئ  - 57
 يف ارنممية ارصأأأأأأأأغرية اجلزرية ئاردئل منًوا األ ل رلبلدان املوارد بزيمدة ارصأأأأأأأأندئق  م ، 2021-2018 رلفرتة
 اردئل حنو ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق ارتزا  على ارت كيد مع، اهلمدي احملي  جلزر ارفمعية ئاملنمط  اركمرييب اربحم منطقة
  اإنسمين ارعمل على ارقدرات ربنمء منوا اربلدان ئ  ل ارنممية ارصغرية اجلزرية

 
 البرامج القطرية والمسائل المتعلقة بها  

 عر عممة نظمة اإدارة( رشأأأأأؤئن) رلسأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأندئق ارتنفيمية املديمة ةنممب   دم - 58
 بمإضأأأأمفة، ئموريتمنيم، ئاألردن، ئغمنم، ئمصأأأأم، ئجيبويت، اروسأأأأطى  فميقيم جلمهورية ارسأأأأتة ارقطمية ارربامج

 رلسكمن املتحدة األمم رصندئق اإ ليميون املديمئن  د  مث  األخضم رلجبل املشرتك ارقطمي ارربنممج إ 
  اإ ليمي منظور م مر ارقطمية ارربامج  فميقيم ئئس  ئغمب ارعمبية رلدئل
 اريت رلمسأأأأأأأأأأمعدات ارقوية مسأأأأأأأأأأمند م عر ارقطمي ارربنممج مر املسأأأأأأأأأأتفيدة اربلدان ئفود  عمب ئ  - 59

 مع بمرتعمئن ارقطمية ارربامج ئضأأأأأأأع  د رلسأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأندئق  ن ئ كدت، ارصأأأأأأأندئق يقدمهم
  املعنية اردئل يف األسأأمة ئتنظيم ئاإجنمبية اجلنسأأية ارصأأحة  نشأأطة بمركممل تدعم ئاريت، املعنية احلكوممت
 اإمنممية رلمسأأأأأأأأأأأمعدة املتحدة األمم عمل ئ طم اروطنية األئرويمت مع متمًمم تتف  ارتعمئن بمامج  ن ئ كدت
  اروطين ارصأأأأعيد على املسأأأأتدامة ارتنمية   دا  حتقي  يف ئتسأأأأم م، حدة على بلد بكل بمربلدان ةاخلمصأأأأ
 املتحأأدة األمم رصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق ارتأأمبعأأة ارقطميأأة ارربامج هبأأم تواجأأه اريت اركيفيأأة على خأأمص بوجأأه اروفود ركزت

، املنمخ تغري: مثل، ارقضأأأأأأأأأأأأأأأميم بعض يف تطم  اريت ارتغريات ئمنهم، اروطنية اإمنممية ارتحديمت رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن
  اردميغمايف ئارعممد، ارداخلي ئارنزئ ، ئارالجئني، ئاهلجمة

(، ئجيبويت DP/FPA/CPD/CAF/8ئاسأأأتعم  ئقمم  ارربامج ارقطمية جلمهورية  فميقيم اروسأأأطى ) - 60
(DP/FPA/CPD/DJI/5( ئمصم ،)DP/FPA/CPD/EGY/10( ئغمنم )DP/FPA/CPD/GHA/7 ئاألردن )
(DP/FPA/CPD/JOR/9( ئموريتأأأمنيأأأم )DP/FPA/CPD/MRT/8 ئارربنأأأممج ارقطمي املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك رلجبأأأل ،)

  2014/7(، ئاعتمد تلك ارربامج مبوجب  مارو DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1األخضم )
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 التقييم - سابعا 
 امليزانية يف املدرجة ارتقييم خطة رلسأأكمن املتحدة األمم رصأأندئق ارتمبع ارتقييم مكتب مديم  د  - 61
 رلمبأأأأمدرة ارتكويين ئارتقييم (DP/FPA/2018/1) 2021-2018 رلفرتة، سأأأأأأأأأأأأأأأنوات  ربع كأأأأل   مي اريت

 تقييم على اإدارة رد ذرك ئتال، (DP/FPA/2018/CRP.1) رلسأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأندئق االبتكمرية
 ارتنفيمية املديمة ةنممب ثلهمت ئارمي، (DP/FPA/2018/CRP.2) رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأندئق مبمدرة

  اإدارة( رشؤئن) رلسكمن املتحدة األمم رصندئق
 رلمبمدرة ارتمبع ارتكويين بمرتقييم اجمللس  عضأأأأأأأأأأأأأأأمء مر عضأأأأأأأأأأأأأأأًوا 19 مر مكونة جمموعة رحب ئ  - 62

  بسأأأأمعة توصأأأأيم م تنفيم يتم حبيث املبمدرة بتمويل ئ ئصأأأأ ، رلسأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأندئق االبتكمرية
 ارتقييم مكتب ئشأأكمت، سأأنوات  ربع كل   مي اريت امليزانية يف املدرجة ارتقييم خبطة اجملموعة رحب  كمم
 يف إجماؤو املزمع املؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأي بمرتقييم كمرك  ئرحب   املبمدرة إعداد  جمئ م اريت ارتشأأأأأأأأأمئرية ارعملية على

 ارتقييممت إ  ضأأأأأأأأأأمفةبمإ، 2021-2018 رلفرتة، اجلديدة االسأأأأأأأأأأرتاتيجية رلخطة األربعة ارنتممج جممالت
  اإنسمين ارعمل على املستمم ئتمكيز م املؤسسية اركفمءة حول إجماؤ م املزمع
 ئرحب ، املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  حتقي  يف ارتعمئنية ارنُأُهج   ية على اجملموعة شأأأأأأأأأأأأأأأددتئ  - 63

 ارتمبعة ارم مبة ئحدات مع املشأأأأأأأأرتكة األنشأأأأأأأأطة ئتعزيز ارتنسأأأأأأأأي  مر  در   صأأأأأأأأى حتقي  يف املتمثل بمهلد 
 عمل اتسأأأأمق حتقي  يف ارصأأأأندئق ملسأأأأم ة تطلعهم عر اجملموعة ئ عمب   األخمى املتحدة األمم ملنظممت

 ئتقييمني، ئبماجمهم املتحدة األمم صأأأندئق مع مشأأأرتكة تقييممت قالقة إجماء يتضأأأمر ئ ما، املتحدة األمم
  ن على رلسأأأكمن املتحدة األمم صأأأندئق اجملموعة ئشأأأجع   اخلطة يف إريهمم مشأأأمر املنظومة نطمق على
  املتحدة األمم منظممت مع املشرتكة ارتقييممت هبم سُيجمي اريت اركيفية يف ينظم
طلب  اجملموعة بعض املعلوممت، هبما ارشأأأأأأأأأأأأأأ ن، حول اخلط  املزمعة إنشأأأأأأأأأأأأأأمء حمفظة رلتقييم ئ  - 64

االتسأأأأأأأمق، ئيف ضأأأأأأأوء املسأأأأأأأتوى املتواضأأأأأأأع ربعض املشأأأأأأأرتك على ارصأأأأأأأعيد ارقطمي؛ نظمًا رلحمجة إ  ثيمدة 
احلمفظمت ارقطمية اريت تمعم م األمم املتحدة  كمم طلب  توضأأأأأأيًحم حول خط  مكتب ارتقييم رلمشأأأأأأمركة 

ئمنظمأأة األمم املتحأأدة رلطفورأأة )اريونيسأأأأأأأأأأأأأأم(، ، بربنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي مهأأم  ارتقييم املزمعأأة يف
سأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية يف جممالت ارتعمئن رلخط  اال رك رتقييم ارقسأأأأأأأأأأأأأأأم املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكئذ األمم املتحدة رلمم ة ئ يئة

م اخلمسأأأأأأأأأأأأأأأأة، ئا رتحأأ  إجماء املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك م مشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأً ئبأأمرتحأأديأأد يف خط  ارعمأل ، املنظمأأمت األربع تقييمأأً
مكتب ارتقييم على دعم آرية ارتقييم  إ  ذرك، شأأأأأأأأأأأأجع  اجملموعة   ئبمإضأأأأأأأأأأأأمفة2021-2018 رلفرتة

مة اريت ا رتحهم األمني ارعم ، ال سأأأأأأأأأأيمم فيمم يتعل  بمجلوانب ارشأأأأأأأأأأمملة خلط  املسأأأأأأأأأأتقلة على نطمق املنظو 
 املنظومة  ارعمل على نطمق

 املخصأأصأأة امليزانية على احلفمظ يف رلسأأكمن املتحدة األمم صأأندئق إدارة بنجم  اروفود  شأأمدتئ  - 65
 إ  ارمامية جهود م مواصأأأأأأأأألة على املنظمة اربعض ئشأأأأأأأأأجع، اركبرية املمرية ارقيود رغم، ارتقييم مهم  رتنفيم
 حول املعلوممت مر املزيد ئطلب   عليهم املتف  بمملئة 3 ارأأأأأأأأأأأأأأأأأأ نسأأبة ربلوغ رلتقييم املخصأأصأأة امليزانية ثيمدة
 كمفية  ملوارد ارتسأأويمت ت مني ئكيفية، ارتقييم عمليمت يف املنسأأقة ارتكمريم اسأأرتداد سأأيمسأأة مسأأم ة مدى
 ارربامج تقييم عمليمت عدد ثيمدة ألن  لقهم عر  عمب  كمم   املسأأأأأأأأأأأأأأأتقبل يف ارتقييممت مر املزيد إجماء
  أأمو موارد اعتربت حيأأث، ارتقييم عمليأأمت جودة  أأدد  أأد األربع ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوات مأأدار على املزمعأأة ارقطميأأة

 ارتفمصأأأأأأيل اجملموعة طلب  ئ د  املوارد رتعبئة اجلهود بعض بمل يتطلب  د ئ ما، “إرشأأأأأأمدية” ارتقييممت

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/1
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، الممكزيأأة تقييمأأمت إجماء كأأمفيأأة  موارد توفري رضأأأأأأأأأأأأأأأمأأمن ئاإدارة ارتقييم مكتأأب يبأأمهلأأم اريت اجلهود حول
   ارتمويل توافم مبجمد األئرويمت ررتتيب مم نظم  روضع ارالثمة اخلطوات اتبمع ئضممن

 ملعمجلة سأأأرتاتيجيةا ئضأأأع  د رلسأأأكمن املتحدة األمم صأأأندئق كمن  إذا عمم اروفود  حد تسأأأمءلئ  - 66
 ختفيض سأأأأأأأأأبب توضأأأأأأأأأيح آخم ئفد طلب ئ د  ارقطمية ارربامج متويل ختفيض ضأأأأأأأأأوء يف ارربنممج موارد  لة

 منهم،  خمى موارد إ  بمرلجوء ارتمويل ختفيض  ثمة  مئث على  مدرًا كمن  ارصأأأأأأأأأأندئق  ن حني يف ارتمويل
  2018 ئ 2017 عممي يف األعضمء اردئل بعض تقدمهم اريت ارمميسية املسم مت ثيمدة
 ارصأأندئق  ن على رلسأأكمن املتحدة األمم صأأندئق يف ارربامج  سأأم مديم شأأدد، ذرك على رًدائ  - 67

 ئيف كمماًل   تنفيًما ئاملؤسأأأأسأأأأية ارالممكزية ارتقييممت مجيع تنفيم ئضأأأأممن ارتقييم على ارقدرة بنمء على يعمل
 يف ردعمهم ارقطمية املكمتب مع ئقيًقم تعمئنًم رلسأأأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأندئق تعمئن ئ د  احملدد املوعد

  عم   اريت ارعوامل إ   شمر، بمملئة 3 ارأأأأأأأأأأأأأ نسبة مبس رة يتعل  ئفيمم  ئإجمامهم ارتقييم رعمليمت ارتخطي 
 ارمي، األسأأأأأأمسأأأأأأية املوارد يف اهلممل االخنفم  ) (: يشأأأأأأمل ئ ما، اهلد   ما حتقي  على ارصأأأأأأندئق  درة
؛ رلتقييم األسأأمسأأي غري ارتمويل مر مئوية نسأأبة ختصأأيص على األعضأأمء اردئل مع بمالتفمق تعويضأأه ميكر

 ئذرك، 2018 عم  هنمية حبلول تتحسأأأأأأأأأأأأأأأر  ن املتو ع مر اريت، ارتقييم موارد حول تقمريم تقدمي )ب( ئ
  اإنسمنية رألنشطة األئروية تعطي اريت ارضخمة ارتمويل مبمرغ )ج( ئ؛ ارعمملي ارربجمة نظم  إدخمل بفضل
، ئا عية ئ كثم ضأأأأأأأأئيل رجعي  قم ذات تقييم عمليمت إجماء إ  ارصأأأأأأأأندئق سأأأأأأأأعى، املسأأأأأأأأ رة  مو ئملعمجلة
  ارتقييم على ئاإ ليمية ارقطمية املكمتب موظفي  درة بنمء إ  بمإضمفة

 ملتز  ارصأأأأأأأندئق  ن على رلسأأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأأندئق ارتمبع ارتقييم مكتب مديم شأأأأأأأددئ  - 68
 منتظمة حوارات ارتقييم مكتب  جمى ئ د  ارتقييم مهم  يف املتحدة األمم تنشأأدو ارمي االتسأأمق بتحقي 

، )اريونيسأأأأأأأأأأأأأأم( رلطفورة املتحدة األمم ئمنظمة، اإمنممي املتحدة األمم رربنممج ارتمبعة ارتقييم مكمتب مع
 يف املشرتك رلفصل مشرتك يمئتقي ارقطمية رلربامج مشرتكة تقييممت إجماء حول رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة
 األمم عمل اتسأأأأأأأأأأأمق حتقي  يف ملسأأأأأأأأأأأم ته تقييم إجماء بعد، ارصأأأأأأأأأأأندئق ي مل كمم   االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلط 
 األمم صأأأأندئق  ن املديم ئ كد  األخمى ارثالث املنظممت ريشأأأأمل ارتقييم  ما نطمق توسأأأأيع يف، املتحدة
 ارسبل  فضل حتديد هبد  املتحدة رألمم ارتمبعة ارتقييم جمموعة مع فعمرةً  مشمركةً  شمرك رلسكمن املتحدة
 ارصأأأندئق مشأأأمركة إ  ئ شأأأمر  ارعم  األمني ا رتحهم اريت املنظومة نطمق على املسأأأتقلة ارتقييم ئحدة ردعم

: ئ ي بمرتقييم يتعل  فيمم املتحدة األمم عمل اتسأأأأأأأأأأأأأأأمق حتقي  إ  رامية جممالت  ربعة يف فعمرة مشأأأأأأأأأأأأأأأمركة
؛ ارتقييم مهم  يف االتسأأأأمق تعزيز )ج( ئ؛ املنظومة نطمق على ارتقييممت )ب( ئ؛ املشأأأأرتكة ارتقييممت ) (
 ارصأأأأأأندئق جهود ئسأأأأأأتضأأأأأأمر  اإمنممية املتحدة األمم منظومة نطمق داخل ارتقييم على ارقدرة بنمء )د( ئ

 ارتقييم عمليمت جودة حتسني ارالممكزية ئاملستويمت ارقطمية املكمتب يف ارتقييم على ارقدرة بنمء إ  ارمامية
  االسرتاتيجية اخلطة فرتة خالل املزمعة ارعديدة

 ارتزا  على رلسأأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأأندئق إدارة(ا رشأأأأأأأؤئن) ارتنفيمية املديمة نممبة شأأأأأأأددتئ  - 69
 املقدمة املوارد يف املطمدة ارزيمدة على ئركزت، ارتقييم مهم  رتنفيم ارالث  ارتمويل ضأأأأأ  بضأأأأأممن ارصأأأأأندئق

 املوارد ثيمدة ا مو يسأأتمم  ن  مل رلسأأكمن املتحدة األمم صأأندئق إن  مر ئ   2017 عم  يف ارتقييم ملهم 
 ارتمويل يغطي  ن   ية على  كدت كمم   ارتقييم إجماء ارالث  ارتمويل ضأأأأ  ضأأأأممن مث ئمر، األسأأأأمسأأأأية
 ارتمويل مر  خمى بنود على عبًئم يشأأأأأأكل  ن دئن، ارتقييم عمليمت مجيع األسأأأأأأمسأأأأأأية رلموارد املخصأأأأأأص
  ارتمويل  نواع مجيع مر ارقصوى االستفمدة تتحق  حبيث، األسمسي
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  2021-2018 رلفرتة، سنوات  ربع كل   مي اريت امليزانية يف املدرجة بمرتقييم

  
 المشاريع لخدمات المتحدة األمم بم تب المتعلق الجزء  

 التنفيذية المديرة من مقدم بيا  - ثامنا 
 آخم، بيأأمهنأأم يف، املشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع خلأأدمأأمت املتحأأدة األمم ملكتأأب ارتنفيأأميأأة املأأديمة نأأممبأأة عمضأأأأأأأأأأأأأأأأ  - 71

 على ارضوء ئسلط ، 2021-2018 رلفرتة، بمملنظمة اخلمصة االسرتاتيجية اخلطة تنفيم يف املستجدات
 بمإجنمثات مليًئم عمًمم كمن  2017 عم   ن  ئضأأأأأأأأأأأأح  ئ د،  ما  2018 رعم  ارمميسأأأأأأأأأأأأية اررتكيز جممالت

 طلب ئثيمدة ارضأأأأأأأأأأأأأأأخم ارتمويل توفري  و ميزو ئمم، املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ملكتب بمرنسأأأأأأأأأأأأأأأبة
 مر نوع  ي يتل َّ   ئ يطلب مل املشأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب  ن على شأأأأأأأأددت كمم   اخلدممت

 املنظمة ئركزت  يقدمهم اريت اخلدممت جودة حتسأأأأأأني على فق  يعمل ركنه، األسأأأأأأمسأأأأأأي ارتمويل  ئ املنح
  ئاخلمص ارعم  ارقطمعني مر ئارشأأأأمكمء املتحدة األمم ئمنظومة األعضأأأأمء اردئل مع بمرتشأأأأمرك ارتنفيم على

 جملس  مارات ئدعم، املسأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  رتحقي  مشأأأأأأأأأأأمئعمت تنفيم على كمرك  املنظمة ئعمل 
 االسرتاتيجية اخلطة تمكيز انصب ئ د  ئاألمنية ئارسلمية اإنسمنية ارشواغل ئمعمجلة، ارعممة ئاجلمعية األمر

 مصأأأأمدر إ  ئاروصأأأأول، ئارفعمرية، اركفمءة: مشأأأأرتكة   دا  قالقة على، 2021-2018 رلفرتة ،اجلديدة
 املشأأأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب عمليمت  غلب  ن ارتنفيمية املديمة نممبة ئذكمت  جديدة متويل
  ارتحتية ئاربنية ارمميسية اخلدممت إعمدة على ارعمل  و منهم اهلد  ئكمن،  شة بيئمت يف جمت  د
 األمني خبطة املشأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب ارتزا  على جمدًدا ارتنفيمية املديمة  كدتئ  - 72
  بمرالممكزية تتسأأأأأأأأأأأأأأأم اريت املتحدة األمم منظومة ئحتقي  امليداين ارعمل على يمكز ارمي، رإلصأأأأأأأأأأأأأأأال  ارعم 

 على  كرب ت قري إحداث رضأأأأممن منوذجه رتطويم جهودو املشأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب ئيواصأأأأل
 يف املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب عد ل، ارعم  األمني رؤية مع ئمتمشأأأأأأأأأأأأأأأًيم  يارقطم  املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى

 تؤيد كمم   ارعمليمت ئعر ارم مبة مهم  عر ارسأأأيمسأأأة بفصأأأل ئذرك، ارداخلي اإداري  يكله 2017 عم 
قأ جهأة تواجأد على ارعمأل املنظمأة  األمم مكتأب مثأل، املقيمأة غري اروكأمالت عزثت ةُمِقيمأ ةحمأميأد ةُمنسأأأأأأأأأأأأأأأ 
 املتحدة األمم مكتب تعمئن، ذرك إ  ئبمإضأأأأأأمفة  نسأأأأأأبية مبيزة تتمتع عندمم، املشأأأأأأمريع خلدممت املتحدة
 جممالت ئحتديد املشرتكة ارقدرات رتحسني اإمنممي املتحدة األمم بمنممج مع ئقيًقم تعمئنًم املشمريع خلدممت
 سيمم ال، املتحدة األمم منظومة يف آخمير كمءشم  إ  خدممته رتقدمي استعداد على ئكمن، املشرتك ارتعمئن

، املؤسأأأأأأأأسأأأأأأأية ارتحديمت املشأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب تنمئل ئ د  املشأأأأأأأأرتيمت مثل جممالت يف
 حبلول ارعمل يف اجلنسأأأأأأأأأأأأني بني املسأأأأأأأأأأأأمئاة حتقي  إ  اهلمدفة اجلنسأأأأأأأأأأأأني بني ارتكمفؤ سأأأأأأأأأأأأرتاتيجيةا  طل  إذ

 حبلول املتحدة األمم منظومة نطمق على اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأمنية بمرشأأأأأأأأأأأأأأأؤئن املتعلقة األ دا  ئحتقي ، 2020 عم 
  ارعليم اإدارية املنمصب يف ارنسمء عدد ئثيمدة، 2026 عم 
 ، االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة اخلطأأأة تنفيأأأم بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن املسأأأأأأأأأأأأأأأتجأأأدات آخم بتقأأأدمي اجمللس  عضأأأأأأأأأأأأأأأأأمء رحأأأبئ  - 73
 يسأأأأأأأأتجيب ككيمن  املشأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب ئضأأأأأأأأع حددت اريت، 2021-2018 رلفرتة

 مكتب اختم م اريت بمخلطوات األعضأأأأأأمء  شأأأأأأمد كمم،  املتحدة األمم منظومة داخل ارتمويل ئذايت رلطلبمت
  ئاجلودة اركفمءة رتعزيز؛ رإلصأأأأأأأال  ارعم  األمني خطة مع صأأأأأأألة إجيمد املشأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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، اجلديدة اخلطة يف ارصلة ذات األ دا  بإدممج  يًضم األعضمء رحب، 2030 عم  خطة تنفيم ئرضممن
 ئبعد  جديدة متويل مصمدر إ  ئاروصول، ئارفعمرية، اركفمءة: ئ ي ارثالقة املؤسسية األ دا  عر فضاًل 

 اإجنمثات على  قنوا، بتحفظمت املشأأأأأفوع غري 2016 رعم  احلسأأأأأمبمت مماجعة تقميم األعضأأأأأمء الحظ  ن
 بكونه ئ شأأأأأأأأمدئا،  صأأأأأأأأري ئ   يف احمللية ارسأأأأأأأأوق يف املشأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب حققهم اريت

  املسأأأأتدامة ارشأأأأماء بعمليمت رقيممهم ذ يب معيمر على حصأأأأل  اريت املتحدة رألمم ارتمبعة اروحيدة املنظمة
 خلدممت املتحدة األمم مكتب حثوا رما؛ ارتنفيمية ئاألنشأأأأأأأأأطة اإدارة يف ارتحسأأأأأأأأأينمت األعضأأأأأأأأأمء ئالحظ
 اجمللس  عضأأأأأمء رحب كمم   كمملة  املتحدة األمم حسأأأأأمبمت مماجعي جملس توصأأأأأيمت تنفيم على املشأأأأأمريع

 دئرات يف ارتفمصيل مر مزيًدا األعضمء ئارتمس، األئيل ارتمويل رتوفري ارفممضة املوارد املبمدرة تستخد  ب ن
   املقبلة اجمللس
دئرًا مميًزا يف  يؤديمر نمحية  خمى،  كدت اروفود  ن مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمريع  - 74

سأمعد ممكزو املثميل منظممت يمنظومة األمم املتحدة رضأممن تنفيم خطة ارتنمية على ارصأعيد ارقطمي، كمم 
املتحدة  ئشأأأأددت اروفود  األمم املتحدة يف حتقي  ارنتممج اجلممعية اريت متثل ركيزة  سأأأأمسأأأأية إصأأأأال  األمم

على   ية تعزيز ارتعمئن بني مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأمريع ئمنظممت األمم املتحدة األخمى يف 
تنفيم عمليمت ارشأأأأأأأأأأأأأأأماء ئاربنية ارتحتية  كمم رحب  بمجلهود املبمئرة ردعم ارشأأأأأأأأأأأأأأأماكمت مع منظومة األمم 

كل  ربع   جيميارمي  2016مية ئارعمملية ئفًقم السأأأأأأأأأأتعما  املتحدة اإمنممية على األصأأأأأأأأأأعدة ارقطمية ئاإ لي
سنوات، ئتطلع  إ   ن يواصل مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع مسمعيه؛ إ ممة ارشماكمت خمرج 

سأأرتاتيجية ارتكمفؤ بني اجلنسأأني امنظومة األمم املتحدة ئاسأأتحداقهم  ئ علن  اروفود عر سأأمئر م إثاء ئضأأع 
على صأأعيد منظومة األمم املتحدة، ئاعتزا  مكتب األمم  اجلنسأأمنية بمرشأأؤئنا  املتعلقة اريت تتضأأمر األ د

املتحدة خلدممت املشأأمريع توسأأيع نطمق ارسأأيمسأأة حبيث تشأأمل مجيع جممالت ئمسأأتويمت عمليمته، يف حني 
 املسمئاة    كدت  يًضم على ضمئرة إشماك ذئي اإعم ة يف حممئرة رلتصدي رعد 

 املشأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب حلمفظة املتواصأأأأأأأأأل بمرتوسأأأأأأأأأع اروفود مر عةجممو  رحب  - 75
 املتحدة األمم ملكتب ارتمبع االبتكمر ممكز افتتم  ئمنهم، ارنممية ارصغرية اجلزرية اردئل يف األنشطة ريتضمر
 بني فيمم ارتعمئن مر املزيد على ،ملالحظم م ئفًقم، شأأأأأجع ممم اركمرييب اربحم منطقة يف املشأأأأأمريع خلدممت
 املتحدة األمم ئصأأأأأأأأأأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم رربنممج ارتمبع االبتكمرات حمفظمت خالل مر اروكمالت
 سأأأأأأأيمسأأأأأأأته تطويم على املشأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ملكتب اجملموعة تشأأأأأأأجيع يقتصأأأأأأأم ئمل  رلسأأأأأأأكمن
 مماجعي جملس رتوصأأيمت ئفًقم، االسأأتدامة تلك يف تسأأم م اريت ئارربامج املشأأمريع  ئروية ئحتديد املسأأتدامة

 تزال ئال  االسأأأأأأأأأأأأأتدامة رتحقي   عممره مجيع مواءمة على كمرك  شأأأأأأأأأأأأأجعته بل، املتحدة األمم حسأأأأأأأأأأأأأمبمت
 تشأأأأكل ارفقم على ئارقضأأأأمء املسأأأأمئاة عد   ئجه مر رلحد األسأأأأمسأأأأية ارسأأأأبل إحدى تعد اريت االسأأأأتدامة

 خأأدمأأمت مكتأأب اإمنأأمميأأة املتحأأدة األمم منظومأأة دعأأ  رأأما  اإمنأأمميأأة املتحأأدة األمم منظومأأة يف فجوة
  عم  بوجه املستدامة ارتنمية حتقي  هبد   درا م حتسني على ارنممية اربلدان ريسمعد املشمريع

 ارقوي بمردعم املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ملكتب ارتنفيمية املديمة رحب ، ذرك على رًدا - 76
 كإحدى  ئمسأأأأأأأأأأأأأأأم ته، املتحدة األمم منظومة يف كتبامل به يقو  ارمي ارفميد لدئرر اروفود تقدمه ارمي

 مجيع ردعم مسأأأأأأأأأأأتعد كتبامل إن ئ مر   املسأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  حتقي  يف ارمميسأأأأأأأأأأأية ارفمعلة اجلهمت
، 2021-2018 رلفرتة، اجلديدة االسأأأأأرتاتيجية اخلطة يف موضأأأأأح  و كمم  املتحدة األمم منظومة  عضأأأأأمء
 ئارفعمرية اركفمءة على املنظمة تمكيز إن  األسأأأمسأأأية ارتحتية اربنية  ئ املشأأأرتيمت  ئ اإدارة خالل مر سأأأواء
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 املتحدة األمم مكتب  يمة رضأأأأأأأأأأأممن تبنتهم اريت ارنُأُهج  فضأأأأأأأأأأأل اجلديدة ارتمويل مصأأأأأأأأأأأمدر إ  ئاروصأأأأأأأأأأأول
 األمني خطة ريعاملشأأم خلدممت املتحدة األمم مكتب ئيؤيد  رلشأأمكمء بمرنسأأبة عم  بوجه املشأأمريع خلدممت

 مملنس ب املتعل  د اهل فيهم مبم، نسبية مبيزة املكتب فيهم ظىحي اريت اجملمالت يف تمًمم ت ييًدا رإلصال  ارعم 
 حىت، املشمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب مسمعدة لتمسسي ارمي ارقطمي ارصعيد على املقيم احملميد
، املبتكم ارتمويلئ  االبتكمرات بنظم املشأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب تز يل كمم    طمي ئجود دئن

 هلم ارتمبعة ارعمل فمص ت قري مدى تقييم املنظمة ئستواصل  ارشبمب فيهم يشمرك اريت املشمريع بقوة دعميئ 
 سأأيمم ئال، رألمر ارقصأأوى األئروية املشأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب نحئمي  ئارنسأأمء ارشأأبمب على
  وية عمل عال ة املشأأأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب يقيم كمم   ارطمرمة احلمالت يف ئجودو  قنمء يف
   بفعمرية توصيمته يعمجلئ ، املتحدة األمم حسمبمت مماجعي جملس مع
  

 المشترك الجزء  
 الحسابات مراجعي مجلس توصيات - تاسعا 

  عأأدو ارأأمي ارتقميم اإمنأأممي املتحأأدة األمم بمنأأممج يف اإداريأأة اخلأأدمأأمت مكتأأب مأأديمة  أأدمأأ  - 77
 جملس توصأأأأأأأأيمت تنفيم حول اإنتمجية رلمشأأأأأأأأمريع املتحدة األمم ئصأأأأأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم بمنممج
 اإدارة( رشؤئن) ارتنفيمية املديمة نممبة ئ دم   ئاملمفقمت( DP/2018/7) 2016 رعم  احلسمبمت مماجعي

 مماجعي جملس تقميم متمبعة: يلي مم يضأأأأأأم ارمي ارتنفيمية املديمة تقميم رلسأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأندئق
  د ئ   ئاملمفقمت( DP/FPA/2018/2) ارتوصأأأأأأأأأأأأأأيمت تنفيم حمرة: 2016 رعم  املتحدة رألمم احلسأأأأأأأأأأأأأأمبمت
 املشأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب تقميم املشأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ملكتب ارقمنوين املسأأأأتشأأأأمر

 مديمئ  د ئ   (DP/OPS/2018/1) 2016 رعم  احلسأأأأأأمبمت مماجعي جملس توصأأأأأأيمت تنفيم حمرة بشأأأأأأ ن
  عد م اريت ارثالقة ارتقمريم بشأأأأأأأأأ ن تعليقم م احلسأأأأأأأأأمبمت مماجعي جملس يف رلحسأأأأأأأأأمبمت اخلمرجية املماجعة
 املشأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ئمكتب رلسأأأأكمن املتحدة األمم ئصأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم بمنممج

  احلسمبمت مماجعي جملس منظور مر
 املنظممت على ئ قنوا، ارد يقة احلسأأأأأأمبمت مماجعي جملس بمسأأأأأأتعماضأأأأأأمت اجمللس  عضأأأأأأمء رحبئ  - 78
 تقمريم   ية على ئشأأأأأأأأددئا  حتفظمت  ي مر خمرية 2016 عم  هنمية يف احلسأأأأأأأأمبمت مماجعة تقمريم جمليء
 ارثمرث اردفمع خ  بوصأأفه ارضأأممنمت مر ارتنفيمي اجمللس احتيمجمت تلبية يف احلسأأمبمت مماجعي جملس

 ارثقة على  مممة عال مت رسمءإ يف بمرغة   ية ارسمبقة ارتوصيمت رتنفيم  ن ئذكمئا  ارقوي ارم مبة نظم  يف
  عضأأأأأأمءُ  ئحث  االمتممين ئارضأأأأأأممن ارفعمريةئ  ارتشأأأأأأغيلية اركفمءة ئحتقي ، ارتنفيمي ئاجمللس املنظممت بني

 عر رلمبلغني األخال ي اروعي ئإذكمء، ئارو ممية ارنوعية ارضأأأأأأأأأأأأأأأممن تدابري على اررتكيز ثيمدة على اجمللس
  ئمحميتهم املخمرفمت

 
 بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  

 رربنممج املميل اروضأأأأأأأع عر احلسأأأأأأأمبمت مماجعي جمللس اإجيميب بمرتقييم اروفود مر جمموعة رحب  - 79
   مئا فقد  اإيمادات ئإمجميل ارديون بزيمدة مقمرنة متزايًدا منًوا  صأأأأأوره تشأأأأأهد ارمي، اإمنممي املتحدة األمم

م ئذكمئا، رديهم األئروية ذات ارسأأأأأبعة اجملمالت يف احملمث بمرتقد   مواءمتهم مت  اريت املختلفة اجملمالت  يضأأأأأً
 مر مزيد بإحماث احلسأأأأأأأأأأأأمبمت مماجعي جملس مطمربة اجملموعة رددت كمم   ارتنفيمي اجمللس عمل خطة مع

https://undocs.org/ar/DP/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/2
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/1
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 املتحدة األمم بمنممج ئشجع ، املشمريع شؤئن ئإدارة املمرية اإدارة جممال ئمنهم، اجملمالت مجيع يف ارتقد 
 ئرحب   املتكمرة ارتوصيمت تلك سيمم ئال، اآلن حىت تنفيم م يتم مل اريت ارتوصيمت معمجلة على اإمنممي
م  شأأأأأأأأمغاًل  ميثل ارمي املوضأأأأأأأأوع ئ و، ارتمويل مصأأأأأأأأمدر تنويع هبد  تتخم اريت بمإجماءات اجملموعة  يضأأأأأأأأً
 ئحث   ارتمويل مصمدر بني  مًمم ممكزًا حتتل ريتا املمنة ارتمويل مصمدر   ية على جمدًدا ئ كدت، مستممًا
 على اررتكيز ) (: رلتحسأأأأأأأأني جممالت  ربعة على ارضأأأأأأأأوء تسأأأأأأأألي  خالل مر اإمنممي املتحدة األمم بمنممج
 نم شي د ي  إداري رد إرسأأأأأأأمل )ب( ئ؛ اسأأأأأأأرتداد م سأأأأأأأرتاتيجيةائ  ارتكمريم اسأأأأأأأرتداد بشأأأأأأأ ن اإدارة خطة

 شمملة سرتاتيجيةا روضع اردعوة ذرك يف مبم، ارغش حول املتحدة األمم حسمبمت مماجعي جملس تعليقمت
 إدممج )ج( ئ ؛ارتنفيمي اجمللس مع االخنماا بُغية ارعمل خطة يف تضأأأأأأأأأأأأأأأمينهم جيب ئاريت، ارغش ملكمفحة
، ئارربامج املشأأأأأأأأأأأأأأأمئعأأمت ئإدارة، ارغش عر ارنأأممجأأة اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأممم اسأأأأأأأأأأأأأأأرتجأأمع حأأمالت عر اررتاكميأأة ارتقأأمريم

 آخم تقأأأدمي )د( ئ، ارنقأأأديأأأة رلتحويالت املنسأأأأأأأأأأأأأأأ  ارنهج تعكس اريت ارغش مكأأأمفحأأأة سأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأةا يف
   اربشمية بمالسرتاتيجية يتعل  مم ئخمصة، اربشمية املوارد جممل يف احملمث ارتقد  عر املستجدات

ئعالئًة على ذرك، رحب  جمموعة  خمى بتقمريم مماجعة حسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت املنظمة غري املشأأأأأأأأأأأأأأأفوعة  - 80
عمًمم، فضأأأأأاًل عر تصأأأأأنيفهم ضأأأأأمر  على فئة على مؤشأأأأأم شأأأأأفمفية  12بمرتحفظمت ئاملتواصأأأأألة على مدار 

ئرغبًة منهم يف تسلي  ارضوء على ارتوصيمت   “Publish What You Fund”املعونة حلملة انشم مم متول 
ملوجهأة رربنأممج األمم املتحأدة اإمنأممي ئاملعنيأة بأإدارة املخأمطم رلشأأأأأأأأأأأأأأأمكأمء املنفأمير، ئال سأأأأأأأأأأأأأأأيمأم املخأمطم ا

ارصأأأأأأألة بقضأأأأأأأميم االمتثمل اخلمصأأأأأأأة بمرقواعد ارتشأأأأأأأغيلية/ئاإجماءات ئاملشأأأأأأأرتيمت، حث  جمموعة مر  ذات
قي  االمتثأأمل اركأأممأأل  عضأأأأأأأأأأأأأأأأمء اجمللس بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي على مأأم يلي: ) ( ارسأأأأأأأأأأأأأأأعي إ  حت

نفشمير شأأأأأديد اخلطورة، مبم يف ذرك ئضأأأأأع إطمر ثمين ئاضأأأأأح 
ُ
رإلجماءات ارقمممة يف جممل تقييم ارشأأأأأمكمء امل

)ب( إيالء ا تمم   كرب رالسأأأأتنتمجمت ئارتوصأأأأيمت املتكمرة ذات ارصأأأألة بمالمتثمل  حنو االمتثمل اركممل؛ ئ
مماجعأأأة بيأأأمنأأأمت املوردير ئحتأأأديثهأأأم بأأأمنتظأأأم ؛ رتجنأأأب  رإلجماءات ئارقواعأأأد ارتشأأأأأأأأأأأأأأأغيليأأأة ارقأأأمممأأأة؛ ئ )ج(

 االثدئاجية ئارغش احملتمل 
 

 صندئق األمم املتحدة رلسكمن  
 رصأأأأأأندئق املمرية بمرسأأأأأأالمة احلسأأأأأأمبمت مماجعي جملس بإ مار اجمللس  عضأأأأأأمء مر جمموعة رحب  - 81
حمث ارتقد  ئرغم  رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم

ُ
 ارربجمة نظم  بإدخمل يتعل  فيمم اجملموعة به اعرتف  ارمي امل

 املخمطم رصأأأأأأأأأأد حتسأأأأأأأأأأني يف سأأأأأأأأأأمعدا ارلمير، االسأأأأأأأأأأرتاتيجية املعلوممت ئنظم  ارعمل خط  إدارة ارعمملي
 صندئق اجملموعة شجع  كمم   ارقطمي ارصعيد على اجلديدة ارنظم تطويم ضمئرة على شددت، ئارنتممج
 اإيمادات الخنفم  ئنظمًا  بعد نفمتُ  مل اريت ارتوصيمت تنفيم ئترية يف اإسماع على رلسكمن املتحدة األمم

م اجملموعة رحب ، 2016 إ  2015 مر ارفرتة يف  ارمامية رلسأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأندئق جبهود  يضأأأأأأأً
  االسأأأرتاتيجية خطته تنفيم دعم  اريت ارتمويل مصأأأمدر ت مني على ئشأأأجعته، املمحنني مر  معدته رتوسأأأيع

: يلي ممب ارقيم  على صأأأأأندئقار ئحث  ارتحسأأأأأني تسأأأأأتدعي جممالت  ربعة على ارضأأأأأوء اجملموعة ئسأأأأألط 
نفشمير بمرشمكمء املتعلقة ارم مبة ئتمتيبمت ارتقييم آريمت حتسني )ب( ئ؛ اإدارية ارعمليمت تنفيم تعزيز ) (

ُ
 امل

 املوارد ئإدارة ارربنممج على ارتحسأأينمت إدخمل مواصأألة )ج( ئ؛ ارنقدية رلتحويالت املنسأأ  ارنهج إطمر يف
    وية إمداد سلسلة آرية ئت سيس ارشماء عمليمت تعزيز )د( ئ؛ ئارعقود اربشمية
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 كل  يتضأأأمر ارمي احلميل ارداخلي رلنظم  االمتثمل   ية على اروفود مر  خمى جمموعة ئشأأأددت - 82
 ئتنفيم املخأمطم تقييمأمت إجماء املوظفني  درات ئتعزيز، ارنقأدية رلتحويالت املنسأأأأأأأأأأأأأأأ  بمرنهج يتعل  مم

نفشمير بمرشأأمكمء اخلمصأأة ارضأأممن خط 
ُ
 نطمق على  ُدِخل  اريت ارشأأمملة بمرتحسأأينمت اجملموعة   متئ   امل

 يف اخنفضأأأأأأأ  اريت احلسأأأأأأأمبمت مماجعي جملس توصأأأأأأأيمت عدد يف موضأأأأأأأح  و كمم،  ارثالقة اردفمع خطوا
 بنهمية املنفمة غري ارتوصأأأأأأأأأأأأيمت معظم رتنمئل ارصأأأأأأأأأأأأندئق بتطلع ئ شأأأأأأأأأأأأمدت، 2018 ئ 2014 بني ارفرتة
 مماجعي جملس توصأأأأأأأأأأأأأأأيمت تنفيم يف امللحوظ بمرتقد  اجملموعة رحب  كمم   2018 عم  مر األئل ارمبع

  نصفهم تنفيم مر االنتهمء مت اريت، 2016 رعم  احلسمبمت
 

 مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع  
 إدارة اجلأأديأأد ارنظأأم  تنفيأأم  نبأأ ئ  مت ارعمليأأمت مر اركثري بأأإجنأأمث اروفود مر جمموعأأة رحبأأ  - 83
 رتعزيز املكتب  مم  ارفمصة يتيح، املشمريع خلدممت املتحدة رألمم ئاحد مكتب خالل مر، املؤسسة موارد
   ئارم مبة املخمطم إدارة
 جبهود احلسأأأأأأأأأأأمبمت مماجعي جملس يف رلحسأأأأأأأأأأأمبمت اخلمرجية املماجعة مديمئ   م، ذرك على رًدائ  - 84

 ارصأأأأعيد على، احلسأأأأمبمت مماجعي جملس طمحهم اريت ارمميسأأأأية رلشأأأأواغل االسأأأأتجمبة يف ارثالث املنظممت
 اركممنة األسأأأأأأأأبمب دراسأأأأأأأأة إ  اإدارة اخلمرجية املماجعة مديمئ دعم، ذرك على ئعالئةً   بمألخص ارقطمي

 اجمللس مر بتوجيه، املتحدة األمم حسأأأأأأأمبمت مماجعي جملس ئضأأأأأأأحهم اريت ئارضأأأأأأأعم ارقصأأأأأأأور  ئجه ئراء
، األئ  رلممة املنصأأة املتحدة األمم حسأأمبمت مماجعي جملس ممثلي العتالء سأأمئر م عر ئ عمبوا  ارتنفيمي
  املستقبل يف املممرسمت  مو مواصلة إ  ئتطلعوا، افتتمحية بيمنمت تقدمي على ئ در م

 آرية   ية على جمدًدا اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يف اإدارية اخلدممت مكتب مديمة  كدتئ  - 85
  ن على تنص رمسية ئقيقة على ارسأأنوي ارتو يع املقيمني املمثلني على يتعني مبوجبهم إذ؛ ئفممد م ارتصأأدي 
 اإمنممي املتحدة األمم بمنممج إن ئ مر   ارغش ملكمفحة ئسأأأأأأأأيمسأأأأأأأأمت داخلية ضأأأأأأأأواب  رديه اربلد مكتب
 ارم مبة ئآريمت املنقح ارعمل منوذج مر جزًءا بمعتبمر م املتكمرة ارتوصأأأأأأأأأأأيمت يف رلنظم االثمة اخلطوات يتخم

 ارتكمريم السأأأأأرتداد سأأأأأرتاتيجيةا ئضأأأأأع بضأأأأأمئرة ئاعرتافًم األسأأأأأمسأأأأأية املوارد   ية على ئتشأأأأأديًدا  ارداخلية
 صأأأأأأأأندئقئ ، )اريونيسأأأأأأأأم( رلطفورة املتحدة األمم منظمة مع اإمنممي املتحدة األمم بمنممج عملي، اإدارية
 حتديد يُعد كمم   ارتكمريم السرتداد منس  هنج روضع رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة، رلسكمن املتحدة األمم

  املنسأأأأأ  ارنهج  ما عليهم يمكز اريت احملمئر  حد األئروية حسأأأأأب ئفممد م األسأأأأأمسأأأأأية املوارد اسأأأأأتخداممت
 األسأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأية املوارد  ن على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يف اإدارية اخلدممت مكتب مديمة ئشأأأأأأأأأأأددت
 مهم  مر ئغري م املماجعة ملهمة ئارالثمة هبم ارتنبؤ ميكر اريت رلموارد ارتخطي  على املنظممت سأأأأأأأأأأأأأأأمعدت

 عمل فم ة  نشأأأأأأأأأأ  اإمنممي ارربنممج  ن إ   شأأأأأأأأأأمرت فقد، ارغش مبكمفحة يتعل  فيمم  مم  املسأأأأأأأأأأتقلة ارم مبة
 2016 عم  يف اسأأرتدت املنظمة  ن ئذكمت، ارغش بسأأبب ارضأأممعة األموال بمسأأرتداد معنية هم امل شأأمملة

 اإمجميل )مر دئالر ماليني 3.5 حوايل تبلغ اريت املقدرة اخلسأأأأأأممم إمجميل مر دئالر مليون 2.23  درو مم
 مع تعمئنه اإمنممي املتحدة األمم بمنممج سأيواصألئ   دئالر( باليني 4.5 ئ يمته رلربجمة املخصأص ارسأنوي

 األمم بإصأأأأأأأأأال  ارتزامه مر كجزء  ارنقدية رلتحويالت املنسأأأأأأأأأ  ارنهج بشأأأأأأأأأ ن األخمى ئارربامج ارصأأأأأأأأأنمدي 
 ئبمرك، اربشأأأأمية املوارد ملكتب جديد مديم تعيني عملية يف اإمنممي املتحدة األمم بمنممج شأأأأمرك  املتحدة

 بضأمئرة ئإميمنًم  منصأبه اجلديد املديم يتو   ن إ  رلمكتب “اربشأمية االسأرتاتيجية” ارربنممج يسأتكمل رر
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 األمم بمنممج يف اإدارية اخلدممت مكتب مديمة  ئضأأأأأأأأأأأأأأأح ، املخمرفمت عر املبلغني ئمحمية ارغش  نب
 محمية سأأأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأأأة إطمر يف ارغش ملكمفحة إجبمري تدريب تلقي املوظفني على يتعني  نه اإمنممي املتحدة
، ئاملممرسأأأة ارسأأأيمسأأأة بتعزيز اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ارتز   املنظمة تتبعهم اريت املخمرفمت عر املبلغني
 عر املبلغني محمية سأيمسأمت عر املشأرتكة ارتفتيش ئحدة  جمته ارمي االسأتعما  يف فعلية مشأمركة ئشأمرك

م اإمنأأممي املتحأأدة األمم بمنأأممج ظأأليئ   اإمنأأمميأأة املتحأأدة األمم منظومأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى على املخأأمرفأأمت  ملتزمأأً
 انشم)“ Publish What You Fund” حلملة املعونة شفمفية مؤشم يف ارعليم ممتبته على ئحممفظًم، بمرشفمفية

ُبل عر بفعمرية اإمنممي املتحدة األمم بمنممج حبث ئرطمملم  (متول مم  اعتممد يف املتمثل ارتحدي جممهبة سأأأأأأأأأأأأُ
 يف ارواردة ارضأأأأأأأأعم ب ئجه املتعلقة ارقضأأأأأأأأميم ملعمجلة املوردير اسأأأأأأأأتعما  جلنة ئحث، رإلجنمث املوحد ارتقميم
  ئاملشرتيمت املوردير بيمنمت
 على ت كيد م رلسأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأندئق اإدارة( )رشأأأأؤئن ارتنفيمية املديمة نممبة ئ عمدت - 86
، حلهم يف ئاإسأأأأماع احلسأأأأمبمت مماجعي جملس طمحهم اريت اال تمم  حمل ارقضأأأأميم مبعمجلة ارصأأأأندئق ارتزا 

 على رلسكمن املتحدة األمم صندئق عملي كمم   ئاملتكمرة ارنظممية بمرتحديمت املتعلقة ارقضميم ئبمألخص
 جبملة ئذرك، ئ وعهم  بل املشأأأأأأأأأأأأأكالت تلك منع على ئاررتكيز املشأأأأأأأأأأأأأكالت تكتنفهم اريت اجملمالت حتديد
ُبل  املبمئرة اجلهود تتضأأأأأأمر بل، جديدة سأأأأأأيمسأأأأأأمت اعتممد على ذرك يقتصأأأأأأم ئال  اروعي إذكمء منهم سأأأأأأُ

  ئاملممرسأأأأأأأون ارعليم اإدارة ُتصأأأأأأأدر م اريت ئاربيمنمت ارفيديو مقمطع خالل مر اروعي إذكمء عملية رتيسأأأأأأأري
م الحظ  ئ د  مر متكر 2017 عم  يف رلسأأأأأأأكمن املتحدة األمم صأأأأأأأندئق  ن ارتنفيمي املديم نممبة  يضأأأأأأأً

بل بعدة إضأأأأأمفية موارد حشأأأأأد  سأأأأأُيحدشثئ   عليهم اإبقمء ي مل ارمير املمحنني عدد ثيمدة ضأأأأأمنهم مر، سأأأأأُ
  2018 رعم  ارسنوية اردئرة  بل ئاملميل احملمسيب اروضع اجمللس رلسكمن املتحدة األمم صندئق

 اجمللس سأأأأأأأأأُيعلم املكتب  ن املشأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ملكتب ارقمنوين املسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأمر  كدئ  - 87
 خطة رتنفيم رميسًيم حمورًا بمعتبمرو املؤسسة موارد إدارة نظم  إدخمل بش ن  عممره يف احملمث بمرتقد  ارتنفيمي
 ارمصد ئتعزيز ئمتكمملة ابتكمرية حلول إ  اروصول هبد ؛ 2021-2018 رلفرتة، االسرتاتيجية املكتب
  ارم مبة مر كجزء  ارتقمريم ئإعداد اآلين
 ئصأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم بمنممج تقمريم بشأأأأ ن 2018/3 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاعتمد - 88
 جملس توصأأأأأأأأأأأأيمت تنفيم تنم ش اريت، املشأأأأأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ئمكتب رلسأأأأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم

  2016 رعم  املتحدة األمم حسمبمت مماجعي
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3


E/2018/35 
 

 

31/140 19-02884 

 

 الجزء الثاني  
 2018السنوية لعام  الدورة  
 نيويورك في المتحدة األمم بمقر المعقودة  
 2018 يونيه/حزيرا  8 إلى 4 من الفترة في  
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 التنظيمية المسائل - أوال 
 ئمكتب رلسأأأأأكمن املتحدة األمم ئصأأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم رربنممج ارتنفيمي اجمللس عقد - 1

 مر ارفرتة يف، نيويورك يف املتحدة األمم مبقم 2018 رعم  ارسأأأأأنوية دئرته املشأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم
   2018 يونيه/حزيمان 8 إ  4
 2018ئ  م اجمللس ارتنفيأأأأأأمي جأأأأأأدئل األعمأأأأأأمل ئخطأأأأأأة ارعمأأأأأأل رأأأأأأدئرتأأأأأأه ارسأأأأأأأأأأأأأأأنويأأأأأأة رعأأأأأأم   - 2
(DP/2018/L.2ئاعتمد تقميم اردئرة ارعمدية ،)   2018األئ  رعم (DP/2018/8  ) 
يف اروقيقأأأأأة  2018ئتمد ارقمارات اريت اختأأأأأم أأأأأم اجمللس ارتنفيأأأأأمي يف ارأأأأأدئرة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنويأأأأأة رعأأأأأم   - 3

DP/2018/18مجلس ارتنفيأأأأأأمي ئيف نظأأأأأأم  اروقأأأأأأمم  ارممسيأأأأأأة ، ئ ي متأأأأأأمحأأأأأأة على املو ع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبكي رل
 املتحدة  رألمم

 رلمجلس املقبلة رلدئرات ارتميل ارزمين اجلدئل على 2018/15 ارقمار يف ارتنفيمي اجمللس ئئاف  - 4
 :2018 عم  يف ارتنفيمي
  2018 سبتمرب/ يلول 7 إ  4 رم :2018 رعم  ارثمنية ارعمدية اردئرة 

  
 اإلنمائي المتحدة األمم ببرنامج المتعلق الجزء  

 البرنامج لمدير السنوي والتقرير البرنامج مدير بيا  - ثانيا 
 ارعممل يف  مملة تغريات فيه حتدث ئ   يف يعقد اجمللس اجتممع  ن بيمنه يف ارربنممج مديم  كد - 5

 اريت ئارنتممج اإمنممي املتحدة األمم رربنممج ارمميسأأية ارعمل جممالت على ئركز  املتحدة األمم صأأعيد ئعلى
: ئ ي، املتحأأأأدة األمم تواجأأأأه اريت ارتأأأأمريأأأأة ارعأأأأممليأأأأة ارتحأأأأديأأأأمت إ  ئ شأأأأأأأأأأأأأأأأأأمر  2017 عأأأأم  يف حتققأأأأ 

؛ املنمخ تغري )د(؛ املسأأأأأأأتمم ارفقم )ج(؛ املسأأأأأأأمئاة رعد  ارشأأأأأأأديد ارتفم م )ب(؛ ارمابعة ارصأأأأأأأنمعية ارثورة ) (
 املسأأأأتدامة ارتنمية ئ  دا  2030 رعم  املسأأأأتدامة ارتنمية خطة ئمتثل  ئارتشأأأأمد ئاهلشأأأأمشأأأأة ارنزاعمت )ه(

 اإمنممي ارربنممج ئسأأأأيعمل  معقد مشأأأأهد يف اإمنممي ئارربنممج املتحدة األمم به سأأأأتسأأأأرتشأأأأد ارمي اإطمر
 حنو املسأأأأأأأأأأأأأمرات رتحديد ارفقم على ئارقضأأأأأأأأأأأأأمء اإدارة جممل يف خربته بمسأأأأأأأأأأأأأتخدا  ئارشأأأأأأأأأأأأأمكمء اربلدان مع

 ارعمل ئالية اإمنممي املتحدة األمم بمنممج 2021-2018 رلفرتة االسأأأرتاتيجية اخلطة ئتعطي  االسأأأتدامة
 املتحدة األمم صندئق مع بمرتعمئن، ارقطمي رلطلب استجمبةً  بصمته حتمل اريت اإمنممية احللول خالل مر

مر خالل ارفصأأل املشأأرتك  ئعم  مديم ارربنممج تقميمو  ،رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة ئاريونيسأأم رلسأأكمن
(، DP/2018/10) 2021-2018ئارتقد  احملمث بشأأأأ ن اخلطة االسأأأأرتاتيجية رلفرتة  2017عر نتممج عم  

 2017ارتفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأأأة رعأأأأم  ئتقميم بمنأأأأممج األمم املتحأأأأدة اإمنأأأأممي بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأمت ئحأأأأدة 
(DP/2018/10/Add.1( ئاملمف  اإحصممي )DP/2018/10/Add.2)  
 تنفيم نسأأأأأأأأأأأأأأأبة  على بتحقي ، 2017 عم  يف  ويمً   داءً  اإمنممي املتحدة األمم بمنممج  ظهم ئ د - 6

 على ممتبة ئ على، بتحفظمت مشأأأأأفوعة غري رلحسأأأأأمبمت ئمماجعة، اإدارية رلكفمءة ئحتسأأأأأينمت، مسأأأأأجلة
  املعونة ربيمنمت ئفقم، اململ مقمبل ارقيمة حيث مر ارشأأأأأأأأأأأمكمء بني األئ  ئاملمتبة، املعونة شأأأأأأأأأأأفمفية مؤشأأأأأأأأأأأم

 األسمسية( )غري املوارد اختالل استممار جمنب إ  منخفضم ظل ارعمدية رلموارد األسمسي ارتمويل  ن غري
  االستدامة ئمواصلة ارتنفيم مسؤئرية على خطرية آقمرا ذرك ئرتب، املممة يف 87 إ  13 بنسبة، األخمى

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/8
https://undocs.org/ar/DP/2018/18
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/15
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/15
https://undocs.org/ar/DP/2018/10
https://undocs.org/ar/DP/2018/10/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/10/Add.2
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 مببمدرات اإمنممي ارربنممج ئاضأأأطلع  رميسأأأية ب  ية ارسأأأنوات املتعددة األسأأأمسأأأية املسأأأم مت اتسأأأم  ئرما
؛ رألعممل منوذجه ئتمشأأأأأأأيد تبسأأأأأأأي  ذرك ئمشل  االسأأأأأأأرتاتيجية خطته مع رألعممل ئمنوذجه بمنمجمه ملواءمة
 ممف  ئإنشأأأأأأمء؛ املشأأأأأأمريع إدارة ارتوجيهية مبمدمه ئتنقيح؛ ئارعمليمت ئاإدارة ئارربامج ارسأأأأأأيمسأأأأأأمت ئتعزيز

 احلفمث مشأأأأأأأمئع ئإطالق؛ اخلمص رلقطمع جديدة اسأأأأأأأرتاتيجية ئتصأأأأأأأميم؛ رالبتكمر جديد  طمي اسأأأأأأأتثممر
 اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن بمث ئ د  املؤقم ئاالسأأأتثممر اإسأأأالمي رلتمويل ارعمملي ئاملنرب، T ئاملشأأأمئع

 ارتعمئن يف االخنماا عر تقميبم ارقطمية املكمتب مجيع ئ بلغ ، املبمدرات تلك يف املواضأأأأأأأأأأأأأأأيع   م بني مر
 األمم مكتب ئدعم اسأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأمفة اإمنممي ارربنممج صأأأأأأأأأألئسأأأأأأأأأأيوا  ارثالقي ئارتعمئن اجلنوب بلدان بني فيمم

  اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة
 تنظيم إعمدة بشأأأأأأأأأ ن 72/279 ارطمو  ارعممة اجلمعية  مار اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ئيتبى - 7

 اريت ارتنفيمية رألنشأأأطة سأأأنوات  ربع كل  جيمي ارمي االسأأأتعما  سأأأيمق يف اإمنممية املتحدة األمم منظومة
، املقيم املنسأأأأأأأ  رنظم  كقيم  عممم 40 مر  كثم ئبعد  ارتنمية  جل مر املتحدة األمم منظومة هبم تضأأأأأأأطلع
 إ  اإمنممي ارربنممج مر ارنظم  انتقمل رتيسأأأأأأأأأري االنتقمرية رإلدارة فميقم اإمنممي املتحدة األمم بمنممج  نشأأأأأأأأأ 
 دعم ئسأأأأأأأأأأيبقى  االسأأأأأأأأأأرتاتيجية خطته تنفيم يف ارزخم تواصأأأأأأأأأأل ضأأأأأأأأأأممن مع، املتحدة رألمم ارعممة األممنة
 األئرويمت ضأمر اإمنممي ارربنممج يف اجلنسأني تكمفؤ ئي يت  كبرياً   املقيمني املنسأقني رنظم  اإمنممي ارربنممج
 مسأأأأأأأأأأأتوى على   ل ارعدد  ما كمن  ئإن، ارنسأأأأأأأأأأأمء مر اإمنممي ارربنممج موظفي نصأأأأأأأأأأأم مر ئ كثم  ارعليم
 ئ د  ارعممة ئاخلربة ارتقد  ئفمص ارتمكني حيث مر  مممة تزال ال اجلنسأأأأأأأني بني ئارفجوات  ارعليم اإدارة
، 2021-2018 رلفرتة اجلنسأأأأأأأأأأأأأأني رتكمفؤ جديدة اسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ئاف 

ارتغيري ارثقميف يف املنظمة مر خالل خمرطة طمي  شأأأمملة، متشأأأيم مع اسأأأرتاتيجية تكمفؤ   د  إ  دفع عجلة
اجلنسأأأأأأأني على نطمق املنظومة  ئاملنظمة ملتزمة بعد  ارتسأأأأأأأممح إطال مً إثاء االسأأأأأأأتغالل ئاالنتهمك اجلنسأأأأأأأيني 

 ة ئارشفمفية ئارتحمش اجلنسي، كمم اهنم ملتزمة بمرتقييم ئمماجعة احلسمبمت ئاألخال يمت ئاملسمءر
 األمم بمنممج رتوجيه ارربنممج مديم رقيمدة ارقوي دعمهم عر اجمللس يف عمومم األعضأأأأأمء ئ عمب - 8

 يف اإمنأأأممي ارربنأأأممج  حمثو ارأأأمي بأأأمرتقأأأد  ئرحبوا  املتحأأأدة األمم إصأأأأأأأأأأأأأأأال  تنفيأأأم يف اإمنأأأممي املتحأأأدة
 عر ئ عمبوا  اجمللس مع رلعمل املقرتحة ارعمل ئخطة، ارصأأأأأأأأأأأأأأأمود على ارقدرة ببنمء ئبمرتزامه، 2017 عم 

 على معم املتحدة األمم مؤسسمت عمل إ  يتطلعون ئ م، 72/279 ارعممة اجلمعية رقمار ارقوي دعمهم
 صأأأأأأأأأأأأأأأميم يف ئكأأمنأأ   املنظومأأة نطأأمق على املتكأأممأأل اإجنأأمث خالل مر تنفيأأمو  جأأل مر اسأأأأأأأأأأأأأأأتبأأم ي حنو

 املنظومة نطأمق على هنج ئاتبأمع، احلوكمأة  يأمكأل ئتعزيز، ارو أميأة على اررتكيز إ  احلأمجأة اإصأأأأأأأأأأأأأأأالحأمت
 األمم جمموعة يف رميسأأأأأأأي دئر اإمنممي املتحدة األمم ئرربنممج  ارفقم حلقة ئكسأأأأأأأم ارسأأأأأأأال  على رلحفمظ
تدامة رلتنمية املتحدة   اإمنممية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعمدة ارعم  رألمني االنتقميل ئارفمي  املسأأأأأأأأأأأأأأأ
 املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني نظأأأم   أأأديأأأد عمليأأأة تعزيز إطأأأمر يف  وي  طمي ئجود على اإبقأأأمء اإمنأأأممي رلربنأأأممج ئينبغي
 ئئجه   ارنسبية مزايم م إ  استنمدا،  نشطتهم على اررتكيز إ  املنظمة حتتمج، نفسه ارو   ئيف  املقيمني
 جمميل يف سأأأأأأأأأأأأأأأيمم ئال، ئاليته نطمق خمرج ب نشأأأأأأأأأأأأأأأطة ارقيم   قنمء احلمر رتوخي اإمنممي ارربنممج إ  دعوة

  ئاألمر ارسال 
 ارقيم  على اإمنممي ئارربنممج املتحدة األمم مؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأمت مجيع اروفود مر جمموعة ئشأأأأأأأأأأأأأجع  - 9
 كممل  إتمحة )ب(؛ ارتنفيم خط  ئئضأأأأأأأأأع 72/279 ارقمار مع االسأأأأأأأأأرتاتيجية اخلط  مواءمة ) (: يلي مبم

 اسأأرتاتيجية ئقيقة ئضأأع )ج(؛ املقيمني املنسأأقني نظم   جل مر املوسأأعة ارتكمريم تقمسأأم آلرية املسأأم مت
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 على بمرنتممج اإبالغ تعزيز إ  ارمامية ئاخلط  ئارتعمئنية ارنسأأأأأأأأأأأأأأأبية املزايم على تنص املنظومة نطمق على
 املسأأأأأأأأأأأأأأتوى على، اجلديد ارنهج آقمر اسأأأأأأأأأأأأأأتعما  )د(؛ املسأأأأأأأأأأأأأأتقل رلتقييم ئحدة خالل مر املنظومة نطمق

 ارربنأأممج  عمأأمل منوذج على احملتملأأة آقأأمرو عر تقميم ئتقأأدمي، املتحأأدة األمم ملنظومأأة بأأمرنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأة، ارقطمي
 ئشأأددت  املشأأرتكة ارعمل ئإجماءات املشأأرتكة ارعمل  ممكر إ  بسأأمعة االنتقمل )ه(؛ اجمللس إ  اإمنممي
  ئارشفمفية املسمءرة ثيمدة   ية على اجملموعة

 اروطنية ارسأأأأأأأيمسأأأأأأأمت ردعمه اإمنممي املتحدة األمم بمنممج على اروفود مر  خمى جمموعة ئ قن  - 10
 ارربنأأممج  ن على ددتئشأأأأأأأأأأأأأأأأ  اروطنيأأة رلملكيأأة ئفقأأم، األ أأدا  ئحتقي  ارتنميأأة  جأأل مر ارقأأدرات ئبنأأمء

 2030 عم  خطة ئتتطلب  كمرك  يبقى ئسو ، اإمنممية املتحدة األمم منظومة صميم يف يوجد اإمنممي
 ارفقم على ارقضأأأأأمء يف املتمثل ارمميسأأأأأي اهلد  مع، اجلممعي ئارعمل املسأأأأأتدامة رلتنمية متكممل هنج اتبمع
 خالل مر 2030 عم  خطة تنفيم يف رميسأأأأأأأأأأأأأأأي دئر اإمنممي املتحدة األمم ئرربنممج  األبعمد مجيع على
 عمله ينسأأ   ن اإمنممي املتحدة األمم رربنممج ئينبغي  2021-2018 رلفرتة االسأأرتاتيجية ئخطته ئاليته

 ارسأيم مت يالمم حنو على ارسأال  ئبنمء اإنسأمنية املسأمعدات جمميل يف ارعمملة ارفمعلة اجلهمت مع اإمنممي
  72/279 ارعممة اجلمعية ئ مار 2016 رعم  سأأنوات  ربع كل  جيمي ارمي االسأأتعما  مع متشأأيم، احملددة

 رلتعمئن املتحدة األمم مكتب ئدئر اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن ارقوي دعمهم على اجملموعة ئ كدت
   اجلنوب بلدان بني فيمم
 ضأأعيفة تزال ال اريت، منوا اربلدان   ل تواجه اريت ارتحديمت إ  االنتبمو اروفود مر جمموعة ئرفت  - 11

 ارربنممج اجملموعة ئحث   املعجلة ارتنمية مر ارمغم على، ئارتشأأأأأأأأأأأأمد ارطبيعية ئاركوارث ارنزاعمت بسأأأأأأأأأأأأبب
 بمنأأممج يف احملأأددة األئرويأأة ذات اجملأأمالت إ  منوا اربلأأدان   أأل يف ئاملهأأمرات ارربامج توجيأأه على اإمنأأممي
 ارفقم على رلقضأأأأمء سأأأأيمم ئال، اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املقد  اردعم خالل ئمر، إسأأأأطنبول عمل

  املسأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  ربعض تنفيم م يف املت خمة اربلدان ئردعم، رال تصأأأأأأأمدات  يكلي حتول ئحتقي 
 اربلدان أل ل بمرنسبة، احلممسة األ ية على اجملموعة شددت، 72/279 رلقمار اركممل ت ييد م إ  ئمشرية

 بني فيمم ئارتنسأأأأأي  اإمنممية األنشأأأأأطة بسأأأأأري اإمنممية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعمدة إخالل رعد ، منواً 
   املتحدة األمم مؤسسمت

 سأأأأأمرمل اردعم تقدمي مواصأأأأألة إ  اإمنممي ارربنممج ارنممية ارصأأأأأغرية اجلزرية اردئل مر ئفود ئدع  - 12
  ن ئينبغي  املنمخ تغري  مو اربمرغة ئ شأأأأأأأأأأمشأأأأأأأأأأتهم، ارفميدة اربلدان تلك حتديمت معمجلة  جل مر، سأأأأأأأأأأمموا
 ئاملقد ، اإمنممي املتحدة األمم بمنممج ئمر اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن إطمر يف املقد  اردعم يضأأأطلع

 يف ارتنمية رتحديمت ارتصأأأأأأأأدي يف ممكزي بدئر، اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم مكتب إ 
 إ  72/279 ارعممة اجلمعية  مار يف اروارد طلبهم ت كيد اروفود ئكمرت  ارنممية ارصأأأأأأأأأأأأأأأغرية اجلزرية اردئل
 اجلزرية رلدئل اخلدممت تقد  اريت األ طمر املتعددة املكمتب رتشأأأكيالت اسأأأتعماضأأأم جيمي ب ن ارعم  األمني

 إثاء مكثم هنج اتبمع يؤدي  ن ئميكر  اإمنممية ئخدمم م املوارد مر ئاحتيمجم م ئ درا م، ارنممية ارصأأأأغرية
  ارربامج حنو توجه ارتكمريم يف ئفورات إ  املكمتب

 املوارد بني ارتواثن يف االختالل اسأأأأأأأأأأأأأأأتممار إثاء اربأأمرغ  لقهأأم عر عأأممأأة بصأأأأأأأأأأأأأأأفأأة اروفود ئ عمبأأ  - 13
 ارتنبؤ ميكر ئارمي ارسنوات ئاملتعدد املخصص غري ارتمويل   ية على ئشددت  األسمسية غري/األسمسية

 تطبيع حنو ا مو  ي ئرفضأأأأأأأأأ ، بواليته اروفمء مر اإمنممي ارربنممج متكر رضأأأأأأأأأممن األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية رلموارد به
 مواصلة على اإمنممي ارربنممج ئشجع   األسمسية ارتمويل  معدة بوصفهم األسمسية غري املوارد استخدا 
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 حوارو إ  اسأأأأتنمدا، االبتكمرية ارشأأأأماكمت ئاسأأأأتكشأأأأم  ره املمحنة اجلهمت  معدة رتوسأأأأيع ئاآلريمت احلوافز
 اإمنممية رلمسأمعدة بمرتزامم م اروفمء إ  األعضأمء اردئل اروفود مر جمموعة ئدع   بمرتمويل املتعل  املنظم
 تكون  ن ينبغي، ارربامج مر املسأأأتفيدة اربلدان طلب على بنمء احمللية املوارد تعبئة  ن إ  ئ شأأأمرت، ارممسية
 األسأأأأمسأأأأية املوارد إ  االفتقمر  ن على ئشأأأأددت  ئنوعم كمم  ارتمويل كفمية  رضأأأأممن، بديال ئريس، تكملة
 املتعلقأأأة اجمللس منأأأم شأأأأأأأأأأأأأأأأأمت مواصأأأأأأأأأأأأأأألأأأة إ  دعوة ئصأأأأأأأأأأأأأأأأأدرت  املتحأأأدة األمم إصأأأأأأأأأأأأأأأال  عمليأأأة يهأأأدد

  ارتكمريم بمسرتداد
 ئاالنتهمك رالسأأأأأأأأأتغالل ارتصأأأأأأأأأدي إ  ارمامية اإمنممي ارربنممج بإجماءات اجمللس  عضأأأأأأأأأمء ئرحب - 14

، اإبالغ تعزيز هبد  رلسأأأأأأيمسأأأأأأمت إطمرو تنقيح خالل مر ارعمل مكمن يف اجلنسأأأأأأي ئارتحمش اجلنسأأأأأأيني
 دعمهم عر اروفود ئ عمب   اجلنسأأأأأأأي بمرتحمش تُعى عمل فم ة إنشأأأأأأأمء ئعرب، ئارتوعية ئارو مية، ئاملسأأأأأأأمءرة

، 2021-2018 رلفرتة اجلنسأأأني بني رلمسأأأمئاة اإمنممي املتحدة األمم رربنممج املقبلة رالسأأأرتاتيجية ارقوي
  املسأأأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية حتقي  مسأأأأأأأأأأأأأمعي مر يتجز  ال جزءاً  بمعتبمر م، اإنسأأأأأأأأأأأأأمن حقوق على ارقممم ئرلنهج

، 2017 رلعم  ارنتممج بشأأأأأأأ ن احملمث ارتقد  عر منفصأأأأأأأالً  حتديثمً  يقد  مل اإمنممي ارربنممج  ن الحظ  ئإذ
 األمم بمنممج اسأأأأأأأأرتاتيجية تنفيم بشأأأأأأأأ ن اجمللس إ  ارسأأأأأأأأنوية ارتقمريم تقدمي   ية على جمددا اروفود  كدت
  فصمعداً  اآلن مر، 2021-2018 رلفرتة، اجلنسني بني رلمسمئاة اإمنممي املتحدة

 نسأأأأأأبة تقمرب اإمنممي ارربنممج يف اجلنسأأأأأأني بني املسأأأأأأمئاة  ن ارربنممج مديم  بمث، ذرك على ئردا - 15
  ئارعمليمت ارربامج يف اجلنسأأأمين املنظور مماعمة تعميم يف مسأأأتمم ارربنممج ئ ن، 2018 رعم  املممة يف 50

، ارسأأنوي تقميمو يف اجلنسأأمنية ارشأأؤئن جممل يف اإبالغ  دمج اإمنممي ارربنممج  ن إ  ارربنممج مديم ئ شأأمر
 اردئرة يف 2021-2018 رلفرتة اجلنسأأأأأأني بني رلمسأأأأأأمئاة اسأأأأأأرتاتيجيته سأأأأأأيقد  اإمنممي ارربنممج  ن ئ كد
 اردئل ئمسأأأأأمعدة سأأأأأمموا مبسأأأأأمر زممملت اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يزال ئال  2018 رعم  ارثمنية ارعمدية
 يف ارنممية ارصأأأأأأأغرية اجلزرية رلدئل دئالر مليون 200 على يزيد مم خصأأأأأأأص ئ د، ارنممية ارصأأأأأأأغرية اجلزرية

 ارفصأأأأأأأأأل بتنفيم ملتز  اإمنممي ئارربنممج  اردئل رتلك األئروية ذات عشأأأأأأأأأم اخلمسأأأأأأأأأة املواضأأأأأأأأأيعية اجملمالت
 رلموارد ارتمويل اجتماب يزال ئال  احملمث ارتقد  عر اجمللس ئبإبالغ، االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية رلخط  املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك
 األمم ئمؤسسمت، املمحنة اربلدان تطلعمت مواءمة إ  احلمجة إ  جزميم ذرك ئيعزى، حتديم ميثل األسمسية
  األطما  ئتعددية اإمنممي ارتمويل بشأأأأأأ ن رلشأأأأأأكوك ئارتصأأأأأأدي، ارربامج مر املسأأأأأأتفيدة ئاربلدان املتحدة
 اروسيلة ارسيمسميت ئاردعم ئارتسميع ارتعميم هنج ميثل، املنظومة نطمق على رالتسمق تكمملية  وة ئبوصفه

 بكفمرة اإمنممي ارربنممج ئيلتز   اروطنية اإمنممية اخلط  يف املسأأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  إدممج األسأأأأأأأأمسأأأأأأأأية
  اإمنممي املتحدة األمم بمنممج عر املقيم املنسأأأ  نظم  ئفصأأأل 72/279 ارقمار تنفيم يف ارسأأألس االنتقمل

 نظم  عر مسأأأأأأأأأأأأأأأؤئالً  اإمنممي ارربنممج يعد مل، اإصأأأأأأأأأأأأأأأال  إطمر يف اجلديدة احلوكمة  واعد حبكم  نه بيد
 اجملمالت على اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يتعدَّ  مل، ئارو مية بمرسأأأأأأأأأأأأأال  يتعل  ئفيمم  املقيمني املنسأأأأأأأأأأأأأقني
 ارربنممج ئيواصأأأأأأل  اإمنممية ئاليته يف ارماسأأأأأأ  ارعمل يف شأأأأأأمرك بل، األمر جملس مر تكليم هبم ارصأأأأأأمدر
 ارقطمي املسأأتوى على املوظفني متكني إ  ئيسأأعى، ئارفكم االبتكمر جممل يف ارطليعي بدئرو ارقيم  اإمنممي
  املبتكمة احللول رتنفيم
 ارربنممج  ن إ ، اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يف ارربامج ئدعم ارسأأيمسأأمت مكتب مديم ئ شأأمر - 16

 إ  رألرفية اإمنممية األ دا  مر االنتقمل تيسأأأري بغية ارعممة بسأأأيمسأأأمته املتعلقة املهم  مبواءمة يقو  اإمنممي
 ذات اربلدان ئألن  اإمنممية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعمدة مع ئبمرتكيم، املسأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا 
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 على اإمنأأممي ارربنأأممج يعمأأل، ارتنميأأة ئفعأأمريأأة ارربامج إجنأأمث مر مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى  على حتتأأل األ م االبتكأأمرات
   دا  بتنفيم رلتعجيل االبتكمر جممل يف ره ارتمبعة “ارتميز مماكز” ئئصأأأأأأأأأل االبتكمر  وة مر االسأأأأأأأأأتفمدة

   ارقطمي املستوى على املستدامة ارتنمية   دا  منصمت خالل مر املستدامة ارتنمية
 يف حتقق  اريت ارنتممج عر ارربنممج مديم بتقميم املتعل  2018/5 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 17
  2021-2018 رلفرتة االسرتاتيجية اخلطة بش ن احملمث ئارتقد  2017 عم 
  

 الجنوب بلدا  بين التعاو  - ثالثا 
 رلتعمئن املتحأدة األمم مكتأب ئمأديم اجلنوب بلأدان بني فيمأم رلتعأمئن ارعأم  األمني مبعوث  أد  - 18
 رلفرتة اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم ملكتب االسأأأأأأرتاتيجي اإطمرَ ، اجلنوب بلدان بني فيمم

2018-2021 (DP/CF/SSC/6)  
 بلدان بني فيمم رلتعمئن ارقوي دعمهم عر ئ عمبوا، االسأأأأرتاتيجي بمإطمر اجمللس  عضأأأأمء ئرحب - 19

 ارتنميأأأة   أأأدا  ئحتقي  2030 عأأأم  خطأأأة رتنفيأأأم األ يأأأة بأأأمرغ  مما بأأأمعتبأأأمرو ارثالقي ئارتعأأأمئن اجلنوب
 بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم مكتب به يضأأأأأأأأأأأأأأطلع ارمي املمكزي اردئر على ئ كدئا  املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة

 بني فيمم ارتعمئن ئتعميم ئتنسأأأأأأأأي  تعزيز يف ارشأأأأأأأأمكمء ئبني اإمنممية املتحدة األمم منظومة إطمر يف اجلنوب
   به املنوطة رلوالية ئفقم ارثالقي ئارتعمئن اجلنوب بلدان
 اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن مر االسأأأأأأأأأأأأأأأتفمدة على اإطمر برتكيز اروفود مر جمموعة ئرحب  - 20

 ئبنمء، املسأأأأأأأأأأأأأأأمئاة عد   ئجه مر ئاحلد، ارفقم على رلقضأأأأأأأأأأأأأأأمء األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء اردئل دعم يف ارثالقي ئارتعمئن
 تعزيز على يسأأأأأأأأمعد اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن  ن تالحظ ئ ي، اروفود جمموعة ئشأأأأأأأأددت  ارقدرات
 ريس اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن  ن على، املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية   دا  حتقي   جل مر اردئيل ارتعمئن
 ارمي رإلطمر تقديم م عر اجملموعة ئ عمب   ره مكمل  و ئإمنم، ئاجلنوب ارشأأأأأأممل بني ارتعمئن عر بديال

 اخلتأأمميأأة نريئيب ئقيقأأة يف عليأأه املنصأأأأأأأأأأأأأأأوص ارنحو على، اجلنوب بلأأدان بني فيمأأم ارتعأأمئن مبأأمدئ يعكس
 اجلمعية  مار) اجلنوب بلدان بني فيمم بمرتعمئن املعين املسأأأأأأأأأأأأأأتوى ارمفيع املتحدة األمم مؤمتم عر ارصأأأأأأأأأأأأأأمدرة

  ن عليهم اجلنوب بلدان  ن ئ كدت، ارعممة ارسيمسمت ئئقمم  ارعممة اجلمعية ئ مارات، (64/222 ارعممة
، ئاملسأأمئاة، اروطنية ئامللكية، اروطنية ارسأأيمدة احرتا  مبمدئ مع يتممشأأى مبم، بينهم فيمم ارتعمئن خطة تضأأع
 عر اجملموعة ئ عمب   املتبمدرة املنفعة ئحتقي ، ارداخلية ارشأأأأأأأؤئن يف ارتدخل ئعد ، ارشأأأأأأأمئا فم  ئعد 

 إمكمنية ثيمدة ئيتيح اروطنية ارسيمسمت بش ن ارنممية اربلدان بني احلوار ئيوجه يدعم اإطمر ركون تقديم م
 رلتعمئن املتحدة األمم مكتب تعزيز إ  ئدع   اإمنممية ئاحللول املممرسأأأمت ئ فضأأأل املعمر  إ  اروصأأأول

   بواليته رلوفمء اجلنوب بلدان بني فيمم
 توفري على املسأأأأأأأأأأأأأأأمعدة يف اجلنوب بلدان بني فيمم ارتعمئن دئر اروفود مر  خمى جمموعة ئ بمثت - 21

 بتمويل االنتقمل  جل مر املصأأأأأأأألحة  صأأأأأأأأحمب املتعددة ارشأأأأأأأأماكمت ئتكوير، املواتية اربيئة ئ يئة، ارتمويل
 اإمنممي ارتعمئن مر كال   ن اخلتممية نريئيب ئقيقة  بمثت ئ د   على مستويمت إ  املستدامة ارتنمية   دا 

 املسأأمءرة ثيمدة خالل مر ارتنمية فعمرية تعزيز إ  يسأأعى ارتقليدي اإمنممي ئارتعمئن اجلنوب بلدان بني فيمم
 يسأهم املصألحة  صأحمب متعدد هنج ئاعتممد، اإمنممية ارربامج مع األنشأطة ئتنسأي ، املتبمدرتني ئارشأفمفية

 نوعي بني اجلمع خالره مر  مكر ارمي اإطمر األ دا  ئ تمح   اروطنية اإمنممية ارتحديمت مواجهة يف

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
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 مكتب مليزانية احلممية ئفم، املضأأأأأأأأأأيفة اجلهة بوصأأأأأأأأأأفه، اإمنممي ارربنممج  ن اروفود جمموعة ئ بمثت  ارتعمئن
 إعداد عر تفمصأأأأأأأيل اجملموعة ئطلب   ارتقشأأأأأأأم تدابري مر اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم
 ئارم مبة احلسمبمت مماجعة ئمهم ؛ ارسنوي تقميمو ئإصدار؛ بمملكتب ئارنتممج ئارتقييم ئارمصد امليزانية تقمريم

 جبهود اجملموعأأة   مت ئإذ  اإمنأأممي املتحأأدة األمم رربنأأممج ارشأأأأأأأأأأأأأأأفأأمفيأأة متطلبأأمت مع  عمأأمرأأه ئمواءمأأة؛ بأأه
   ية على شأأأأددت، األموال مجع ئ نشأأأأطة احلسأأأأمبمت مماجعة يف ارقصأأأأور  ئجه معمجلة إ  ارمامية املكتب

 ذرك عر مسأأأتكملة معلوممت ئتقدمي، املكتب إ  اردعم ئتقدمي اإشأأأما  مبممرسأأأة اإمنممي ارربنممج  يم 
  اجمللس إ 
 بمرتعمئن املعنية املسأأأأأأأأأأأأأأتوى ارمفيعة ئارلجنة ارعممة اجلمعية  يم  املكتب مديم  بمث، ذرك على ئردا - 22
، عينية مسأأأأأأأأأأأأأأأم مت  ئ، امليزانية عر خمرجة موارد تقدمي إ  األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء اردئل بدعوة اجلنوب بلدان فيمم
 رلمكتب فيه ينبغي ارمي ارتو ي  حيدد  ن عليه تعنيَّ  اجمللس  ن إ  ئ شأأأمر  املكتب إ  موظفني إعمرة  ئ
 بمرشأأأأأأأأأأفمفية ملتز  املكتب  ن ئإ ؛ ئارتقييم ئارمصأأأأأأأأأأد امليزانية مسأأأأأأأأأأتوى على نتممج مر حققه عمم يبلغ  ن

 بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم مكتب ئتعمئن  2019 عم  يف 2018 رعم  ارسنوي تقميمو إصدار ئيعتز 
 ارس  توصيمته ئنفم، اإمنممي املتحدة األمم رربنممج ارتمبع ئارتحقيقمت املماجعة مكتب مع اجلنوب بلدان
 رلتعمئن املتحدة األمم مكتب ئعمل  اجململ  ما يف اإمنممي رلربنممج املؤسأأأسأأأية بمملممرسأأأمت ئارتز ، عشأأأمة
 خطة ئنفأم، اإمنأممي املتحأدة األمم رربنأممج ارتأمبع املسأأأأأأأأأأأأأأأتقأل ارتقييم مكتأب مع اجلنوب بلأدان بني فيمأم

 رلفرتة اجلديدة ارتقييم خطة تنفيم على املكتب ئعكم؛ 2017-2014، ارسمبقة بمردئرة اخلمصة ارتقييم
 مكتب يف ارتقييم نتممج  نبشأأأأأأ ا رتاحمت تقدمي إ  اجمللس  عضأأأأأأمء املكتب مديم ئدعم  2018-2021
 املكتب ئ بلغ  اإنرتن  شأأأأأأبكة على اإركرتئنية بوابته على اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم
 بمرتعمئن املعنية املسأأأأأأأأأتوى ارمفيعة ئارلجنة، ارعم  رألمني ارسأأأأأأأأأنوي ارتقميم خالل مر، ارعممة اجلمعية  يضأأأأأأأأأم
 املكتب ئعمَّ   سأأأأأأأأأأأأأأأنتني كل  يقد  ارمي اإمنممي ارربنممج مديم تقميم خالل مر، اجلنوب بلدان بني فيمم

 منصأأة ئتصأأميم املنظومة نطمق على اسأأرتاتيجية ئضأأع يف سأأيمم ئال، املتحدة األمم مؤسأأسأأمت مع شأأماكته
 املكتب تعزيز بش ن األعضمء اردئل توصيمت إ  يتطلع إنه ئ مل  اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن مشرتكة

  2019 عم  يف عقدو املقمر اجلنوب بلدان بني فيمم بمرتعمئن املعين ارثمين املستوى ارمفيع املؤمتم يف
، اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم ملكتب االسرتاتيجي بمإطمر علمم اجمللس ئ حما - 23
  2021-2018 رلفرتة

  
 البشرية التنمية تقرير - رابعا 

 املتعلقة املشأأأمئرات بشأأأ ن املسأأأتجدات آخم على اجمللس اربشأأأمية ارتنمية تقميم مكتب مديم  طلع - 24
 اجلمعية رقمار ئفقأم، 2018 ئ 2017 عأممي يف احملأمفأل خمتلم مع عقأدت اريت اربشأأأأأأأأأأأأأأأميأة ارتنميأة بتقميم
   57/264 ارعممة
  اربند  ما على رلتعلي  اجمللس  عضمء مر  ي يتدخل ئمل - 25
   اربشمية ارتنمية بتقميم املتعلقة املشمئرات بش ن املستجدات بآخم علمم ارتنفيمي اجمللس ئ حما - 26
  

https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
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 الصلة ذات والمسائل القطرية البرامج - خامسا 
 ئمتديدات ارقطمية ارربامج ئقمم  عر عممة حملة اإمنممي املتحدة األمم رربنممج املعمئن املديم  د  - 27

 ارربامج ئقأأأمم  بأأأدئرو ألفميقيأأأم اإ ليمي املكتأأأب مأأأديم نأأأممأأأب ئ أأأد   إ مار أأأم اجمللس إ  ارقطميأأأة ارربامج
   ئمالئي، ئكينيم، رئاندا مر ركل ارقطمية

 ئمجهورية، رسأأأأأأأأأأأأرياريون ارقطمية رلربامج ئاحد عم  ملدة األئ  ارتمديدات يف  يضأأأأأأأأأأأأم اجمللس ئنظم - 28
  ارسورية ارعمبية رلجمهورية ارقطمي رلربنممج ئاحد عم  ملدة ارثمين ارتمديد عر فضال، ئاركوي ، اركونغو

، ئقيقة ارربنممج ارقطمي ركينيم 2014/7ئإقم املنم شأأأأأأأأأأمت، اعتمد اجمللس ارتنفيمي، ئفقم رقمارو  - 29
(DP/DCP/KEN/3( ئئقيقأأأة ارربنأأأممج ارقطمي ملالئي ،)DP/DCP/MWI/3 ئئقيقأأأة ارربنأأأممج ارقطمي ،)

 ( DP/DCP/RWA/2رمئاندا )
م ارتنفيأأأمي اجمللس مائ حأأأ - 30  مر ركأأأل ارُقطميأأأة رلربامج ئاحأأأد عأأأم  ملأأأدة األئ  بأأأمرتمأأأديأأأدات علمأأأً

  DP/2018/11 اروقيقة يف اروارد ارنحو على، ئسرياريون، اركونغو ئمجهورية، اركوي 
 ارعمبيأة رلجمهوريأأة ارقطمي رلربنأأممج ئاحأأد عأأم  ملأأدة ارثأأمين ارتمأأديأأد على ارتنفيأأمي اجمللس ئئاف  - 31

  DP/2018/11 اروقيقة يف اروارد ارنحو على، ارسورية
  

  التقييم - سادسا 
  د  مديم مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل ارتمبع رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ارتقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي عر - 32

(، ئعم  مديم مكتب ارسأأيمسأأمت ئدعم ارربامج ارتمبع رربنممج األمم DP/2018/12) 2017ارتقييم رعم  
   (DP/2018/12/Add.1املتحدة اإمنممي حمرة تنفيم توصيمت مكتب ارتقييم املستقل )

ئرحب  جمموعة مر اروفود بمرتقميم ئبمرتقييم ارشأممل رلخطة االسأرتاتيجية رلربنممج اإمنممي رلفرتة  - 33
، ئبينمم  عمب  عر سأأعمد م بمرتحسأأينمت اركثرية اريت  دخل  عليه، فقد حث  ارربنممج 2014-2017

ارتقييممت ارالممكزية، ركنهم  عمب  عر  اإمنممي على املضأأأأأأأأأأأأأأأي  دمم  ئنو    مو اجملموعة بزيمدة عدد
  ئطلبأأ  مر ارربنأأممج اإمنأأممي ئمكتأأب 2017ئ  2016 لقهأأم إثاء اخنفأأم  جود أأم فيمأأم بني عأأممي 

ارتقييم املسأأتقل حتسأأني جودة ارتقييممت ارالممكزية  ئحث  ارربنممج اإمنممي ئمكتب ارتقييم املسأأتقل على 
رتقييممت املسأأأأأأأتقلة رلربامج ارقطمية، مثل دعم املسأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأني، معمجلة املسأأأأأأأممل املتكمرة املتعلقة بم

ئارمصأأأأأأأأأأأأأأأأأد ئارتقييم  ئ عمبأأأ  جمموعأأأة اروفود عر تقأأأديم أأأم رنجأأأم  مكتأأأب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقأأأل يف معأأمجلأأة 
املممة مر ارتقييممت املقدمة  ئ عمب  عر تمحيبهم بمالستعما  ارشممل رتنفيم اإجماءات املتعلقة  يف 100

ة اإدارة ارواردة يف ارتقييممت املواضأأأيعية ئتقييممت ارربامج ارقطمية، ئ  مت ب ن معظم ارتوصأأأيمت بمسأأأتجمب
بينمم الحظ   ن معدل ارتنفيم ارفعلي ئاإبالغ  -حقق  معدال ممتفعم مر حيث اسأأأأأأأأأأأأأأأتجمبة اإرادة 

ألداء األ وى  يزال ضأأأأأأأعيفم  ئحث  ارربنممج اإمنممي على ارعمل مع مؤسأأأأأأأسأأأأأأأمت األمم املتحدة ذات ا ال
ئطلب  تفمصأأأأأأيل عمم يقو  به ارربنممج اإمنممي رضأأأأأأممن املسأأأأأأمءرة ئارشأأأأأأفمفية يف ارتنفيم  ئرحب  اجملموعة 

املخصصمت مر املوارد ملكتب ارتقييم املستقل، إال  هنم طلب  إ  ارربنممج اإمنممي، ئ ي تشري إ   بزيمدة
يف املأأممأأة،  ن حيق  اهلأأد  املتمثأأل يف  1مجعي ئ و  ن متويأأل ارتقييمأأمت ال يزال متخلفأأم عر املقيأأمس امل

تعزيز ئظيفأة ارتقييم  ئ عمبأ  اجملموعأة عر تمحيبهأم بأمجلهود اريت يبأمهلأم نأممأب األمني ارعأم  ئمأديم مكتب 

https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/DCP/KEN/3
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ارتقييم املسأأأأأأتقل ارمامية إ  ارعمل مع فمي  األمم املتحدة املعين بمرتقييم ملنم شأأأأأأة مسأأأأأأتقبل ارتقييممت على 
ومة، ئدع  ارربنممج اإمنممي ئمكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأتقل إ  دعم ارقدرة على ارتقييم املسأأأأأأأأأأأتقل نطمق املنظ

على نطمق املنظومة  ئبمملثل، شأأأجع  ارربنممج اإمنممي على ارعمل مع صأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن، 
رتكأأة متعأأددة ئمنظمأأة األمم املتحأأدة رلطفورأأة، ئ يئأأة األمم املتحأأدة رلمم ة حنو إعأأداد خطأأة تقييم مشأأأأأأأأأأأأأأأ

 ارسنوات، ئطلب  معلوممت عر اخلط  املزمعة إنشمء حمفظة رلتقييم املشرتك على ارصعيد ارقطمي 
، ارربنممج  ن اإمنممي رلربنممج ارتمبع ارربامج ئدعم ارسيمسمت مكتب مديم  كد، ذرك على ئردا - 34
 بتخصأأأأأيص ئارتزا  املسأأأأأتقل ارتقييم مكتب يف اسأأأأأتثمم فقد، املممة يف 1 ئ و املمجعي املقيمس حيق  مل ئإن

 بمسأأأأأأأأتعما  اإمنممي ارربنممج ئسأأأأأأأأيقو   املسأأأأأأأأتقل ارتقييم ملكتب ارربنمجمية مواردو مر املممة يف 0.2 نسأأأأأأأأبة
 حتديد  جل مر ئاربشمية املمرية املوارد رتخصيص توجيهمت ئئضع ارتقييم متويل دئن حتول اريت االختنم مت

 اال أم أمت حتليأل نتيجأة ارتقييمأمت جودة يف االخنفأم  ئجأمء  ارصأأأأأأأأأأأأأأألأة ذات ئارنفقأمت ارتقييم تكأمريم
 ارربنممج حق  ئ د  ارطويل املدى على بمرفعل ارتقييممت جودة حتسأأأأأأأأأأن  ئ د؛  صأأأأأأأأأأرية ثمنية فرتة خالل

 يتيح مبأأأم نتأأأممجأأأه  يكأأأل بنأأأمء على ئعكم، ارتحليليأأأة ارقأأأدرات تعزيز جمأأأمل يف مهمأأأة خطوات اإمنأأأممي
 جممل يف  دراته بنمء مر اإمنممي ارربنممج يتمكر ئركي  ارتعلم  غما  يف ارنتممج مر االسأأأأأأأأأتفمدة رلمنظمة
 مع فصأأأأأأأأأأأأأأألية اجتممعمت ئتنظيم، االمتثمل رتنفيم حتليالت إجماء  مر فقد، ارتقييممت عدد ثيمدة ارتقييم
 استعماضمت على املؤسسي ارطمبع إضفمء على املنظمة ئستعمل  ارم مبية ارقدرات ئحتسني، املقم مكمتب
  ئامليزنة ارتخطي  جمميل يف ارتدريب مر املزيد ئتقدمي ارسنوية املدة منتصم

 مكتأأب مع بأأمرعمأأل املكتأأب  يأأم  اإمنأأممي رلربنأأممج ارتأأمبع املسأأأأأأأأأأأأأأأتقأأل ارتقييم مكتأأب مأأديم ئ بمث - 35
 عال ة  نمك  ن إ  ئ شأأأأأأأأأأأمر  ارالممكزي ارتقييم إجماء على ارقدرة تعزيز على ارربامج ئدعم ارسأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأمت

  ن   ية على ئ كد  اإمجميل االسأأأأأأأأأتجمبة معدل ئارتفمع، اإدارة ردئد يف ارواضأأأأأأأأأحة ارقيمدة بني مبمشأأأأأأأأأمة
 نسبة ختصيص  ن ئ كد  ارتقييم رتوصيمت رالستجمبة املكمتب على ارضغ  اإمنممي ارربنممج إدارة تواصل
 دئن، حققهم اريت ئاألر م  ارتقييم نطمق على ملحوظ  قم ره كمن  رلتقييم ارربنمجمية املوارد مر املممة يف 0.2

 املسأأتقل ارتقييم مكتب ئ ن، صأأعبة كمن   ئإن ضأأمئرية املشأأرتكة ارتقييممت  ن ئ ئضأأح  بمجلودة ارتضأأحية
 ئشأأمرك   املتحدة األمم ملؤسأأسأأمت ارتمبعة ئارم مبة احلسأأمبمت ملماجعة املسأأتقلة اروحدات مع ارعمل ئاصأأل

 ارتنمية ب  دا  يتعل  فيمم رلتقييم ارتوجيهية املبمدئ ئضأأأأأأأأأأأأأأأع يف كثب  عر احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت مماجعة ئحدات
 ذرك يف مبم، االسرتاتيجية اخلط  مر املشرتك ارفصل تقييم  سمريب بش ن ارتعمئن يف ئارشمئع، املستدامة

  املشرتكة بمرربامج منهم يتعل  مم
  اإمنممي املتحدة األمم بمنممج تقييم بش ن 2018/6 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 36
  

 اإلنتاجية للمشاريع المتحدة األمم صندو  - سابعا 
 رصأأأأأأأأأأأأأأأنأدئق ارتنفيأمي األمني ئعم ، اربنأد اإمنأممي املتحأدة األمم رربنأممج املعأمئن املأديم عم  - 37
 2017 عأأأأأم  يف ارصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدئق حققهأأأأأم اريت ارنتأأأأأممج عر تقميما اإنتأأأأأمجيأأأأأة رلمشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمريع املتحأأأأأدة األمم

(DP/2018/13)  
 ارفميد اردئر ئ بمثئا 2017 عم  يف إجنمثات مر حققه ملم ارصأأأأأأأأندئق على اجمللس  عضأأأأأأأأمء ئ قى - 38

 ئشأأأأأأأأأأأأأأأجعوا  منوا اربلأأدان   أل احتيأأمجأمت تلبيأأة يف اإمنأمميأأة املتحأأدة األمم منظومأة يف بأه يضأأأأأأأأأأأأأأأطلع ارأمي

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ar/DP/2018/13
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  توافم م عد   ئ األخمى ارتمويل مصأأأأأمدر شأأأأأح مر تعمين اريت األممكر يف ارعمل مواصأأأأألة على ارصأأأأأندئق
، احمللية اال تصأأأمدية ئارتنمية املميل ارشأأأمول حتقي  يف 2017 عم  يف ارصأأأندئق حققهم اريت بمرنتممج ئرحبوا
 اربلدان   ل ئرحب   ارقمممة مر امسهم يمفع اريت رلبلدان ارسلس ئاالنتقمل ارتمويلية ارفجوات على ئاررتكيز

 ئارنهج األدئات مر  ئسأأأأع طممفة ئاسأأأأتخدا  املوارد بمسأأأأتقطمب ارصأأأأندئق بقيم  اخلصأأأأوص ئجه على منوا
 رلعمل األخمى اربلدان تتبعه  ن ينبغي ارمي ارطمي َ  ارعمل هلما ارظم مة اآلقمر ئحتدد  املخمطم رتقمسأأأأأأأأأأأأأأأم

  ارضعيفة اربلدان إ  ارتمويل تدف  على
 خالل مر اإمنممية املتحدة األمم منظممت مع املسأأأأأأأأأأأأأأأتمم رعمله ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق على اروفود ئ قن  - 39

 ئارفعمرية بمركفمءة ئيتسم املتحدة األمم إصال  منوذجم كونه  على ارثنمء ارصندئق ئتلقى  املشرتكة ارربجمة
 ارعم  ارقطمعني يف املصأأأأأأأأأأأأألحة صأأأأأأأأأأأأأمحبة اجلهمت مجيع مع رلعمل ئاالسأأأأأأأأأأأأأتعداد ارتنمية متويل يف ئاالبتكمر
 مع شأأأأماكة عال مت إ ممة إ  ارسأأأأعي على األخمى املتحدة األمم مؤسأأأأسأأأأمت اروفود ئشأأأأجع   ئاخلمص

 ئنشم إنشمء يف رلصندئق ارنسبية املزايم إ  بمرنظم، االبتكمرية املمرية ئاألدئات اخلربات بنمء عند ارصندئق
 على اخلربات تبمدل على ارصندئق ئشجع   املسمئاة رعد  ئارتصدي ارفقماء إ  رلوصول املمرية األدئات
  ارشمكمء ئمع املتحدة األمم منظومة نطمق
 ارتمويل آريمت على تمكز ئاريت ارصأأأأأأأأأأندئق فيهم دخل اريت بمرشأأأأأأأأأأماكمت اجمللس  عضأأأأأأأأأأمء ئرحب - 40

  ن   ية على ئ كدئا  ارتقليدية غري اإمنممية ارفمعلة اجلهمت منهم جهمت مع، ئاملبتكمة اجلديدة املختل 
 اخلمص اململ ر س منهم مصمدر مر املت تية، املستدامة ارتنمية حتقي  حنو ارنطمق ارواسعة االستثممرات ُتوجه

 اإضأأأأأأأمفة حتقي  رلصأأأأأأأندئق ارتمبع منوا اربلدان أل ل االسأأأأأأأتثممري ارربنممج كفل  ئ د  احملليون ئاملسأأأأأأأتثممئن
 ارصأأأأأأندئق إ  دعوة ئئجه    خمى بطميقة فيهم يتدف  ال اريت اجملمالت يف ارتمويل تعبئة طمي  عر املمرية
 املممرسأأأأمت نطمق توسأأأأيع خالل مر احمللية ئارتنمية ارشأأأأممل ارتمويل يف األسأأأأمسأأأأية اركفمءات على رلرتكيز
  ارنجم  معدالت   صى حيق  فيمم االستثممر يف بمحلصمفة ئارتحلي ارفضلى

، 2017 رعم  املدة منتصأأأأأأأأم اسأأأأأأأأتعما  رتوصأأأأأأأأيمت السأأأأأأأأتجمبته ارصأأأأأأأأندئق على اروفود ئ قن  - 41
 ارصأأندئق بعمل اروفود ئرحب   ارتنفيم تنتظم تزال ال اريت ارتوصأأيمت مماعمة على ذاته ارو   يف ئشأأجعته

 مماجعأمت مر داممأأم يصأأأأأأأأأأأأأأأأدرو ئمأأم، اإمنأأممي املتحأأدة األمم رربنأأممج ارتأأمبع املسأأأأأأأأأأأأأأأتقأأل ارتقييم مكتأأب مع
 اإطمر حتديث خالل مر ئارتقييم ارمصأأأأأأأد جممل يف ئارتحسأأأأأأأينمت، بتحفظمت مشأأأأأأأفوعة غري رلحسأأأأأأأمبمت

 املسمئاة دعم  جل مر رلتغيري نظمية يبني ارمي، اإطمر مبمف  سمئر م عر ئ عمبوا  ئاملوارد رلنتممج املتكممل
  رلمم ة اال تصمدي ئارتمكني اجلنسني بني
   ل رصأأأمحل بواليته رالضأأأطالع رلصأأأندئق اركميف ارتمويل توفري   ية على اجمللس  عضأأأمء ئشأأأدد - 42

 احلمجة على ئشأأددئا  رلصأأندئق األسأأمسأأية املوارد يف املسأأم ة يف ارنظم على اربلدان ئشأأجعوا  منوا اربلدان
 اإمنممية املسأأأأأأأأأمعدة ألن نظما، املسأأأأأأأأأتدامة ميةارتن حتقي   جل مر اخلمص ارقطمع اسأأأأأأأأأتثممرات اجتماب إ 

 تصأأأأأأأأأأأميم مبكمن األ ية ئمر  ارنممية اربلدان احتيمجمت تليب  ن ميكر فال،  سأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأية كمن   ئإن ارممسية
 ارتمويل ارصندئق ئاستخد   احملتملني املستثممير احتيمجمت رتلبية إريهم اروصول ئيسهل متنوعة منتجمت
 ارفمعلة ئاجلهمت احمللية املصأأأأأأأأأأأأمر  مر املقدمة ارتكميلية االسأأأأأأأأأأأأتثممرات رتحفيز املمحنة اجلهمت مر املقد 

 تليب اريت املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة األعمأأمل منأأمذج بنأأمء على اخلأأمص ارقطأأمع مع ئعمأأل، ارفقرية اربلأأدان يف اخلأأمصأأأأأأأأأأأأأأأأة
   احمللية احلكوممت  درات بنمء على ذاته ارو   يف ئتعمل ارفقماء احتيمجمت
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 منظومة مع اخلربات بتبمدل ارصأأأأأأأأأأأأندئق ارتزا  على ارت كيد ارتنفيمي األمني كمر،  ذرك على ئردا - 43
 ارنتممج جمموعمت يف نشأأأأ  بدئر يضأأأأطلع ارصأأأأندئق ئسأأأأيظل   ئسأأأأع نطمق على ئارشأأأأمكمء املتحدة األمم

 رلتنمية املتحدة األمم فمي  عر املنبثقة االسأأأأأرتاتيجية ئارشأأأأأماكمت االسأأأأأرتاتيجي بمرتمويل املعنية املواضأأأأأيعية
 االبتكمري ارتمويل بش ن ئاملعمر  املعلوممت رتبمدل اروكمالت بني مشرتكة منمبم ستشكل اريت، املستدامة

 اإمنممية األعممل يف املسأأأأأأم ة إ  تطلعه عر ارصأأأأأأندئق ئ عمب  ئاخلمص ارعم  ارقطمعني بني ئارشأأأأأأماكمت
   ل احتيمجمت رتلبية اردئيل املميل اهليكل  يئة يف اآلخمير ئارشأأأأأأأأأمكمء اإمنممي ارربنممج مع نطم م األئسأأأأأأأأأع
 ئارشأماكمت ارتقييم يف املشأمركة ارصأندئق ئيواصأل  املفقود املتوسأ  ارتمويل مسأ رة معمجلة ئيف منوا اربلدان
 ئ و، ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق يف املتبع ارنهج  سأأأأأأأأأأأأأأأمس  و ئاالبتكمر  اجمللس مع بمرعمل ملتز  ئ و، املعمر  ئتبمدل

 على احلصأول نطمق توسأيع إ  ارمامية ارصأندئق جهود صأميم يف ارم مي ويلارتم دخول مدى يف تبني مم
 ارنظم جنم  رضأأأممن اخلدممت ئمقدمي ارتنظيمية ئاجلهمت ارسأأأيمسأأأمت ئاضأأأعي مع ئعمله املمرية اخلدممت

  اإدممج خدمة يف ارم مية اإيكوروجية
 األمم صندئق حققهم اريت بمرنتممج املتعل  ارتقميم بش ن 2018/7 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 44

  2017 عم  يف اإنتمجية رلمشمريع املتحدة
  

  المتحدة األمم متطوعو - ثامنا 
 متطوعي رربنممج ارتنفيمي املنسأأأأأأأأأأأأأأ  ئ د  اربند اإمنممي املتحدة األمم رربنممج املعمئن املديم  د  - 45
  (DP/2018/14) املتحدة األمم متطوعو: ارربنممج مديم تقميم املتحدة األمم
 رلفرتة املتحدة األمم ملتطوعي االسرتاتيجي رإلطمر ارنهممية ئارنتممج بمرتقميم اجمللس  عضمء ئرحب - 46

 ارنجأأأأمحأأأمت عر  أأأأدمهأأأأم اريت ارشأأأأأأأأأأأأأأأفأأأأمفأأأأة ارعأأأأممأأأأة رلمحأأأأة تقأأأأديم م عر اإعماب مع، 2014-2017
 خالل مر املتحأأدة األمم إصأأأأأأأأأأأأأأأال  يف  أأممأأم دئرا املتحأأدة األمم متطوعي بمنأأممج  دى ئ أأد  ئارتحأأديأأمت
 2030 عم  خطة مر كل  على احمللي ارطمبع إضأأأأأأأأأأأأأأأفمء على اإمنممية املتحدة األمم منظومة مسأأأأأأأأأأأأأأأمعدة

 تويل على ئارتشأأأأأجيع، احمللية املشأأأأأمركة ئتعزيز، اروطنية ارقدرات بنمء خالل مر املسأأأأأتدامة ارتنمية ئ  دا 
  اإمنممية املبمدرات استدامة ئثيمدة، ارتنمية عملية عر املسؤئرية ئاحمللية اروطنية ارعنمصم

 روإطأأم يف، األ أأدا  كيم   أأد املتحأأدة األمم متطوعي بمنأأممج ألن تقأأديم أأم عر اروفود ئ عمبأأ  - 47
 ئعر، املتحدة األمم متطوعي  عداد يف رال م مت منه اسأأأأأأأأأتجمبة، 2021-2018 رلفرتة االسأأأأأأأأأرتاتيجي

 يف طم ت اريت بمرزيمدة ئرحب   اإنرتن  شأأأأأأأأأأأأأأأبكة على املتحدة األمم متطوعي عدد يف رالرتفمع االرتيم 
بة ، اجلنس ئنوع ارعمم بني ئبمرتواثن، 2017 عم  يف اردئريني إ  اروطنيني املتحدة األمم متطوعي نسأأأأأأأأأأأأأأأ
 متطوعي عدد دل ئ د  ارتطوعي ارعمل خالل مر اروطنية ارقدرات تنمية دعم على اررتكيز بشأأأأأأ ن ئارقمار
 رلتعأأمئن ارربنأأممج يقأأدمهأأم اريت اجلليأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأم أأة على اجلنوب بلأأدان مر ينحأأدرئن ارأأمير املتحأأدة األمم
 اإعم ة ذئي األشأأأأأأأأأأأأأأأخمص ردعم املتحدة األمم متطوعي بعمل اروفود ئرحب   اجلنوب بلدان بني فيمم

 ذئي ارشأأأأبمب املهنيني ملوا ب مشأأأأرتك بمنممج ئضأأأأع  جل مر اإمنممي ارربنممج مع   يم  اريت ئبمرشأأأأماكة
 األمم متطوعي بمنممج على ئكمن  ارشأأبمب املتحدة األمم متطوعي بمنممج طميقة منهم سأأبل بمتبمع اإعم ة
 املوظفني محمية إ  ارمامية ارتدابري ئضأأأأأأأأأأأأممن ئاملهين األخال ي ارسأأأأأأأأأأأألوك معميري ب على ارتمسأأأأأأأأأأأأك املتحدة

  اجلنسي ئارتحمش اجلنسيني ئاالنتهمك االستغالل مع مطلقم ارتسممح عد  ئكفمرة، ئاملستفيدير
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 ئاملسأأأأمءرة ارشأأأأفمفية مسأأأأتوى رتحسأأأأني املتحدة األمم متطوعي بمنممج على اجمللس  عضأأأأمء ئ قى - 48
 ارمامية اجلهود  ن رمؤيتهم االرتيم  عر ئ عمبوا  ارتغيري إدارة خالل مر املؤسسية ارفعمرية حتقي  يف ئاركفمءة

 املوظفني عدد ختفيض عرب ذرك يف مبم، ارنتممج على ارقمممة اإدارة على املؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأي ارطمبع إضأأأأأأأأأأفمء إ 
 ئنو وا  به املنوطة املهمة مسأأأأأأأأأأأأأأتوى يف ئ عله ارربنممج كفمءة  مر تزيد جهود  ي، اإ ليمي اروجود ئتعزيز
 ئارتحقيقمت احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت ملماجعة اإمنممي املتحدة األمم بمنممج مكتب  جما م اريت احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت مبماجعة
 بعض  ن إ  اروفود ئ شأأأأأأأمرت  اجمللس إ  ارشأأأأأأأفمفة ارتقمريم ئتقدمي ارسأأأأأأأمبقة االسأأأأأأأرتاتيجية اخلطة ئبتقييم

 حتقي  على ارربنأممج ئشأأأأأأأأأأأأأأأجعأ ، يتحق  مل اروطنيأة ألطما يف ارتطوعي ارعمأل بأإدمأمج املتعلقأة األ أدا 
  اربلدان عليهم تشم  اريت ارتطوع خط  ئدعم املتطوعني حشد  نشطة بني ارتواثن
ئ قن  اروفود على بمنممج متطوعي األمم املتحدة ملم يقدمه مر دعم ملؤسأأأأأسأأأأأمت األمم املتحدة يف  - 49

تنفيم خططهم االسأأأأأأأرتاتيجية مر خالل ارعمل ارتطوعي  ئرحب  بمرسأأأأأأأعي حنو حتسأأأأأأأني احللول ارتطوعية مع 
سأبل منهم ارتعمئن ، عرب   دا  ارتنمية املسأتدامةمؤسأسأمت منظومة األمم املتحدة ئشأمكممهم مر  جل تنفيم 

 فيمم بني بلدان اجلنوب، ئشددت على ضمئرة إ ممة شماكة مع كل مر ارقطمع اخلمص ئاجملتمع املدين 
 األمم متطوعي بمنممج إ  تقد  اريت املمرية املسأأأأأأأأأأأأأأأم مت اخنفم  إثاء ارقل  عر اروفود ئ عمب  - 50

 ئرحب   ذرك تفعل  ن األسأأأأأأأمسأأأأأأأية واردامل يف مسأأأأأأأم م م ثيمدة تسأأأأأأأتطيع اريت اربلدان ئنمشأأأأأأأدت، املتحدة
 توقي  على اإمنممي ارربنممج ئشأأأأأأأأأأأأأأأجع ، املتحدة األمم متطوعي بمنممج يف اإمنممي ارربنممج بمسأأأأأأأأأأأأأأأتثممر

 ئشأأأأأأددت  املتحدة األمم متطوعو بمنممج جيميهم اريت ئاالسأأأأأأتثممرية املمرية املنم شأأأأأأمت يف اجمللس مع تعمئنه
   فيه املسم ة إ  اربلدان ئدع ، اخلمص ارتربعمت صندئق   ية على
 ركممز مجيع بشدة يدعم املتحدة األمم متطوعي بمنممج  ن ارتنفيمي املنس   كد، ذرك على ئردا - 51

 اركبري ارعدد خالل مر ئذرك، املتحدة ئاألمم ارسأأأأأأال  حفظ إصأأأأأأال  سأأأأأأيمم ئال، املتحدة األمم منظومة
 اعتممد بفضأأل تتسأأع  ن املمجح مر اريت املقيمني املنسأأقني مكمتب يف ارعمملني املتحدة األمم متطوعي مر
 األمم جمموعة مع جمت اريت املنم شأأأأأمت يف كثب  عر ارربنممج شأأأأأمرك ئ د  72/279 ارعممة اجلمعية  مار

تدامة رلتنمية املتحدة   ن املتحدة األمم ئملتطوعي املتحدة األمم متطوعي رربنممج ميكر  ير ملعمفة املسأأأأأأأأأأأأأأأ
   ارثغمات يسدئا
 تقميم: املتحأأأأأأأدة األمم تطوعيم بربنأأأأأأأممج املتعل  2018/8 ارقمار ارتنفيأأأأأأأمي اجمللس ئاختأأأأأأأم - 52
  ارربنممج مديم
  

 للس ا  المتحدة األمم بصندو  المتعلق الجزء  
  ، بما في ذلك إدارة التغيير2021-2018الميزانية المت املة المنقحة للفترة  - تاسعا 

 امليزانية مشأأأأمئع اإدارية( )رلشأأأأؤئن رلسأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأندئق ارتنفيمية املديمة نممب  د  - 53
  سم رميس ئ د   رلموارد ارشممل االستعما  نتممج إ  استنمدا، 2021-2018 رلفرتة املنقحة املتكمملة
  مفصال عمضم بدئرو، رلسكمن املتحدة األمم بصندئق امليزانية
  ارتغيري إدارة ئعمليمت امليزانية بشأأأأ ن املشأأأأمئرات يف ارصأأأأندئق بشأأأأفمفية اجمللس  عضأأأأمء ئرحب - 54

   أأدا  رتحقي  ضأأأأأأأأأأأأأأأمئريأأة بأأمعتبأأمر أأم اهليكلأأة بأأإعأأمدة املتعلقأأة ارتنفيأأمي املأأديم رمؤيأأة تأأ ييأأد م عر ئ عمبوا
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 اررتكيز بزيمدة ئرحبوا  رلصندئق ارعمدية رلموارد مسم مت ختصيص على املمحنة اجلهمت ئشجعوا، ارتمويل
 ارصأأندئق بمرتزا  ئرحبوا  ئارفعمرية اركفمءة ئتعزيز رلربجمة جديدة  موال بتوجيه ئاالرتزا  امليداين ارعمل على

 تكمريم تقمسأأأأأأأأم ذرك يف مبم، اإمنممية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعمدة بشأأأأأأأأ ن 72/279 ارقمار بتنفيم
  تنشيطه املعمد املقيمني املنسقني نظم 
 ئإصأأأأأأأال  ئارتقييم ارداخلية ارم مبة رضأأأأأأأممن امليزانية يف مسأأأأأأأتقلة بنود بمسأأأأأأأتخدا  اروفود ئرحب  - 55
  ن  كدت ئركنهم، االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية رلخطة األربعة ارنتممج جممالت حسأأأأأأأأأأأب امليزانية ئبتوثيع، املتحدة األمم
 ملواردو ارصأأأأأندئق إنفمق كيفية  تدرك كي  األعضأأأأأمء رلدئل ضأأأأأمئرية نتممج  ي ارنواتج مسأأأأأتوى على ارنتممج
 ئ د  بمرتمويل املتعل  املنظم احلوار يف رلمشأأأأأمركة اربمرغة ب  يته يتسأأأأأم مم ئ و - ئاليته عليه تنص مم ئف 

 ئطلبأأ   عليهأأم املتف  األئرويأأمت مع املوارد ئمبواءمأأة رلميزانيأأة اركأأممأأل ارتمويأأل بضأأأأأأأأأأأأأأأمأأمن اروفود ارتزمأأ 
  احملتملة اآلقمر رتقييم حتليل إعداد ضمئرة ئ كدت، ارتغيري إدارة عملية مر املتو عة ارنتممج عر تفمصيل

 املسأأأأأأأأأأأأمعدة ردعم املقرتحة املوظفني نقل بعمليمت اررتحيب ) (: يلي مم رع  خمى ئفود ئ عمب  - 56
 مر كل  يف ارنظم إعمدة على ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق حث )ب(؛ اإنسأأأأأأأأأأأأأأأمنية احلمالت يف ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق يقدمهم اريت

 اسأأأأأأأتخدم   د ارنتممج على ارقمممة امليزنة تكون  ن ضأأأأأأأممن ئعلى، رلتغيري ئنظميته ارربنمجمية اسأأأأأأأرتاتيجيته
 ئطلب، بمرربامج يتعل  فيمم املممة يف 1 بنسبة ميزانيته ثيمدة على ارصندئق تشجيع )ج(؛ فعمالً  استخداممً 
 ارتواثن حتقي    ية على ارتشديد )د(؛ ارعمل  ممكر يف دئالر مليون 14  درو مبلغ استثممر عر تفمصيل

؛ اردئرية احلكومية ارعمليمت يف األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء اردئل تقدمه ارمي ارقوي ئاردعم األ وى امليداين اردعم بني
 إثارة ئسأأأأأأأأأأأأأأأيلة بمعتبمر م اهليكلة إعمدة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن ارتنفيمية املديمة رمؤية ارسأأأأأأأأأأأأأأأميع ارتنفيم على احلث )ه(

 ارصأأأأأأأأأندئق إ  ارطلب )ئ(؛ اإجنمبية ئاحلقوق ئاإجنمبية اجلنسأأأأأأأأأية ارصأأأأأأأأأحة يف احلقوق بني االسأأأأأأأأأتقطمب
 مع ارعمل على ارصأأأأأندئق تشأأأأأجيع )ث(؛ االسأأأأأرتاتيجية اخلطة ئنتممج امليزانية بني ئاضأأأأأح بشأأأأأكل يمب   ن

  سأأد  ن ضأأمئرة على ارت كيد ) (؛ جمنبه مر املقرتحة اإ ليمية اهليكلة إعمدة بشأأ ن ارعم  األمني مكتب
 مع احلوار عرب املتحدة األمم مؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأمت مع ئارتخطي ، املقيمني املنسأأأأأأأأأأأأقني نظم  تنظيم إعمدة امليزانية
  األعضمء اردئل
 تنفم ارتغيري إدارة عمليمت  ن اإدارية( )رلشأأأأأأأأأأأأأأأؤئن ارتنفيمية املديمة نممب  كد، ذرك على ردا - 57

 املتحدة األمم إصأأأأال  يدعم ارصأأأأندئق  ن ئمع  املنشأأأأود غمضأأأأه حتقي  على  مدراً  ارصأأأأندئق جعل بدافع
 ئاالسأأأتعما  ارتغيري إدارة عملية نتممج مر ارعديد فإن، 72/279 ارقمار  حكم  اسأأأتبم ي بشأأأكل ئسأأأينفم
 على ارتشأأأأكيل إعمدة رعمليمت بمرنسأأأأبة سأأأأيمم ئال، اإصأأأأالحمت تلك تنفيم على تتو م رلموارد ارشأأأأممل
   ملقيمنيا املنسقني ئنظم  ارقطمية األفم ة مستوى ئعلى اإ ليمي ارصعيد

 (5 )اجلدئل املنقحة املتكمملة امليزانية مشأأأأأأأأأأأمئع  ن إ  ئامليزنة املوارد ختطي  إدارة رميس ئ شأأأأأأأأأأأمر - 58
 ئاركفمءة ارفعمرية ئنواتج اإمنممية ارنتممج رتحقي  االسأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة نتممج حسأأأأأأأأأأب اإمجمرية املوارد يوفم

 حسأأأأأب توثيعم امليزانية تتضأأأأأمر ئال  األسأأأأأمسأأأأأية ئغري األسأأأأأمسأأأأأية املوارد بني ارتوثيع ذرك يف مبم، ارتنظيمية
 ارتقميم يف مدرجة ئارنواتج ارنتممج مسأأأأأأأأأأأأأتويي على ارسأأأأأأأأأأأأأنوية ارنفقمت  ن مع، االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة نواتج

  اإيمادات تو ع يف رلغمية حممفظمً  ارصندئق كمن  ئ د  ارتنفيمية رلمديمة ارسنوي
  ن على عمل  د ارصأأأأأندئق  ن إ  االسأأأأأرتاتيجية ئارشأأأأأماكمت االتصأأأأأمالت شأأأأأعبة مديم ئ شأأأأأمر - 59

 اجمللس ئطم ن، األسأأأأأأأمسأأأأأأأية غري بمملوارد املتعلقة ارتو عمت يف اإمكمن  در ئئا عيمً  حممفظمً  صأأأأأأأندئ مً  يكون
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 ارصدارة مو ع حيتل ارصندئق  ن إ  كمرك  ئ شمر  األسمسية غري املوارد ثيمدة على ارصندئق  درة بش ن
 فيه حيدد، 2018 رعم  ارثمنية ارعمدية دئرته يف اجمللس إ  رمسيم ا رتاحم ئسأأأأأأأأأأأأأأيقد  املنظم ارتمويل حوار يف

   ارتحويلية بمرنتممج املتعلقة ارنواتج خمتلم إ  ارتمويل هبم يوجه اريت ئارطميقة اجلديد ارتمويلي اهليكل
 األمم رصأأأندئق املنقحة املتكمملة امليزانية مشأأأمئع بشأأأ ن 2018/9 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 60

  2021-2018 رلفرتة رلسكمن املتحدة
  

  السنوي وتقريرها التنفيذية المديرة بيا  - عاشرا 
سأأأأأأأأأأأأأأألطأأ  املأأديمة ارتنفيأأميأأة ارضأأأأأأأأأأأأأأأوء يف بيأأمهنأأم على األقم امللحوظ رأل أأدا  احملأأددة يف اخلطأأة  - 61

ئاملتعلقة خبدممت ارصأأأأحة اجلنسأأأأية ئاإجنمبية، ئال سأأأأيمم يف حمالت  2017-2014االسأأأأرتاتيجية رلفرتة 
مفة املنمط ، األثممت  ئ مر  إن ارصأأندئق  د  حمث تقدمم مطمدا يف حتقي  ارنتممج املسأأتهدفة رلخطة يف ك

مبم يف ذرك يف سأأبيل حصأأول اجلميع على خدممت ارصأأحة اجلنسأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية  ئ د بمث 
ارتقد  ب ئضأأأأح صأأأأورو يف اربلدان ذات األئروية، بمسأأأأتثنمء تلك اريت متم ب ثممت، ئال سأأأأيمم يف   ل اربلدان 

ء على االخنفمضأأأأأأأأأأأأمت احلمدة يف معدل ئفيمت منوا، اريت تلق  معظم امليزانية ارربنمجمية  ئسأأأأأأأأأأأألط  ارضأأأأأأأأأأأأو 
األمهأأأمت ئمحأأأل املما قأأأمت ئثئاج األطفأأأمل ئعلى ارتقأأأد  احملمث يف تلبيأأأة االحتيأأأمجأأأمت غري امللبأأأمة رتنظيم 
األسمة، ئحتقي  ارنتممج رصمحل املما قني ئارشبمب، ئتغيري املوا م االجتممعية ئارثقمفية رتحقي  املسمئاة بني 

اربيمنمت ئارتحليالت رفممدة خط  ارتنمية اروطنية  ئ دم   يضأأأمً ارتقميم ارسأأأنوي  اجلنسأأأني، ئتسأأأخري  وة
رلمديمة ارتنفيمية: االسأأأأأأأتعما  ارتجميعي رلخطة االسأأأأأأأرتاتيجية رصأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن رلفرتة 

2014-2017 (DP/FPA/2018/4, (Part I)  ئاالسأأأأأأأأأأأأأأأتعما  اإحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأممي ئاملأأأأأأأميل رعأأأأأأأم )2017 
(DP/FPA/2018/4 (Part I/Add.1))   ئارتقميم املتعل  بتوصأأأأأيمت ئحدة ارتفتيش املشأأأأأرتكة ارصأأأأأمدر يف عم

2017 (DP/FPA/2018/4, (Part II))  
 يف املصأأأأأأأألحة صأأأأأأأأمحبة اجلهمت مجيع مع ارشأأأأأأأأماكمت تؤديه ارمي اردئر ارتنفيمية املديمة ئ كدت - 62

 ئاركفمءة بمالسأأأأأأأأأأتجمبة يتسأأأأأأأأأأم رلسأأأأأأأأأأكمن صأأأأأأأأأأندئق إجيمد إ  ارمامية اجلهود جمنب إ ، اإجنمثات حتقي 
 اخلطة ارصندئق ينفم، املستفمدة اردرئس على ئبنمءً    مممة تزال ال ارتحديمت  ن غري  ئاالبتكمر ئارفعمرية

 ئئظيفة ارربنمجمي رلدعم متكمملة مبمدرة يف االسأأأأأأأأأأأأتثممر خالل مر 2021-2018 رلفرتة االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية
 ارشأأأأأأماكمت حفز  جل مر االسأأأأأأرتاتيجية رلخطة ارثالث ارتحويلية ارنتممج ارصأأأأأأندئق ئيسأأأأأأخم   وية تقييم

 على األعضأأأأأأأأأأمء اردئل ارتنفيمية املديمة ئشأأأأأأأأأأجع   بمرتمويل املتعل  احلوار ئيكثم، املوارد ئتعبئة ئاردعوة
 حتقي  ئضأممن ارتخطي  حتسأني يتسأى كي  األسأمسأية املوارد يف ارسأنوات ئمتعددة مبكمة إسأهمممت تقدمي
 املوارد متويل يف مسأأأأأم مً  150 إ  يصأأأأأل ب ن ي مل ارسأأأأأكمن صأأأأأندئق إن ئ مر   ئداممة مسأأأأأتدامة نتممج

 رلعمل املواضأأأأأيعي رلصأأأأأندئق ارسأأأأأكمن صأأأأأندئق إطالق إ  االنتبمو ئئجه   2018 عم  يف األسأأأأأمسأأأأأية
 ارنهو   جل مر ارصندئق عمل على ارضوء ئ رق   األثممت حمالت يف عمله تعزيز  جل مر اإنسمين
 نطمق على تنفم اريت املبمدرة على اإشأأأأأأأما  يف بمملشأأأأأأأمركة ئاالرتزا ، ئحقو هم ئرفم هم ارشأأأأأأأبمب بصأأأأأأأحة
  اإنسمين ارعمل يف ارشبمب  جل مر ئاالتفمق ئاألمر ئارسال  ارشبمب بش ن املتحدة األمم منظومة

، اإمنممية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعمدة بشأأأأأأأ ن 72/279 ارعممة اجلمعية بقمار يتعل  ئفيمم - 63
 دعمه كيفية  حيث مر رلصأأأأندئق اجلمرية االسأأأأرتاتيجي ارتنظيم إعمدة عملية على ارتنفيمية املديمة شأأأأددت

  يأأأمكأأأل تنظيم إعأأأمدة إ  تؤدي  ن شأأأأأأأأأأأأأأأأأ هنأأأم مر اريت، األطما  ئاملتعأأأددة ارأأأدئريأأأة احلكوميأأأة رلعمليأأأمت
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  ن إ  ئ شأأأأأأأأأأأأأأأمرت  امليدان يف ارربامج ئتنفيم اردئرية احلكومية ارعمليمت بني ارمئاب  ئتعزيز، ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق
  مو ارصأأأأأأأأأأأأندئق ئسأأأأأأأأأأأأينفم  ارتنفيمية املديمة مكتب إ  ارتنفيمي اجمللس فمع نقل يف سأأأأأأأأأأأأتتمثل ارتغيريات
 ارثمنية ارعمدية دئرته يف ارتطورات آخم على اجمللس ئسأأأأأأأأأأأأأأأيطلع، 2018 سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب/ يلول حبلول ارتغيريات

 ارصأأأندئق جبعل  سأأأمسأأأمً  ئيتعل  تمشأأأيد عملية  و رلموارد ارشأأأممل االسأأأتعما   ن ئ كدت  2018 رعم 
 خالل مر اجلنسيني ئاالنتهمك االستغالل مبنع ارصندئق ارتزا   يضم ئ كدت  املنشود رلغم  مالممة  كثم
 ئسأأأأأأيشأأأأأأمرك  اإجنمبية ئاحلقوق ئاإجنمبية اجلنسأأأأأأية ارصأأأأأأحة يف احلقوق عر ئاردفمع إطال مً  ارتسأأأأأأممح عد 

 اردئيل املؤمتم اسأأأأتعماضأأأأمت يف ئارشأأأأمكمء املتحدة رألمم ارتمبعة اإ ليمية اال تصأأأأمدية ارلجمن مع ارصأأأأندئق
 ارسأأأأأأكمن جلنة إ  املقد  ارعم  األمني تقميم يف تصأأأأأأب  ن شأأأأأأ هنم مر اريت، 2018 رعم  ئارتنمية رلسأأأأأأكمن
 بمرتنمية عينامل املسأأأأأأأأأأتوى ارمفيع ارسأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأي املنتدى اجتممعمت يف تسأأأأأأأأأأهم ئ ن، 2019 عم  يف ئارتنمية

  2019 عم   ئاخم يف سيعقد ارمي املستدامة
 يف مسأأأأم ته تثب  اريت بمألدرة ئرحبوا، ارصأأأأندئق روالية  ويم دعمم عموممً  اجمللس  عضأأأأمء ئ بدى - 64
 خدممت إ  اروصأأول سأأبل حتسأأني ئيف، ئارفتيمت بمرنسأأمء يتعل  فيمم سأأيمم ئال، 2030 عم  خطة تنفيم

 بلوغ يف احملمث ارتقد  إ  االنتبمو ئئجهوا  اإجنمبية احلقوق على ئاحلصأأأأأأأأأأأأول ئاإجنمبية اجلنسأأأأأأأأأأأأية ارصأأأأأأأأأأأأحة
 رتعأأمئن تقأأديم م عر ئ عمبوا  2021-2018 رلفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة رلخطأأة ارثالقأأة ارتحويليأأة األ أأدا 
 عم  ئخطة األ دا  تنفيم يف املتمثل املنشأأأأأود بمرغم  يفي ارصأأأأأندئق جلعل اجمللس مع اروقي  ارصأأأأأندئق
 يقم مل مأأم ارنجأأم  هلمأأم يكتأأب رر 2030 عأأم  ئخطأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة ارتنميأأة   أأدا   ن ئ كأأدئا، 2030

 دئر   ية على اروفود ئشأددت  ئارتنمية رلسأكمن اردئيل املؤمتم مبمدئ بتنفيم ارنهو  يف بدئرو ارصأندئق
، املم ة ئمتكني اجلنسأأأأني بني املسأأأأمئاة رتحقي  ئارسأأأألوكية ئارثقمفية االجتممعية ارتغيريات تعزيز يف ارصأأأأندئق
 اروفود ئ بدت  املم ة ئمتكني اجلنسأأمين املنظور مماعمة تعميم بشأأ ن رلصأأندئق االسأأرتاتيجي اإطمر ئحتديث
 املتحأأدة األمم خبطأأة ئارتزامأأه ارتغيري عوامأأل مر بأأمعتبأأمر م ارشأأأأأأأأأأأأأأأبأأمب على ارصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق ررتكيز  ويأأم دعمأأمً 

 ارفميدة اردميغمافية رالحتيمجمت خمصأأأأأأأأأأأم ا تمممم يويل  ن ارصأأأأأأأأأأأندئق إ   خمى ئفود ئطلب   رلشأأأأأأأأأأأبمب
 ئحمالت اإنسأأأأمنية احلمالت يف ارصأأأأندئق دئر تعزيز اروفود  يدت، عممة ئبصأأأأفة  ارشأأأأممخة رلمجتمعمت

 اإنسأأأأمين ارعمل بني ارصأأأألة تعزيز ئيف، املم ة ضأأأأد ئارعنم اجلنسأأأأمين رلعنم رلتصأأأأدي سأأأأيمم ئال، األثممت
 ميكر اإنسأأأمنية رألثممت رلتنمية املخصأأأصأأأة األموال حتويل  ن مر  خمى ئفود ئحمرت؛ ئارسأأأال  ئارتنمية

  منوا اربلدان   ل يف ئارتنمية رلسكمن اردئيل املؤمتم نتممج تنفيم يف ارتقد  إحماث دئن حيول عممقم يصبح  ن
 ارعممة اجلمعية  مار رتنفيم اركممل اردعم ئتقدمي ارعمل يف املبمدرة على ارصأأندئقَ  اجمللسُ  ئشأأجع - 65
 2016 عم  اسأأأأأتعما  يف املبني ارنحو على، املنظومة نطمق على ئمتسأأأأأ  منسأأأأأ  هنج ئاتبمع، 72/279

 تقمسم يف ئمسم ته اركممل ارصندئق دعم ذرك ئمشل  سنوات  ربع كل  جيمي ارمي رلسيمسمت ارشممل
 رلخط  املشرتك ارفصل يف عليهم املنصوص االتفم مت على بنمءً ، املقيمني املنسقني نظم  تنشي  متكمري

 رلطفورة املتحدة األمم ئمنظمة رلسأأأأأكمن املتحدة األمم ئصأأأأأندئق اإمنممي ارربنممج مر ركل االسأأأأأرتاتيجية
 توصأأيمت تنفيم على ارصأأأندئق اجمللس شأأأجع، ارصأأأدد  ما ئيف  رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة )اريونيسأأأيم(

   ئجه  كمل على املشرتكة ارتفتيش ئحدة
 تنفيم مواءمة على األربع املتحدة األمم ئمؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأمت ارصأأأأأأأأندئق اروفود مر جمموعة ئشأأأأأأأأجع  - 66

  مار يف احملددة ارنواتج سأأيمم ئال، املتحدة األمم إصأأال  مع 2021-2018 رلفرتة االسأأرتاتيجية خططهم
 املؤسأأأأأسأأأأأمت إ  اروفود  مو ئطلب   ارتنفيم خط  على اجمللس إطالع ئعلى، 72/279 ارعممة اجلمعية
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  املقيمني املنسأأقني نظم  تنشأأي  عملية متويل  جل مر ارتكمريم تقمسأأم آلرية بمركممل مسأأم م م تتيح  ن
 املزايم على تنص املنظومة نطمق على  وية اسأأأرتاتيجية ئقيقة ئضأأأع على معم ارعمل إ  املؤسأأأسأأأمت ئدع 

 إنشأأأأأأأأمء عرب املنظومة نطمق على ارنتممج عر اإبالغ تعزيز إ  ارمامية اخلط  ئتشأأأأأأأأمل، ئارتعمئنية ارنسأأأأأأأأبية
 إ  ارصأأأأأأأأأأندئق اجملموعة دع ، ارقطمي املسأأأأأأأأأأتوى ئعلى  املنظومة رنطمق شأأأأأأأأأأمملة مسأأأأأأأأأأتقل تقييم ئحدة

 منوذج على ت قريو كيفية  عر اجمللس ئإبالغ املقيمني املنسأأأأأأأأأأأقني رنظم  اجلديدة ارتشأأأأأأأأأأأكيلة آقمر اسأأأأأأأأأأأتعما 
 حنو  دمم املضأأأأأي على املؤسأأأأأسأأأأأمت ئحث   ارتحويلية ارنتممج إ  بمرنسأأأأأبة ارصأأأأأندئق يف ئاإجنمث األعممل
  املشرتكة األعممل ئتنفيم املشرتكة ارعمل  ممكر استخدا 

يتطلب اررتكيز بقوة على حتقي  املسمئاة بني  2030حتقي  خطة عم  ئشددت ئفود كثرية على  ن  - 67
اجلنسأأأني، ئإعممل حقوق ارنسأأأمء ئارفتيمت، ئاتبمع هنج  ممم على حقوق اإنسأأأمن  ئيف موضأأأوع ذي صأأألة، 
حث  اروفود ارصأأأأأأأأندئق ئمنظممت األمم املتحدة على تنفيم سأأأأأأأأيمسأأأأأأأأة عد  ارتسأأأأأأأأممح إطال م إثاء االنتهمك 

سيني ئارتحمش اجلنسي تنفيما كممال  ئحث  ئفود  خمى ارصندئق على  ن يعمل، يف بماجمه ئاالستغالل اجلن
ئعمليمته، ئفقم رلقيم املقبورة يف األمم املتحدة ئملبد  تويل ارسأأأأألطمت اروطنية ثمم  األمور  ئذكم  حد اروفود، 

معمية ارصأأأحية رأل  ئاروريد يف ارو   ارمي  عمب فيه عر ارت ييد رتقدمي ارصأأأندئق خدممت تنظيم األسأأأمة ئار
 على  سمس مستنري ئطوعي،  نه يعمر   ي بمنممج رإلجهم  ارقسمي  ئ ارتعقيم ارالإرادي 

، 2021-2018 رلفرتة املنقحة املتكمملة امليزانية بشأأأأأأأأأأأ ن بمملشأأأأأأأأأأأمئرات اجمللس  عضأأأأأأأأأأأمء ئرحب - 68
 عد  عوا ب بشأأأأأأأ ن ارقل  عر اروفود بعض ئ عمب   رلموارد ارشأأأأأأأممل ئاالسأأأأأأأتعما ، ارتغيري إدارة ئعملية
 اختمذ  بل اجلمد ارتفكري مر مزيد إ  حيتمج املقرت   ن  خمى ئفود ئر ت؛ بمملوارد املتعلقة األ دا  حتقي 
 ذرك يف مبم، املنظمة داخل ئاملوظفني اروحدات تنظيم بإعمدة ارصأأندئق  مار إ  اروفود ئ شأأمرت   مار  ي

 ئ عمب ، اركفمءة يف مكمسأأأأأأأب مر حتقيقه ميكر عمم تفمصأأأأأأأيل طلب  ئركنهم، امليدان إ  ارنقل عمليمت
  اروالية تنفيم يف هلم مممقلة ئخطوات اخلطوة  مو على ترتتب  د اريت احملتملة ارسأأأأألبية اآلقمر إثاء  لقهم عر

 على املعيمرية مهمته على ئرلرتكيز املعميري ئضأأأأأع يف اجلهود مر املزيد ربمل ارصأأأأأندئق إ  دعوات ئُئجشه 
 يواصأأأأل  ن رلصأأأأندئق هبم ميكر اريت اركيفية بشأأأأ ن توضأأأأيحمت طلب اروفود  حد  ن رغم، املقم مسأأأأتوى

  رلموارد ارشممل االستعما  يف املقمرة ارتخفيضمت ضوء يف املعيمرية مهمته  داء
 احملتمل ئت قريو األسأأمسأأية املوارد يف االخنفم  اسأأتممار إثاء ارقل  بمرغ عر اجمللس  عضأأمء ئ عمب - 69
 بني احلمصأأل االختالل معمجلة إ  ارمامية ارصأأندئق جهود على ئ قنوا  ئاليته إجنمث على ارصأأندئق  درة يف

 مع،  وية شماكمت إ ممة ارصندئق يواصل  ن ضمئرة على ئشددئا، األسمسية غري ئاملوارد األسمسية املوارد
، ئاخلمص ارعم  ارقطمعني بني ارشأأأأأأماكمت إ ممة لخال ئمر، املدين ئاجملتمع اخلمص ارقطمع تشأأأأأأمل جهمت

   خالهلم مر املوارد تعبئة ميكر اريت املبتكمة اروسممل ئاستكشم 
ئشأأددت اروفود على   ية  ن يواصأأل ارصأأندئق االسأأتثممر يف  دراته املتصأألة بمإدارة ارقمممة على  - 70

ئبنمء تلك ارقدرات، بسأأأأأأأأبل منهم حتسأأأأأأأأني إتمحة ارنتممج، ئارمصأأأأأأأأد ئارتقييم ئاإبالغ ئاملسأأأأأأأأمءرة ئارشأأأأأأأأفمفية، 
اربيمنمت  ئفيمم يتعل  بمرتقميم ارسأأأأأأأأأأأنوي، طلب  اروفود إجماء حتليل  عم  بشأأأأأأأأأأأ ن سأأأأأأأأأأأبب عد  بلوغ بعض 
املؤشأأأأأأمات، ئطلب   ن تتضأأأأأأمر ارتقمريم املقبلة بيمن اركيفية اريت يعزث هبم ارصأأأأأأندئق ارقيمدة ئاإدارة ارداخلية 

بأ  اروفود بأمرعمأل املبتكم رلصأأأأأأأأأأأأأأنأدئق يف مجع اربيأمنأمت ارأدميغمافيأة ئحتليلهم، على ارصأأأأأأأأأأأأأأعيأد ارقطمي  ئرح
 ئشجعته على االستثممر يف حلول إمنممية مبتكمة ئاستكشمفهم، ال سيمم يف جمميل اربيمنمت ئارتحليل 
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 يعمل ارصأأأأأأندئق  ن رلسأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأندئق ارتنفيمية املديمة  كدت، ذرك على ئردا - 71
 شأأأأأمبة ئكل إمكمنمته شأأأأأمب كل  فيه ئحيق ، آمنة ئالدة ئكل، فيه ممغوبم محل كل  فيه يكون عممل ءبنم على

  ن علمم، اإنسأأأأأأأأمنية ئاألبعمد ئارتنمية ارسأأأأأأأأال   بعمد على ارشأأأأأأأأبمب مع ارصأأأأأأأأندئق عمل ئيمكز  إمكمنم م
 ئعلى ارتغيري إدارة على ارصأأأأأأأأأأأأندئق ئيمكز  ارقمارات اختمذ  يكل مر جزءا سأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأكل ارالحقة األجيمل
 استجمبة تقدمي ئضممن 2030 عم  خطة رتنفيم عمتقه على امللقى بمردئر رلنهو  مهي  ريصبح اإصال 
 على ئارقدرة ئاإبالغ ئارتقييم ئارمصأأد ئارتحليل اربيمنمت إ  بمالسأأتنمد، ارقطمية ارسأأيم مت حسأأب متبمينة
 يف ارصأأأأأأأأأأأأأندئق يتمبع، مسأأأأأأأأأأأأأتممة عملية  ي ارتغيري إدارة عملية  ن جمددا ارتنفيمية املديمة ئ كدت  اإ نمع
  ئارتنمية رلسأأكمن اردئيل بمملؤمتم اخلمصأأة ئاليته إجنمث نفسأأه ارو   يف ره يتيح تدرجيي بتنفيم ارقيم  إطمر م
 تنظيم إعمدة ضأأأوء يف ارتطور تواصأأأل ئسأأأو ، ارتشأأأمئر عملية مر املنقحة املتكمملة امليزانية اسأأأتفمدت ئ د

 جملسأأأأأأأأه بتنشأأأأأأأأي  ارصأأأأأأأأندئق  م  ئ د، بمرغة   ية ارشأأأأأأأأماكمت ئتكتسأأأأأأأأي  اإمنممية املتحدة األمم منظومة
 املدين اجملتمع يف املصأأأأأأأأأأأألحة صأأأأأأأأأأأأمحبة اجلهمت مر جهة 20 مر  كثم مر املؤرم ارعمملي االسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأمري

 ئيواصأأأأأأأأأأأأأل  ره املشأأأأأأأأأأأأأورة إسأأأأأأأأأأأأأداء ئذرك املتحدة األمم ئكيمنمت اخلمص ئارقطمع األكمدميية ئاألئسأأأأأأأأأأأأأما
 مر اجتماهبم على ئيعمل املوارد إدارة يف احلمر توخي، بنجم  ئاليته إجنمث ضأأأأأأأأأأأممن  جل مر، ارصأأأأأأأأأأأندئق

  ارتغيري إحداث  جل
 األسأأأبمب  ن ارربامج( )رشأأأؤئن رلسأأأكمن املتحدة األمم رصأأأندئق ارتنفيمية املديمة نممب ئ ئضأأأح - 72
 اجلنوب يف املما قمت ارفتيمت بني اربشأأأأأأأأأأأأأأأمية املنمعة نقص بفريئس ارعدئى معدالت ارتفمع إ   دت اريت

 ارصأأأأأأندئق يمكز، رمرك ئاسأأأأأأتجمبة  اجلنسأأأأأأني بني املسأأأأأأمئاة ئعد  االجتممعية األعما  يف تكمر األفميقي
 مع ارتعممل يف متكممل هنج اتبمع مع، ئارعالج ارو مية بني ارتواثن ئحتقي  ئارو مية اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأي ارتثقيم على

 ب فضأأأأأأأأأل املتصأأأأأأأأألة اروقمم  ئإعداد األعممل جدئل ئضأأأأأأأأأع يف ارصأأأأأأأأأندئق ئيشأأأأأأأأأمرك  اجلديدة اإصأأأأأأأأأمبمت
 املنمعة نقص بفريئس املعين اردئيل املؤمتم انتظمر يف ارو مية على تمكز اريت اربلدان ئمسأأأأأأأأأأأأمعدة املممرسأأأأأأأأأأأأمت

  اإيدث/اربشمية
 إثاء ارصأأأندئق  ل  على ارصأأأندئق يف االسأأأرتاتيجية ئارشأأأماكمت االتصأأأمالت شأأأعبة مديم ئشأأأدد - 73

 احلصأأول إ  ارصأأندئق يسأأعى، املنظم بمرتمويل املتعل  احلوار إ  ئاسأأتنمدا  األسأأمسأأية املوارد يف االخنفم 
 على  درته تعزيز إ  ارصأأندئق يسأأعى كمم   األسأأمسأأية رلموارد ارسأأنوات ئمتعدد به ارتنبؤ ميكر متويل على

 ئاستخدا ، املمحنة اجلهمت مر اروارد ارتمويل استخدا  يف ارشفمفية ذرك يف مبم، األسمسية املوارد اجتماب
 ئمسأأأأأأأم مت، ارفمدية ئارتربعمت، املوارد تعبئة  يكل ئتبسأأأأأأأي ، ارقطمية ارربامج ئقمم  مثل األدئات خمتلم
 دئالر مليون 25 اربمرغة ارزيمدة  ن رلمجلس ارشعبة مديم ئ كد  اردئرية املمرية ئاملؤسسمت اخلمص ارقطمع
 عم  منتصأأأأأأأم ئحبلول  اإيمادات رتو عمت شأأأأأأأمملة مماجعة بعد حتقق  األسأأأأأأأمسأأأأأأأية غري املوارد يف سأأأأأأأنويم
 ئاملتعددة املبكمة املدفوعمت ئتكتسي  األسمسية غري املوارد يف دئالر مليون 430 ارصندئق  يَّد، 2018
   ئاجلدئى االستقمار رتحقي  حممسة   ية ارسنوات

 على ارت كيد اإدارية( )رلشأأأأأؤئن رلسأأأأأكمن ةاملتحد األمم رصأأأأأندئق ارتنفيمية املديمة نممبة ئكمرت - 74
 اريت، اجلنسأأي ئارتحمش اجلنسأأيني ئاالنتهمك االسأأتغالل إثاء إطال م ارتسأأممح عد  بسأأيمسأأة ارصأأندئق ارتزا 
 يف اجململ  ما يف املقرتحة االسأأأأأتثممرات ئتمكز  رلضأأأأأحميم اردعم تقدمي ئعلى، ئاركشأأأأأم ارو مية على تمكز

  املنظومة نطمق على اسأأأأأأتثممرات تكون  ن منهم املقصأأأأأأود ئريس ارصأأأأأأندئق على املنقحة املتكمملة امليزانية
 األمم بإصأأأأأأأأأال  ملتز  ئ و، املشأأأأأأأأأرتكة ارتفتيش ئحدة مع ئيعمل رلمسأأأأأأأأأمءرة كبرية    ية ارصأأأأأأأأأندئق ئيويل
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 ارربجمأأة يف  ُدِمج ئارأأمي رلموارد ارشأأأأأأأأأأأأأأأأأممأأل ئاالسأأأأأأأأأأأأأأأتعما  ارتغيري إدارة يف يتجلى ارأأمي األمم، املتحأأدة
  اإمنممية املتحدة األمم منظممت مع ئارعمليمت

 ارقطمية ارصأأأأأأأأأأندئق مكمتب مر املممة يف 70  ن على ارصأأأأأأأأأأندئق يف ارربامج شأأأأأأأأأأعبة مديم ئ كد - 75
 املتحأأأدة األمم رربنأأأممج املقيمون املمثلون ئيتكفأأأل، األخمى املتحأأأدة األمم منظمأأأمت مكأأأمتأأأب يف مأأأدجمأأأة
 اهليكل خالل مر ارعمل يف اإصأأأأأأأأأأأأأأأال   ئروية ئتتمثل  األحيمن مر كثري  يف ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق بتمثيل اإمنممي
 ارعوامل حتديد مع، املقيمني املنسأأأأأأقني نظم  ئ ديد اإمنممية رلمسأأأأأأمعدة املتحدة األمم عمل إطمر اجلديد
، اإنسمن حقوق على  ممم هنج اتبمع خالل مر املستدامة ارتنمية   دا  تنفيم ئترية تسميع ش هنم مر اريت

 رلقمار مقدمة مبثمبة  و املشرتك ئارفصل  تستحقه ارمي بمال تمم  ئاإجنمبية اجلنسية ارصحة حتظى حبيث
 اخلطة مع احلمل  و كمم،  رميسأأأأأأأأيم عنصأأأأأأأأما بوصأأأأأأأأفه اجلنسأأأأأأأأمين املنظور مماعمة تعميم ئيشأأأأأأأأمل، 72/279

  2021-2018 لفرتةر االسرتاتيجية
  ارتنفيمية املديمة مر املقد  ارسنوي ارتقميم بش ن 2018/10 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 76
  
 بها المتصلة والمسائل للس ا  المتحدة األمم لصندو  القطرية البرامج - حادي عشر

اإ ليمية رشمق  فميقيم ئاجلنوب األفميقي اربند ئ دم  ئقيقة ارربنممج ارقطمي ركينيم  عمض  املديمة - 77
ئرئاندا  ئكمن مر بني املواضأأأأأأأأأأيع املطمئحة رلمنم شأأأأأأأأأأة  يضأأأأأأأأأأم ارتمديد ارثمين ملدة عم  ئاحد رلربنممج ارقطمي 

 مج ارقطمي ركوبم رلجمهورية ارعمبية ارسورية، فضال عر ارتمديد األئل ملدة عم  ئاحد روقيقة ارربنم
، ئقيقأأأأأأأأة ارربنأأأأأأأأممج ارقطمي ركينيأأأأأأأم 2014/7ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتعم  اجمللس ارتنفيأأأأأأأأمي، ئفقأأأأأأأأم رقمارو  - 78
(DP/FPA/CPD/KEN/9 ئ  م  م ) 

، ئقيقأأأأأأأة ارربنأأأأأأأممج ارقطمي رمئانأأأأأأأدا 2014/7ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتعم  اجمللس ارتنفيأأأأأأأمي، ئفقأأأأأأأم رقمارو  - 79
(DP/FPA/CPD/RWA/8 ئ  م  م ) 

 ارعمبيأة رلجمهوريأأة ارقطمي رلربنأأممج ئاحأأد عأأم  دةملأأ ارثأأمين ارتمأأديأأد على ارتنفيأأمي اجمللس ئئاف  - 80
 اروقيقة يف اروارد ارنحو على ركوبم ارقطمي رلربنممج ئاحد عم  ملدة األئل بمرتمديد علمم ئ حما، ارسأأأأأأورية

DP/FPA/2018/3  
  

 التقييم - عشر ثاني
 2017ارتقييم ارتأأأمبع رلصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدئق ارتقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي ملكتأأأب ارتقييم رعأأأم   أأأد  مأأأديم مكتأأأب  - 81
(DP/FPA/2018/5 معلوممت اإدارة املسأأتكملة )( ئ د  نممب املديمة ارتنفيمية رلصأأندئق )رشأأؤئن ارربامج

مبأأم يف ذرأأك تنفيأأم توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأمت ارتقييم  ،صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق األمم املتحأأدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكأأمنبشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن مهمأأة ارتقييم يف 
(DP/FPA/2018/CRP.3 ) 

 رالسأأأأأأأتعماضأأأأأأأمت ئمبوجزو، ارتقميم نطمق بمتسأأأأأأأمع اروفود مر جمموعة رحب ، اروحيد ارتدخل ئيف - 82
 مهمة اسأأأأأأأتعما  ) (:  ي عنمصأأأأأأأم سأأأأأأأتة على اروفود جمموعة ئركزت  رألداء ارسأأأأأأأنوي ئبتقييمه، ئارتقمريم
 رعمل ارتجميعي ارتحليل )ه(؛ املوارد ختصأأأيص )د(؛ كتعلم  ارتقييم )ج(؛ ارتقييم مهمة  داء )ب(؛ ارتقييم

   املشرتكة املهم  )ئ(؛ ارضعم شديدة سيم مت يف ارصندئق

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KEN/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/RWA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/5
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 ئب هنم ئاخلربة ارنضأأأأأأأأج مر  درا ارتقييم مهمة بمكتسأأأأأأأأمب اروفود رحب   ارتقييم مهمة اسأأأأأأأأتعما  - 83
ُنسَّ  ارتفمعل ثيمدة إ  احلمجة إ  ئ شمرت  مستقلة بصورة تعمل

 اإ ليمية ئاملكمتب ارتقييم مكتب بني امل
  املنقحة ارتقييم سيمسة تلق ي إ  تطلعهم عر ئ عمب ، ئإدارته ارتقييم ختطي  عملية طوال ارربامج ئشعبة
 جمددا  عمب   هنم إال ارتقييممت جودة رتحسأأأأأأأأأأأأأأأر تقديم م عر اروفود  عمب   ارتقييم مهمة  داء - 84
 ارعمل مواصألة على ارربامج ئشأعبة ارتقييم مكتب ئحث   ارالممكزية ارتقييم عمليمت نطمق إثاء  لقهم عر
 ارقطمي ارصعيد على ارتقييم رعمليمت األئروية حسب املوارد ئتمتيب ارتخطي  ئا عية ضممن  جل مر معم
 ارداخلي ارتقييم  درات تنمية بشأأأأأأ ن جديدة عمل خطة بوضأأأأأأع اروفود ئرحب   ارتقييم إجماء يتقمر حمملم

  توافم م حمل ارنمتج األقم بش ن تعقيبمت على احلصول إ  تطلعهم عر ئ عمب 
 سأأأأأأيمسأأأأأأمت تغري كيفية  عر  مثلة يتضأأأأأأمر ارتقميم ألن سأأأأأأمئر م عر اروفود  عمب   كتعلم  ارتقييم - 85

 رإلجماءات لئارشمم املنهجي ارتنفيم  ن على ئشددت  ارتقييم توصيمت تنفيم نتيجة ئمممرسمته ارصندئق
 ئحتقي  ارتعلم إ  ارتقييم نتممج تؤدي  ن رضأأأأأأممن  سأأأأأأمسأأأأأأي  مم ارتقييم عمليمت هبم  ئصأأأأأأ  اريت اإدارية
 على ارصأأأأأأأأأأأندئق ئحث   اإدارية االسأأأأأأأأأأأتجمبة تتبع بنظم  اروفود ئرحب   اروا ع  ر  على  فضأأأأأأأأأأأل نتممج

  حتسينهم إ  ارنتممج إقبمت مر اررتكيز حتويل مواصلة
 خبطة ئرحب  ارتقييم ملهمة كمفية  موارد ختصيص إ  احلمجة على اروفود  كدت  املوارد ختصيص - 86

 عم  يف ارتمويل اخنفم  مر ارمغم على، 2018 عم  يف املهمة هلمو املخصأأأأأأأصأأأأأأأة املوارد رزيمدة ارصأأأأأأأندئق
 مرغةارب احلمرية ارنسأأأأأأأأأأأأبة )مقمبل املممة يف 3 نسأأأأأأأأأأأأبة بلوغ يف املتمثل اهلد    ية على ئشأأأأأأأأأأأأددت  2017
  ارتمويل ختصأأأأأأيص عند اإدارة رتوجيه املنقحة ارتقييم سأأأأأأيمسأأأأأأة  رسأأأأأأته ارمي ارنحو على املممة( يف 0.83
 يف املتخمة ارتقشم بتدابري مبمشما ت قما ارقطمي ارصعيد على ارتقييم عمليمت ت قم إثاء  سفهم عر ئ عمب 

 احتممل مر حد  دىن إ  ارتقليل على ارصندئق إدارة مع ارعمل على ارتقييم مكتب ئحث ، 2017 عم 
  املستقبل يف ذرك تكمار
 سأأأأأمئر م عر اروفود  عمب   ارضأأأأأعم شأأأأأديدة سأأأأأيم مت يف ارصأأأأأندئق رعمل ارتجميعي ارتحليل - 87

 ارت  ب على اررتكيز ثيمدة ضأأأأأأمئرة سأأأأأأيمم ئال، اإنسأأأأأأمين ارعمل بلدان مر بلدا 25 يف املسأأأأأأتفمدة رلدرئس
 بد ة ارصأأأأأأأأأأأأندئق مكمتب  يكل يعكس  ن ضأأأأأأأأأأأأممن إ  اردعوة ئ يدت  اإنسأأأأأأأأأأأأمنية االحتيمجمت إدارة

 إ  تطلعهم عر ئ عمب ، 2021-2018 رلفرتة االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلطة نطمق يف اإنسأأأأأأأأأأأأمنية االحتيمجمت
 ارتحليل عنهم متخض اريت ئاال رتاحمت االسأأأأأأأأأأأأأأأتنتمجمت متمبعة ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق هبم يعتز  اريت اركيفية معمفة

  اإنسمين عمله ارصندئق حتسني ئكيفية ارتجميعي
 املنظومة نطمق على مسأأأتقلة تقييم عمليمت يف ارصأأأندئق مبشأأأمركة اروفود رحب   املشأأأرتكة املهم  - 88
 األمم منظومأأأة نطأأأمق على ارعمأأأل خطأأأة خالل مر ذرأأأك يف مبأأأم، بأأأمرتقييم املعين املتحأأأدة األمم فمي  ئيف

 جمددا ئ كدت  عمله مواصأألة على ارتقييم مكتب ئشأأجع ، املم ة ئمتكني اجلنسأأني بني رلمسأأمئاة املتحدة
 رلفصأأأأأأل ذرك يف مبم، مشأأأأأأرتكة تقييممت ئإجماء ارتقييم تقمريم يف اجلنسأأأأأأني بني املسأأأأأأمئاة إدممج   ية على

 رلسأأأأأأأأأأأأكمن املتحدة األمم ئصأأأأأأأأأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم رربنممج االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اخلط  بني املشأأأأأأأأأأأأرتك
 املزمعة اخلط  بشأأأأأأأأأ ن معلوممت على احلصأأأأأأأأأول  يضأأأأأأأأأم ئطلب   رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة ئاريونيسأأأأأأأأأيم

  ارقطمي ارصعيد على املشرتكة رلتقييممت حمفظة إنشمء
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 شأأأعبة مع بمرعمل مكتبه ارتزا  ت كيد رلصأأأندئق ارتمبع ارتقييم مكتب مديم  عمد، ذرك على ئردا - 89
 ئ د  ئنطم هم ارتقييم عمليمت تنفيم معدالت رتحسأأأأأني اإ ليمية ئاملكمتب اربشأأأأأمية املوارد ئشأأأأأعبة ارربامج

 رعم  ارسأأأأأأأنوي ارتقميم يف ذرك ئسأأأأأأأُيدرَج، ارتنفيم معدالت حتسأأأأأأأر يشأأأأأأأهد ئ و ارتعمئن بتعزيز املكتب بد 
 األمم بمنممج بد  ئ د  املتحدة األمم ملنظممت ارتمبعة ارتقييم مكمتب مع بمرعمل ملتز  ئاملكتب  2018
 بشأأأأ ن ارتعمئن رلمم ة املتحدة األمم ئ يئة ئاريونيسأأأأيم رلسأأأأكمن املتحدة األمم ئصأأأأندئق اإمنممي املتحدة

 فمي ارئ  بمرتقييم املعين املتحدة األمم فمي  مع املكتب ئيتعمئن  املشأأأأأرتك رلفصأأأأأل تقييم إجماء يف االشأأأأأرتاك
 املشأأأأأأرتكة ارتقييممت مر عدد إجماء املقمر ئمر، اإنسأأأأأأمين مرتقييمب املعين اروكمالت بني املشأأأأأأرتك ارتوجيهي
 إجماء املكتب ئخيط   2021-2018 رلفرتة ارسأأأنوات ارمبمعية امليزانية يف املدرجة ارتقييم خطة مبوجب

 ارقطمية ارربامج تقييم بعمليمت ئارقيم  اإمنممية رلمسأأأأأأأأأأأمعدة املتحدة األمم عمل إطمر مشأأأأأأأأأأأرتكة تقييممت
 خمتلم مع تشأأأأأأأأأمئرية بعملية االضأأأأأأأأأطالع ارتقييم كتبم ئيواصأأأأأأأأأل  ارصأأأأأأأأأغرية ارقطمية املكمتب جملموعمت
   ارتقييم سيمسة رتنقيح املصلحة  صحمب

 بتخصأأأأأأأأأأأأيص اجمللس  مار  ن إ  ارربامج( )رشأأأأأأأأأأأأؤئن رلصأأأأأأأأأأأأندئق ارتنفيمية املديمة نممب ئ شأأأأأأأأأأأأمر - 90
 قلثي تشكل رلصندئق األسمسية املوارد فيه كمن   ئ   يف جمء  د رلتقييم األسمسية املوارد مر املممة يف 3

 مر، ارتقييم متويل ئركفمرة ارتقييم سأأأأأأيمسأأأأأأة تنقيح إطمر ئيف  ارثلث إ  ارنسأأأأأأبة  مو ئاخنفضأأأأأأ   ارتمويل
 ئاملوارد ارتقييم عمليمت عدد اثداد ئ د   يضأأأأأأم األسأأأأأأمسأأأأأأية غري املوارد مر املممة يف 3 ختصأأأأأأيص ارضأأأأأأمئري
 ئبُغية  ارتقييم ميزانية على حمفظ  د ارصأأأندئق ألن، ارتقشأأأم تدابري رغم، سأأأواء حد على هلم املخصأأأصأأأة

 املكمتب حصأأول رضأأممن ‘حتصأأني آرية’ تنفيم على ارصأأندئق يعكم، ارتقييم مهمة على احلفمظ مواصأألة
  رلتقييم ارالث  ارتمويل على ارقطمية

  رلسكمن املتحدة األمم صندئق تقييم بش ن 2018/11 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 91
  

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم بم تب المتعلق الجزء  
 السنوي وتقريرها التنفيذية المديرة بيا  - ثالث عشر

 مر متزايد عدد طلب فقد   يمسأأأأأأأأيمً  عمممً  كمن  2017 عم   ن كلمتهم  يف ارتنفيمية املديمة ذكمت - 92
 بنسأأأأبة اخلدممت  مو تسأأأأليم معدل ئارتفع، املشأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب خدممت احلكوممت

 يف ذرك جيمي مم ئغمربمً ، ئاجملتمعي احمللي املسأأأأأأأأأأأأأأأتويني على اررتكيز املكتب ئئاصأأأأأأأأأأأأأأأل  املممة يف 25 تفوق
( على DP/OPS/2018/2ارسأأأأأأأأنوي ) تقميم م عم  عند ئركزت  اإنسأأأأأأأأمنية ئارسأأأأأأأأيم مت ارطوارئ حمالت

 املكتب ئاصأأأأأأأأأأل، 2017 عم  ففي  ئارتحديمت املتقممسة ئاخلدممت ئاملشأأأأأأأأأأرتيمت ارتحتية ئاربىارعمليمت 
 ئاسأأأأأتخد   اخلضأأأأأماء ارطم ة ئاسأأأأأتخدا  ارتحتية اربى بنمء إعمدة اإنسأأأأأمنية ارسأأأأأيم مت يف ارتنفيمي ارعمل
 إنشمء بغية، اال تصمدي ئاروضع ئاربيئة بمرثقمفة تتصل نطم مً   ئسع اجتممعية شواغل ملعمجلة خربته املكتب

 املكتب استثمم، ارصمود على ئ مدرة مستدامة حتتية بى إنشمء خالل ئمر  ئاستقماراً   ممنمً   كثم جمتمعمت
 ئ صأأأأأأبح   األشأأأأأأخمص حمور م اريت ئارنهج ئارعمليمت اردئرية املممرسأأأأأأمت ئ فضأأأأأأل ارصأأأأأأنمعية املعميري يف

 املتحدة األمم مكتب مع تعمئهنم عند ئفعمرية كفمءة   كثم اإمنممية املتحدة األمم منظومة مؤسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأمت
  املشمريع خلدممت

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/11
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 ارنمجح ارتنفيم  جل مر املوارد مر ارقصأأأأأأأأأأوى االسأأأأأأأأأأتفمدة   ية على ارتنفيمية املديمة ئشأأأأأأأأأأددت - 93
 إذ، املشأأأأأأأأأأأأرتيمت خالل مر 2017 عم  يف املكتب خدممت غمربية ئنُفمت  املسأأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية أل دا 
 اروطنية ارعممة املشأأأأأرتيمت منمذج تشأأأأأجيع على اررتكيز ئجمى  احملليني رلموردير نصأأأأأفهم مر  كثم ُخصأأأأأص

 خدممت املكتب  د  ئ د  اململ مقمبل  يمة هلم ئاريت، ئارشفمفية اركفمءة يف ئارزيمدة بمالستدامة تتسم اريت
 ارتز  ئ د  رلمشأأأأأرتيمت ارعمملية املتحدة األمم بوابة ئاسأأأأأتضأأأأأم  املتحدة األمم ملؤسأأأأأسأأأأأمت اإداري اردعم

، اإمنأأأمميأأة املتحأأأدة األمم منظومأأأة تنظيم إعأأأمدة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 72/279 ارعأأأممأأأة اجلمعيأأأة  مار بتنفيأأأم املكتأأأب
 نظم  تكمريم تقمسم  ن ئ ئضح   ئاالبتكمر ارتكمريم حيث مر اركفمءة حلفز بيةارنس املزايم بمستخدا 
 عليه سأأأأأأيتعني ئ نه، بمرتكمريم يتعل  فيمم املكتب كفمءة  على سأأأأأألبمً  يؤقم  ن شأأأأأأ نه مر املقيمني املنسأأأأأأقني

 منوذج مر جزًءا رلمنظمة اخلفيم ارقطمي احلضور كمن  فقد، ئبمملثل  شمكممه إ  اإضمفية ارتكمريم إحمرة
  ئارتنفيم ارتكلفة حيث مر اركفمءة على يؤقم  ن اإصأأأأأأأأأأأال  مع رلتكيم تغيري  ي شأأأأأأأأأأأ ن فمر؛  عممهلم
 اردخل فممض اسأأأأتثممر على اجمللس توجيهمت إطمر يف يعمل ئ ن، حبمر  دممً  ميضأأأأي  ن رلمكتب ئينبغي
  اجلديدة ارطلبمت رتلبية
 رلفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية خطته ضأأأأأأأأأأأأأأأوء يف املكتب حققهم اريت ارنتممج على اجمللس  عضأأأأأأأأأأأأأأأمء ئ قى - 94

 ارعمملية املبمدرة مع ارتقميم بتواؤ  ئرحبوا  اخلدممت على ارطلب يف املسأأأأأتمم ارنمو ئعلى، 2014-2017
 ئكمرئا  ئاملشأأأرتيمت املشأأأمريع ئإدارة ارتحتية بمربى املتصأأألة رلعمليمت ارشأأأممل ارعم  ئارعم  اإبالغ رتقمريم
 االسأأأأأأأأأأأأتثممرات ذرك يف مبم، االجتممعي األقم ذات االسأأأأأأأأأأأأتثممرات جممل يف املكتب ملبمدرة ارقوي دعمهم

 امليسأأأأأأأأأور ئاإسأأأأأأأأأكمن املتجددة ارطم ة على تمكز )اريت املسأأأأأأأأأتدامة املكينة ارتحتية اربى يف ارنطمق ارواسأأأأأأأأأعة
 املغلقة ارسأأأأأأأأأأأأأأجالت سأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأألة تقنية خالل مر ارعمملي ارصأأأأأأأأأأأأأأعيد على االبتكمر ئتشأأأأأأأأأأأأأأجيع، ارتكلفة(
  االصطنمعي ئارمكمء

 خلأأدمأأمت املتحأأدة األمم مكتأأب بأأه يضأأأأأأأأأأأأأأأطلع ارأأمي ارفميأأد رلأأدئر تقأأديم أأم عر اروفود ئ عمبأأ  - 95
 ره  ن على ئشأأأددت، ارتمويل ذاتية اروحيدة املؤسأأأسأأأة بمعتبمرو اإمنممية املتحدة األمم منظومة يف املشأأأمريع

 اروفود ئشأأأأأأجع   املتحدة األمم مؤسأأأأأأسأأأأأأمت يف املوارد السأأأأأأتخدا  األمثل املسأأأأأأتوى حتقي  يف ممكزيمً  دئراً 
  ارتحتية ئاربى املشأأأأأأأأأرتيمت جممل يف سأأأأأأأأأيمم ال، املتحدة األمم مؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأمت مع تعمئنه تعزيز على املكتب
 خططمً  ئطلب ، 72/279 ارقمار رتنفيم املتحدة األمم مؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأمت مع يعمل  ن املكتب مر ئتو ع 
  كرب بوصأأأأفه، املشأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم مكتب اروفود ئحث   بمرك ارقيم  كيفية  بشأأأأ ن ملموسأأأأة
 اإداري اردعم مكتب مهم  ملواءمة اإصأأأال    دا   يمدة على، املتحدة األمم يف رلمشأأأرتيمت مؤسأأأسأأأة
 املديمة ئشأأأأجع   األعممل تسأأأأيري اسأأأأرتاتيجيمت نطمق توسأأأأيع ئعلى، 2022 عم  حبلول ارقطمية رألفم ة

 مكتب على املتحدة األمم إصأأأأأأأأأال  احملتمل ارسأأأأأأأأأليب األقم بشأأأأأأأأأ ن ارعم  األمني مع ارعمل على ارتنفيمية
  املشمريع خلدممت املتحدة األمم
 املكتب ئشجعوا، ارتوظيم يف اجلنسني بني املسمئاة جممل يف احملمث بمرتقد  اجمللس  عضمء ئرحب - 96
 مجيع يف املم ة ئمتكني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأني بني املسأأأأأأأأأأأأأأمئاة على ئاررتكيز املوظفني بني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأمين ارتواثن حتقي  على

 رألشأأأأأأخمص املتكمفئ اروصأأأأأأول بت مني املتعلقة األ دا  عر اإبالغ املكتب يدرج  ن ئا رتحوا  املشأأأأأأمريع
 األعممل تسأأأأأأأأأأأأأيري يف املسأأأأأأأأأأأأأؤئل ارسأأأأأأأأأأأأألوك عر اإبالغ على املكتب ئشأأأأأأأأأأأأأجعوا  ئاأل ليمت اإعم ة ذئي
 يُدرج ئ ن، اإنسأأأأأأأأأأأمن ئحقوق األعممل تسأأأأأأأأأأأيري بشأأأأأأأأأأأ ن ارتوجيهية املتحدة األمم مبمدئ مع يتممشأأأأأأأأأأأى مبم

 احملتملة ارسأألبية ئاآلقمر ارنزاعمت حسأأمسأأية تقييم ذرك يف مبم، املخمطم هبم يديم اريت اركيفية عر معلوممت

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 اجلنسيني ئاالنتهمك االستغالل مع مطلقمً  ارتسممح عد  سيمسة بقوة اروفود ئ يدت  ارضعيفة ارفئمت على
 هنج اتبمع ئكفمرة، ئققمفية مؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأية تغيريات تنفيم على اررتكيز إ  احلمجة ئ كدت، اجلنسأأأأأأأأأي ئارتحمش
  املتحدة األمم منظومة نطمق على متجمنس

 ئ د  ارنممية ارصغرية اجلزرية اردئل يف املكتب عمليمت نطمق بتوسيع اروفود مر جمموعة ئرحب  - 97
 اخلدممت مسأأتوى ئرفع اإنتمجية ارقدرات تعزيز على رلمكتب ارنطمق ارواسأأعة اإ ليمية ارتغطية سأأمعدت

 ئحتقي  ارفقم مر احلد يف مبمشأأم ت قري ره كمن  مم ئ و، ارنممية اربلدان ئيف ارنممية ارصأأغرية اجلزرية اردئل يف
 املمرية املوارد السأأأأأأأأأأأأأأأتقمار ارقوي دعمهم عر اروفود ئ عمب   2030 عم  خطة ئتنفيم املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ارتنمية

  ارتشغيليتني ئارفعمرية اركفمءة يف املممرسمت ألفضل ئتقممسه، ئاليته ئشفمفية، رلمكتب
 مكتب عمل صميم يف سيكون املتحدة األمم إصال   ن على بمرتشديد ارتنفيمية املديمة ئردت - 98
 ارسأأأأأأأألبية اآلقمر بتحويل اركفيلة ارسأأأأأأأأبل سأأأأأأأأيسأأأأأأأأتكشأأأأأأأأم املكتب ئ ن، املشأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم

 ئسجله ئشفمفيته فعمريته إ  بمإضمفة، ارتكلفة حيث مر كفمءته  تسمعد ئسو   إجيمبيمت إ  رإلصال 
 ئسأأأأأأتواصأأأأأأل  اإصأأأأأأال  يف يسأأأأأأهم  ن خالهلم مر ميكنه اريت اركيفية حتديد يف، املشأأأأأأمريع تنفيم يف ارقوي

 اركفيلة ارسأأأبل ئارتممس، األداء رتقمريم ارعمملية املبمدرة مع يتممشأأأى مبم، اجمللس إ  ارتقمريم تقدمي املؤسأأأسأأأة
، اجلنسأأني بني ارتكمفؤ بتحقي  ملتز  املكتب  ن كمم   املتحدة األمم مؤسأأسأأمت مع مشأأرتكة تقمريم بإعداد
 السأتكشأم  ارشأمكمء مع اخنما ئ د  املشأمريع تنفيم يف اجلنسأمين املنظور مماعمة رتعميم سأيمسأة ئضأع ئ د

 االجتممعي األقم ذات االسأأأأأأأأأأأأأأأتثممرات مبمدرة خالل مر ذرك يف مبم، ارتمويل مصأأأأأأأأأأأأأأأمدر توسأأأأأأأأأأأأأأأيع كيفية
 ارشبمب دعم يف سيستمم ارمي، املكتب ئالية صميم يف ارشبمب ئيُعد  االبتكمر مبماكز املتعل  مئمفهومه
 املشأأأأأأأأأأأرتيمت على احلفمظ ركفمرة ارشأأأأأأأأأأأمكمء مع ارعمل املكتب ئسأأأأأأأأأأأيواصأأأأأأأأأأأل  ارتغيري عوامل مر بمعتبمر م
  ارتكمريم حيث مر ئكفمء م  قم م ثيمدة بغية، ئمبتكمة ئتنمفسية شفمفة ارعمومية

 األمم ملكتب ارتنفيمية رلمديمة ارسأأأأنوي ارتقميم بشأأأأ ن 2018/12 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 99
  املشمريع خلدممت املتحدة

  
 المشترك الجزء  

 الداخليتا  والرقابة الحسابات مراجعة - عشر رابع
 أأد  مأأديم مكتأأب املماجعأأة ئارتحقيقأأمت، يف بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي، تقميمًا عر املماجعأأة  - 100

ئ دم  مديمة مكتب اخلدممت اإدارية يف بمنممج األمم املتحدة (، DP/2018/15ارداخلية ئارتحقيقمت )
اإمنممي رد اإدارة  ئ دم  مديمة مكتب املماجعة ئارتحقيقمت، يف صأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأكمن، 

 2017تقميمًا عر  نشأأأأأأأأأأأأأأطة املماجعة ارداخلية رلحسأأأأأأأأأأأأأأمبمت ئارتحقيقمت اريت  م  هبم ارصأأأأأأأأأأأأأأندئق يف عم  
(DP/FPA/2018/6 ئ دم   يضمً ارم ي بش ن مالءمة إطمر احلوكمة ئإدارة املخمطم ئارم مبة يف صندئق ،)

رلجنة االسأأأتشأأأمرية  (، ئذكمت ارتقميم ارسأأأنويDP/FPA/2018/6/Add.1األمم املتحدة رلسأأأكمن ئفعمريته )
(؛ ئ دم  نممبة املديم ارتنفيمي رلصأأندئق )ارشأأؤئن اإدارية( DP/FPA/2018/Add.2ملماجعة احلسأأمبمت )

(  ئ د  مديم فمي  املماجعة ارداخلية رلحسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت DP/FPA/2018/6/CRP.5رد اإدارة على ارتعليقمت )
ئارتحقيقمت، يف مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع، تقميمًا عر  نشأأأأأأأأأأأأأأأطة فمي  املماجعة ارداخلية 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
https://undocs.org/ar/DP/2018/15
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/6/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/Add.2
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، ئ د  املستشمر ارقمنوين ملكتب األمم املتحدة 2017( رعم  DP/OPS/2018/3رلحسمبمت ئارتحقيقمت )
 ارة خلدممت املشمريع رد اإد

 
 بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  

 على ئ قن ، ئارم مبة املخمطم ئإدارة احلوكمة عر “ُممضيأأأأأأأأأأار” بمرم ي اروفود مر جمموعة رحب  - 101
 ئارتحقيقمت ماجعةامل مكتب اروفود جمموعة ئشأأأأأأأأأأأأجع   تقد  مر  حمثو ملم اإمنممي املتحدة األمم بمنممج
 مؤشأأأأأأمات ضأأأأأأوء يف اإبالغ يدرج ئ ن رآلراء املنطقي األسأأأأأأمس بشأأأأأأ ن ارتفمصأأأأأأيل مر املزيد يقد   ن على
 اجلودة رضممن ارثمرث اخلمرجي االستعما   ن مر سمئر م عر ئ عمب   رلمخمطم ارشممل ئارتقييم األداء

 ارتقديمية ارعالمة ارداخلية املماجعة يف املكتب  نشأأأأأأأأأطة منح  د 2017 رعم  ارداخلية املماجعة عمليمت يف
 بمألفكمر اروفود جمموعة رحب  كمم   بمملعميري ئاالرتزا  بمملهنية رلمكتب يشأأأأأأأأأأأأأهد مم ئ و، “عمومم ممتثل”

 ضأأأوء يف اإبالغ على املكتب ئشأأأجع ، اجلودة رضأأأممن اخلمرجية االسأأأتعماضأأأمت يف ئردت اريت املتعمقة
 بني املشأأأأأأأأأأأأرتكة ماجعةامل عمليمت يف املكتب به  م  ارمي رلعمل تقديم م عر اجملموعة ئ عمب   توصأأأأأأأأأأأأيم م
  املنظومة نطمق على  كرب بكفمءة ارعمل  ما تنظيم كيفية  معمفة على احلمص ئعر، اروكمالت

 احلسأأأمبمت مماجعي رتوصأأأيمت تنفيم م معدل الرتفمع اإمنممي ارربنممج إدارة على اجملموعة ئ قن  - 102
 رلتوصأأأأأأيمت اال تمم  إيالء على اإدارة اروفود ئحث   طويلة فرتة منم املعلقة ارتوصأأأأأأيمت رعدد ئختفيضأأأأأأهم

 ئارنهج، ئاملشأأأأأأأأأأأأأأمريع ارربامج بإدارة يتعل  فيمم املتكمرة املسأأأأأأأأأأأأأأممل  ئرويمت ئحتديد “ارعمرية األئروية” ذات
 ئطلب   املمرية ئاإدارة، ئاحلوكمة، ئاملشأأأأأأأأأأأأرتيمت، املنفمير ارشأأأأأأأأأأأأمكمء ئإدارة، ارنقدية رلتحويالت املنسأأأأأأأأأأأأ 
 ارربجمأأة جمأأمل يف اجلأأديأأدة املعأأميري رتنفيأأم اإمنأأممي ارربنأأممج إدارة دعم يأأةكيف  بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن تفأأمصأأأأأأأأأأأأأأأيأأل اجملموعأأة

؛ املقبلة ارتقمريم يف ارشأأأأماء عمليمت على حتسأأأأينمت إدخمل يثب  مم إ  تطلعهم عر ئ عمب ؛ اجلودة ذات
 رلتحويالت املنسأأأأأأأأأأأ  ارنهج مبوجب ارضأأأأأأأأأأأممن ئمتطلبمت رلتقييممت االمتثمل درجة عر معلوممت ئطلب 
 يف اإمنممي املتحدة األمم بمنممج السأأأأأأأتثممرات املنتظمة املماجعة عمليمت هبيكل اجملموعة ئرحب   ارنقدية

 مماجعة عمليمت ئجدئرة تو ي  بشأأأأ ن اجمللس مع ارعمل إ  اإمنممي ارربنممج ئدع ، املنتسأأأأبة املنظممت
 ئمكتب املتحدة األمم متطوعي ئبمنممج اإنتمجية رلمشأأأأأأأمريع املتحدة األمم صأأأأأأأندئق مر كل  حسأأأأأأأمبمت

  اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم
 بفعأأمريأأة يتعل  فيمأأم ارعمأأل حجم بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن ئارتحقيقأأمت ماجعأأةامل مكتأأب آراء اجملموعأأة ئطلبأأ  - 103

 اختم م اريت اخلطوات اخلصأأأأأأوص ئجه ئعلى، ره ئارتصأأأأأأدي عنه ئاركشأأأأأأم ارغش منع يف اإمنممي ارربنممج
 ارتحديمت معمفة على حمصأأأهم ئ كدت  ارغش مكمفحة بشأأأ ن شأأأمملة اسأأأرتاتيجية روضأأأع اإمنممي ارربنممج

 تقميم يتضأأأأأأأأأأأأمر  ن ئطلب   االسأأأأأأأأأأأأرتداد عمليمت ئتسأأأأأأأأأأأأميع األموال السأأأأأأأأأأأأتعمدة املتبعة ئاالسأأأأأأأأأأأأرتاتيجيمت
 يتم معينة سأأأأنة يف املتكبدة اخلسأأأأممم  ن كيم  تبني سأأأأنوية مقمرنة معلوممت يوضأأأأح بيمنيمً  رمسمً  2018 عم 

 ئآريمت ارسأأأأأأأمخنة اخلطوا ئفعمرية اسأأأأأأأتخدا  عر تفمصأأأأأأأيل اجملموعة ئطلب   الحقة سأأأأأأأنة يف اسأأأأأأأرتداد م
، اجلنسأأأأأأيني ئارتحمش ئاالسأأأأأأتغالل اإنسأأأأأأمن حقوق انتهمكمت بشأأأأأأ ن سأأأأأأيمم ال، ارشأأأأأأكمئى عر اإبالغ
  ئفعمريتهم اآلريمت  مو استخدا  بش ن ئارتحقيقمت ماجعةامل مكتب ئر ي، بمربيئة ارضمرة ارربامج ئت قريات
 تقمريم رتقدمي اسأأأأأأأأأأأأأأأتعداد على املكتب  ن على بمرت كيد ئارتحقيقمت ماجعةامل مكتب مديم ئرد - 104

  عممل يف االسأأأأأأأأتثممر بغية، املتحدة األمم منظومة مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأمت يف ماجعةامل مكمتب مع ئارعمل مفصأأأأأأأألة
 يف املتبمدل االعتممد منوذج على  كرب بشأأأأأكل االعتممد فممدة على ئشأأأأأدد  ئحتسأأأأأينهم احلسأأأأأمبمت مماجعة

https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/3
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 رتقييم شأأأممل  سأأأمس ئإنشأأأمء ارعمل نطمق تقليص إ  يؤدي ارمي، احلسأأأمبمت ملماجعة املشأأأرتكة ارعمليمت
 خالل اإمنممي ارربنممج يف رلم مبة بنيوي اهنيمر  ي املكتب يكتشأأأأأم ئمل  ارصأأأأألة ذات ئارضأأأأأواب  املخمطم

 بعض إ  حبأأمجأأة - جزميأأمً  مم ” ارفئأأة مر ماجعأأةامل تصأأأأأأأأأأأأأأأنيفأأمت عأأدد مر ارمغم ئعلى  2017 عأأم 
 إدارة عنمصأأأأأأأم يف رلتحسأأأأأأأني جممل ئجود مع، ئاعداً  كمن  2017 رعم  احلمفظة إمجميل فإن، “ارتحسأأأأأأأينمت

 سأأأأأأأببمً  ئارتحقيقمت ماجعةامل مكتب يف رلشأأأأأأأفمفية االفتقمر ئكمن  ارضأأأأأأأواب  ئيف، بمحلوكمة املمتبطة املخمطم
؛ اإمنممي ارربنممج يف اجلنسأأأي ئارتحمش اجلنسأأأيني االنتهمكئ  االسأأأتغالل عر اإبالغ نقص الحتممل ممكنمً 
  ئاالستجمبة اإبالغ خدممت ئتعزيز رتوسيع اإدارة مع املكتب يعمل، رمرك
 اإمنممي ارربنممج  ن، اإمنممي املتحدة األمم بمنممج يف، اإدارية اخلدممت مكتب مديمة ئ كدت - 105
 األمم متطوعي ئبمنممج اإنتمجية رلمشأأأأمريع املتحدة األمم صأأأأندئق حلسأأأأمبمت سأأأأنوية مماجعة خط  رديه

 بشأ هنم معلوممت اإمنممي ارربنممج سأيقد ، اجلنوب بلدان بني فيمم رلتعمئن املتحدة األمم ئمكتب املتحدة
 جملسأأمً  2016 عم  يف اإمنممي ارربنممج  نشأأأ  فقد، األموال ئاسأأأرتداد ارغش مبنع يتعل  ئفيمم  املسأأأتقبل يف

 شأأهمدة بإصأأدار ارقطمية املكمتب رؤسأأمء  رز ، 2017 عم  ئيف، األموال بمسأأرتداد معنيمً  املكمتب بني دامممً 
 رعم  املوحدة األخال يمت مدئنة ئتضمن   ارغش مبنع املتعلقة ارضواب  استوفوا  د ب هنم تفيد خطية ذاتية

 عمل ئ د  األخال يمت جممل يف اإرزامي ارتدريب ئمشل ، األخال يمت بشأأ ن ئاضأأحة توجيهمت 2017
 ئ د  2017 عم  يف إصأأأأأأأأأأدار م املقمر مر كمن،  ارغش مكمفحة بشأأأأأأأأأأ ن مواد إعداد على اإمنممي ارربنممج

 تضأأأأمرب رتجنب، املوا ع خمرج ممكزية مسأأأأتويمت يف املعممالت إجماء تضأأأأمر تدابري اإمنممي ارربنممج اختم
 رلتحويالت املنسأأأأأ  رلنهج ارتغطية معدل  ن إ  املكتب مديمة ئ شأأأأأمرت  ارقطمي املسأأأأأتوى على املصأأأأأمحل
 االسأأتغالل عر املبلغ هلوية كشأأم  بدئن إبالغ نظم  اإمنممي ارربنممج  نشأأ  ئ د  املممة يف 90 فمق ارنقدية

 بمرتعم د سأأأأمخنمً  خطمً  ارنظم   ما ئيشأأأأمل، اإبالغ يف ارنقص احتممل ملعمجلة ئذرك، اجلنسأأأأيني ئارتحمش
  املشورة ئتقدمي اإبالغ خلدممت

 
 صندئق األمم املتحدة رلسكمن  

 ماجعأأةامل خأأدمأأمت مكتأأب بم ي ئ حأأمطأأ ، اإدارة ئبمدئد بأأمرتقأأمريم اروفود مر جمموعأأة رحبأأ  - 106
 ئإدارة احلوكمة عمليمت ئفعمرية بكفمية يتعل  فيمم “ارتحسأأأأأأأأأأأأأينمت بعض إ  حمجة” بوجود ئارتحقيقمت

 املصأأأأأأمحب املنطقي األسأأأأأأمس  ن إ  اجملموعة ئخلصأأأأأأ   ارصأأأأأأندئق يتبعهم اريت ارداخلية رم مبةئا املخمطم
 مت اريت اجملمالت يف تقد  إحماث على ارصأأأأأأأأأأندئق إدارة ئحث ، مفيد رلمخمطم ارمميسأأأأأأأأأأية اجملمالت بشأأأأأأأأأأ ن
 ئاهليكل، رلمخمطم املمكزية ئاإدارة، املتكمملة ارم مبة إطمر ئ ي  ال، حتسأأأأأأأأأأأأأأأني إ  حتتمج  هنم على حتديد م
  ارعمليأأمت ئإدارة، ارربامج ئإدارة، عليهمأأم ئارم أأمبأأة اإ ليميأأة ئاملكأأمتأأب املقم ئدعم، ئارتوظيم ارتنظيمي
 اريت ارتوصأأأأأأيمت عدد تقليل على يسأأأأأأمعد  ن شأأأأأأ نه مر اجملمالت تلك يف ارتقد  إحماث  ن على ئشأأأأأأددت

  املماجعة تقمريم يف ئرئد م يتكمر
 اريت احلسأأأمبمت مماجعي توصأأأيمت عدد خفض مواصأأألة على ارصأأأندئق إدارة اجملموعة ئشأأأجع  - 107
 يف ارصأأأأأأأأندئق يواجههم اريت ارتحديمت عر تفمصأأأأأأأأيل ئطلب   شأأأأأأأأهماً  18  مئثت رفرتة منفمة غري ظل 
 بغية اإدارة ردئد ت خم حتديمت مواجهة على اإدارة ئشأأأأأأأأأأجع ، املنمسأأأأأأأأأأب ارو   يف ارتوصأأأأأأأأأأيمت تنفيم
 خدممت مكتب محمية ارصندئق إدارة مبواصلة اجملموعة ئرحب    سمع بشكل ماجعةامل تقمريم إعداد متكني

 املوارد بني عنه املبلغ ارتطمب  عد  إثاء ارقل  عر  عمب  ئركنهم، ارتقشأأأأأأأأأأأأأأأم تدابري مر ئارتحقي  ماجعةامل
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  ن إ  اروفود جمموعأة ئ شأأأأأأأأأأأأأأأأمرت  ذرأك عر ارنأأممجأة املخأأمطم ذرأك يف مبأم، املكتأأب ئاحتيأأمجأمت املقأأدمأة
 حجم حتديد املكتب إ  ئطلب ، املقمرة احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت مماجعة بدئرات االرتزا  على  مدر غري كمن  املكتب
 على ارصندئق إدارة اروفود ئحث   بواليته رالضطالع حيتمجهم اريت املوارد مر ئغري م املمرية املوارد ئطبيعة
 ئارتعممل بمملماجعة املشمول ارنطمق مالءمة ذرك يف مبم، مهممه إجنمث رلمكتب اركمفية املوارد توفري ضممن
 مؤشأأأأأأمات املسأأأأأأتقبل يف يدرج  ن على املكتب ئشأأأأأأجع ، هبم يضأأأأأأطلع اريت ارتحقيقمت عبء مع بفعمرية
  ارمميسية األداء
 ئارتحقيقأأأمت احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأأمت مماجعأأأة خأأأدمأأأمت مكتأأأب  حمثو ارأأأمي بأأأمرتقأأأد  اجملموعأأأة ئرحبأأأ  - 108
 ارنصأأأأأأأأأأيب هلم كمن  املمرية ئاالختالالت ارغش حمالت  ن ئالحظ ، ئاالسأأأأأأأأأأأتجمبة بمرشأأأأأأأأأأأفمفية يتعل  فيمم

 يتعل  فيمم ارعمل عبء إريه يشأأأأأأأأأأأأأأري مم بشأأأأأأأأأأأأأأ ن آرامه إبداء املكتب إ  ئطلب   ارعمل عبء مر األكرب
 بشأأأأأأأ ن حتديثمت تقدمي اإدارة مر اجملموعة ئطلب   ره ئارتصأأأأأأأدي عنه ئاركشأأأأأأأم ارغش منع هنج بفعمرية

 على اإدارة ردئد ئيف املقبلة ارتقمريم يف تفمصأأأأأيل ئإضأأأأأمفة ارت ديبية اهليئمت على املعمئضأأأأأة املعلقة ارقضأأأأأميم
 بني املشأأرتكة ئاملبمدرات ارصأأندئق إدارة دعم مواصأألة على املكتب ئشأأجع   اخلسأأممم اسأأرتداد ئترية ب ء

  اجلنسيني ئارتحمش رالستغالل رلتصدي اروكمالت
 صأأأأأأأأأأندئق يف، ئارتحقيقمت احلسأأأأأأأأأأمبمت مماجعة خدممت مكتب مديمة  كدت، ذرك على ئرداً  - 109
 األداء مؤشمات ضوء يف تقمريمو ئسيقد  املوارد مر احتيمجمته سيحدد املكتب  ن، رلسكمن املتحدة األمم

 يعكم املكتب إن  مر ، شأأهماً  18 عر تزيد فرتة منم تنفم مل اريت بمرتوصأأيمت يتعل  ئفيمم  املسأأتقبل يف
 اركثري على  قمت  د ئاالتصمالت املعلوممت تكنوروجيم يف ارتحول مبمدرة  ن إ  ئ شمرت، مماجعتهم على
 اروحدات بني ارتنسأأأأأأأأأأأي  تتطلب شأأأأأأأأأأأمملة  ضأأأأأأأأأأأميم عر ماجعمتامل إهنمء يف ارت خريات تنتج مم ئغمربمً   منهم

 خالل مر  ئ ارسأأأأأأأأأأمية املعلوممت عرب ارغش حمالت مر ارعديد اكتشأأأأأأأأأأم  مت، 2017 عم  ئيف  املختلفة
 املعلوممت تكنوروجيم يف ارتحول  ن على ئشأأأأأأأأأأددت  ارنقدية رلتحويالت املنسأأأأأأأأأأ  ارنهج مماجعة عمليمت

 ئسأأأأأأو    كثم آرية بطميقة اربيمنمت حتليل خالل مر ارغش عر اركشأأأأأأم حيسأأأأأأر  ن ينبغي ئاالتصأأأأأأمالت
 إجماء يف اركممنة ارتحديمت مر ارمغم على، اروكمالت بني املشأأأأرتك ارعمل يف املشأأأأمركة يف املكتب يسأأأأتمم
  كمرك  تكون ال ئمىت بمملوضوع ارصلة ئقيقة تكون مىت حتديد ذرك يف مبم، مشرتكة مماجعة عمليمت
 ارتحدي  ن اإدارية( )ارشأأأأأأؤئن رلسأأأأأأكمن املتحدة األمم رصأأأأأأندئق ارتنفيمي املديم نممبة ئذكمت - 110

 األحيمن مر كثري  يف تتنمئل كوهنم  يف يتمثل احلسأأأأأأأمبمت ملماجعي املتكمرة بمرتوصأأأأأأأيمت يتعل  فيمم ارمميسأأأأأأأي
 خالل مر املتبقية ارتوصأأأأأأيمت  مم ئسأأأأأأيحسأأأأأأم منهم ارعديد ارصأأأأأأندئق عمجل ئ د  ئمرتاكبة معقدة مسأأأأأأممل
 ئارتنقيحمت، اإمداد سأأأأأألسأأأأأألة إدارة ئسأأأأأأيمسأأأأأأمت، ئاالتصأأأأأأمالت املعلوممت تكنوروجيم يف ارتحويل عملية
 احلسأأأأأأأأأأأأمبمت مماجعة خدممت ملكتب االبتكمرية بمرنهج ارصأأأأأأأأأأأأندئق ئرحب  ارربجمة عمليمت على املدخلة

 االنتبمو ئئجه، املخمطم حتمل مسأأأتويمت  قم ئالحظ، احلسأأأمبمت مماجعمت بإجماء يتعل  فيمم ئارتحقيقمت
  ارت ديبية اهليئمت على املعمئضة املعلقة احلمالت ملعمجلة 2018 عم  يف املخصصة اإضمفية املوارد إ 

 ئصأأأأندئق اإمنممي املتحدة األمم بمنممج تقمريم بشأأأأ ن 2018/13 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 111
 رلحسأأأأأأأأمبمت ارداخلية املماجعة بشأأأأأأأأ ن املشأأأأأأأأمريع خلدممت املتحدة األمم ئمكتب رلسأأأأأأأأكمن املتحدة األمم

  اإدارات ئردئد ئارتحقيقمت
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/13
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 وصنننننننندو ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج في األخالقيات م اتب تقارير - عشنننننننر خامس
 المشاريع لخدمات المتحدة األمم وم تب، للس ا  المتحدة األمم
عم  مديم مكتب األخال يمت، ارتمبع رربنممج األمم املتحدة اإمنممي،  نشطة مكتب األخال يمت  - 112

(، ئ أأدمأأ  مأأديمة مكتأأب اخلأأدمأأمت DP/2018/16) 2017األمم املتحأأدة اإمنأأممي يف عأأم  ارتأأمبع رربنأأممج 
اإداريأأة يف بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي رد اإدارة  ئعم  مأأديم مكتأأب األخال يأأمت بصأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق األمم 

(، ئ دم  نممبة املديم ارتنفيمي DP/FPA/2018/7) 2017  املتحدة رلسكمن تقميم مكتب األخال يمت رعم
رلصأأأأأأأأأندئق )ارشأأأأأأأأأؤئن اإدارية( رد اإدارة  ئعم  املسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأمر ارقمنوين، يف مكتب األمم املتحدة خلدممت 

 (، بمإضمفة إ  رد اإدارة DP/OPS/2018/4) 2017املشمريع،  نشطة مكتب األخال يمت يف عم  
 املتحأأدة األمم بمنأأممج يف األخال يأأمت مكأأمتأأب تقأأمريم على رلتعلي  اروفود مر  ي يتأأدخأأل ئمل - 113

  املشمريع خلدممت املتحدة األمم ئمكتب رلسكمن املتحدة األمم ئصندئق اإمنممي
 األمم بمنممج يف األخال يمت مكمتب تقمريم بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن 2018/14 ارقمار ارتنفيمي اجمللس ئاختم - 114

  املشمريع خلدممت املتحدة األمم ئمكتب رلسكمن املتحدة األمم ئصندئق اإمنممي املتحدة
  

https://undocs.org/ar/DP/2018/16
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
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 الجزء الثالث  
 2018 الدورة العادية الثانية لعام  
 المعقودة بمقر األمم المتحدة في نيويورك  
 2018أيلول/سبتمبر  7إلى  4في الفترة من   
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 المسائل التنظيمية -أوال  
رلمجلس ارتنفيأأمي رربنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي  2018ُعقأأدت ارأأدئرة ارعأأمديأأة ارثأأمنيأأة رعأأم   - 1

مبقم األمم املتحدة يف نيويورك  خلدممت املشأأأمريعئصأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن ئمكتب األمم املتحدة 
  2018 يلول/سبتمرب  7إ   4مر 
 2018ئ  م اجمللس ارتنفيأأأأأمي جأأأأأدئل  عمأأأأأمل ئخطأأأأأة عمأأأأأل دئرتأأأأأه ارعأأأأأمديأأأأأة ارثأأأأأمنيأأأأأة رعأأأأأم   - 2
(DP/2018/L.3  ئاعتمد تقميم اردئرة ارسأأأنوية رعم ،)2018 (DP/2018/17 ئ  م اجمللس مشأأأمئع خطة  )

  2019( ئخطَة ارعمل املؤ تة رلدئرة ارعمدية األئ  رعم  DP/2018/CRP.2) 2019ارعمل ارسنوية رعم  
يف  2018يف عم    قنمء اردئرية ارعمدية ارثمنية ئ د ئردت ارقمارات اريت اختم م اجمللس ارتنفيمي - 3

  ئيف نظم  اروقمم  ارممسية رألمم املتحدة DP/2019/2اروقيقة 

على اجلدئل ارزمين ارتميل رلدئرات املقبلة رلمجلس  2018/23ئئاف  اجمللس ارتنفيمي يف ارقمار  - 4
 :2019ارتنفيمي يف عم  

 
 2019كمنون ارثمين/ينميم   25إ   21 اردئرة ارعمدية األئ :

 2019يونيه /حزيمان 7إ   3 اردئرة ارسنوية:
 2019 يلول/سبتمرب  6إ   3 اردئرة ارعمدية ارثمنية:

  
 الجزء الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 بيمن مديم ارربنممج اإمنممي  

املو ع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبكي رلمجلس  أأمل مأأديم ارربنأأممج يف خطأأأمبأأه  مأأم  اجمللس ارتنفيأأأمي )املتأأأم  على  - 5
( إن املنظومأأة اإمنأأمميأأة رألمم املتحأأدة ئبمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي يقفأأمن على  عتأأمب ممحلأة ارتنفيأأمي

كي تعطي ثمخمً رعملية   2021-2018ة االسأأأأرتاتيجية رلفرتة حممسة مر اإصأأأأال  ارعمي   ئجمءت اخلط
ارتحول يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي األمم ارمي جعل منه املنظمة اإمنممية األكثم استشمافمً رلمستقبل 
ئصمحبة ارشبكة األئسع فكمن  املنظمة اريت طبق  حلوالً مر ارقمن احلمدي ئارعشمير ملواجهة ارتحديمت 

مية املعقدة  رقد شأأأأأمع ارربنممج اإمنممي يف عملية تطور فبعد  ن كمن جممد ئكمرة إمنممية تقليدية  صأأأأأبح اإمنم
 ئ مدراً على توصيل اربلدان بمملوارد ئارشبكمت املعمفية ارعمملية  ةاآلن مصدراً رلنصممح اإمنممية ارعصمي

ة اريت حتمل بصأأأأمته على املسأأأأتوى عكم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي على تطبي  حلوره ارسأأأأت - 6
  ئ عمد ارربنممج اإمنممي 2021بلداً حبلول عم   50إنشأأمء منصأأمت  طمية يف حنو  ، ئمر املخط ارقطمي

صأأأأأأأأيمغة خرباته يف  مرب شأأأأأأأأبكة ارسأأأأأأأأيمسأأأأأأأأة ارعمملية فضأأأأأأأأالً عر كمدر مكون مر خرباء يف   دا  ارتنمية 
 مبة  140تمبع رربنممج األمم املتحدة اإمنممي يف حنو املسأأأأأأأأأأأأتدامة  ئ د اسأأأأأأأأأأأأتثمم ممف  االبتكمر اجلديد ار

، فضالً عر إطال ه ممف  االستثممر ارقطمي اخلمص به يف آذار/ممرس 2014بلداً منم عم   85مبتكمة يف 
،  طل  بمنممج األمم املتحدة اإمنممي مشأأأأأأأأأأأمئع ت قري   دا  ارتنمية 2018  ئيف  يلول/سأأأأأأأأأأأبتمرب 2018

نمشأأأأأئ يهد  إ  ثيمدة االسأأأأأتثممر اخلمص مر  جل حتقي   مو األ دا   ئ د  املسأأأأأتدامة، ئ و مشأأأأأمئع
عمل ارربنممج اإمنممي، مر خالل مشأأمئع احلفمث، مع فمي  صأأغري مر اخلرباء مكمَّس رتوريد  فكمر متبصأأمة 

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.3
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2018/Second-regular-session/dp2018-17e.pdf
https://undocs.org/ar/DP/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/overview.html


E/2018/35 
 

 

59/140 19-02884 

 

تعمئن ، توصأأأأأأأأأأأأل ارربنممج اإمنممي إ  اتفم يمت 2018فيمم يتعل  بم م مت ارتنمية ئاحللول اإمنممية  ئيف 
ئشأأأأأأماكة مع منظممت  خمى تمبعة رألمم املتحدة، فيمم ظل ملتزممً بتعزيز ارتعمئن فيمم بني بلدان اجلنوب، 

 ملكتب األمم املتحدة رلتعمئن فيمم بني بلدان اجلنوب  استضمفتهمبم يف ذرك 

فعمرية  ئ د اختم ارربنممج اإمنممي خطوات مهمة رتحسأأأأني منوذج األعممل اخلمص به ئجعله  كثم - 7
ئكفمءة ئ كثم تمكيزاً على ارنتممج  ئكمن ارتقد  ملموسأأأأأأأمً على صأأأأأأأعيد اإدارة املمرية احلميصأأأأأأأة، ئاسأأأأأأأتعما  
اخلدممت اإدارية، ئاالرتزا  بنهج يف املوارد اربشأأأأأأأمية حمورو اإنسأأأأأأأمن، ئحتسأأأأأأأني ئتوسأأأأأأأعة األعممل ارتجمرية 

بنسأأبة املنمصأأفة على مسأأتوى منصأأب مسأأمعد  املشأأرتكة ئخدممت املشأأرتيمت، ئحتقي  ارتكمفؤ بني اجلنسأأني
األمني ارعم ، ئإعطمء األئروية رعد  ارتسأأأأأأأأأأأممح مطلقمً بشأأأأأأأأأأأ ن ارتحمش اجلنسأأأأأأأأأأأي ئاالسأأأأأأأأأأأتغالل ئاالنتهمك 
اجلنسيني  ئ كد مديم ارربنممج على  نه يف ارو   ارمي شهدت فيه املوارد ارعمدية )األسمسية( ثيمدة ألئل 

ملمحنني إ   هنم غري متيقنني بشأأأأأأ ن املسأأأأأأم مت املسأأأأأأتقبلية يف ضأأأأأأوء ،  ملح عدد مر ا2013ممة منم عم  
متطلبمت اإصأأأأأال   ئنمشأأأأأد مديم ارربنممج  عضأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي ارتحمك بصأأأأأورة عمجلة ملواجهة حمرة 
االختالل بني املوارد األسأأمسأأية ئاملوارد األخمى )غري األسأأمسأأية( فيمم شأأدد على احلمجة إ   در  كرب مر 

ية رلتو ع ئاملمئنة  ئ شأأأمر إ   ن ارربنممج اإمنممي  د رب  بني إطمرو املتكممل رلنتممج ئاملوارد ئحمفظته ارقمبل
 مر ارربامج 

بشأأأأأ ن إعمدة  2018 يمر/مميو  31ارصأأأأأمدر بتمري   72/279منم تبين  مار اجلمعية ارعممة ر م  - 8
م يف منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سأأأأأأأأأيمق االسأأأأأأأأأتعما  ارشأأأأأأأأأممل ارمي جيمي كل  ربع سأأأأأأأأأنوات تنظي

رسأيمسأة األنشأطة ارتنفيمية اريت سأتضأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل ارتنمية، حشأد بمنممج األمم 
  فميقمً متفمغمً رتيسأأأأأأأأأري عملية املتحدة اإمنممي موارد كبرية ردعم ارفمي  االنتقميل ارتمبع رألمني ارعم ، ئ نشأأأأأأأأأ

منصأأأأأب منسأأأأأ  مقيم ئاملئمت مر موظفي مكمتب املنسأأأأأقني املقيمني ئموظفي مكتب تنسأأأأأي   129نقل 
ارعمليمت اإمنممية إ  اتفم يمت تعم دية مسأأأأأأتقبلية  ئسأأأأأأو  يضأأأأأأمعم ارربنممج اإمنممي مسأأأأأأم ته يف آرية 

ئسأأأأو   رلتنمية املسأأأأتدامة األمم املتحدةجمموعة تقمسأأأأم تكمريم   دا  ارتنمية املسأأأأتدامة اريت ئضأأأأعتهم 
 اخلدمة يف ارفرتة االنتقمرية  اردفع مقمبليستمم يف تقدمي اردعم رلعمليمت على  سمس 

ئ د رحب  اروفود يف اجمللس ارتنفيمي بممته بمرتقد  ارمي مت إحماثو إثاء اخلطة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية  - 9
ئارقيمدة ارقوية ملديم ارربنممج خالل عملية اإصأأأأأأأأأأأأأأأال    ، مبم يعزث منوذج األعممل2021-2018رلفرتة 

ئرحب  اروفود بمملبمدرات اجلديدة ئمنهم بوجه خمص شأأأبكة ارسأأأيمسأأأة ارعمملية، ئكمدر خرباء   دا  رتنمية 
(  DP/2018/21) 2021-2018املسأأأأأأأأأأتدامة، ئاالسأأأأأأأأأأرتاتيجية اجلديدة رلمسأأأأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأأأأني رلفرتة 

ئ عمبأأ  اروفود عر تأأ ييأأد أأم ارتأأم  رلأأدئر ارقيأأمدي رربنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي ئتأأ قريو بصأأأأأأأأأأأأأأأفتأأه حممكأأمً 
ئخمصأأأأأأأة يف جممل ارقيمدة ارفكمية،  2030رالبتكمر مر  جل حتقي    دا  ارتنمية املسأأأأأأأتدامة ئخطة عم  

 رقطمي، مبم يف ذرك مر خالل اتفمق ارتمويل ئمجع اربيمنمت، ئتعبئة ارتمويل على املستوى ا

مؤيأأة نتأأممج ارعمأأل ارو أأممي رلربنأأممج اإمنأأممي على صأأأأأأأأأأأأأأأعيأأد ر ئ عمبأأ  ئفود عأأديأأدة عر تطلعهأأم - 10
اإمنممية ئشأأأأأأأأددت  مو اروفود على دئر ارربنممج اإمنممي يف ارتعممل مع  - ارعمليمت االنتقمرية اإنسأأأأأأأأمنية

 71/243ر ئارتنمية املسأأأأأأأتدامة، ارمي عربَّ عنهم  مار اجلمعية ارعممة ر م عال ة اررتاب  بني ارسأأأأأأأال  ئاألم
بش ن االستعما  ارشممل ارمي جيمي كل  ربع سنوات رسيمسة  2016ديسمرب /كمنون األئل  21بتمري  

تحدة مر  جل ارتنمية  ئ كدت اروفود على   ية األنشأأأأأأطة ارتنفيمية اريت سأأأأأأتضأأأأأأطلع هبم منظومة األمم امل

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/DP/2018/21
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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ئاحلوكمة ارمشأأأأأأأيدة ئمشأأأأأأأمركة اجملتمع املدين، بمإضأأأأأأأمفة إ  املسأأأأأأأمءرة  ئحقوق اإنسأأأأأأأمن، سأأأأأأأيمدة ارقمنون،
  ارقضميمئارشفمفية، ئ مر  إهنم تتطلع إ  رؤية تقمريم كمملة حول  مو 

ئشأأأأأأأأأأأأأأأددت اروفود على   ية دئر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي يف  عمدة تنظيم منظومة األمم  - 11
املتحدة اإمنممية  ئرحب  اروفود بمرتزا  بمنممج األمم املتحدة اإمنممي مبضأأأأأأأأأأأأأأأمعفة مسأأأأأأأأأأأأأأأم ته يف تقمسأأأأأأأأأأأأأأم 

 على املنظمة  ئ قن  ارتكمريم، مع اإ مار بت قري املضأأأأأأأأممني املمرية ئارتحديمت اإصأأأأأأأأالحية األكرب حجممً 
اروفود على تعمئن ارربنممج اإمنممي مع ارفمي  االنتقميل ارتمبع رألمني ارعم  حول فك ارتبما اختصأأأأأأأأأأأأأأأمص 
ت عر تطلعهم رمؤية ارتحديثمت  ئشأأأأأأأأددت اروفود  املنسأأأأأأأأ  املقيم عر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي، ئعربَّ

ئدع    جنمث ارربنممج اإمنممي على  ر  اروا عإيمً على على ئجوب  ال يؤقم إعمدة ارتنظيم ت قرياً عكسأأأأأأأأأأأأأأأ
اروفود ارربنممج اإمنممي ألن ي خم يف احلسبمن ارتوصيمت املنبثقة عر تقييم اخلدممت ارتنفيمية املشرتكة بني 

مج اإمنممي بصأأأأأأأأأأأأأأأفته املزئد ارتنفيمي األ م يف (، مؤكدة على اردئر املهم رلربنمDP/2018/25اروكمالت )
ارم ي ارمي يمى  ن اإصأأأأأأأأأأأأأأال  منح ارربنممج اتفق  ئفود عديدة يف منظومة األمم املتحدة اإمنممية  ئ د 

اإمنممي ارفمصأأة كي يعزث مر مو عه كقممد إمنممي، ئطلب منه  ن يزئد م بتفمصأأيل بشأأ ن تنفيم دئرو ك داة 
 قمرنة احملددة ره يف سيمق عملية إعمدة ارتنظيم تكممل ئحول املزايم امل

ئعل ق  اروفود   ية كربى على عمل ارربنممج اإمنممي ارداعم رلجهود اروطنية ئبنمء ارقدرات مر  - 12
اتبأأمع هنج  2030ئفقأأمً ررتتيأأب األئرويأأمت اروطنيأأة  ئتتطلأأب خطأأة عمأأل  األهندا  جأأل ارتنميأأة ئحتقي  

ارعمل اجلممعي حنو حتقي  اهلد  ارمميسأأي املتمثل يف ارقضأأمء على ارفقم بكل متكممل رلتنمية املسأأتدامة ئ 
مر خالل ئاليته اريت  2030يف تنفيم خطة عم   مً مهم اً رربنممج اإمنممي دئر ئيؤدي ااألشأأأأأأأأأأأكمل ئاألبعمد  

يتممشأأأأأأأأأأأى مع االسأأأأأأأأأأأتعما   72/279تمكز على ارتنمية  ئ كدت اروفود على  ن  مار اجلمعية ارعممة ر م 
ارمي جيمي كل  ربع سأأأأأأنوات ئ شأأأأأأمرت بمرتحديد إ   ن اررتكيز األسأأأأأأمسأأأأأأي رنظم  املنسأأأأأأقني املقيمني  و 
ارتنمية ئارقضأأأمء على ارفقم يف كمفة األشأأأكمل ئاألبعمد، ئعلى  ن ارغم  األسأأأمسأأأي منه  و تنسأأأي  تنفيم 

 حت  مظلة امللكية ئارقيمدة ئاألئرويمت اروطنية  فمعليةمعدة اإمنممية بكل إطمر األمم املتحدة رلمس

ئطلبأأ  جمموعأأة مر ئفود   أأل اربلأأدان منواً  ن يتمأأمشأأأأأأأأأأأأأأأى اررتكيز اررباجمي ئجمموعأأمت املهأأمرات  - 13
د أم رلربنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي يف   أأل اربلأأدان منواً بأأدرجأأة  كرب مع اجملأأمالت ذات األئرويأأة كمأأم حأأد

بمنممج عمل اسأأأأأطنبول ارمي يرتكز حول ارقضأأأأأمء على ارفقم، ئ ن يدعم   ل اربلدان منواً املت خمة يف تنفيم 
  ئدع   مو اجملموعة ارربنممج اإمنممي إ   نب اختالل إجنمث 2030  دافهم رضأأأأأأأأممن إجنمث خطة عم  

رفرتة االنتقمرية رعملية اإصال   ئرحب  ارربامج ئتنسي  منظومة األمم املتحدة يف   ل اربلدان منواً خالل ا
برتكيز اخلطة االسأأأأأأأأأأرتاتيجية على ارقضأأأأأأأأأأمء على ارفقم ئارتنمية اال تصأأأأأأأأأأمدية املطمدة يف   ل اربلدان منوا مر 

منظومة األمم  مؤسأأأأأأأسأأأأأأأمتاالسأأأأأأأرتاتيجية ئدع  إ  ارتنسأأأأأأأي  اروقي  بني  ،ارتحول اهليكلي رال تصأأأأأأأمدات
 ارتنفيمية  جممرسهماملتحدة اإمنممية مر  جل حتقي  تلك ارغمية، مبم يف ذرك مر خالل 

، مبم 2017ئفيمم خيص امليزانية، رحب  اروفود بمرزيمدة ارعممة اريت طم ت على املسأأأأأأأأأأأأم مت رعم   - 14
ت عر  لقهم ارعمي  ارقطمع اخلمص ئاملؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأمت ئاجملتمع املدين  بيد  ن ارو مر يف ذرك إيمادات  فود عرب 

حيمل اختالل ارتواثن املسأأأتمم بني املوارد األسأأأمسأأأية ئغري األسأأأمسأأأية، ئشأأأددت على احلمجة إ  ختصأأأيص 
موارد  سأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأية  وية رعدة سأأأأأأأأأأنوات ميكر ارتنبؤ هبم رربنممج األمم املتحدة اإمنممي كي يتسأأأأأأأأأأى ره اروفمء 

ارأأدئريأأة متعأأددة األطما   ئحأأث اركثري مر اروفود  - مبسأأأأأأأأأأأأأأأؤئريأأمت ئاليتأأه ئاالحتفأأمظ بطبيعتأأه احلكوميأأة
املمحنني على اروفمء بتعهدا م ئحثوا اربلدان اريت يؤ لهم مو عهم على ثيمدة املسأأأأأأأأأأأأأأأم مت يف املوارد ارعمدية  

https://undocs.org/ar/DP/2018/25
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ئدع  اروفود ارربنممج اإمنممي إ  مواصأأأأألة اسأأأأأتكشأأأأأم  احلوافز ئاآلريمت املبتكمة مر  جل توسأأأأأيع نطمق 
مبم يف ذرك املمحنني مر ارقطمع اخلمص ئاجملتمع املدين ئاملؤسأأأسأأأمت املمرية اردئرية ئاملصأأأمر    معدة ممحنيه،

قنممية/متعددة األطما   ئشأأأأأأأأأأأأأأأددت اروفود على   ية ثيمدة اروفورات يف ارتكمريم ئمكمسأأأأأأأأأأأأأأأب اركفمءة 
 ئضممن تواف  اسرتداد كممل ارتكمريم مع  مارات اجمللس ارتنفيمي 

ت جمموعة  - 15 مر اروفود عر  لقهم حيمل عد  كفمية ارتمويل اريت مر شأأأأأأأ هنم  ن تؤقم عكسأأأأأأأيمً ئعرب 
على اردئل اجلزرية ارصأأأأأأغرية ارنممية ئاملكمتب متعددة األ طمر ئاربلدان متوسأأأأأأطة اردخل، ئدع  إ  إجيمد 
حل شأأأأأأأأأأأأأممل رلمنمط  دئن اإ ليمية  ئشأأأأأأأأأأأأأددت  مو اروفود على احلمجة إ  اعتممد معميري موضأأأأأأأأأأأأأوعية 

جية منصفة ئبيمنمت د يقة ميكر ارتثب  مر صحتهم، بمستخدا   يمسمت ارفقم متعددة األبعمد، عند ئمنه
املوارد ئحضأأأأأأأأور بمنممج األمم املتحدة اإمنممي على املسأأأأأأأأتوى ارقطمي،  بتخصأأأأأأأأيصاختمذ ارقمارات املتعلقة 

رة عد  مممرسأأأأأأة ارضأأأأأغوا دئن ارلجوء إ  االشأأأأأأرتاطمت  ئ جممالت اررتكيز املعينة  ئنبه  اروفود إ  ضأأأأأأمئ 
على اربلدان املسأأأأأأأأأأأأأأتفيدة مر ارربامج كي تتحمل ارتكمريم املضأأأأأأأأأأأأأأمفة، مبم يف ذرك مر خالل إبما  اتفم ية 
رة رتقمسأأأم ارتكمريم رنظم  املنسأأأقني املقيمني  ئشأأأددت جمموعة  خمى مر   ل اربلدان منواً على   ية  معد 

 عليهم خطة عمل  ديس  بمبم االرتزا  بمملبمدئ ارتوجيهية رلتمويل اريت نص  
املسأأأؤئريمت مشأأأرتكة ئإن كمن  ’ئ كدت جمموعة  خمى مر اروفود على   ية احلفمظ على مبد   - 16

رلتعمئن بني ارشأأأأأأممل ئاجلنوب  ئشأأأأأأددت  مو اجملموعة على ئجوب ارنظم إ  تعبئة املوارد احمللية ‘ متبمينة
ل اركميف كممً ئنوعمً، جمددة ارت كيد على   ية اروفمء على  نه يشأأأكل إضأأأمفة إ ، ئريس بديالً عر، ارتموي

بمرتزاممت املسأأأأأأمعدة اإمنممية ارممسية  ئ كدت جمموعة اروفود  يضأأأأأأمً على  نه ينبغي على اردئل األعضأأأأأأمء، 
مبوجب املمكمة ارفنية بشأأأأأأأ ن متويل نظلم املنسأأأأأأأقني املقيمني اجملدد،  ن تسأأأأأأأتثين رسأأأأأأأم ارواحد يف املئة على 

يمم بني بلدان اجلنوب ئمسأأأأأأأأم مت احلكوممت احمللية ئ ن حُتجم عر املغمالة يف تقديم مكمسأأأأأأأأب ارتعمئن ف
اركفمءة كمصأأأأأأأدر  رلتمويل  ئكمرت اجملموعة ت كيد م على  ن ارتعمئن فيمم بني بلدان اجلنوب ال يشأأأأأأأكل 

 بدياًل عر ارتعمئن بني ارشممل ئاجلنوب، بل  و مكمل ره 
ارمي جيمي كل  2016م ارربنممج ممة قمنية على ممكزية اسأأأتعما  عم  ئرداً على ذرك،  كد مدي - 17

 ربع سأأأنوات ئاهلد  ارمميسأأأي املتمثل يف ارقضأأأمء على ارفقم يف مجيع  بعمدو يف اخلطة االسأأأرتاتيجية ئارتزا  
ى   ئ كد مديم ارربنممج علمسأأأأأأأأمر سأأأأأأأأمموابمنممج األمم املتحدة اإمنممي بمرتعمئن فيمم بني بلدان اجلنوب ئ 

 ن ارربنأأممج اإمنأأممي ملتز  بأأمحلأأد األدىن مر االختالل يف اإجنأأمث جماء إصأأأأأأأأأأأأأأأال  األمم املتحأأدة، ئرفأأ  
االنتبمو إ  اركثمفة غري املسأأأأأأبو ة رإلصأأأأأأالحمت  ئ كد مديم ارربنممج على  ن دئر ارربنممج اإمنممي يتمثل 

مويل رنظم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني  ئمع يف دعم نممب األمني ارعم  يف تنفيم عملية ارتحول ئريس ت مني ارت
ذرك فإن ارربنممج اإمنممي عم د ارعز  على االسأأأأأأأأأأأتفمدة مر اإصأأأأأأأأأأأال  ئفك ارتبمطه مع نظم  املنسأأأأأأأأأأأقني 
املقيمني ريصأأأأأأأأأبح منظمة   وى ئ كثم فمعلية ئكفمءة مع مواصأأأأأأأأألة تقدميه اخلدممت األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية رلمنظومة 

ة متويل ارربنممج اإمنممي ئمنظومة األمم املتحدة اإمنممية يف األكرب  ئ مل مديم ارربنممج إنه يتعني منم شأأأأأأأأأأأأأأأ
إطمر ارنقأمشأأأأأأأأأأأأأأأأمت اردئريأة املتعلقأة بمرتمويل اإمنممي مع رفأ  االنتبأمو إ  اركيفيأة اريت دفعأ  هبم احلوافز 
ارسأأأأأأأأأألبية منظممت  ممية منفمدة إ  اررتكيز على مجع ارتربعمت رصأأأأأأأأأأمحل عمليم م اخلمصأأأأأأأأأأة ئريس رلمنظومة 

  رقد تعهد بمنممج األمم ئتشأأأأأأأأأأتتهممنممية يف األمم املتحدة ممم  دى إ  اسأأأأأأأأأأتممار ارتنمفس بني اروكمالت اإ
املتحدة اإمنممي مبواصأأأأأأأألة اتبمع ارنُأُهج املبتكمة يف احلصأأأأأأأأول على ارتمويل مر  بيل مبمدرة حصأأأأأأأأة األسأأأأأأأأد  
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اإمنممي مع ثيمدة سأأأأأأأأأأأأأأأنوية منتظمة يف ارتمويل ارعم ، ركنه نب ه إ   ن ثيمدة ارطلب على خدممت ارربنممج 
 اإمنممي  د ال يكون  مماً مستداممً عند املستويمت احلمرية رلتمويل األسمسي  ئ ئفورات ارتكمريم 

  
 حوار التمويل المنظم -ثانيا  

مأأ  مأأديمة مكتأأب ارعال أأمت اخلأأمرجيأأة ئارأأدعوة ئمأأديمة مكتأأب اخلأأدمأأمت اإداريأأة عمضأأأأأأأأأأأأأأأأمً  أأد - 18
قميم حمرة (، ئتDP/2018/19/Add.1ئ  DP/2018/19) 2017رعم  رالسأأأأأأأأتعما  ارسأأأأأأأأنوي رلحمرة املمرية 

 2018االرتزاممت بتمويل املوارد ارعمدية رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئارصنمدي  ئارربامج املمتبطة به رعم  
 ( DP/2018/20ئمم بعدو )

ارتمويل املنظم ئ عمب  عضأأأأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي عر دعمهم ارقوي رلحوار املسأأأأأأأأأأأأأتمم بشأأأأأأأأأأأأأ ن  - 19
ئاسأأأأتعما  احلمرة املمرية ئ قنوا على بمنممج األمم املتحدة اإمنممي على ارتزامه مع اروفود  ئ شأأأأمرت جمموعة 
مر اروفود إ   ن االختالل بني املوارد ارعمدية ئغري ارعمدية يشأأأأأأكل ارتحدي األكثم صأأأأأأعوبة  مم  املنظمة  

رتقمريم املسأأأأأأأتقبلية ا رتاحمت بشأأأأأأأ ن اركيفية اريت سأأأأأأأيعمجل هبم ئدع  اروفود ارربنممج اإمنممي إ  تضأأأأأأأمني ا
االختالل بني املوارد ارعمدية ئغري ارعمدية ئارطميقة اريت سأأأأيديم هبم عد  اسأأأأتقمار  سأأأأعمر صأأأأم  ارعمالت  

ئفقم ئكمرت اروفود طلبهم رلربنممج اإمنممي تقدمي مقرت  حول ارنسأأأ  ارمي سأأأيضأأأعه حلوار ارتمويل املنظم، 
تقدمي رؤية ئاضأأأأأأأأأحة    ئطلب  اروفود  ن يقو  ارربنممج اإمنممي يف املسأأأأأأأأأأتقبل بمآليت: ) (2018/5 ررلقما

ملبمدئ ئ  دا  حوار ارتمويل املنظم، )ب( اسأأأأتخدا  احلوار ك داة رتيسأأأأري إشأأأأما  اجمللس ارتنفيمي على 
اخلط  االسأأأأرتاتيجية رلربنممج اإمنممي ئاملنظممت األخمى ارتمبعة رألمم املتحدة، )ج( إنشأأأأمء عملية ئدئرة 

عملية إعداد ارتقمريم املمرية حبيث  حتسأأأأأأأأني)د( سأأأأأأأأنوية رلحوار مر  جل إحداث نقمشأأأأأأأأمت  كثم تفمعلية، 
تتضأأأأأأأأأأأمر ارتقمريم معلوممت عر االحتيمجمت املمرية ئارفجوات ئارتو عمت ئدرجة متمشأأأأأأأأأأأي املوارد املمرية مع 
ميزانية اخلطة االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية، ئتفمصأأأأأأأأأأأأأيل حول املهم  اريت ينبغي متويلهم مر خالل املوارد ارعمدية  ئ املمنة، 

مواردو ارتمويلية ئاستكشم  سبل حتسني نوعية املسم مت خمصصة ارغم   ئرحب   توضيح جمموعة )ه(
اردئرية ئ دئا م اجلديدة  ةشأأأأأأأأأأفمفية املسأأأأأأأأأأمعد مبمدرةاروفود بمرتزا  ارربنممج اإمنممي بمرشأأأأأأأأأأفمفية، مر خالل 

ارعمل مع اخلمصأأأأة بمرشأأأأفمفية السأأأأيمم اسأأأأتخدا  األدئات ارم مية  ئشأأأأجع  اروفود ارربنممج اإمنممي على 
 منظممت األمم املتحدة على صيمغة نس  حوار ارتمويل املنظم 

ئرحب  ئفود  خمى جبدئل األعممل املعدل حلوار ارتمويل ئارمي ئاء  بشأأأأأأأأأأأأأأأكل  فضأأأأأأأأأأأأأأأل بني  - 20
حوارات ارتمويل يف كل مر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن، حيث 

منممي على ارعمل مع منظممت األمم املتحدة ئتضأأأأأأمني املماجعمت املسأأأأأأتقبلية شأأأأأأجع  اروفود ارربنممج اإ
 ضأأأأأأميم متويلية شأأأأأأمملة إ  جمنب متويل/تقمريم تنفيم ارفصأأأأأأل املشأأأأأأرتك  ئ كدت اروفود على   ية  ن يعربش 
حوار ارتمويل عر ارنقمشأأأأأأأأمت األئسأأأأأأأأع نطم مً خبصأأأأأأأأوص ارتمويل ذي ارصأأأأأأأألة بإعمدة تنظيم منظومة األمم 

تحدة اإمنممية ئاتفمق ارتمويل ئ ن يبين على تلك ارنقمشأأأأأأأأأأمت  ئدع  اروفود إ   ن يكون االرتبما بني امل
اخلطأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأة ئحوار ارتمويأأأل   وى بكثري كي يتسأأأأأأأأأأأأأأأى إظهأأأمر االحتيأأأمجأأأمت ارتمويليأأأة رلخطأأأة 

ئاسأأتخدا  طمق جديدة االسأأرتاتيجية بصأأورة  فضأأل  ئرحب  اروفود برتكيز ارربنممج اإمنممي على االبتكمر 
 ئاتبمعه هُنجمً تكمملية مشرتكة بني ارقطمعمت رتحقي    دا  ارتنمية املستدامة  2030رتنفيم خطة عم  

ئرداً على ذرك، جددت مديمة مكتب ارعال مت اخلمرجية ئاردعوة ارت كيد على ارتزا  ارربنممج  - 21
حوار ارتمويل املنظم بمالتفمق ارتمويلي األئسأأأع اإمنممي بمرعمل مع منظممت األمم املتحدة األخمى ئرب  

https://undocs.org/ar/DP/2018/19
https://undocs.org/ar/DP/2018/19/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
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نطم مً  ئ شأأأأأأأمرت إ  ارتحدي ارمي ئاجهه ارربنممج اإمنممي رلوفمء بمملسأأأأأأأتوى املنشأأأأأأأود حتقيقه ئ و نسأأأأأأأبة 
يف املئة مل يعد  12يف املئة مر ارتمويل األسأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأي كمم حدد م اتفمق ارتمويل  ئعند بلوغ نسأأأأأأأأأأأبة  30

جماء مزيد مر ارتخفيض دئن  ديد  درته على اإجنمث  ئسأأأأأأأأأأأأأأأو  يزئد ارربنممج مبقدئر ارربنممج اإمنممي إ
اإمنممي اجمللس ارتنفيمي مبقرتحمت حول رب  ارتمويل بنتممج ارتنمية يف اخلطة االسأأأرتاتيجية  بل اربدء ب ية 

ة  ئسأأأأأأأو  رلتعممل مع اختالل املوارد ارعمدية/ئغري ارعمدي ملموسأأأأأأأةحوارات متويل مسأأأأأأأتقبلية، ئمبقرتحمت 
منع ئ اإمنممي،  - يسأتكشأم ارربنممج اإمنممي آفمق ارتمويل ارشأممل يف جممالت مر  بيل اررتاب  اإنسأمين

نشأأوب ارنزاعمت ئبنمء ارقدرة على ارتحمل  ئيظل ارربنممج اإمنممي ملتزممً بمملواثنة املتواثنة ئاركفمءة املعزثة 
 شم  هُنُج مبتكمة يف ارتمويل ئاإجنمث ئتويل مسؤئريمته يف إصال  األمم املتحدة ئاستك

ئرفت  مديمة مكتب اخلدممت اإدارية االنتبمو إ   معدة ارتمويل األسأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأي املتنوعة رلربنممج  - 22
اإمنممي ئاملؤرفة مر ممحنني تقليديني ئاربلدان املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدة مر ارربامج  ئ د سأأأأأأأأأأأأأأأمر متويل ارربنممج اإمنممي 

د  مع اتفأأمق ارتمويأأل ئارنقأأمشأأأأأأأأأأأأأأأأمت اريت تتنأأمئل إصأأأأأأأأأأأأأأأال  األمم املتحأأدة  ئتعبئأأة مواردو على حنو مرتا
مشأأأأأأأت  مر ارتمويل  “ارفممض”يتعل  بفممض األموال،  شأأأأأأأمرت مديم مكتب اخلدممت اإدارية  ن  ئفيمم

متعدد ارسأأأنوات ارمي تلقمو ارربنممج اإمنممي، مر خالل منظممت مثل ارصأأأندئق األخضأأأم رلمنمخ ئممف  
ة، ئمل يكر  مبالً رلنقل ئركنه ظهم يف اركشأأأأأأأأأأأأأأأوفمت املمرية ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوية رلربنممج اإمنممي ئمت  اربيئة ارعمملي

اإشأأأأأأأمرة إريه ك موال مت اسأأأأأأأتالمهم رلربامج يف ارسأأأأأأأنوات اريت تل   ئعرب اررتاكم، بلغ   مو املوال باليني 
  ئحلممية  مو اردئالرات األمميكية ئعكسأأأأأأ   يمة ارتمويل غري األسأأأأأأمسأأأأأأي متعدد ارسأأأأأأنوات رلمشأأأأأأمريع

األموال مر تقلبمت  سأأعمر ارصأأم  ئاحلفمظ عل  يمتهم، ميتلك ارربنممج اإمنممي ئاحدة مر  كرب ئحدات 
خأدمأمت اخلزانأة املوجودة يف منظمأمت األمم املتحأدة  ئ أد  دار ارربنأممج اإمنأممي  أمو األموال مر خالل 

من ذرك فممضأأمً مل يكر بوسأأع ارربنممج اإمنممي اسأأتثممرات حتفظية ممم مسح ره بو ميتهم مر عد  اريقني  ئك
اسأأأتعممره رلتعويض املوارد ارعمدية  ئ كدت مديمة املكتب على  ن ارضأأأغوطمت على بمنممج األمم املتحدة 

 اإمنممي تطلب  منه امتالك  معدة   وى مر املوارد ارعمدية 
ة ارتمبعة رلربنممج اإمنممي  دم  مديم مكتب اخلدممت اإدارية إ   ن ئحدة اخلزان نممب ئ شأأأمر - 23

خدممت ملنظممت  خمى تمبعة رألمم املتحدة مسأأأأأأأتخدمة سأأأأأأأيمسأأأأأأأة اسأأأأأأأتثممر حتفظي مت تد يقهم بصأأأأأأأورة 
مسأأتقلة، ئاسأأتفمدت مر نظم   وي مر آريمت ارضأأب  اإداري، ئئاكب  اردينمميمت االسأأتثممرية رلسأأوق  

مم املتحدة اإمنممي على ارفور إ  دئالر  مميكي رقد مت حتويل املبمرغ ارفممضأأأأأأأأأأأأة يف حسأأأأأأأأأأأأمبمت بمنممج األ
ئكمن   مواالً خمصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة متمممً ئغري  مبلة رلنقل ئفقمً ألنظمة اجمللس  غري  ن ارربنممج اإمنممي حق  فممدة 

حلمميتهم مر تقلبمت  سأأعمر ارصأأم ،  احرتاثيةعلى األموال ارفممضأأة املسأأتثممة ئعمل على تغطيتهم بتدابري 
 عويض اختالل املوارد ارعمدية/غري ارعمدية ممم سمعد يف ت

بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن احلوار املتعل  بأأأأأأأمرتمويأأأأأأأل املنظم  2018/16ئاختأأأأأأأم اجمللس ارتنفيأأأأأأأمي ارقمار ر م  - 24
 اإمنممي  رلربنممج

  
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/16
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/16
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 قضايا الجنسين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -ثالثا  
ربنممج األمم املتحدة اإمنممي عمضأأأأأأأأأأأأأأأمً ر ارتمبع د  مديم مكتب ارسأأأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأأأمت ئدعم ارربامج  - 25

 ( DP/2018/21) 2021-2018السرتاتيجية املسمئاة بني اجلنسني رلفرتة 

رحب  جمموعة عرب إ ليمية مر  عضأأأأأأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي بمالسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية اجلديدة ئ قن  على  - 26
ارربنممج اإمنممي الرتزامه بمملسمئاة بني اجلنسني يف خمتلم جوانب عمله  ئ  مت جمموعة األعضمء ب ن  داء 

املم ة مبوجب اسأأأأأأرتاتيجيته ارربنممج اإمنممي كمن جيداً نسأأأأأأبيمً يف دفع عجلة املسأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأني ئمتكني 
  ئ شأأأأأمرت اجملموعة إ   ن ارتقد  كمن كبرياً يف بعض 2017-2014ارسأأأأأمبقة رلمسأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأني، 

اربلدان ئاجملمالت املواضأأأأأأأيعية،  ال  هنم  كدت ب ن إطمر ارسأأأأأأأيمسأأأأأأأمت ئ درات ارفمي  املعين بمملسأأأأأأأمئاة بني 
رمي جيب اربنمء عليه ئ نه ينبغي هلم  ن متثل احلد اجلنسأأأأني ئاروسأأأأممل املؤسأأأأسأأأأية ئفمت األسأأأأمس ارصأأأألب ا

األدىن مر املعميري رلمضأأأأأي ُ دممً  بل إن  مو اجلوانب تضأأأأأمن ، بوجه عم ، طميقمً  كثم طموحمً رلمسأأأأأري 
ضأأمر ارفئمت اريت ختلف  عر  على  ما اردرب  ئ كدت جمموعة األعضأأمء على  ن متثيل ارنسأأمء ئاربنمت

ينبغي على ارربنممج اإمنممي  ن يعمل، على حنو مضأأطمد، على تمتيب  ئرويمت  ئ نه ارمكب  و متثيل ثامد،
بمألكثم ختلفمً ’آفمق ئ حوال ارنسمء ئاربنمت بدءاً  جنمحه يف حتسنينتممجه ئ يمسهم على  سمس يقو  على 

 ئضأأأأمع  مبر فيهر  ئرئك ارلوايت يواجهر  شأأأأكمالً متعددة ئمتداخلة مر ارتمييز ئارلوايت يعشأأأأر‘ عر ارمكب
  كفمعلني يف ارتغيريرمجمل ئاألئالد  اإشماك  ارربنممج األثممت، ئ ن يضمر

ئرحب  اجملموعة نفسأأأأأأهم بممتثمل االسأأأأأأرتاتيجية اجلديدة خبطة ارعمل على نطمق املنظومة بشأأأأأأ ن  - 27
مم   مت املسأأأمئاة بني اجلنسأأأني ئمتكني املم ة ئارعمل املتواصأأأل ب ختم  ئمؤشأأأمات املسأأأمئاة بني اجلنسأأأني  ئفي

اجملموعة ب ن مؤشأأأأأأمات اجلنسأأأأأأمنية عمل  يف كل حل مر احللول اريت حتمل بصأأأأأأمة ارربنممج اإمنممي على 
،  مر  إنه ميكر ردريل تنفيم 2021-2018حتسأأأأأأأأأأأأأأأني اإطمر املتكممل رنتممج ئموارد ارربنممج اإمنممي، 

مع مسأأأأمرات عمل بمنممج األمم  ةثيمدة ارمئاب  املفصأأأألاسأأأأرتاتيجية املسأأأأمئاة بني اجلنسأأأأني  ن يسأأأأتفيد مر 
 املتحدة اإمنممي 

على نفس ارقدر مر ارتفصأأأيل ارمي   ئذكمت جمموعة األعضأأأمء  ن االسأأأرتاتيجية اجلديدة ريسأأأ - 28
كمن  عليه االسرتاتيجية ارسمبقة فيمم يتعل  بمالرتزاممت ئاملوارد املؤسسية اخلمصة بمرتنفيم، ئ هنم تتو ع  ن 

مي تلك االرتزاممت ئ ن يبين ارقدرات يف خمتلم   سأأأأأأأأأأأأأأأم  املنظمة مع مضأأأأأأأأأأأأأأأي عملية حيدد ارربنممج اإمنم
 ارتنفيم  ئشددت اجملموعة على   ية احلفمظ على ارقيمدة ئاملسمءرة ئحتفيز االبتكمر 

بشأأ ن اسأأرتاتيجية  ارتقد  احملمثئرحب  اجملموعة بعز  ارربنممج اإمنممي على مواصأألة إصأأدار تقميم  - 29
 بني اجلنسني كتقميم مكمل رلتقميم ارسنوي املسمئاة 

ئ شأأأأمرت جمموعة األعضأأأأمء إ  توافم  درة دامغة على  ن املسأأأأمئاة بني اجلنسأأأأني مل تكر منصأأأأفة  - 30
ئحسب، بل  فمدت  يضمً اجملتمع على كمفة املستويمت ئكمن هلم  قم إجيميب على ارنمو اال تصمدي ئارصحة 

، اجململ كي 2021-2018تمح  اسأأأأرتاتيجية املسأأأأمئاة بني اجلنسأأأأني، ئارتعليم ئارسأأأأال  املسأأأأتدا   ئ د  
 يبقى ارربنممج اإمنممي نصري املسمئاة بني اجلنسني مر خالل ارعمل املوجهة 

ئ شمر  حد اروفود إ   نه يف ارو   ارمي يؤيد فيه اسرتاتيجية ارربنممج اإمنممي اجلديدة رلمسمئاة  - 31
خدممت ’ني املم ة ت ييداً كمماًل، إال  نه ال يؤيد  ئ يواف  على إدراج عبمريت بني اجلنسأأأأأأأأني ئارعمل على متك
ئ كد اروفد على  ن بالدو مل تعرت ، ‘  ارصأأأأأأأأأأأأحة اجلنسأأأأأأأأأأأأية ئاإجنمبية’ئ ‘ ارصأأأأأأأأأأأأحة اجلنسأأأأأأأأأأأأية ئاإجنمبية

https://undocs.org/ar/DP/2018/21
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ذرك  املؤمتم اردئيل رلسكمن ئارتنمية، بمإجهم  كوسيلة رتنظيم األسمة  ئمعبمنممج عمل يتممشى مع  مبم
ئاملميل ارقوي بصأأأحة املم ة ئمنع ئفيمت األطفمل ئحتسأأأني مسأأأتوى  املعنوي كد اروفد على اسأأأتممار ارتزامه 
 صحة األ  يف شىت بقمع ارعممل 

ئرداً على ذرك،  كد مديم مكتب ارسأأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأأمت ئدعم ارربامج على  ن بمنممج األمم املتحدة  - 32
اجلنسأأني يف  ئاضأأع األثممت  ئشأأدد على  ن املسأأمئاة بني اإمنممي سأأيضأأمعم جهودو رتعزيز املسأأمئاة بني 

اريت حتمل بصأأأأأأأمته  ئ كد  ليف مجيع احللو  تعميمهماجلنسأأأأأأأني موجودة يف صأأأأأأأميم عمل ارربنممج اإمنممي ئ 
جمدداً على االرتزا  املؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأي رلربنممج اإمنممي بمملسأأأأأأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأأأأأأني يف كمفة اجملمالت مبم يف ذرك 

 ئاإ ليمية ئاردئرية املستويمت ارقطمية 

اجمللس ارتنفيمي علممً بمسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية بمنممج األمم املتحدة اإمنممي رلمسأأأأأأأأأأأأأأأمئاة بني  حمائ د   - 33
  2021-2018اجلنسني، 

  
 البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل ذات الصلة -رابعا  

جلس ارتنفيمي رلحصأأأأأأأأأأأأأأأول على موافقته عليهم،  د  ارربنممج اإمنممي تسأأأأأأأأأأأأأأأعة بمامج  طمية رلم - 34
بمإضأأأأأأمفة إ  متديد قالقة بمامج  طمية  خمى  ئ د  م  املدراء اإ ليميون ركل مر  فميقيم، ئاردئل ارعمبية، 

بعم  ارربامج ارقطمية ركل مر: بنر ئبوتمن ئغينيم االسأتوامية ئريسأوتو ئريبيم ئنمميبيم  ئئآسأيم ئاحملي  اهلمد
سأأأنغمل ئجنوب ارسأأأودان، بمإضأأأمفة إ   ئل متديد رسأأأنة ئاحدة رلربامج ارقطمية ركل مر كوبم ئارفلبني ئار

 ئاملكسيك ئقمين متديد رسنة ئاحدة رلربنممج ارقطمي رليربيم 

( ئبوتمن DP/DCP/BEN/3ئ د اسأأأأأتعم  اجمللس ارتنفيمي ئقمم  ارربامج ارقطمية ركل مر بنر ) - 35
(DP/DCP/BTN/2( ئغينيأأم االسأأأأأأأأأأأأأأأتواميأأة )DP/DCP/GNQ/3( ئريسأأأأأأأأأأأأأأأوتو )DP/DCP/LSO/3 ئريبيأأم )
(DP/DCP/LBY/3( ئنأأأأأأأأممأأيأأبأأيأأأأأأأأم )DP/DCP/NAM/3( ئارأأفأألأأبأأني )DP/DCP/PHL/3 ئارسأأأأأأأأأأأأأأأأنأأغأأأأأأأمل )
(DP/DCP/SEN/3( ئجنوب ارسودان )DP/DCP/SSD/3 ئئاف  عليهم، طبقمً رلقمار ر م ،)2014/7  

سأأأأأأأأأأأأأأأنة ئاحدة رلربنممج ارقطمي رليربيم مر  كمرك ئاف  اجمللس ارتنفيمي على ارتمديد ارثمين ملدة - 36
علممً بمرتمديد األئل ملدة سنة ئاحدة   حمائ  2019كمنون األئل/ديسمرب   31كمنون ارثمين/ينميم إ   1

 2019كمنون األئل/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31كمنون ارثمين/ينميم إ    1رلربنمجمني ارقطميني ركوبم ئاملكسأأأأأأأأأأأأأأأيك مر 
(DP/2018/22  ئDP/2018/22/Corr.1 ) 
  

 التقييم - خامسا 
 د  مديم مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأتقل ارتمبع رربنممج األمم املتحدة اإمنممي تقييم خدممت ارتمويل  - 37

( ئتقييم اخلأأأدمأأأمت ارتنفيأأأميأأأة فيمأأأم بني DP/2018/23)( 2017-2010)اجلمأأأمعي فيمأأأم بني اروكأأأمالت 
(  ئ دم  مديمة مكتب اخلدممت اإدارية يف ارربنممج اإمنممي رد اإدارة على DP/2018/25اروكمالت )

(، كمم  د  املديم ارتنفيمي ملكتب ارصأأأأأأأنمدي  DP/2018/26ارتنفيمية فيمم بني اروكمالت )تقييم اخلدممت 
االسأأأأأأأأأأأأأأأتئمأأمنيأأة املتعأأددة ارشأأأأأأأأأأأأأأأمكأأمء رد اإدارة على تقييم خأأدمأأمت ارتمويأأل اجلمأأمعي فيمأأم بني اروكأأمالت 

(DP/2018/24 ) 
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رحب  جمموعة ئفود عرب إ ليمية بمرتو ي  املنمسأأأأأأأب رصأأأأأأأدئر ارتقييمني  ئ كدت اجملموعة على ئ  - 38
 ن اجتماب املسأأأأم مت رلتمويل اجلممعي فيمم بني اروكمالت يعتمد على كفمءة ارربامج يف اسأأأأتخدا  تلك 

ملتعددة ارشأأمكمء رقوة تصأأميم ارصأأنمدي  ئشأأفمفيتهم املسأأم مت، ئ قن  على مكتب ارصأأنمدي  االسأأتئممنية ا
رلتنميأأة ئإدار أأم، فيمأأأم نو أأ  إ  احلأأمجأأة إ  مماجعأأأة املبأأأمدئ ارتوجيهيأأأة احلأأمريأأأة جملموعأأة األمم املتحأأأدة 

ت اجملموعة عر  اإبالغ عرحبيث تعرب  عر ارتطور يف ارطلبمت مر  جل  املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ارنتممج املمرية  ئعرب 
إرشأأأأأأأأمدات ئاضأأأأأأأأحة خبصأأأأأأأأوص نوعية ارربامج  وعة األمم املتحدة رلتنمية املسأأأأأأأأتدامةجممدعمهم رصأأأأأأأأيمغة 

ئختطيطهم ئتنفيم م، ئرضأأأممن املسأأأمءرة ئإدارة املخمطم  ئرحب  جمموعة اروفود بمروقيقة اريت يعتز  ارربنممج 
ة إطمر ارنتممج حول ارُنهج اخلمصأأأأأأأأأأأة بتعزيز جود رلتنمية املسأأأأأأأأأأأتدامةاإمنممي تقدميهم جملموعة األمم املتحدة 

ئتصأأأأأأميمه يف سأأأأأأيمق ارتمويل اجلممعي بمألمم املتحدة، ركنهم ارتمسأأأأأأ  اروضأأأأأأو  يف صأأأأأأيمغته  ئ كدت 
اجملموعة على  ن ارنُأُهج املتكمملة رر تؤيت ُ ُكلهم على  ر  اروا ع مم مل تتم تممجة مبد  االعرتا  املتبمدل 

ألمم املتحدة اإمنممية ب كملهم  ئ عمب  مبممرسأأأأأأأأأأأأأأأمت األعممل إ  إجماءات عملية على نطمق منظومة ا
اجملموعة عر ت ييد م رتوسأأأأأأأأيع دئر مكتب ارصأأأأأأأأنمدي  االسأأأأأأأأتئممنية املتعددة ارشأأأأأأأأمكمء كمديم رلصأأأأأأأأنمدي ، 
ئخمصأأأأأأأأأأأأأأأة مر  جل جين فمر اردرئس املسأأأأأأأأأأأأأأأتفمدة ئاخلطة/ئارتقميم حول ارنتممج  ئرحب  اجملموعة مببمدرة 

ارنتممج عرب بوابته اإركرتئنية ئمقرتحه املتعل  بتطويم إطمر  غ عراإبالاملكتب ارمامية إ  حتسأأأأأأأأأأأأأأني عملية 
األمم  تقدمي ارتقمريم اخلمص بمرسأأأمد املميل رلنتممج على مسأأأتوى املنظومة، ئذرك رغميمت منم شأأأتهم يف جمموعة

ب   ئئافق  جمموعة اروفود على ارتوصأأأأأأأأية بإنشأأأأأأأأمء جلنة توجيهية متعددة  صأأأأأأأأحمرلتنمية املسأأأأأأأأتدامة املتحدة
املسأأأتفمدة، ركنهم  ئاردرئساملصأأألحة ملكتب ارصأأأنمدي  االسأأأتئممنية املتعددة ارشأأأمكمء مر  جل تبمدل األفكمر 

  عمب  عر  لقهم مر  ن ذرك  د يشت  انتبمو موظفي املقم يف ئ   يشهد  يوداً على املوارد 

ارتنفيمية فيمم بني  ئرحب  جمموعة اروفود نفسأأأأأأأأأأأأهم بمرمؤى املتبصأأأأأأأأأأأأمة املنبثقة عر تقييم اخلدممت - 39
اروكأأمالت يف ارربنأأممج اإمنأأممي ئ  مت بأأ ن ارربنأأممج اإمنأأممي  أأد شأأأأأأأأأأأأأأأمع بأأمرفعأأل بأأمختأأمذ إجماءات رلنهو  
بنموذج األعممل اخلمص به  ئرفت  اجملموعة االنتبمو إ   ن اربصأأأمة اجلغمافية رلخدممت ارتنفيمية رلربنممج 

ممت األممية ئ نه مر شأأأأأ نه  ن يبقى ره دئرو املهم مع ظهور األمم املتحدة اإمنممي  ي األضأأأأأخم بني املنظ
مم سأأأأأأتتمخض عنه إعمدة تنظيم املنظومة اإمنممية بمألمم املتحدة ئفك ارتبما نظم  املنسأأأأأأقني املقيمني عر 
ارربنممج اإمنممي  ئدع  جمموع اروفود ارربنممج اإمنممي ربيمن اركيفية اريت سأأأأأأأأأأأأأأأيخد  هبم املنظومة اإمنممية 

 خلص إريه ارتقييم مر توصيمت مم ألمم املتحدة على  كمل ئجه، ئمبم يتممشى مع ر

ئرحب مديم مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل بتعليقمت اروفود ئارمد املتميز مر اإدارة، مبم يف ذرك مم  - 40
 جدائل ثمنية حمددة، ئ شأأأأأأأمر إ   ن بعض ارنقما املدرجة على اجلدئل ارزمين  د تسأأأأأأأتغمقبتحديد يتعل  

 ئ تمً  طول يف ارتنفيم مع املضي ُ دممً يف عملية إعمدة تنظيم األمم املتحدة 

ئ كدت مديمة اخلدممت اإدارية يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ب ن تقيم اخلدممت ارتنفيمية  - 41
ارتزا  ارربنممج فيمم بني اروكمالت كمن مفيداً متمممً ئ نه جمء يف موعدو املنمسأأأأأأأأأأأأأأأب، ئ عمدت ارت كيد على 

اإمنممي بتنفيم ارتوصأأأأأأأأأأأأأيمت ارنم ة عر ارتقييم  ئسأأأأأأأأأأأأأو  يقد  ارربنممج اإمنممي رلمجلس ارتنفيمي تقميماً 
منتظممً حول مم جيميه مر تغيريات ئابتكمرات كي يصأأأأأأأأأأأأأأأبح  كثم كفمءة ئفمعلية، مبم يتسأأأأأأأأأأأأأأأ  مع جهود 

 اإصال  األئسع على نطمق األمم املتحدة 

مكتب ارصأأنمدي  االسأأتئممنية املتعددة ارشأأمكمء بمألمم املتحدة، يف معم  ارمد  ةمديم   ئ ئضأأح - 42
على شواغل اروفود، ب ن اهلد  مر توصية ارتقييم املتعلقة بإنشمء جلنة توجيهية متعددة  صحمب املصلحة 
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في  و توفري منتدى رتبمدل املعلوممت ئاحلوار ئارنقمش االسأأأأأأرتاتيجي بصأأأأأأورة  فضأأأأأأل مع  نب حتميل موظ
 املقم  ي عبء جديد 

 بش ن تقييم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  2018/17ئ د تبى اجمللس ارتنفيمي ارقمار  - 43
 

 الجزء المتعلق بصندو  األمم المتحدة للس ا   
 ارتنفيمية ةبيمن املديم   

( Papersmart مو ع اخلدممت املوفمة رلورق ارتنفيمية االنتبمو يف بيمهنم )متوفم علىرفت  املديمة  - 44
اخلمسأأأأأأأأني ارسأأأأأأأأنوية تنمية ئارمكمى إ  ارمكمى ارسأأأأأأأأنوية اخلممسأأأأأأأأة ئارعشأأأأأأأأمير رلمؤمتم اردئيل رلسأأأأأأأأكمن ئار

االرتزا    ديد رتقييم مدى ارتقد  ئ  ، كظم  مالمم2019رصأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأكمن، يف عم  
خطة ارتنمية ئيشأأأتمل ذرك على دئر ارصأأأندئق يف إعمدة تنظيم املنظومة اإمنممية رألمم املتحدة كي حيق  

، ئاروالية املمنوحة رلمؤمتم اردئيل 2021-2018جية،   ئئفقمً خلطته االسأأأأأأأأأأأأرتاتي2030 املسأأأأأأأأأأأأتدامة رعم 
رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن ئارتنمية، ارتز  صأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن بمرنتممج ارتحورية ارثالث املتمثلة يف إهنمء: 

االحتيمجمت اريت مل تتم تلبيتهم على صأأأأعيد تنظيم األسأأأأمة، )ب( ئفيمت األمهمت اريت ميكر تفمديهم،  ) (
جزءاً ‘ ارتواريإهنمء حمرة ’ئمجيع املممرسمت املضمة بمرنسمء ئاربنمت  ئشكل عنصم  اجلنسمينارعنم  )ج(

ال يتجز  مر  ما ارنهج ئذرك مر خالل توفري اربيمنمت ارسأأأكمنية عمرية اجلودة  ئسأأألط  املديمة ارتنفيمية 
اهلوة يف ارضأأأأأأأأأوء على عمل صأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن يف اربلدان اريت تعيش  ثممت ئدئرو يف رد  

اإمنممية، ئعمله املشأأرتك مر  جل األشأأخمص املصأأمبني بفريئس نقص املنمعة  - تواصأألية ارعال ة اإنسأأمنية
األمم اربشأأأأأأأأأأأأأأأمية/اإيدث ئاألشأأأأأأأأأأأأأأأخمص املصأأأأأأأأأأأأأأأمبني بإعم مت، ئاالرتزا  مع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبمب ئفقمً السأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية 

 رلشبمب  املتحدة
ندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن بإصأأأأأأأأأأال  األمم ئكمرت املديمة ارتنفيمية ت كيد م على ارتزا  صأأأأأأأأأأ - 45

يف  يشأأأأأأأأأأأأأمركاملتحدة ئبمرعمل مع املنظممت ارتمبعة ملنظومة األمم املتحدة اإمنممية  ئ مر  إن ارصأأأأأأأأأأأأأندئق 
ارتمويل االسأأأرتاتيجي أل دا  ارتنمية املسأأأتدامة مر  جل مسأأأمعدة اربلدان على نتممج  يمدة ارفمي  املعين ب

ل حتقي  نتممج مفضأأأأأأأأأأأأأأأية إ  ارتحول  ئ د اشأأأأأأأأأأأأأأأتمل ذرك على إنشأأأأأأأأأأأأأأأمء ممكز ارتوجه حنو ارتمويل مر  ج
، ئبنمء معمفة املوظفني بمرنواحي املمرية، ئتطويم مبمدئ األ دا رلمعمر  ئاربحوث بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن متويل  مو 

املشأأأمركة، ئصأأأيمغة معميري اربيمنمت املمرية رألمم املتحدة فيمم يتعل  بإعداد ارتقمريم  ئ ضأأأمف   ن صأأأندئق 
م املتحدة رلسكمن سو  يسمعد يف تطويم  سمريب احلضور ارقطمي مر  جل اجليل اجلديد مر ارفمق األم

 ارقطمية، ئسيشمرك يف  يمدة اجلهود املشرتكة ردعم ارقدرات اإحصممية اروطنية 
،  شأأأأأأأأأأأأأأأمرت املديمة ارتنفيمية إ   ن 2021-2018ئعلى صأأأأأأأأأأأأأأأعيد امليزانية املتكمملة املنقحة،  - 46

م املتحدة رلسكمن عمكم على تنفيم عمليمت إدارة ارتغيري ئت سيس  يكله اجلديد مر  جل صندئق األم
اتبمع هنج تنظيمي  كثم  وة ئمتمسأأكمً على صأأعيد ارعمليمت احلكومية اردئرية ئارعمليمت املشأأرتكة فيمم بني 

ددة ارتمبعة ره، اروكمالت  ئ د  نشأأ  ارصأأندئق فمعمً هلما ارغم  ضأأمر شأأعبة ارسأأيمسأأمت ئاالسأأرتاتيجية اجمل
ئئضأأأأأأع فمع اجمللس ارتنفيمي ضأأأأأأمر مكتب املديم ارتنفيمي  ئ د  عمد ارصأأأأأأندئق توثيع املوارد ارواردة مر 
املقم ارمميسأأأأأأأأأأأأأي على اربلدان ئاملنمط  رضأأأأأأأأأأأأأممن ارُقمب املكمين رلدعم ارفين حيثمم كمن  احلمجة إريه  كرب 

لشؤئن اإنسمنية، مبم يف ذرك مكتب ارشؤئن ميكر  ئ د عكم ارصندئق على تنفيم  يكلية جديدة ر مم

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/17
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/17
https://papersmart.unmeetings.org/executive-boards/undp-unpfa-unops/annual-session-2017/statements/
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اإنسأأمنية ارتمبع رلصأأندئق يف جنيم  ئنمشأأدت املديمة ارتنفيمية اردئل األعضأأمء مواصأألة اردعم رألعممل 
 اريت يتوال م ارصندئق يف األئضمع اإنسمنية 

د مشرتكة ارتمويل شهد صندئق األمم املتحدة رلسكمن ثيمدة يف املوارد ارعمدية )األسمسية( ئاملوار  - 47
  ئنمشأأأأأأدت 2016يف املئة عر سأأأأأأنة  27رتتخطى  يمتهم بليون دئالر،  ي بزيمدة مقدار م  2017سأأأأأأنة 

بلداً  44املديمة ارتنفيمية رلصندئق اردئل األعضمء إ  ثيمدة مسم م م يف املوارد ارعمدية، ئ شمرت إ   ن 
  ئ د ركز ارصأأأأأندئق على اكتسأأأأأمب متويل 2018 مسأأأأأتفيداً مر ارربامج  د  سأأأأأهم يف املوارد ارعمدية سأأأأأنة

مشأأأأأأأأرتك عميل اجلودة، جنبمً إ  جنب مع اجلهود ارمامية إ  بنمء شأأأأأأأأماكمت   وى مع ممحنني غري تقليديني 
ئمنظمأأة األمم املتحأأدة  ئكمرت املأأديمة ارتنفيأأميأأة ارتأأ كيأأد على عأأد  ارتسأأأأأأأأأأأأأأأأم أأل مطلقأأمً مع االسأأأأأأأأأأأأأأأتغالل 

ندئق يف بنمء ارقدرات يف  ما اجململ ئ نه  م  بتعيني منسأأأأأأأأأ  ريكون ئاالنتهمك اجلنسأأأأأأأأأيني ئاسأأأأأأأأأتممار ارصأأأأأأأأأ
متفمغمً متمممً رلرتكيز على إطالق اسأأرتاتيجية شأأمملة ملنع سأأوء ارسأألوك اجلنسأأي ئمواجهته، ئمماجعة سأأيمسأأة 
ارتحمش، ئارعمل بإجماءات ارتد ي  ارسأأأمب  رلتوظيم، ئاسأأأتعما  اتفم يمت ارتعم د مع ارشأأأمكمء املنفمير مر 
 جل تعزيز عد  ارتسأأأأأم ل املطل   ئردعم اهلد  املتمثل يف حتقي  مسأأأأأتويمت منمسأأأأأبة مر ارتمويل املسأأأأأتدا  
رلخطة االسرتاتيجية،  علن  املديمة ارتنفيمية  ن مصم ئارسويد ئافقتم على  ن تصبحم نصريا مشمركم رصندئق 

 يممهم هبما اردئر األمم املتحدة رلسكمن بش ن حوارات ارتمويل املنظم، ئشكم مم على  
املؤمتم اردئيل رلسأأأأأأأأأأكمن  يف إطمرئكمر  عضأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي دعمهم ارتم  روالية ارصأأأأأأأأأأندئق  - 48

ارسأأأيم مت اإمنممية ئحمالت ارصأأأحة اجلنسأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية يف  قوقاملتعل  حب عملهئارتنمية ئر
  ئ عمب األعضأأأمء عر تقديم م ملشأأأمركة اجمللس ارتنفيمي اجلنسأأأمينرلعنم  مكمفحته، مبم يف ذرك األثممت

   دا  ارتنمية املسأأأأأأأأتدامةيف اجلهود ارمامية إ  جعل صأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأكمن   الً ملهمة إجنمث 
ئاردئر   ئعربَّ األعضأأأأأمء عر سأأأأأمئر م بمرتزا  ارصأأأأأندئق ارقوي بإصأأأأأال  األمم املتحدة 2030ئخطة عم  

  أأديأأد نظأأم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني، ئالحظوا بمئ  ارتقأأديم اسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا   كثم مر يف املمكزي ارأأمي يؤديأأه
املئة مر املكمتب ارقطمية رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن  بنية ئخدممت مشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة، ئحثوا  يف 70

 ارصندئق على مشمطمة  فضل مممرسمته يف ذرك اجململ مع منظومة األمم املتحدة ب كملهم 
مر اروفود بشأأ ن اركيفية اريت سأأيؤقم هبم إصأأال  األمم املتحدة على متويل ئاسأأتوضأأح  جمموعة  - 49

املنمط  ئاملنمط  دئن اإ ليمية ئشأأأأأأأأأأأأأأجع  ارصأأأأأأأأأأأأأأندئق على  ن يمكز يف إعمدة اهليكلة على بنمء ارقدرات 
اروطنية على تنفيم املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع على املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارقطمي مع دعم اربلدان بقوة مر  جل إعممل احلقوق يف 

، مبم يتممشأأأأأأأأأأأأى مع ارسأأأأأأأأأأأأيمدة ئامللكية 2030نسأأأأأأأأأأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية ئخطة عم  ارصأأأأأأأأأأأأحة اجل
اروطنيتني  ئ كدت اروفود على   ية ارتآثر يف اجملمالت املواضأأأأأأأأأيعية اريت تمكز على ارنواحي متعددة األبعمد 

 ئارتزا  ارصأأأأأأأندئق بوضأأأأأأأع يف ارفقم  ئرحب  اروفود ببنود امليزانية اخلمصأأأأأأأة بتمويل نظم  املنسأأأأأأأقني املقيمني
تصأأأميم جديد إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأمعدة اإمنممية، ركنهم شأأأددت على ئجوب  ال ت يت رسأأو  

يف املئة مر حكوممت اربلدان املستفيدة مر ارربامج  ئ مر ارتعمئن  1متويل نظم  املنسقني املقيمني ئاربمرغة 
ئ كدت اروفود على ئجوب  ن يعود هنج ارصأأأأأأندئق يف إعمدة فيمم بني بلدان اجلنوب  ئ ارتعمئن ارثالقي  

تنظيم شأأأأأأأأأأأأأأأؤئنه متعددة األطما  بمرفممدة على اربلدان املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدة مر ارربامج ئارربامج ارقطمية مع رعب 
ملؤمتم ربنممج عمل ااجمللس ارتنفيمي دئراً اسأأأأأأأأتشأأأأأأأأمريمً  ئذكمت ئفود  خمى  نه يتعني على  ي اسأأأأأأأأتعما  ر

نمية  ن يمكز على ارتنفيم ئريس على ارواليمت ئارسأأأيمسأأأمت  ئحث  اروفود ارصأأأندئق اردئيل رلسأأأكمن ئارت
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على ارتقيد بواليته ئارن ي بنفسأأأأه عر ارقضأأأأميم اخلالفية غري املتف  حوهلم مر  بل اردئل األعضأأأأمء  ئحمئل 
 ئفد ئاحد قين صندئق األمم املتحدة رلسكمن عر اخلو  يف مسممل اإجهم  ئارتعقيم ارقسمي 

رحب  عضأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي مبنجزات صأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن على صأأأأأأأعيد تعبئة ئ  - 50
ئشأأأأجعوو على مواصأأأألة إ ممة ارشأأأأماكمت املبتكمة رتعبئة مزيد مر ارتمويل، مبم يف ذرك  2017املوارد سأأأأنة 

رتمويل بقدر مر خالل ارشأأأأماكمت مع ارقطمع اخلمص  ئتو ع األعضأأأأمء  ن تقرتن ارزيمدات املبلغ عنهم يف ا
امليزانية  ئ عمب ضأأأأأأأأأأأأأأمر مملوارد ب  كرب مر ارت قري على املسأأأأأأأأأأأأأأتوى ارقطمي ئارتبما  ئضأأأأأأأأأأأأأأح رعال ة ارنتممج

األعضمء عر  لقهم خبصوص االخنفم  املستمم يف املوارد ارعمدية ئحثوا ارصندئق على معمجلة  مو ارنزعة 
ان منواً  ئُئجه  دعوات رصأأأأأأأأأأأأندئق األمم ارسأأأأأأأأأأأألبية مر خالل امليزانية املنقحة ئخمصأأأأأأأأأأأأة رفممدة   ل اربلد

املتحدة رلسأأكمن إ ممة شأأماكة مع اربلدان املسأأتفيدة مر ارربامج مر  جل تقمسأأم  كرب رألعبمء  ئشأأددت 
بعض اروفود على   ية ارتمويل األسأأأأأمسأأأأأي ارقمبل رلتنبؤ ئمتعدد ارسأأأأأنوات ئاركميف كي يتسأأأأأى رلصأأأأأندئق 

  ئارتمسأأأأأأأأأأ  اروفود ارتوضأأأأأأأأأيح 2030يل رلسأأأأأأأأأأكمن ئارتنمية ئخطة عم  املؤمتم اردئ  بواليتيه يف إطمراروفمء 
يف املئة رألنشأأأأطة املشأأأأرتكة  د غطى  نشأأأأطة ارصأأأأندئق  15يتعل  مبم إذا كمن ختصأأأأيص موارد بنسأأأأبة  فيمم

على  ر  اروا ع، ئمم إذا تضأأأأأأمن  تلك ارنسأأأأأأبة اردعم املميل ملكمتب اإسأأأأأأنمد املشأأأأأأرتك ئاملسأأأأأأم مت يف 
شأأأرتك  ئشأأأددت اروفود على  ن خيصأأأص ارصأأأندئق اروفورات املت تية عر مماجعة امليزانية ارتقييم ارقطمي امل

رصأأمحل ارربامج ارقطمية، مع بقمء ارفمرق بني امليزانية املؤسأأسأأية ئميزانية ارربامج رصأأمحل ارربجمة  ئ مر  اروفود 
 ة إنه ينبغي رؤية حوار ارتمويل املنظم ضمر اإطمر األئسع إصال  األمم املتحد

ئعرب   عضأأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي عر اردعم ارقوي رعمل صأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأكمن مع  - 51
ارشبمب ئحممربة االستغالل ئاالنتهمك اجلنسيني مر خالل سيمسة عم ارتسم ل مطلقمً معهمم، مبم يف ذرك 

ات اإنسمنية رضممن يف اربيئمت اإنسمنية  ئحث األعضمءُ ارصندئَق على مواصلة تعبئة ارتمويل رلمسمعد
احلصأأأول على احلقوق يف ارصأأأحة اجلنسأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية ئتنظيم األسأأأمة يف بيئمت ارنزاعمت  
ئينبغي  ن يمكز ارنهج اإنسأأأأأأأمين ملنظومة األمم املتحدة اإمنممية على ارو مية ئبنمء ارقدرات، ئارتصأأأأأأأدي يف 

مً  ئرحب األعضأأأمء، بل ئشأأأجعوا، على إيالء  در  كرب مر املقم  األئل الحتيمجمت ارفئمت األكثم ضأأأعف
اررتكيز رلحد مر خممطم اركوارث ئإطمر سأأأأأأأنداي رلحد مر خممطم اركوارث يف إطمر اخلطة االسأأأأأأأرتاتيجية، 

  ئمت اإعماب عر دعم  وي رلتغطية ارصأأأحية ارشأأأمملة ئتعمي  ارنقمشأأأمت حول ارقضأأأميم 2018-2021
نسأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية يف  طم ارنتممج ئاملوارد ارتمبعة رصأأأندئق ارسأأأكمنية ئاحلقوق يف ارصأأأحة اجل

األمم املتحدة رلسأأأأأكمن  ئ  م األعضأأأأأمء بعمل ارصأأأأأندئق مع اردئل األعضأأأأأمء مر  جل تطويم نظم   كثم 
 متحوراً حول ارنتممج ئيمكز على املزايم املقمرنة، ئشددئا على   ية املسمءرة ئارشفمفية 

معم  رد م على ذرك، شأأأأأأأأددت املديمة ارتنفيمية على  ن اركمامة اإنسأأأأأأأأمنية  ي ارعنصأأأأأأأأم ئيف  - 52
ارمميسأأأي يف دئرة احليمة ئيف اسأأأرتاتيجية ارصأأأندئق املتعلقة بمحلقوق يف ارصأأأحة اجلنسأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق 

 و تقييم مدى  2019املؤمتم اردئيل رلسأأأكمن ئارتنمية عم  بمنممج عمل اإجنمبية  ئارغم  مر اسأأأتعما  
ارتقد  احملمث ئارتحديمت حىت تمرخيه ئريس إعمدة فتح ئالية املؤمتم رلنقمش  ئبمرتميل، عكم ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق 
على إعمدة تمكيز ا تمممه على ارشأأأيخوخة ئ ئجه ارتحيز ألحد اجلنسأأأني يف ارصأأأحة اإجنمبية ئعلى مبمدئ 

اإنسأأأأأأمنية  ئ د  مد ارصأأأأأأندئق اجلهود إطمر سأأأأأأنداي، ئبصأأأأأأفة خمصأأأأأأة محمية ارنسأأأأأأمء ئاربنمت يف اربيئمت 
املبمدئ املتعلقة  تتضأأمر جمموعة املهمرات اريت يتمتع هبم املنسأأقون املقيمون املسأأتقبليون املبمئرة رضأأممن  ن

بمملسأأأأمءرة ئارشأأأأفمفية  ئكمن  مبمحلقوق يف ارصأأأأحة اجلنسأأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية، فضأأأأالً عر ارتزامه



 E/2018/35 

 

19-02884 70/140 

 

ارتغيري  و تعزيز  أأدرة ارصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق ئ يأأمدتأأه على حتقي  األ أأدا  ئصأأأأأأأأأأأأأأأيأأمغأأة هنج اهلأأد  مر متمير إدارة 
متممسأأأأأك ئمنمسأأأأأب متمممً رلغم  يتيح ره االسأأأأأتجمبة بسأأأأأمعة رألئضأأأأأمع ارنمشأأأأأئة على ارصأأأأأعيدير ارقطمي 
ئاإ ليمي  ئعكم ارصأأأأأأندئق على ارعمل على ضأأأأأأممن عد  ت قري إصأأأأأأال  األمم املتحدة ئغري ذرك مر 

ع مر خالل شأأأأأماكمته مبم يف ذرك شأأأأأماكته عمليمت ارتغيري عل ى إجنمث ارربامج، فيمم ركز على اإجنمث املوسأأأأأ 
مع ارقطمع اخلمص  ئ د  ئ  ارصأأأأأأأأأأندئق   ية كربى رلعمليمت احلكومية اردئرية ئاملشأأأأأأأأأأمركة ارشأأأأأأأأأأفمفة مع 
ية اردئل األطما ، ئسأأأأأأأأو  يواصأأأأأأأأل االجتممع ب عضأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي مر خالل املشأأأأأأأأمئرات االعتيمد

 ارممسية  غري

ئكمرت نممبة املديمة ارتنفيمية )رلشأأأؤئن اإدارية( اإشأأأمرة إ   ن صأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن  - 53
يف املئة مر اخلدممت اريت تقدمهم مكمتب اإسنمد ارتمبعة  70تشمطم مع منظممت األمم املتحدة األخمى 

اريت تشأأأكل عممد منوذج األعممل  ،مت املشأأأرتكةره على املسأأأتوى ارقطمي  ئكمن ارصأأأندئق رامداً يف اخلدم
ارتجمييب رلخدممت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة يف منوذجه ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق  يديماخلمص به ئارعممل احملمك رلفمعلية ئاركفمءة  ئ 

مع بني عدة عمليمت رتسأأيري األعممل مر عدد مر اربلدان ارصأأغرية رتحميم املوارد جيحيث  ،جنوب  فميقيم
ئق يف رممسأأأأة ارفمي  املعين بإعمدة تصأأأأميم إطمر األمم املتحدة رلمسأأأأمعدة شأأأأمرك ارصأأأأنديرصأأأأمحل ارربجمة  ئ 

 اإمنممية ارمي يعد حمورا مر حممئر اإصال  ئارمي ينصبَّ تمكيزو على حتسني ارتقييم ارقطمي املشرتك 

من ملؤمتم اردئيل رلسأأأأأأأأكبمنممج عمل ارربامج( إن اسأأأأأأأأتعما  املعنية بمئ مل نممب املديمة ارتنفيمية ) - 54
ئحيدد ارثغمات ئ سأأأأأأأبمهبم ئجيدد االرتزاممت  1994سأأأأأأأيقي م املنجزات احملمثة منم عم   2019رعم  ئارتنمية 

املنبثقة عر املؤمتم  ئسأأأأأأأأأأأأأو  تُعقد مؤمتمات إ ليمية خمتلفة  بل ارشأأأأأأأأأأأأأمئع بعملية اسأأأأأأأأأأأأأتعما  املؤمتم اردئيل 
اريت سأأأتصأأأدر يف املؤمتم اردئيل مج ارعمل بمنمتقمريم اإ ليمية اررلسأأأكمن ئارتنمية ئارمي سأأأتظهم نتممجه يف 

  2019رلسكمن ئارتنمية رعم  

ئرف  مديم االتصأأأأمالت ئارشأأأأماكمت االسأأأأرتاتيجية االنتبمو إ   ن ارغم  مر اتفمق ارتمويل  و  - 55
ئ نه يتواف  متمممً مع اتفمق ارتمويل املرب   2021-2018ت مني ارتمويل املنمسأأأأأأأأأأأب رلخطة االسأأأأأأأأأأأرتاتيجية 

نطمق منظومة األمم املتحدة ب كملهم  ئدار احلوار املتعل  بمرتمويل املنظم بني صندئق األمم املتحدة على 
رلسأأأأأأكمن ئ عضأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي، بال اسأأأأأأتثنمء، هبد  االرتفم  حول جدئل  عممل ارصأأأأأأندئق  ئرر 

 نسقني املقيمني يستخد  ارصندئق موارد ارربامج رتغطية رسم ارواحد يف املئة رصمحل  ديد نظم  امل

ئذكم مديم شأأأأأأأأأعبة اخلدممت اإدارية  ن صأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن ئاملنظممت األخمى  - 56
السأأأأرتداد ارتكمريم،  معدل ئمنهجية  فضأأأأل ارتمبعة ملنظومة األمم املتحدة اإمنممية سأأأأعوا إ  اسأأأأتكشأأأأم 

يف املنظومة بممتهم، مع ربطهمم بمرتكمريم اإدارية اريت كمن   د شأأأأأأأأأأأأأأأهدت  مر حيث اركفمة ئارفمعلية،
تمبمبمً بسأأأأأأأأأأأأأأأبب ئفورات احلجم  كمم ركزت املنظممت ا تمممهم على حتقي  املنهجية املوحدة السأأأأأأأأأأأأأأأرتداد 

 ارتكمريم ئمعدالت اسرتداد ارتكمريم 
  

 حوار التمويل المنظم في صندو  األمم المتحدة للس ا  - سادسا 
 د  نممب املديمة ارتنفيمية )رلربامج( ارتقميم املتعل  مبسم مت اردئل األعضمء ئمسم مت آخمير  - 57

ئارسأأأأأأأأأأأأأأأنوات ارقأأأأأمدمأأأأأة  2018تو عأأأأأمت اإيمادات رسأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة ئ رصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدئق األمم املتحأأأأأدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأمن 
(DP/FPA/2018/10 ،DP/FPA/2018/10/Add.1  ئشأأأكم نممب املديم ارتنفيمية ئفدي  مصأأم املئ  )مفقمت

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/10/Add.1
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ئارسأويد ملوافقتهمم على دئر ارنصأري املشأمرك يف حوار ارتمويل املشأرتك ئ رقى ارضأوء على دئر م يف حشد 
مص بصأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن ئئضأأأأأأأأأع جمموعة  كرب مر ارشأأأأأأأأأمكمء حول بلورة اتفمق ارتمويل اخل

 اهليكل املميل موضع ارتنفيم 

ئذكم مديم شعبة اخلدممت اإدارية  ن صندئق األمم املتحدة رلسكمن ئضع ارسيم مت املنمسبة  - 58
ملقرت  ارصأأأأأأأأأأأندئق املتعل  بكيفية حتسأأأأأأأأأأأني حوار ارتمويل املنظم عرب اتفمق متويل صأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة 

  ئعم  مديم 2018ئاآلفمق املنظورة رسأأأأأأأأأأنة  2017ك بنمًء على حتليل ارتمويل رسأأأأأأأأأأنة رلسأأأأأأأأأأكمن، ئذر
ارشأأأأأأعبة ارطميقة اريت عمل هبم ارصأأأأأأندئق على إعمدة تمتيب  يكل ارتمويل اخلمص به حول ارنتممج ارثالث 
ل املفضأأأأية إ  ارتحول، مع حشأأأأد ارت ييد بقوة رلموارد األسأأأأمسأأأأية، ئاسأأأأتكممره بتمويل مواضأأأأيعي مر خال

ارصأأأنمدي  االسأأأتئممنية ئارتمويل املمن مقمبل ارربامج ارقطمية ئارصأأأنمدي  االسأأأرتاتيجية اجلممعية  ئ املشأأأرتكة 
 رألمم املتحدة 

ئرحب  عضأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي حبوار ارتمويل املنظم رصأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن ئ عمبوا  - 59
جل تعزيز  يكل ارتمويل اخلمص به بغية حتقي  عر تقديم م الخنماطه اروقي  مع اردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء مر  

  ئرحب  عضأأأأأأأمء اجمللس  يضأأأأأأأمً بمتفمق ارتمويل 2021-2018األداء املطلوب  مو اخلطة االسأأأأأأأرتاتيجية 
ئا عر تقديم م  املقرت  مر ارصأأأأأأأأأأندئق بمعتبمرو جزءا مر إصأأأأأأأأأأالحمت األمم املتحدة األئسأأأأأأأأأأع نطم م، ئعرب 

ع  عضأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي ئارشأأأأأأأأأأمكمء  ئ مل  عضأأأأأأأأأأمء اجمللس إن أل دافه ئعلميمته ارواضأأأأأأأأأأحة رلتفمعل م
ارصأأأأأأأأندئق كمن  دئة، مر خالل جهودو يف حوار ارتمويل املنظم، ئشأأأأأأأأجعوو على مواصأأأأأأأألة مواءمة حوار 
ارتمويل املنظم مع اتفمق ارتمويل ئاحلوار األئسأأأأأأأأأأأع نطم مً رألمم املتحدة  ئعلى  ما ارصأأأأأأأأأأأعيد، كمن  نمك 

مق ارتمويل اخلمص بمرصأأأندئق كي ال يتم اخلل  بينه ئبني اتفمق ارتمويل ارعم  رألمم مقرت  رتغيري اسأأأم اتف
  72/279املتحدة ارمي مت ا رتاحه مبوجب  مار اجلمعية ارعممة ر م 

ة عر حوار ارتمويل تتممشأأأأأأأأى ئطلب  بعض اروفود معلوممت ئحتليالت تبني   ن املقرتحمت املنبثق - 60
مع   دا  اخلطة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية حبيث يتمكر اجمللس ارتنفيمي مر ارقيم  بدئرو اإشأأأأأأأأأأأأأأأمايف ئارتوجيهي  
 ئارتمسأأأأأأ  اروفود تزئيد م بتفمصأأأأأأيل حول نوع املوارد ئجود م فضأأأأأأالً عر حيثيمت )على مسأأأأأأتوى ارنواتج

اريت تتطلب موارد ئ ل ئجه عرب املوارد األسأأأأمسأأأأية ( تتعل  بمرنتممج اريت سأأأأتتم خدمتهم على  كمئاملخمجمت
معينة  خممجمت/  ئتسأأأأأأأأمءر  اروفود عمم إذا كمن  نواتجبشأأأأأأأأكل طفيمغري  سأأأأأأأأمسأأأأأأأأية ممنة ئخمصأأأأأأأأصأأأأأأأأة 

سأأأأتسأأأأتفيد مر ارنقمشأأأأمت ارفمدية مع املمحنني كالً على حدة، ئشأأأأجع  صأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن 
  سأأأأأأأمسأأأأأأأيمً حمدئداً ئمع ارفمعلني مر غري اردئل مر  جل على ارعمل مع اردئل األطما  اريت  دم  متويالً 

ارصأأأأأأأأأأأندئق على سأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأمعد احلصأأأأأأأأأأأول على مزيد مر املوارد املمنة  ئ د تو ع  اروفود  ن حوار ارتمويل 
اجتماب متويل  سأأأأأأأمسأأأأأأأي ميكر ارتنبؤ به ئمتعدد ارسأأأأأأأنوات، ئحث  على  ن ُ مى جهود اإصأأأأأأأال  طبقمً 

ارربامج ئ ن تتم تلك اجلهود حسأأأأأأب توجيه اجمللس ئ ن يتم ختصأأأأأأيص الحتيمجمت اربلدان املسأأأأأأتفيدة مر 
  موال إضمفية رلربامج ارقطمية 

عملية إعمدة تنظيم صأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن  ئجوب ارنظم إ ئشأأأأأأأأأأددت اروفود على  - 61
 ضأأأأمر اإطمر األئسأأأأع إصأأأأال  األمم املتحدة دئن املسأأأأمس بمرك اإصأأأأال   ئ كدت اروفود على   ية

تفمق ارتمويل على نطمق املنظومة كلهم، اارتنسأأي  مع املنظممت اإمنممية ارتمبعة رألمم املتحدة ضأأمر إطمر 
ئ قن  على إدراج ارصأأأأندئق، يف امليزانية املقرتحة، حلصأأأأته مر املسأأأأم ة يف نظم  املنسأأأأقني املقيمني، مبم يف 

ئركنهم ا رتح  توفري   دا  ‘ املتبمدرة االرتزاممت’ذرك رسأأأأأأأأأأأأأأأم ارواحد يف املئة  ئرحب  اروفود مبفهو  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 املستفمدةالرتزاممت ارصندئق تكون خمصة بمرصندئق بدرجة  كرب، ئطلب  إيماد تفمصيل حول اردرئس 
 مر حوار ارتمويل ئكيم ميكر مشمطم م مع بقية منظومة األمم املتحدة اإمنممية 

ئرداً على ذرك،  كد مديم شأأأأأأعبة االتصأأأأأأمالت ئارشأأأأأأماكمت االسأأأأأأرتاتيجية رلوفود  ن ارصأأأأأأندئق  - 62
اإصأال  األئسأع ئ نه شأمع يف حوار ارتمويل املنظم ضمر  خطةاخنما مع منظممت األمم املتحدة بشأ ن 

عب رلنهو  مبسأأأأتوى إعداد ارتقمر  يم  ما ارسأأأأيمق  ئكمن ارصأأأأندئق  د  نشأأأأ  فم ة عمل مشأأأأرتكة بني ارشأأأأُ
ئحتليل ارثغمات بغية اجتماب متويل عميل اجلودة  ئظل  املوارد األسأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأية حممسة بمرنسأأأأأأأأأأبة رالسأأأأأأأأأأتقمار 
ئارنجم  فيمم كمن  امللكية اروطنية األسأأأأأأأأأمس ارماسأأأأأأأأأ  ارمي تقو  عليه بمجمة ارصأأأأأأأأأندئق  ئكمن فة حمجة 

منهم ينط  بلسمن اردئر املعيمري  ركتلة حمجة مر املوارد األسمسية يف ارنتممج االسرتاتيجية األربعة ألن كل
رلصأأندئق بصأأفته نصأأريا ئداعية رلمؤمتم اردئيل رلسأأكمن ئارتنمية  ئعمل  موارد غري  سأأمسأأية إضأأمفية على 
معمجلة تلك اجلوانب غري املعيمرية مر ارنتممج  ئشأأأأأك ل  تقلبمت  سأأأأأعمر صأأأأأم  ارعمالت سأأأأأببمً  سأأأأأمسأأأأأيمً 

ت بعض األنشأأأأطة على اروجه األمثل مر خالل  سأأأأمريب رالخنفم  يف ارتمويل األسأأأأمسأأأأي، فيمم اسأأأأتفمد
متويل  خمى مر  بيل ارصأأنمدي  املشأأرتكة  ئ االسأأتئممنية  ئ د سأأعى ارصأأندئق السأأتخدا  هُنُج مبتكمة مع 

ارعممة؛ حيث سعى ارصندئق إ  احلصول على ارتمويل  - إ ليمية ئطمق ارتمويل اخلمصةئ  مصمر  دئرية
اخلطة االسرتاتيجية ئريس رتعبئة املوارد على حنو يفتقم رلتمييز  ئ د شمرك  رغمية ئحيدة  ي حتقي    دا 

مع دئل  عضمء مر  جل حتقي  تلك ارنتممج اريت كمن يلز  هلم موارد  سمسية ئغري  الً ارصندئق ارتزاممً متبمد
  سمسية مر  جل ارتعممل مع ئالية املؤمتم اردئيل رلسكمن ئارتنمية ئشواغل اردئل األعضمء 

رربامج( ت كيدو ب ن صندئق األمم املتحدة رلسكمن  د طور املعين بمئكمر نممب املديمة ارتنفيمية ) - 63
مقرتحمً اسأأأأأأتشأأأأأأمافيمً رلتمويل ئذرك بمرتشأأأأأأمئر مع  عضأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي ئبمئ  االرتزا  املتبمدل مر  جل 

ألعضأأأمء ئيكون متممشأأأيمً مع اتفمق رلصأأأندئق مع اردئل ا‘ اتفمق متويل’حتويل حوار ارتمويل املشأأأرتك إ  
األئسع نطم مً  ئ كد نممب املديمة ارتنفيمية  يةاإصالح اخلطةارتمويل ملنظومة األمم املتحدة ب كملهم ئمع 

على ارتزا  ارصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق بأأإعأأمدة تنظيم منظومأأة األمم املتحأأدة اإمنأأمميأأة ئاالرتزا  مع ارفمي  االنتقأأميل ارتأأمبع 
 رألمني ارعم  

بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن حوار ارتمويل املنظم رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم  2018/18اجمللس ارتنفيمي ارقمار ر م  ئتبى - 64
 املتحدة رلسكمن 

  
 2021-2018الميزانية المت املة لصندو  األمم المتحدة للس ا ،  -سابعا  

دارية( تعميفمً هبما اربند فيمم  دم  رميسة فمع ارتخطي   دم  نممبة املديمة ارتنفيمية )رلشؤئن اإ - 65
ئامليزانية يف صأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن عمضأأأأمً مفصأأأأالً رلميزانية املتكمملة رلصأأأأندئق، امليزانية املنقحة 

ئاملمفقأأأأأأمت(  مجلأأأأأأ  خالرأأأأأأه  DP/FPA/2018/8/Corr.1ئ  DP/FPA/2018/8) 2021-2018رلفرتة 
جنة االسأأأأتشأأأأمرية رشأأأأؤئن اإدارة اجلدئل ارزمين رتنقيح امليزانية ئنم شأأأأ  احتيمطي اإيواء امليداين ئتقميم ارل

 2021-2018ئامليزانيأأة حول امليزانيأأة املتكأأمملأأة املنقحأأة رصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق األمم املتحأأدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكأأمن، رلفرتة 
(DP/FPA/2018/9 ئخطة املوارد املتكمملة ئاخلطوات ارتمرية ،) 

ئرحب  عضأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي بمرعملية ارتشأأأأأأأأأمئرية اريت اتُّبع  مع اردئل األعضأأأأأأأأأمء يف تنقيح  - 66
  ئشأأأأدد  عضأأأأمء اجمللس على ئجوب  ال يؤدي إصأأأأال  األمم املتحدة 2021-2018امليزانية املتكمملة، 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/18
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/18
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/DP.FPA_.2018.8_-_Rev_IB_2018-2021-FINAL_final-12Jun18.pdf
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8/Corr.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/9
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د، ارتمس إ  إبطمء  داء ارصأأأأأأأأأندئق على  ر  اروا ع يف اربلدان املسأأأأأأأأأتفيدة مر ارربامج  ئيف  ما ارصأأأأأأأأأد
األعضمء ارتوضيح فيمم خيص مضممني ختصيص رسم ارواحد يف املئة رتمويل نظم  املنسقني املقيمني اجملدد 
بمرنسأأبة رعمل ارصأأندئق على  ر  اروا ع، ئتو عوا  ن تؤقم ارتخفيضأأمت يف امليزانية املؤسأأسأأية ت قرياً إجيمبيمً 

 حمً خبصوص توثيع املوارد بني املقمات ئامليدان على األداء على املستوى ارقطمي  ئارتمس األعضمء توضي

ئ قن  جمموعة ئاحدة على جهود صأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن رالرتقمء مبسأأأأأأأأأأتوى كفمءته  - 67
ئ يممه بمسأأأأأأأأأأأأأتعما  شأأأأأأأأأأأأأممل رلموارد، ئ عمب  عر تطلعهم ملعمفة املزيد عر ارنتممج املنبثقة عر عملية إدارة 

، ئحتسأأأأأأني دئرو 2021-2018األداء ئفقمً رلخطة االسأأأأأأرتاتيجية، ارتغيري ئخمصأأأأأأة  درة ارصأأأأأأندئق على 
اهليكل ارتنظيمي على حتليل اركيفية اريت  يفاملعيمري  ئشأأأأأددت اجملموعة على ئجوب  ن تعتمد ارتغيريات 

ميكر هبم إجنمث اخلطة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية بفعمرية ئكفمءة  ئطلب  مر ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق إدراج معلوممت يف تقمريمو 
ارنهممية عر االحتيمجمت املمرية ئارثغمات ئارتو عمت، مبم يف ذرك تنظيم املوارد املمرية رلميزنة اخلمصة بمخلطة 

  اجملموعة بتحليل ارصأأأندئق ملضأأأممني إصأأأال  منظومة األمم املتحدة اإمنممية ئ مر  االسأأأرتاتيجية  ئرحب
ارصندئق يف حصة إهنم تتطلع رمؤية املعلوممت املتعلقة بمرتنفيم ئاملضممني املمرية، مبم فيهم ت قريات مضمعفة 

-2018جية، نظم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني  ئ كدئا جمدداً على دعمهم ارقوي رلخطة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيتكمريم 
، ئتعميمهم ملماعمة منظور املسأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأني ئمتكني املم ة على امتداد عملية ارتنفيم، ئ عمب  2021

 عر تقديم م ملواصلة اررتكيز على األ طمر ئإعطمء األئروية ألئرئك ارمير  م يف  مس  احلمجة 

صأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن ئرداً على ذرك، ذكمت رميس فمع ختطي  املوارد ئامليزانية  ن  - 68
عمل على معمجلة ارثغمات مر خالل منظور عمبم رلتخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأمت مر  جل حتديد ارصأأأأأأأأأالت بني ارنتممج 
ئاملوارد على حنو  فضل  ئيف ارو   ارمي تظل فيه اخلطة االسرتاتيجية  ي املمشد ارتنظيمي ارمميسي، تبى 

بمملوارد  - رربامج ارقطمية، ممم  قم على عال مت ارنتممجارصأأأأأأأأندئق تمتيبمً ألئرويمت اإجنمث يليب احتيمجمت ا
على ارصأأأأأأأعيد احمللي  ئسأأأأأأأو  يت تى متويل نظم  املنسأأأأأأأقني املقيمني اجملدد مر: ) ( مضأأأأأأأمعفة مسأأأأأأأم مت 

األممنة   ئسو  تديم طوعيةصندئق األمم املتحدة رلسكمن، )ب( رسم ارواحد يف املئة، )ج( مسم مت 
طميقة اريت سأأأأأيتم هبم اسأأأأأتخدا  تلك األموال رنظم  املنسأأأأأقني املقيمني  ئ ئضأأأأأح  ألمم املتحدة ارر ارعممة

رميسأأة ارفمع ب ن اإشأأمرة يف تقميم ارلجنة االسأأتشأأمرية رشأأؤئن اإدارة ئامليزانية إ  منمصأأب موظفي املقمات 
مليزانية املؤسسية ارمميسية على املستوى ارقطمي ئاملتعلقة بعدد املنمصب املهنية اردئرية كمن  مقتصمة على ا

 ئ هنم مل تعرب  عر إمجميل موارد ارصندئق 

ئذكمت نممبة املديمة ارتنفيمية )رلشأأأأؤئن اإدارية(  ن صأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن سأأأأعى إ   - 69
، ئ  دا  2021-2018تقدمي نظمة شأأأأأمملة ملواردو كي يضأأأأأمر  هنم متممشأأأأأية مع اخلطة االسأأأأأرتاتيجية، 

صأأأال  األمم املتحدة  ئبنفس ارطميقة، سأأأمعدت ارنقمشأأأمت املتعلقة بممليزانية املتكمملة ارتنمية املسأأأتدامة ئإ
ئاالسأأأأأتعما  ارشأأأأأممل رلموارد ارصأأأأأندئق على تمكيز ا تمم  مؤشأأأأأماته ئنظميته رلتغيري على حنو  فضأأأأأل، ممم 

متعلقأأأة  جأأأمتئخمم تنظيميأأأة  خممجأأأمت عطى امليزانيأأأة  وة  كرب  ئ أأأد ركزت عمليأأأة إدارة ارتغيري على  ربعأأأة 
بمركفمءة، بمإضأأأأأأأمفة إ  تغيري ققمفة املؤسأأأأأأأسأأأأأأأة ئعقليتهم، ئكلهم  مور جعل  مر صأأأأأأأندئق األمم املتحدة 
رلسأأأكمن  كثم تمكيزاً على ارنتممج ئ كثم سأأأمعة يف ارتحمك ئ كثم ابتكمراً ئمتسأأأكمً بمرقيم  ئ د اشأأأتمل ذرك 

 ئاهليمكل مع اخلطة االسرتاتيجية   ئاملوظفنيملية على ارتغيريات اجلمرية على منوذج األعممل بغية مواءمة ارع

بشأأأأأأأأأ ن امليزانية املتكمملة املنقحة رصأأأأأأأأأندئق األمم  2018/19ئتبى اجمللس ارتنفيمي ارقمار ر م  - 70
  2021-2018املتحدة رلسكمن رلفرتة 
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 البرامج القطرية والمسائل ذات الصلة -ثامنا  

بمنأأمجمأأمً  طميأأمً  14ج( بأأمرتعميم هبأأما اربنأأد مث  أأد  موجزاً عر  أأم  نأأممأأب املأأديمة ارتنفيأأميأأة )رلربام - 71
مطمئحمً ملوافقة اجمللس ارتنفيمي إ  جمنب ارتمديد خلمسأأأأأأأأأأأأأأأة بمامج  طمية  خمى  بمملقمبل،  د  املدراء 
اإ ليميون رلصأأأأأأأأأأندئق املعنيون هبمو ارربامج عمضأأأأأأأأأأمً رلربامج ارقطمية ملنمط  اردئل ارعمبية، ئآسأأأأأأأأأأيم ئاحملي  

بنر إكوادئر، ئ ، ئشأأأأمق  فميقيم ئاجلنوب األفميقي، ئغمب ئئسأأأأ   فميقيم  ئمشل   مو ارربامج دئل ئمداهل
ئجنوب ارسأأأأأأودان ئارسأأأأأأنغمل ئغينيم االسأأأأأأتوامية ئارفلبني ئريسأأأأأأوتو ئريبيم ئمالئي  ئبوتمن ئبورئندي ئتوغو

ئمجهورية اركونغو ئاملكسأأأيك ملدة ئنمميبيم ئنيكمراغوا، بمإضأأأمفة إ   ئل متديد رلربامج ارقطمية جلزر ارقمم 
 سنة ئاحدة ئارتمديد ارثمين رلربنمجمني ارقطميني جلمهورية اركونغو اردميقماطية ئريربيم ملدة سنة ئاحدة 

، على ئقمم  2014/7ئ د اسأأأأأأأأأأأتعم  اجمللس ارتنفيمي ئمر مث ئاف ، بمالسأأأأأأأأأأأتنمد إ   مارو ر م  - 72
( ئبورئنأأأأأدي DP/FPA/CPD/BTN/7( ئبوتأأأأأمن )DP/FPA/CPD/BEN/9ارربامج ارقطميأأأأأة رأأأأأدئل: بنر )

(DP/FPA/CPD/BDI/8( ئإكأأأأأأأأأأوادئر )DP/FPA/CPD/ECU/7 ئغأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأنأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأم ) االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأوامأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأة
(DP/FPA/CPD/GNQ/7( ئرأيسأأأأأأأأأأأأأأأأوتأو )DP/FPA/CPD/LSO/7( ئرأيأبأيأأأأأأأم )DP/FPA/CPD/LBY/1 )

( ئنأأأأأأأأأيأأأأأأأأأكأأأأأأأأأمراغأأأأأأأأأوا DP/FPA/CPD/NAM/6( ئنأأأأأأأأأممأأأأأأأأأيأأأأأأأأأبأأأأأأأأأيأأأأأأأأأم )DP/FPA/CPD/MWI/8ئمأأأأأأأأأالئي )
(DP/FPA/CPD/NIC/9( ئارفلبني )DP/FPA/CPD/PHL/8( ئارسأأأأأأأأأأأأأأأنغأأأأأأمل )DP/FPA/CPD/SEN/8 )

 ( DP/FPA/CPD/TGO/7( ئتوغو )DP/FPA/CPD/SSD/3ئجنوب ارسودان )

اجمللس ارتنفيأأمي علمأأمً بأأمرتمأأديأأد األئل رلربامج ارقطميأأة ركأأل مر جزر ارقمم ئمجهوريأأة  حأأمائ  - 73
اركونغو ئاملكسأأأأأأأأأأأأأيك ملدة سأأأأأأأأأأأأأنة ئاحدة، ئئاف  على ارتمديد ارثمين رلربنمجمني ارقطميني جلمهورية اركونغو 

 ( DP/FPA/2018/11اردميقماطية ئريربيم ملدة سنة ئاحدة )
  

 الجزء الخاص بم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
 بيا  المديرة التنفيذية - تاسعا 

 كدت املديمة ارتنفيمية ملكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع ب ن املكتب ملتز  بإصال  األمم  - 74
املتحدة سعيمً منه رتحقي  ئفورات ئكفمءة يف ارتكمريم ئإسهمممً يف منوذج ارتمويل رنظم  املنسقني املقيمني 

بينمم اخنفض متوسأأ   مرخييمً تاجملدد  ئ د سأأجل  داء مكتب خدممت املشأأمريع مسأأتوى  يمسأأيمً  و األعلى 
على ختفيض تكمريم ارنظم   2016األجور فيه فيمم عمل نظممه اجلديد رتخطي  موارد املؤسأأسأأمت رعم  

بطميقأة عملأ  على حتقي  ‘ يف  ي مكأمن ئثمأمن’ئاملعأممالت  ئ أد مسح رأه منوذجأه املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بأمرتأدخأل 
ملتوافقة مع مبمدرة اإبالغ ارعمملية  رر يت قم ارقيمة األمثل رلممل، كمم  و مدئن يف تقمريم االسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ا

جممل  نشطة مكتب خدممت املشمريع بمسم ارواحد يف املئة املخصص رنظم  املنسقني املقيمني ئرر يغطي 
ارشأأأأأأمكمء ارتكمريم ارزامدة ذات ارصأأأأأألة به  غري  نه مر األ ية مبكمن  ن يبقى املكتب، بصأأأأأأفته ئكمرة غري 

  ارفمق ارقطمية ارتمبعة رألمم املتحدة مقيمة، عضواً  سمسيمً يف

ئرفت  املديمة ارتنفيمية االنتبمو إ   ن ارنتممج األئرية  كدت  ن نسبة ارنسمء ارلوايت مت تعينهر يف  - 75
يف املئة، بينمم  دت عملية ارتوعية املوجهة إ   60بلغ   2018منمصأأأأأأأأأأأأأب  يمدية جديدة خالل سأأأأأأأأأأأأأنة 

دشأأأأأأأأر مكتب األمم  2018يف املئة، ئيف  يلول/سأأأأأأأأبتمرب  20مء بنسأأأأأأأأبة ارتفمع ارطلبمت املقدمة مر نسأأأأأأأأ

https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BEN/9
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/68/pdf/N1826068.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/47/pdf/N1826047.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/71/pdf/N1826071.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/261/23/pdf/N1826123.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/32/pdf/N1826032.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/86/pdf/N1826086.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/50/pdf/N1826050.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/53/pdf/N1826053.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/77/pdf/N1826077.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/82/pdf/N1826082.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/92/pdf/N1826092.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/260/74/pdf/N1826074.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/261/01/pdf/N1826101.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/261/36/pdf/N1826136.pdf?OpenElement
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املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأمريع اسأأأأأأأأأأرتاتيجية ئخطة عمل جديدة رتعميم مماعمة املنظور اجلنسأأأأأأأأأأمين  ئ د عمل 
املكتب مع ارعديد مر ارشأأأأأأمكمء اروطنيني على ئضأأأأأأع تصأأأأأأميم رتخطي  اربى ارتحتية، ئمممرسأأأأأأمت اإجنمث 

ة مع  فضأأأل املممرسأأأمت ارعمملية، األمم ارمي كمن ره  يمة مهمة بمرنسأأأبة أل ل اربلدان منواً ئاإدارة املتممشأأأي
ئاردئل اجلزرية ارصأأأأغرية ارنممية  ئاسأأأأتمم االسأأأأتثممر يف األقم االجتممعي يف بقممه ئاحداً مر املبمدرات اريت 

ئضأأخم رلطم ة املتجددة حتتل ممتبة عليم يف مكتب خدممت املشأأمريع، حيث مت رلتو تو يع مشأأمئع جديد 
يف املكسأأأأأأأيك )ئ ي مبمدرة مبتكمة مت مبوجبهم متويل حصأأأأأأأة ر س اململ ب كملهم يف االسأأأأأأأتثممر اجلديد مر 
امليزانية ارعمومية اخلمصأأأة بمملكتب(، فيمم حُيتمل  ن يتلوو مشأأأمريع  خمى يف  فميقيم ئآسأأأيم ئ مميكم ارالتينية 

 ئمنطقة اربحم اركمرييب 

ة ارتنفيمية  مملة إن املشرتيمت ظل  متثل حممكمً رميسيمً إجنمث مكتب األمم املتحدة ئمض  املديم  - 76
، ذ ب  كثم مر نصأأأأفهم ملوردير حمليني 2017خلدممت املشأأأأمريع حيث ختط   يمتهم بليون دئالر سأأأأنة 

 ممم خل  فمص عمل حملية ئنشأأأأأمطمً ا تصأأأأأمديمً حمليمً  ئسأأأأأيواصأأأأأل مكتب خدممت املشأأأأأمريع تطويم ئسأأأأأممله
رلقيمس ئارتفتيش ئإدارة املوردير رضأأأأأأأأأأأأممن امتثمهلم ألعلى معميري ارنزا ة  ئدع  املديمة ارتنفيمية  عضأأأأأأأأأأأأمء 
اجمللس إ  استعما  ارتقميم اإحصممي ارسنوي بش ن  نشطة املشرتيمت اريت نفم م منظومة األمم املتحدة 

( رالطالع على معلوممت مفصأألة حول ارنزعمت على مسأأتوى املنظومة DP/OPS/2018/5) 2017رسأأنة 
ب كملهم  ئرفت  املديمة ارتنفيمية االنتبمو إ  رد مكتب خدممت املشأأأأأمريع على اسأأأأأتعما  ئحدة ارتفتيش 

( ارمي   م بقيمة DP/OPS/2018/6املشرتكة رإلدارة ئارتنظيم يف مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع )
منوذج األعمأأأمل اخلأأأمص بأأأمملكتأأأب ئ يأأأمس األداء إثاء املعأأأميري ارأأأدئريأأأة، ئ كأأأدت على ارأأأدرجأأأة ارعأأأمريأأأة مر 

 ارشفمفية اريت اتسم هبم 

ظومة ئرحب  عضأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي بمرتقميم اإحصأأأأأممي ارسأأأأأنوي حول  نشأأأأأطة املشأأأأأرتيمت ملن - 77
ئشأأأأأددئا على دئر املشأأأأأرتيمت املشأأأأأرتكة يف رفع مسأأأأأتويمت اركفمءة ئارفعمرية  2017األمم املتحدة رسأأأأأنة 

ضأأمر إطمر اإصأأال   ئشأأجع األعضأأمء مكتب خدممت املشأأمريع على اربنمء على اردرئس املسأأتفمدة مر 
تضأأمر تقمريمو ارعمل مع ارقطمع اخلمص ئضأأممن تقدمي خدممت مشأأرتيمت  كثم مالءمة رلمسأأتخد  ئ ن ت

املسأأأأأأأأتقبلية تفمصأأأأأأأأيل حول االسأأأأأأأأتدامة يف املشأأأأأأأأرتيمت  رقد كمن دئر مكتب خدممت املشأأأأأأأأمريع مهممً يف 
اربيئمت اإنسأأأأأمنية ئاربيئمت اريت تكتنفهم حتديمت، ئكمرك األمم بمرنسأأأأأبة رعمله اروقي  مع منظممت األمم 

شأأأأأرتيمت ئعلى إحمرة ارعقود بطميقة املتحدة األخمى  ئشأأأأأدد األعضأأأأأمء على   ية ارشأأأأأفمفية يف  نشأأأأأطة امل
 موضوعية ئدئن حتيُّز 

ئرحب  اروفود بمد مكتب خدممت املشأأأأأأأمريع على اسأأأأأأأتعما  ئحدة ارتفتيش املشأأأأأأأرتكة ئخبطواته  - 78
اريت اختم م مر  جل تعزيز إطمر األخال يمت، ئرفت  االنتبمو إ   ن ارلجنة االستشمرية ملماجعة احلسمبمت 

 ارنصأأأح رلمجلس ارتنفيمي ئحتسأأأني املما بة ئاإشأأأما   ئا رت   حد اروفود  ن ينظم تتمتع بصأأأالحية تقدمي
اجمللس ارتنفيمي يف إجماء نقمشأمت حول االحتيمطيمت ارتشأغيلية رتحديد مم إذا كمن بيمن املخمطم اخلمص 

بتنفيم  مبكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأمريع  د تغري  ئرحب  اروفود بمرتزا  مكتب خدممت املشأأأأأأأمريع
إصأأأأال  األمم املتحدة ئتو عوا منه اإسأأأأهم  يف بلوغ األ دا  املنشأأأأودة مر  جل توحيد ئظممم مكمتب 

  ئدع  اروفود إ  إجماء حتسينمت على ارطميقة اريت تعممل هبم 2022إسنمد املكمتب ارقطمية حبلول عم  
دى، ئا رتحوا  ن يعني هلم اجمللس بنداً اجمللس ارتنفيمي مع تقمريم ئحدة ارتفتيش املشأأأأأرتكة مع املنظممت فما

مسأأأأأأأأأتقالً على جدئل األعممل يف املسأأأأأأأأأتقبل  ئ عمب  اروفود عر سأأأأأأأأأمئر م بمرنهج اربن مء ملكتب خدممت 

https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/5
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املشأأأأأأأأأمريع  مو إشأأأأأأأأأماك ارقطمع اخلمص السأأأأأأأأأيمم األنبمء عر االسأأأأأأأأأتثممر يف املكسأأأأأأأأأيك، ئبمألفكمر املتعلقة 
 حدة اإمنممية  ن تستفيد هبم مر االبتكمر بشكل  فضل بمركيفية اريت ميكر ملنظومة األمم املت

ئرحب  جمموعة مر  عضأأمء اجمللس ارتنفيمي بمرعمل املتواصأأل ملكتب خدممت املشأأمريع يف إدارة  - 79
يف  خصأأأأأوصأأأأأمً املشأأأأأمريع املسأأأأأتدامة، ئإنشأأأأأمء اربى ارتحتية، ئاملشأأأأأرتيمت، ئارقدرة على بنمء  درات اإنتمج، 

ة ارنممية، ئاالسأأأتجمبة ارسأأأميعة رلتحديمت ارتشأأأغيلية  ئشأأأجع األعضأأأمء املكتب على اردئل اجلزرية ارصأأأغري 
مواصأألة تعزيز جممالت اختصأأمصأأه يف االسأأتدامة ئتوسأأيع  عممره يف   ل اربلدان منواً ئاردئل اجلزرية ارصأأغرية 

ء املكتب إ  ارنممية ئاربلدان متوسأأأأأأأأأطة اردخل  ئنظماً رلقيمة املضأأأأأأأأأمفة اريت ميلكهم املكتب، دعم األعضأأأأأأأأأم
مواصأأأألة تقدمي اخلدممت رلشأأأأمكمء ئمنظممت األمم املتحدة، ئرحبوا بمحتيمطيمت ارتمويل اخلمصأأأأة بمملكتب 
ئدعوو إ  االسأأأتثممر يف اربلدان ارنممية ئطلبوا تزئيد م بتفمصأأأيل حول  ئرويمته االسأأأتثممرية  ئ ضأأأمفوا ب نه 

 على مسأأأأتويم م بينمم يعمل على تلبية احتيمجمت  املمرية يف سأأأأالمتهينبغي على املكتب احلمص على بقمء 
اربلدان املسأأأأتفيدة مر ارربامج ئتوحيد األداء  ئدعم األعضأأأأمء املكتب إ  ضأأأأممن اتسأأأأمق  دامه مع امللكية 

 ئاألئرويمت اروطنية 

 متم ئرحب  اروفود بزيمدة املشأرتيمت مر اربلدان ارنممية، ئخمصأة مر   ل اربلدان منواً ئاربلدان اريت - 80
مبمحلة انتقمرية، ئتو ع   ن تدعم ارزيمدات يف املشأأأرتيمت اال تصأأأمدات احمللية ئ ن ختل  نظممً حملية شأأأفمفة 
ئفعمرة  ئطلب  اروفود توفري مزيد مر اربيمنمت املصأأأأنفة حبيث تعني  فمص املشأأأأرتيمت يف اربلدان املسأأأأتفيدة 

  تعزيز ارقدرة على تقدمي املنتجمت املسأأأأأأأأتدامة  مر ارربامج ئمزيداً مر ارت كيد على إشأأأأأأأأماك املوردير هبد
ئ ُطلق  دعوة إجماء  در  كرب مر ارتحليل ركفمءة خط  املشأأأأأرتيمت كالً على حدة، ئثيمدة املشأأأأأرتيمت 
ارتعمئنية بني منظممت األمم املتحدة، ئإجماء تقسأيم  دق رلعمل بني مكتب خدممت املشأمريع ئمنظممت 

زايم املقمرنة  ئكمن بوسع املكتب االستفمدة بشكل  فضل مر  يمكله احملورية األمم املتحدة على األسمس امل
متعددة األ طمر ئثيمدة دئرو يف مماكز اخلدممت املشأأأأأرتكة ئمكمتب اإسأأأأأنمد على نطمق املنظومة ب كملهم  
 ئارتمسأأ  اروفود ارتوضأأيح بشأأ ن مم إذا كمن مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأمريع سأأيدفع رسأأم ارواحد

 يف املئة اخلمص بنظم  املنسقني املقيمني عر اخلدممت اريت  دمهم املكتب ملنظممت األمم املتحدة  

رداً على ذرك، شأأأأأأأأددت املديمة ارتنفيمية على  ن اردئر ارمميسأأأأأأأأي ملكتب خدممت املشأأأأأأأأمريع يف  - 81
سأأأأأأأتفيدير  اإصأأأأأأأال   و عم  حلول فعمرة ئمتسأأأأأأأمة بمركفمءة مر حيث ارتكمريم جلميع ارشأأأأأأأمكمء ئامل

ئنظماً ألن املشأأرتيمت تشأأكل جمنبمً  سأأمسأأيمً مر  جل اإصأأال  فقد كمن مر ارضأأمئري إصأأال  املشأأرتيمت 
يف منظومة األمم املتحدة ب كملهم  رقد اسأأأتندت تقمريم املشأأأرتيمت اريت يقدمهم مكتب خدممت املشأأأمريع 

عيمً رتحقي  االسأأأأتدامة  ئ د ارتز  نيمبة عر املنظومة على ارشأأأأفمفية مر  جل حتديد ارثغمات ئارتحديمت سأأأأ
املكتب بمرتقسأأأأأأأأأأأأأأيم ارفعمل ئاركمء رلعمل ئاملبين على املزايم املقمرنة مع منظممت األمم املتحدة األخمى، 
مواصأأأأأأالً تعمئنه اروقي  مع ارقطمع اخلمص  ئكمم  شأأأأأأمر تقميم ئحدة ارتفتيش املشأأأأأأرتكة، تعترب إدارة املخمطم 

خدممت املشأأمريع بتقدمي ارتقمريم رلمجلس ارتنفيمي حول مجيع ارتوصأأيمت   مماً  سأأمسأأيمً فيمم يقو  مكتب
 ارصمدرة عر ئحدة ارتفتيش املشرتكة ئارلجنة االستشمرية ملماجعة احلسمبمت 

 بش ن مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع  2018/20تبى اجمللس ارتنفيمي ارقمار ر م  - 82
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 الجزء المشترك  
متابعة اجتماع مجلس تنسنننيق البرامج لبرنامج األمم المتحدة المشنننترك المعني  -عاشرا  

 بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

املديمة  د  مديم مكتب ارسأأأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأأأمت ئدعم ارربامج يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئنممب  - 83
ارتنفيمية )رلربامج( يف صأأندئق األمم املتحدة رلسأأكمن، عمضأأمً مشأأرتكمً بشأأ ن ارتقميم املتعل  بتنفيم  مارات 
ئتوصأأأأأأأأأأأأأأأيمت جملس تنسأأأأأأأأأأأأأأأي  ارربامج ارتمبع رربنممج األمم املتحدة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك املعين بفريئس نقص املنمعة 

 ( DP/2018/27-DP/FPA/2018/12اربشمية/اإيدث )

ئ  مت جمموعة مر اروفود ب  ية مسم مت بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصندئق األمم املتحدة  - 84
رلسأأأأأأأكمن يف بمنممج األمم املتحدة املشأأأأأأأرتك املعين بفريئس نقص املنمعة اربشأأأأأأأمية/اإيدث، ئارتقد  ارمي مت 

  دا  ارتنمية املستدامة، ئحتديداً، اهلد  املتمثل يف ارقضمء على ئبمء اإيدث بمعتبمرو  إحماثو على صعيد
، مشأأأأأأرية إ   ن ذرك ارتقد  كمن متفمئتمً  ئمل يكر ارتقد  كمفيمً 2030 ديداً رلصأأأأأأحة ارعممة حبلول عم  

  2030  املنشأود رعم  بصأفة خمصأة على صأعيد ارو مية مر ارفريئس ارمي يُعترب  مماً  سأمسأيمً ربلوغ اهلد
ئرحب  اروفود برتكيز ارتقميم على املما قمت ئارشأأأمبمت، ئشأأأددت على احلمجة إ  ثيمدة إمكمنية احلصأأأول 
على اخلدممت ئارتثقيم فيمم يتعل  بمرصأأأأأأأأأأأحة اجلنسأأأأأأأأأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية ئإ  معمجلة احملمكمت 

ربنمت ئ ئجه ارالمسمئاة بني اجلنسني  ئشجع  جمموعة ارعممة رلعدئى، مبم يف ذرك ارعنم ضد ارنسمء ئا
اروفود صأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأكمن على ارقيم  بدئر  يمدي يف إدممج اخلدممت املتعلقة بمرصأأأأأأأأأأأحة 
اجلنسأأأأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية على مسأأأأأأتوى ارعممل، مبم يف ذرك توعية املما قمت، ئدعم ثيمدة توثيع 

تعزيز احلممية املضأأأأأأأأأأأأأأأمعفة  ئرحب  جمموعة اروفود بمرنقمش حول ارنموذج اجلديد رتوثيع اروا يمت ارمكمية ئ 
خمصأأأأأأأأصأأأأأأأأمت ارتمويل ئاإطمر املوحد رلنتممج ئاملسأأأأأأأأمءرة يف اجتممع جملس تنسأأأأأأأأي  ارربامج ارمي جمى يف 

 ، ركنهم طلب  ارتوضأأأأأيح بشأأأأأ ن ارطميقة اريت كمن يسأأأأأتخد  فيهم اركفالء املشأأأأأمركون2018يونيه حزيمان/
األموال ئكيم  نه كمن بوسأأأأأأعهم إظهمر تقد   فضأأأأأأل حنو حتقي  األ دا  )ئخمصأأأأأأة يف اربلدان اريت تطب  
هنج املسأأأأأمر ارسأأأأأميع(، مبم يف ذرك مر خالل ارنهو  مبسأأأأأتويمت إعداد ارتقمريم ئاملسأأأأأمءرة يف اجتممعمت 

األمم املتحدة رلسكمن  ئ عمب  جمموعة اروفود عر تمحيبهم بعمل صندئق جملس تنسي  ارربامج املستقبلية 
على مواصأألة تقدمي اخلدممت املتعلقة بمرصأأحة اجلنسأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق يف اربيئمت اإنسأأمنية، ئشأأجعته 

اإجنمبية يف اربيئمت اإنسأأأأأأأأأأأأأأأمنية  ئعربت اجملموعة عر دعمهم اركممل رنتيجة اريت مت ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأل إريهم يف 
مج ئمفمد م  ن فة حمجة رلمزيد مر ارعمل ملواجهة ارتمييز االجتممع احلمدي ئاألربعني جمللس تنسأأأأأأي  ارربا

ئاروصأأم  ئرحب  جمموعة اروفود بمررتكيز على حتقي  مسأأتوى  فضأأل مر تكممل اجلهود مر  جل ارتصأأدي 
 رإليدث ئارسل 

ئرحب  جمموعة  خمى بنموذج ارتشأأأأأأأأأأأغيل املعد ل رربنممج األمم املتحدة املشأأأأأأأأأأأرتك املعين بفريئس  - 85
عة اربشأأأأأمية/اإيدث ئخمصأأأأأة ررتكيزو على ارعمل املشأأأأأرتك ئاحلوكمة املعزثة على املسأأأأأتوى ارقطمي، نقص املنم

ئاإعالن ارسأأيمسأأي    دا  ارتنمية املسأأتدامةئارتقسأأيم املنقح رلعمل يف ارربنممج ئ و تقسأأيم يتممشأأى مع 
 فريئس مبكمفحة لرلتعجي ارسأأأأأميع املسأأأأأمر على: ئاإيدث اربشأأأأأمية املنمعة نقص فريئسبشأأأأأ ن  2016رعم  
ت اجملموعة عر  لقهم بش ن ب ء 2030 عم  حبلول اإيدث ئبمء على ئارقضمء اربشمية املنمعة نقص   ئعرب 

ارتقد  على صأأأأأعيد ارتقليل مر اإصأأأأأمبمت اجلديدة، ئخمصأأأأأة يف صأأأأأفو  املما قني ئارفئمت ارمميسأأأأأية مر 
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مل، ئارصأأأأأأأحة اجلنسأأأأأأأية ئاإجنمبية ارسأأأأأأأكمن  ئشأأأأأأأددت جمموعة اروفود على   ية ارتثقيم اجلنسأأأأأأأي ارشأأأأأأأم
ارمميسأأأأية، ئاررتكيز بشأأأأكل ئاسأأأأع على  يةئاحلقوق اإجنمبية، ئاجلهود املكمسأأأأة رلوصأأأأول إ  ارفئمت ارسأأأأكمن

ارنسأأأمء ئاربنمت، ئإشأأأماك ارمجمل ئاألئالد  ئشأأأددت اجملموعة على   ية احرتا  حقوق اإنسأأأمن يف جهود 
 األمم املتحأأدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكأأمن على مواصأأأأأأأأأأأأأأألأأة إدمأأمج املنظورارو أأميأأة ئحثأأ  ارربنأأممج اإمنأأممي ئصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق 

 علممً نياإنسأأأأأأمين يف االسأأأأأأتجمبة ملواجهة فريئس نقص املنمعة اربشأأأأأأمية  ئ خمت كلتم اجملموعت - احلقو ي
بإنشأأأأأأمء جملس تنسأأأأأأي  ارربامج رلجنة خرباء مسأأأأأأتقلة السأأأأأأتعما  مسأأأأأأممل االسأأأأأأتغالل ئاالنتهمك ئارتحمش 

م املتحدة املشأأرتك املعين بفريئس نقص املنمعة اربشأأمية/اإيدث، ئتو عتم تطبيقه اجلنسأأي يف  ممنة بمنممج األم
 على منظومة األمم املتحدة بمركممل 

ئيف معم  ارمد على ذرك،  قى مديم مكتب نيويورك ارتمبع رربنممج األمم املتحدة املشرتك املعين  - 86
ملتحدة اإمنممي ئصأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن بفريئس نقص املنمعة اربشأأأمية/اإيدث على بمنممج األمم ا

ملسأأأأأأأأأم تهمم يف مكمفحة فريئس نقص املنمعة اربشأأأأأأأأأمية/اإيدث على صأأأأأأأأأعيد  ضأأأأأأأأأميم إمنممية معقدة تتسأأأأأأأأأم 
بمرتحدي ئعلى صعيد حقوق اإنسمن ئاملسممل اجلنسمنية ئفئمت ارسكمن ارمميسية   شمرت األر م  األكثم 

إيدث، تتسأأأأأم مبعدالت إصأأأأأمبة عمرية على حنو مسأأأأأتعص  مقمئنة خبدممت حداقة إ  ئجود  ثمة ئ مية مر ا
  ن يؤديمولسأأأأأأكمن األمم املتحدة ررلربنممج اإمنممي ئصأأأأأأندئق  ئفة دئر حمسأأأأأأم ميكرئ مية غري منمسأأأأأأبة  

على صأأأأعيد االرتقمء مبسأأأأتوى اخلدممت املقدمة رفئمت ارسأأأأكمن ارمميسأأأأية  ئرحب مديم املكتب بمملشأأأأمركة 
بمنممج األمم املتحدة املشرتك املعين يف اجلديد  رعملينموذج ااريف تنفيم  رلجهمت ارماعية املشمركةاجلممعية 

بفريئس نقص املنمعة اربشأأأأأأأأأأأأأأأمية/اإيدث، ئ كد على احلمجة إ  اررتكيز على ارتخطي  ئارعمل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك 
اهلد  احملدد يعم   ئارتكمملي على املسأأأتوى ارقطمي  ئ شأأأمر مديم املكتب إ   ن مسأأأتوى ارتمويل دئن

ارتقد  على  ما ارصأأأأأأأأأأأعيد رلخطم، ئدعم مجيع ارشأأأأأأأأأأأمكمء، مبر فيهم  عضأأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي، إ  تقدمي 
 لسكمن ذات ارصلة مبم  اإيدث األمم املتحدة رمسم مت يف  عممل ارربنممج اإمنممي ئصندئق 

تحدة اإمنممي ممة  خمى على ئ كد مديم مكتب ارسأأأأأأأيمسأأأأأأأمت ئدعم ارربامج يف بمنممج األمم امل - 87
فريئس نقص املنمعية  رلو مية مرارعمملي  ارتحمرمارتزا  ارربنممج اإمنممي بمرعمل مع  عضأأأأأأأأأأأأأأأمء آخمير مر 

اربشمية مر  جل ارنهو  بمجلهود اجلممعية املرتكزة حول منع االستغالل ئاالنتهمك اجلنسيني  ئ د استثمم 
ه االسأأأأأأأأرتاتيجية، يف ارتصأأأأأأأأدي رفريئس نقص املنمعة اربشأأأأأأأأمية كمم ارربنممج اإمنممي، مبم يتممشأأأأأأأأى مع خطت

اتضأأأأأأأأأأح مر ارشأأأأأأأأأأماكمت متعددة ارقطمعمت اريت   ممهم مر  جل ارتنمية املسأأأأأأأأأأتدامة، معزثا ارقدرة ئاالرتزا  
 بتوسيع  قم ارتمويل يف معم  مكمفحة  مو اروبمء 

ملتحدة رلسأأأأأكمن على  ن ارو مية مر ئشأأأأأدد نممب املديمة ارتنفيمية )رلربامج( يف صأأأأأندئق األمم ا - 88
فريئس نقص املنأأمعأأة اربشأأأأأأأأأأأأأأأميأأة كأأمنأأ  ارنهج األكثم كفأأمءة ئفعأأمريأأة مر حيأأث ارتكأأمريم يف حمأأمربأأة  أأما 
ارفريئس، مشأأأأأأأأأرياً إ   ن ارصأأأأأأأأأندئق اخنما اخنماطمً تمممً يف تقدمي املسأأأأأأأأأمعدة ارفنية رلبلدان املسأأأأأأأأأتفيدة مر 

قمريم  ئ د  دمج صأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن منظور فريئس ارربنممج، مبم يف ذرك رغميمت ارمصأأأأد ئارت
نقص املنمعة اربشأأأأأأأأأأأأأأمية يف األعممل املتعلقة بمرصأأأأأأأأأأأأأأحة اجلنسأأأأأأأأأأأأأأية ئاإجنمبية ئاحلقوق اإجنمبية، ئعلى ئجه 
اخلصأأأأوص يف تلبية االحتيمجمت غري امللبمة على صأأأأعيد تنظيم األسأأأأمة ئتوعية ارنسأأأأمء ئاربنمت  ئفيمم عدا 

ل ارصأأأأندئق على حتسأأأأني ئظممم سأأأألسأأأألة اإمداد يف بعض اربلدان بمرتعمئن مع احلكومة املشأأأأرتيمت، عم
ئاجملتمع املدين  ئ د اخنما ارصأأأندئق على حنو ئقي  مع ارقطمع اخلمص، ئبصأأأفة خمصأأأة يف احلصأأأول على 

 اروا يمت ارمكمية ضمر اجلهود ارمامية إ  تسميع ارو مية مر فريئس نقص املنمعة اربشمية 
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اجمللس ارتنفيمي علممً بمرتقميم اخلمص بتنفيم  مارات ئتوصأأأأيمت جملس تنسأأأأي  ارربامج  حماد  ئ  - 89
 ارتمبع رربنممج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريئس نقص املنمعة اربشمية/اإيدث 

  
 الشؤو  المالية، وشؤو  الميزانية واإلدارة - حادي عشر

 مارتقميم املشرتك حول اسرتداد ارتكمري  
 دم  نممبة املديمة ارتنفيمية )رلشأأأأأأأأأأأؤئن اإدارية( يف صأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأكمن ئمديمة  - 90

اسأأأأأأأأأأأأأأأرتداد ارتكأأمريم  حولمكتأأب اخلأأدمأأمت اإداريأأة يف بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي تقميماً مشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأًم 
(DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1 ئ )  بلغتأأم اجمللس بأأ حأأدث املعلومأأمت حول مقرتحأأمت ارربنأأممج اإمنأأممي

 لسكمن ارقمممة على  درة خبصوص ارسيمسة املوحدة السرتداد ارتكمريم األمم املتحدة رئصندئق 
ئرحب  جمموعة مر  عضأأأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي جبهود املنظمتني رتوحيد سأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأمت اسأأأأأأأأأأأأرتداد  - 91

 مار ب هنمم تقفمن يف طليعة املنظومة اإمنممية رألمم املتحدة  ئشأأأأأأأأأأأأأأددت اجملموعة على  ن ارتكمريم مع اإ
االسأأأأأأأأأأأأرتداد اركممل رلتكمريم ظل املبد  ارتوجيهي ارمي حيكم عملية متويل ارتكمريم غري ارربنمجمية  ئبعد 

موعة إ   ن اإطمر دراسأأأأأأأأأأة خمتلم اخليمرات ئارواليمت ارتنظيمية ئاهليمكل ئمنمذج األعممل، خُلصأأأأأأأأأأ  اجمل
احلميل املوحد السأأأأرتداد ارتكمريم  و األجدى رضأأأأممن املبمدئ ارمميسأأأأية ملنظممت األمم املتحدة املشأأأأمركة 
ئاحلد مر املخمطم على بنيتهم املمرية  ئا رتح  جمموعة األعضمء  ن تتخم املنظممت خطوات ملموسة مر 

رتكمريم بغية إجيمد إطمر عمل موحد  ئضأأأأأأأح ئ كثم  جل: ) ( املزيد مر توحيد ارفئمت احلمرية رتصأأأأأأأنيم ا
شأأفمفية، )ب( سأأد ارثغمات ئختفيض عدد اإعفمءات املمنوحة ئضأأممن ئجود معميري شأأفمفة ئموحدة ملنح 
اإعفمءات، )ج( احملمفظة على معدالت االسرتداد احلمرية ئاستكشم  ارطيم اركممل رلمعدالت املتمميزة 

  غري احملبمةمويل احملبمة ئاريت قبط  األسمريب اريت ئفمت احلوافز ألسمريب ارت
ئ مل  حد اروفود إنه مر ارسأأأأأمب  ألئانه مماجعة سأأأأأيمسأأأأأة اسأأأأأرتداد ارتكمريم ئدعم املنظممت إ   - 92

إجماء املزيد مر ارتحليالت املشأأأأأرتكة رتصأأأأأنيم ارنفقمت ئذرك بمرنظم إ  ارتغيريات اريت طم ت على منمذج 
ضأأأأمئرة  ن يتقيد املسأأأأتفيدئن ئاملمحنون بمسأأأأرتداد كممل ارتكمريم طبقمً ملوافقة األعممل  ئشأأأأدد اروفد على 

 اجمللس ارتنفيمي بمرو   املنمسب يف ضوء رسم ارواحد يف املئة رتمويل نظم  املنسقني املقيمني 
ئشأأأأأأأأأددت مديمة مكتب اخلدممت اإدارية يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي على   ية اسأأأأأأأأأرتداد  - 93
مريم بمرنسأأأأبة رلربنممج اإمنممي ئ كدت على انه سأأأأيواصأأأأل عمله مع املنظممت األخمى رتوحيد فئمت ارتك

ئتصأأأأأنيفمت ارتكمريم مشأأأأأرية إ   ن اركل رديه منوذج  عممل خمتلم  ئ د ات بع ارربنممج اإمنممي سأأأأأيمسأأأأأة 
ئارتمسأأأأأ  مديمة  صأأأأأمرمة يف منح اإعفمءات مبم يف ذرك ملمثلي اردئل األعضأأأأأمء على املسأأأأأتوى ارقطمي 

مكتب اخلدممت اإدارية مر اروفود ارت كد مر  ن بعثمت بالد م، اريت اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدم  صأأأأأأأأأأأأأأأنمدي  ارتعمئن 
 مر ارتكمريم ‘ ال إعفمءات’اإمنممي، على علم  بتعليممت اجمللس ارتنفيمي رلربنممج اإمنممي ب نه 

يف صأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن ئبمملثل، شأأأأأأددت نممبة املديمة ارتنفيمية )رلشأأأأأأؤئن اإدارية(  - 94
على  ن ارصأأأأأأأأندئق ممرس نفس ارقدر مر ارصأأأأأأأأمامة فيمم يتعل  مبنح إعفمءات مر ارتكمريم، ئاريت كمن  
بمحلد األدىن، ئكمرت االرتممس ذاته مر اردئل األعضمء بضمئرة إبالغ بعثمت بالد م بمرتعليممت ارصمدرة 

رتكمريم  ئسأيواصأل ارصأندئق إعداد ارتقمريم بشأ ن اسأرتداد مر ا‘ ال إعفمءات’عر اجمللس ارتنفيمي ب نه 
 ارتكمريم بكل شفمفية 

https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1
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 بش ن ارتقميم املشرتك السرتداد ارتكمريم  2018/21ئتبى اجمللس ارتنفيمي ارقمار ر م  - 95
 

ج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن تقميم حول  نشأأأأأطة املشأأأأأرتيمت املشأأأأأرتكة رربنمم  
 ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع

 أأد  كأأل مر مأأديمة مكتأأب اخلأأدمأأمت اإداريأأة يف بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي ئمأأديم مكتأأب  - 96
صأأأأأأأأأأأندئق األمم ارتموير ئارعمليمت يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئرميس فمع خدممت املشأأأأأأأأأأأرتيمت يف 

املتحدة رلسكمن ئاملديمة اردئرية جملموعة املشرتيمت يف مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع، تقميم  مو 
( ئخلصأأأأأأوا ارنقما ئارنتممج DP-FPA-OPS/2018/1اروكمالت ارثالث حول  نشأأأأأأطة املشأأأأأأرتيمت املشأأأأأأرتكة )

  كمم  هنم 2017مل املشرتيمت خالل سنة ارمميسية اريت مت ارتوصل إريهم مر خالل عملهم املشرتك يف جم
ئذرك يف إطمر اجلهود اريت ابتد ت عم   2018شأأأأمحوا بمرتفصأأأأيل املبمدرات اريت جيمي تنفيم م حمريمً رعم  

رتحديد مبمدرات املشأأأأأأأأأأأأأأأرتيمت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة بني املنظممت ئارسأأأأأأأأأأأأأأأعي رتطبي  عمليمت  كثم كفمءة  2011
 م   ل ئمممرسمت   وى يف جممل املشرتيمت ئبتكمري

 مل تكر  نمك  ية مداخالت مر  بل  عضمء اجمللس ارتنفيمي بش ن  ما ارتقميم  - 97

اجمللس ارتنفيمي علممً بمرتقميم املتعل  ب نشأأأأأطة املشأأأأأرتيمت املشأأأأأرتكة رربنممج األمم املتحدة  حما  - 98
 اإمنممي ئصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع 

  
 أساليب عمل المجلس التنفيذي -ثاني عشر 

نيمبة عر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن ئمكتب األمم املتحدة  - 99
خلدممت املشأأأأأأأأأمريع،  رقى رميس فمع اجمللس ارتنفيمي يف صأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن ارضأأأأأأأأأوء على 

تنفيأميأة رربنأممج األمم املتحأدة اإمنأممي/صأأأأأأأأأأأأأأأنأدئق األمم املتحأدة اجلهود املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأة اريت تبأمهلأم اجملأمرس ار
رلسأأأأأأأأكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأمريع، ئمنظمة األمم املتحدة رلطفورة، ئ يئة األمم املتحدة 
رلمسأأمئاة بني اجلنسأأني ئمتكني املم ة مر  جل تطويم  سأأمريب عملهم اسأأتجمبة إ  طلبمت اردئل األعضأأمء 

ارمي ‘ تقمرب ئجهمت ارنظم’ارسأأأأأمبقة  ئرف  رميس فمع اجمللس االنتبمو بصأأأأأفة خمصأأأأأة إ  يف ارسأأأأأنوات 
توصأأأأأل  إريه اردئل األعضأأأأأمء يف االجتممع املشأأأأأرتك رلمجمرس ارتنفيمية رلربنممج اإمنممي/صأأأأأندئق األمم 

م ة ارمي املتحدة رلسأأأأكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأمريع، ئاريونيسأأأأم، ئ يئة األمم املتحدة رلم
ئغطى مخسأأأأأأأأأأأة جممالت  ي: عمل املكتب، ئاجللسأأأأأأأأأأأمت، ئاملشأأأأأأأأأأأمركة،  2018يونيه حزيمان/ 1انعقد يف 

 ئارزيمرات امليدانية، ئاالجتممعمت املشرتكة رلمجمرس ارتنفيمية 

 مل تكر  نمك  ية مداخالت مر  بل  عضمء اجمللس ارتنفيمي خبصوص  ما اربند  - 100

 بش ن  سمريب عمل اجمللس ارتنفيمي  2018/22ارقمار ر م تبى اجمللس ارتنفيمي  - 101

  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22


E/2018/35 
 

 

81/140 19-02884 

 

 الزيارات الميدانية -ثالث عشر 

تقميم ارزيمرات امليدانية املشرتكة إ   ئغندا اريت  مم  هبم اجملمرس ارتنفيمية رلربنممج  ةاملقمر    دم - 102
اإمنممي/صأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأمريع، ئاريونيسأأأأأأأم، ئ يئة 

( ئاريت DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1األمم املتحدة رلمم ة ئبمنممج األغمية ارعمملي )
  ئتال عم  ارتقميم فيلم  صأأأأأأري حول ارزيمرة 2018 يمر/مميو  4نيسأأأأأأمن/ بميل إ   30مت  يف ارفرتة مر 
 امليدانية املشرتكة 

( اريت مت  DP/FPA/OPS/2018/CRP.1 د  املقمر ارتقميم املتعل  بزيمرة اجمللس ارتنفيمي هلمييت ) - 103
 ، ئتال ذرك عم  فيلم  صري عر  مو ارزيمرة امليدانية 2018 يونيهحزيمان/ 29إ   25يف ارفرتة مر 

ئ د  املقمر يف كال ارعمضني  بمث جوانب ارزيمرتني ئاردرئس املستفمدة، ئشدد على   ية ارزيمرات  - 104
امليدانية بمرنسبة رفهم  عضمء اجمللس رعمل صنمدي  األمم املتحدة ئبماجمهم ئئكمال م املختصة على املستوى 

 ، ئ و جمنب رميسي مر جوانب إشما  اجمللس ارقطمي

 مل تكر  نمك  ية مداخالت مر  بل  عضمء اجمللس ارتنفيمي خبصوص  ما اربند  - 105

اجمللس ارتنفيأأمي علمأأمً بأأمرتقميم املتعل  بأأمرزيأأمرات امليأأدانيأأة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة اريت  أأممأأ  هبأأم إ   حأأما  - 106
منممي/صأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن/مكتب األمم اجملمرس ارتنفيمية رلربنممج اإ عضأأأأأأأأأأأأأأأمء   ئغندا
 خلأأأأدمأأأأمت املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأمريع، ئاريونيسأأأأأأأأأأأأأأأم، ئ يئأأأأة األمم املتحأأأأدة رلمم ة ئبمنأأأأممج األغأأأأميأأأأة ارعأأأأمملي املتحأأأأدة

(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1 ) 

نفيمي رلربنممج اجمللس ارت عضأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي علممً بتقميم ارزيمرة امليدانية اريت  م  هبم  حما  - 107
مكتأأب األمم املتحأأدة خلأأدمأأمت املشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع إ   أأمييت ئ  صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق األمم املتحأأدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكأأمنئ  اإمنأأممي

(DP/FPA/OPS/2018/CRP.1 ) 
  

 مسائل أخرى -رابع عشر 

كلمة رميس جملس موظفي بمنممج األمم املتحدة اإمنممي/صأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن/مكتب األمم   
  يئة األمم املتحدة رلمم ة /املشمريعاملتحدة خلدممت 

يف كلمتأأأأأأأه  مأأأأأأأم  اجمللس ارتنفيأأأأأأأمي، سأأأأأأأأأأأأأأألَّ  رميس جملس موظفي بمنأأأأأأأممج األمم املتحأأأأأأأدة  - 108
اإمنممي/صأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأمريع ئ يئة األمم املتحدة 

يت تمب  جملس املوظفني مع إدارة ارربنأأممج اإمنأأممي رلمم ة ارضأأأأأأأأأأأأأأأوء على عال أأمت ارعمأأل ئارتعأأمئن املتينأأة ار
املشمريع  ئ كد  يضمً على عال ة ارعمل  األمم املتحدة خلدممت رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة ئصندئق

اروقيقة اريت تمب  جملس املوظفني بمألمني ارعم  على صأأأعيد اجلهود ارمامية إ  إصأأأال  األمم املتحدة  ئكمر 
فني ارت كيد على ارطلب ارثمب  جمللسأأأأأأأأه مر اجمللس ارتنفيمي بعقد جلسأأأأأأأأمت تشأأأأأأأأمئرية رميس جملس املوظ

منتظمة مع املوظفني كجزء ال يتجز  مر عملية صأأأأأأأأأنع ارقمار يف املؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأة  ئشأأأأأأأأأدد على األ ية احلممسة 
عم   ملوظفي األمم املتحدة، اردئريني ئاروطنيني، يف دعم اربلدان رتحقي    دا  ارتنمية املسأأأأأأأأأتدامة ئخطة

، ئدعم إ  تآثر  فضأأأأأأأل بني مصأأأأأأأمحل خمتلم منظممت األمم املتحدة ئمصأأأأأأأمحل موظفيهم  ئ مل إن 2030
تمك   قماً كبرياً على املوظفني  ئ عمب رميس جملس املوظفني  2008ارتعديالت اهليكلية املستممة منم عم  
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مي ملديم بمنممج األمم املتحدة عر تقديمو رسأأأأأأأأيمسأأأأأأأأة اربمب املفتو  اريت متتع هبم جملسأأأأأأأأه مع املكتب ارتنفي
اإمنممي ئنوو إ  احلمجة إ  إصأأأأأأأأال  املوارد اربشأأأأأأأأمية رالحتفمظ بمركفمءات، مبم يف ذرك  ديد  سأأأأأأأأمريب 

  شأأأأأأأأأأأأأأأمرارتعم د حبيث تعتمد اررت ية ارقمممة على اجلدارة، ئ داة رتقييم  داء املوظفني، ئققمفة إدارية   وى  ئ 
 2008كمنون األئل/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   24 املؤرخ 63/250 يف  مار مة ارعممة رميس جملس املوظفني إ  اجلمعي

اخلدمة هبد  توفري  در  كرب  ئمواءمة شمئاإ  اعتممد تمتيبمت تعم دية   بش ن إدارة املوارد اربشمية دع
 ئتعيني مؤ   تعينير خالل قالقة  نواع مر ارتعيينمت )مر االستقمار ئ مبلية ارتنبؤ ألعضمء طم م ارعمل م

(  ئدعم رميس اجمللس إ  ارتطبي  اركممل رلقمار ئبمل جهود  كرب رضممن ققمفة مستمم ئتعيني املدة حمدد
 املسمءرة يف املنظممت 

س ئرداً على ذرأأك،  قنأأ  مأأديمة مكتأأب اخلأأدمأأمت اإداريأأة يف ارربنأأممج اإمنأأممي على رميس جمل - 109
املوظفني خلأأدمتأأه ارطويلأأة يف ارربنأأممج اإمنأأممي ئجملس املوظفني ئ كأأدت على عال أأمت ارعمأأل ارطيبأأة اريت 
تمب  ارربنممج اإمنممي مع جملس املوظفني ئارتدابري اريت يتخم م كل منهمم مر  جل معمجلة  و  املوظفني  

غل ذات ارصأأأألة بمملوظفني منم توريه منصأأأأبه ئنو   مديمة املكتب إ  ارتزا  مديم ارربنممج اإمنممي بمرشأأأأوا
ئاسأأأأأأأأأأتجمبة رت قري إصأأأأأأأأأأال  األمم املتحدة على املوظفني  ئكمن ارربنممج اإمنممي يف معم   2017سأأأأأأأأأأنة 

 ديد  طمع املوارد اربشأأأأأأأمية رديه بتعيني مديم جديد ملكتب املوارد اربشأأأأأأأمية، ممم يُعترب إشأأأأأأأمرة على حتديث 
ءات ئإعطممهم صأأأأأأبغة مهنية حبيث تمكز على اركفمءات ارشأأأأأأمبة ئاملم ة ئارتنوع  املوارد اربشأأأأأأمية ئإدارة اركفم

ئكمن ارربنممج اإمنممي ئاملنظممت األخمى منهمكني يف ارتغيري اركبري ئمنفتحني على اال رتاحمت املتعلقة 
 بكيفية إدارة ققمفة املهمرات ئإدارة اركفمءات فيمم متضي املسرية  دممً 

شأأأمر ارقمنوين ئمديم اجملموعة ارقمنونية يف مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأمريع عر ئعرب  املسأأأت - 110
تقأأديمو رمميس جملس املوظفني على خأأدمأأمتأأه ئجمللس املوظفني على ارتزامأأه  أأمو موظفني ئمجيع ارعأأمملني  

ؤ اجلنسأأأأأأأأأأني ئ كد املسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأمر ارقمنوين على  ن جملس املوظفني اخنما يف إدارة ارتغيري ئاسأأأأأأأأأأأرتاتيجية تكمف
ئنقمشأأأأأأمت إدارة ارشأأأأأأكمئي، ئارعمل بعقد توظيم جديد رشأأأأأأمول املوظفني ارعمملني يف امليدان  ئ مل إنه 
 على ارمغم مر االختالفمت إال  ن مكتب خدممت املشمريع ئجملس املوظفني تمبطهمم عال ة عمل متينة 

م املتحدة رلسأأأكمن على رميس مر جهته،  قى نممب مديم شأأأعبة املوارد اربشأأأمية يف صأأأندئق األم - 111
جملس املوظفني خلدممته ئارتزامه، ئ كد على عال ة ارعمل ارقوية اريت تمب  بني جملس املوظفني ئارصندئق  
ئردد بأأأدئرو توكيأأأد رميس جملس املوظفني بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن األ يأأأة املمكزيأأأة رلموظفني يف إنفأأأمذ ارواليأأأة املمنوحأأأة 

مور تكون ضأأمئرية يف بعض األحيمن  ئ مل إن صأأندئق األمم رلصأأندئق، بيد  نه ذكم  ن إعمدة تنظيم األ
املتحدة رلسأأكمن ئف م رلموظفني ارفمص املهنية ئفمص اررت ي ئارقيمدة ئ نه سأأعى جبد إ  االحتفمظ مبوظفيه 

 ئ نه  د  املسمعدة ملوظفيه عندمم كمن  حتني  ئ مت االنفصمل 

 س ارتنفيمي خبصوص  ما اربند مل تكر  نمك  ية مداخالت مر  بل  عضمء اجملل - 112

اجمللس ارتنفيمي علممً ببيمن رميس جملس موظفي بمنممج األمم املتحدة اإمنممي/صأأأأأأأأأأندئق  حما  - 113
 األمم املتحدة رلسكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع/ يئة األمم املتحدة رلمم ة 
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 المرفق األول
 2018في عام القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي   

  
 المحتويات

 
 ارصفحة  ارم م

 2018الدورة العادية األولى لعام   
  (2018كانو  الثاني/يناير   26إلى  22)  

 85             2021-2018 رربنممج األمم املتحدة اإمنممي، ارتمبع خطة عمل مكتب ارتقييم املستقل 2018/1 
 86     2021-2018رلفرتة رصندئق األمم املتحدة رلسكمن خطة ارتقييم ارمبمعية ارسنوات املدرجة يف امليزانية  2018/2 
ئصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأمريع تقمريم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  2018/3 

 87                         2016عر حمرة تنفيم توصيمت جملس مماجعي احلسمبمت رعم  
 88              2018م  عم  رلقمارات اريت اختم م اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية األئ  رع استعما  2018/4 

 2018الدورة السنوية لعام   

 )2018حزيرا /يونيه  8إلى  4(  
 

رلفرتة  االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيةئارتقد  احملمث بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن اخلطة  2017تقميم مديم ارربنممج عر ارنتممج اريت حتقق  يف عم   2018/5 
2018-2021                                                 91 

 94                                        تقييم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي 2018/6 
 94             2017تقميم عر ارنتممج اريت حققهم صندئق األمم املتحدة رلمشمريع اإنتمجية يف عم   2018/7 
 95                                بمنممج متطوعي األمم املتحدة: تقميم مديم ارربنممج 2018/8 
 96             2021-2018مشمئع امليزانية املتكمملة املنقحة رصندئق األمم املتحدة رلسكمن رلفرتة  2018/9 
 97                         ارتقميم ارسنوي رلمديمة ارتنفيمية رصندئق األمم املتحدة رلسكمن 2018/10 
 99                                       تقييم صندئق األمم املتحدة رلسكمن 2018/11 
 100                      ارتقميم ارسنوي رلمديمة ارتنفيمية ملكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع 2018/12 
من ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأمريع تقمريم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأك 2018/13 

 101                            عر املماجعة ارداخلية رلحسمبمت ئارتحقيقمت ئردئد اإدارة
األمم تقمريم مكمتب األخال يمت يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأكمن ئمكتب  2018/14 

 104                                             املتحدة خلدممت املشمريع
 105                 2018 استعما  عم  رلقمارات اريت اختم م اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم  2018/15 
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 للفتنننننننننرة لبرننننننننننامج األمنننننننننم المتحننننننننندة اإلنمنننننننننائي التنننننننننابع عمنننننننننل م تنننننننننب التقينننننننننيم المسنننننننننتقلخطنننننننننة   

2018-2021 

 ،إ  المجلس التنفيذي   
رربنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي رلفرتة  ارتأأمبع خبطأأة عمأأل مكتأأب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأتقأأل يرحننب - 1 
2018-2021 (DP/2018/4)؛ 

  ية ارتقييم بوصأأأأأأفه  داة  سأأأأأأمسأأأأأأية رلتعل م ئاملسأأأأأأمءرة، ئحيث ارربنممج  يؤكد من جديد - 2 
اإمنممي على كفمرة توفري املوارد اركمفية إجماء ارتقييم، امتثمال رسأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأة ارتقييم على حنو مم  يدو ارقمار 

رتو عمت ارواردة يف خطة املوارد لربنممج اإمنممي، ئمتشيم مع ار يةسيمسة ارتقييمارقم يارمي  2016/2017
 (؛DP/2017/39) 2021-2018رلفرتة  املتكمملة ئتقديمات امليزانية املتكمملة رلربنممج اإمنممي

تقييم ارربامج ارقطمية ب ه فيمم يتعل  مار مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل تغيري إجماءات يالحظ - 3 
رربنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي، مر  جأأل حتقي  ارتغطيأأة اركأأمملأأة يف تقييم مجيع ارربامج ارقطميأأة  بأأل نظم 

 ؛2015/8 اجمللس يف ئقمم  ارربامج ارقطمية اجلديدة، ئفقم رلتوجيهمت ارواردة يف ارقمار
مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأتقل رتقييم جودة ارتقييممت ارالممكزية بمسأأأأأأأأأأأأأأتعما   يحيط علما - 4 

 ئيشجع ارربنممج اإمنممي على مواصلة ضممن حتسني نوعية ارتقييممت ارالممكزية؛ ،2016 رعم 
بمرتقييممت املؤسأأسأأية/املواضأأيعية اريت ا رت  مكتب ارتقييم املسأأتقل إجماء م خالل  ينوه - 5 

 م تقييممت ذات   ية بمرنسأأبة أل دا  ارربنممج اإمنممي ئبماجمه يف إطمر فرتة ارسأأنوات األربع  مو، ئيعترب 
 اجلديدة؛ االسرتاتيجيةاخلطة 

بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي ئمكتأأب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقأأل ارتمأأمس ارفمص  إ  يطلننب - 6 
ل املشأأأأأأأأرتك لفصأأأأأأأأئكمرك رسأأأأأأأأممم ئكمالت األمم املتحدة إجماء تقييممت مشأأأأأأأأرتكة رلربجمة املشأأأأأأأأرتكة،  مع
 ؛االسرتاتيجيةاخلطة  مر

إ  تلقي معلوممت مستكملة مر مكتب ارتقييم املستقل بش ن  ي آقمر حمتملة يتطلع  - 7 
بمرنسأأأبة رربنممج األمم املتحدة اإمنممي فيمم يتعل  مبهمة تقييم منظومة األمم املتحدة اإمنممية، مبم يف ذرك 

 مر خالل ارتقميم ارسنوي عر ارتقييم؛
  2021-2018املوافقة على خطة عمل مكتب ارتقييم املستقل رلربنممج اإمنممي رلفرتة  يقرر - 8 

 2018كمنون ارثمين/ينميم   26

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/1
https://undocs.org/ar/DP/2018/4
https://undocs.org/ar/DP/2017/39
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/8
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/8


 E/2018/35 

 

19-02884 86/140 

 

  2018/2 
لصننننننننندو  األمننننننننم المتحنننننننندة خطننننننننة التقيننننننننيم الرباعيننننننننة السنننننننننوات المدرجننننننننة فنننننننني الميزانيننننننننة   

 2021-2018رة للفتللس ا  

 إ  المجلس التنفيذي،   
 بأأأ  يأأأة ئمنفعأأأة خطأأأة ارتقييم ارمبأأأمعيأأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوات املأأأدرجأأأة يف امليزانيأأأة رلفرتة يرحننب - 1 
2018-2021 (DP/FPA/2018/1)؛ 

هبم يف ئضع خطة ارتقييم ارمبمعية  املضطلعئ بمرعملية ارشفمفة ارقمممة على املشمركة  ينوه - 2 
 ؛2021-2018ارسنوات املدرجة يف امليزانية رلفرتة 

م ئاملسأأأمءرة، ئحيث ارصأأأندئق على كفمرة   ية ارتقييم بوصأأأفه  داة  سأأأمسأأأية رلتعل   ؤكدي - 3 
انية رلفرتة رتقييم، متشأأأأأأأأأأأأأأيم مع خطة ارتقييم ارمبمعية ارسأأأأأأأأأأأأأأنوات املدرجة يف امليز جماء اتوفري املوارد اركمفية إ

ارمي يقم ارسأأأأأأيمسأأأأأأة  2013/2021ئامتثمال رسأأأأأأيمسأأأأأأة ارتقييم على حنو مم  يدو ارقمار  2018-2021
 رلصندئق؛ ارتقييمية
إدارة ارصأأندئق على ارعمل مع مكتب ارتقييم ملواصأألة جهودو ارمامية إ  تعزيز  يشننجع - 4 

ييممت ك دئات رلتعلم ئإدارة املعمر  معدل تنفيم ارتقييممت ارالممكزية ئتغطيتهم، ئعلى اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  ارتق
 مر  جل تعزيز ارربامج يف املستقبل؛

صأأأندئق ئمكتب ارتقييم املسأأأتقل ارتممس ارفمص مع سأأأممم ئكمالت األمم ارإ   يطلب - 5 
 ؛االسرتاتيجيةلفصل املشرتك مر اخلطة ئكمرك راملتحدة إجماء تقييممت مشرتكة رلربجمة املشرتكة، 

تلقي معلوممت مستكملة مر مكتب ارتقييم املستقل بش ن  ي آقمر حمتملة إ   يتطلع - 6 
صأأأأأأأندئق فيمم يتعل  مبهمة تقييم منظومة األمم املتحدة اإمنممية، مبم يف ذرك مر خالل ارتقميم لبمرنسأأأأأأأبة ر

 ارسنوي عر ارتقييم؛
  2021-2018على خطة ارتقييم ارمبمعية ارسنوات املدرجة يف امليزانية رلفرتة  يوافق - 7 

 2018كمنون ارثمين/ينميم   26
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تقنننننننارير برننننننننامج األمنننننننم المتحننننننندة اإلنمنننننننائي وصنننننننندو  األمنننننننم المتحننننننندة للسننننننن ا  وم تنننننننب   

األمننننننننم المتحنننننننندة لخنننننننندمات المشننننننننناريع عننننننننن حالننننننننة تنفيننننننننذ توصننننننننيات مجلننننننننس مراجعننننننننني 
 2016الحسابات لعام 

 ،إ  المجلس التنفيذي   
 :ئفيمم يتعل  بربنممج األمم املتحدة اإمنممي 
( املتعل  بأأمإجماءات اريت اختأأم أأم كأأل مر بمنأأممج DP/2018/7بأأمرتقميم ) يحيط علمننا - 1 

عتز  اختمذ م ئاإجماءات األخمى اريت يُ  األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأمريع اإنتمجية
 ؛2016كمنون األئل/ديسمرب   31رتنفيم توصيمت جملس مماجعي احلسمبمت عر ارفرتة املمرية املنتهية يف 

 ؛2016 اآلراء غري املشفوعة بتحفظمت ارصمدرة عر جملس مماجعي احلسمبمت رعم  يالحظ - 2 
ارتقد  ارمي  حمثو ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأندئق املشأأأأأأأأأأأأأأمريع اإنتمجية  أيضنننننننننننا يالحظ - 3 

 ؛2017-2016تنمئل األئرويمت ارعليم ارسبع املتصلة مبماجعة احلسمبمت يف ارفرتة  يف
ارربنممج اإمنممي على بمل مزيد مر اجلهود رتنفيم توصأأيمت مماجعة احلسأأمبمت  يشنجع - 4 

 امية إ  معمجلة ارتوصيمت املتكمرة؛املتبقية، ال سيمم تعزيز اجلهود ارم 
بمجلهود املتواصأأأأأأأأأأأأألة اريت يبمهلم ارربنممج اإمنممي مر  جل تعزيز جودة تصأأأأأأأأأأأأأميم  يرحب - 5 

، ئيطلأأأب إ  ارربنأأأممج اإمنأأأممي  ن يتخأأأم اخلطوات ارالثمأأأة رتعزيز تنفيأأأم عليهأأأم ئارم أأأمبأأأة ئإدار أأأم ارربامج
 ع املستويمت؛املممرسمت املتعلقة بإدارة املخمطم على مجي

ارربنممج اإمنممي على مواصأأأأأأأأألة جهودو ارمامية إ  تعزيز ارم مبة على ارشأأأأأأأأأمكمء  يشنننننننجع - 6 
ضأأممن اجلودة كمم ينبغي على نطمق املنظمة ئرصأأد  ئمقتضأأيمتاملنفمير ئإدار م، ركفمرة تنفيم سأأيمسأأمته 

 االمتثمل يف  ما ارصدد؛
املخمرفمت  منع ئكشأأأمارربنممج اإمنممي على مواصأأألة جهودو مر  جل  أيضنننايشنننجع  - 7 

يف عمليمت ارشماء ئغري م مر املممرسمت االحتيمرية ئحتسني إجماءات اسرتداد األموال، ئيشدد على   ية 
 غني عر املخمرفمت ئكفمرة  ن تكون ئسممل محمية املبلغني عر املخمرفمت فعمرة ئمعمئفة؛محمية املبل  
  ية جممالت ارتحسني ذات األئروية احملددة يف تقميم جملس مماجعي احلسمبمت  يالحظ - 8 

عمل رلتعمئن مع اجمللس ارئكمرك ئضأأأأع خطة  2021-2018رلفرتة  االسأأأأرتاتيجيةمر  جل تنفيم اخلطة 
 يف  ما ارصدد؛

تعلقة إ  ارربنممج اإمنممي  ن ينظم، يف سأأأأأيمق االسأأأأأتعما  ارقمد  رسأأأأأيمسأأأأأته امل يطلب - 9 
مبكمفحة ارغش ئغريو مر املممرسأأمت ارفمسأأدة، يف مالحظمت جملس مماجعي احلسأأمبمت ئتوصأأيمته بإجماء 
استعما  شممل رلظمئ  اركممنة اريت  دت إ  حمالت ارغش، ئحتديد ارثغمات احملتملة ئئضع اسرتاتيجية 

 ؛ةهبم مر خسمر شمملة ملكمفحة ارغش بغية ارتقليل إ   دىن حد مر خممطم ارغش ئمم يمتب  
ارربنممج ئارصأأأندئق يف تنمئل ئتنفيم توصأأأيمت  ماجلهود املتواصأأألة اريت تبمهلم إدارت يدعم - 10 

 ؛2016كمنون األئل/ديسمرب   31جملس مماجعي احلسمبمت رلسنة املنتهية يف 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3
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 ئفيمم يتعل  بصندئق األمم املتحدة رلسكمن:  
( املتعل  بمإجماءات اريت اختم م صأأأأأأأأأأأأأأأندئق DP/FPA/2018/2بمرتقميم ) علما يحيط - 11 

األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن ئاإجماءات األخمى اريت يعتز  اختمذ م مر  جل تنفيم ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيمت ارصأأأأأأأأأأأأأأأمدرة 
 ؛2016كمنون األئل/ديسمرب   31جملس مماجعي احلسمبمت عر ارفرتة املمرية املنتهية يف  عر

ر ي اجمللس ارأأمي يقمر فيأأه  ن اربيأأمنأأمت املأأمريأأة رلصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق تعم  بأأ مأأمنأأة،  يالحظ - 12 
ئ داءو املميل  2016كمنون األئل/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31مجيع اجلوانب اجلو مية، املمكز املميل رلصأأأأأأأأأأأأأأأندئق يف  مر

 ارعم ؛ ئتدفقمته ارنقدية رلسنة املنتهية يف ذرك ارتمري ، ئفقم رلمعميري احملمسبية اردئرية رلقطمع
ارتقد  ارمي  حمثو ارصأأأأأندئق يف معمجلة توصأأأأأيمت ارسأأأأأنة ارسأأأأأمبقة ئدعم  أيضننننا يالحظ - 13 

 كمنون األئل/  31اجلهود اجلمرية يف اإدارة رتنفيم توصأأأأأأأأأأيمت جملس مماجعي احلسأأأأأأأأأأمبمت رلسأأأأأأأأأأنة املنتهية يف 
 ؛2016ديسمرب 
 ة احلسأأأأأأأأأمبمتمماجعارصأأأأأأأأأندئق على بمل مزيد مر اجلهود رتنفيم توصأأأأأأأأأيمت  يشنننننننجع - 14 

 املتبقية، ال سيمم تعزيز اجلهود ارمامية إ  معمجلة ارتوصيمت املتكمرة؛
على مواصأأأأأألة جهودو ارمامية إ  تعزيز ارم مبة على ارشأأأأأأمكمء  ارصأأأأأأندئق يشنننننجع أيضنننننا - 15 

ضأأممن اجلودة كمم ينبغي على نطمق املنظمة ئرصأأد  ئمقتضأأيمتاملنفمير ئإدار م، ركفمرة تنفيم سأأيمسأأمته 
 تثمل يف  ما ارصدد؛االم

ارصندئق على مواصلة تعزيز هنجه يف جممل ارشماء ئسلسلة اإمدادات  يشجع كذلك - 16 
 ئإدارة املخزئن ئفقم رتوصيمت جملس مماجعي احلسمبمت؛

 ئفيمم يتعل  مبكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع:  
( املتعل  بأأأأأمرتقأأأأأد  احملمث يف تنفيأأأأأم خمتلم DP/OPS/2018/1بأأأأأمرتقميم ) يحيط علمننننا - 17 

ئاجلهود اجلمرية يف ارو   احلمضأأم  2016كمنون األئل/ديسأأمرب   31ارتوصأأيمت املتعلقة بمرسأأنة املنتهية يف 
 تنفيم ارتوصيمت املتبقية بصورة نمجحة؛كفمرة ر

ب ن مكتب خدممت املشأأأأأأأأأأأأأمريع حيتمج ملواصأأأأأأأأأأأأألة ارعمل حىت مم بعد ارسأأأأأأأأأأأأأنة  يسننننننننننل م - 18 
، 2017رتنفيأأم ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأمت بنجأأم  ألنأأه تلقى  أأمو ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأمت  مب هنأأميأأة متوث/يوريأأه  2017 املأأمريأأة
 اركثري منهم يتطلب ا تممممً طويل األجل  ئألن

 2018كمنون ارثمين/ينميم   26

  2018/4 
المجلننننننس التنفيننننننذي فنننننني دورتننننننه العاديننننننة األولننننننى  اتخننننننذهاعننننننام للقننننننرارات التنننننني  اسننننننتعرا   

 2018 لعام

 إ  المجلس التنفيذي،   
 مبم يلي: 2018إ   نه  م  يف دئرته ارعمدية األئ  رعم   يشير 
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 1البند   

 المسائل التنظيمية  
 :2018انتخب  عضمء املكتب ارتمرية  مسمؤ م رعم  

 كوجنول )موريشيوس(  - ارسيد جمغديش دال  ارمميس:
 جو بمرك )مجهورية كوريم( - ارسيد شول نممب ارمميس:
 ارسيدة بيسيمنم كمداري ) ربمنيم( نممبة ارمميس:
 ارسيد توممسي بليأم ) نتيغوا ئبمبودا( نممب ارمميس:
 ارسيد دئمينيك فمفم )سويسما(:  نممب ارمميس:

 (؛DP/2018/L.1) 2018ئ  م  جدئل األعممل ئئاف  على خطة ارعمل ردئرته ارعمدية األئ  رعم  
ئدئرته االسأأأأأأأأتثنممية  (DP/2018/1) 2017اعتمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ارتقميمير ارصأأأأأأأأمدرير عر دئرته ارعمدية ارثمنية رعم  ئ 

  ؛(DP/2018/2) 2017 رعم 
 (؛DP/2018/CRP.1) 2018ئ  م خطة ارعمل ارسنوية رلمجلس ارتنفيمي رعم  

 ؛2018خطة ارعمل املؤ تة ردئرته ارسنوية رعم   ئاعتمد
 :2018رلمجلس ارتنفيمي يف عم   رلدئرتني املتبقيتنيل ارزمنأي ارتميل ئئافأ  على اجلدئ 
 2018حزيمان/يونيه  8إ   4  اردئرة ارسنوية:

  2018 يلول/سبتمرب  7إ   4 اردئرة ارعمدية ارثمنية:
 

 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 

 2البند   
 المتحدة اإلنمائي والمسائل المتصلة بهاالبرامج القطرية لبرنامج األمم   

(، ئآسأأأأأأأأأأأأأأأيم ئاحملي  DP/RPD/RBA/3ألفميقيم ) 2021-2018ئاف  على ئقمم  ارربامج اإ ليمية رلفرتة 
 ئرئبأأأم ئرابطأأأة ارأأأدئل املسأأأأأأأأأأأأأأأتقلأأأة ئ (، DP/RPD/RAS/4ئل ارعمبيأأأة )(، ئارأأأدDP/RPD/RAP/3اهلأأأمدئ )

(DP/RPD/REC/4( ئ مأأأأميأأأأكأأأأأأأأم ارأأأأالتأأأأيأأأأنأأأأيأأأأأأأأة ئمأأأأنأأأأطأأأأقأأأأأأأأة ارأأأأبأأأأحأأأأم ارأأأأكأأأأأأأأمريأأأأيب )DP/RPD/RLA/3  ئ
DP/RPD/RLA/3/Corr.1؛) 

 :2014/7ئفقم رلقمار  رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ارربامج ارقطمية ارتمريةئاف  على 
 )بمنممج  طمي مشرتك، ئكمبو فريدي؛ (DP/DCP/BFA/3/Corr.1 ئ DP/DCP/BFA/3: بوركينم فمسو ) فميقيم

DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1)ئغمبون  ؛(DP/DCP/GAB/3)( ؛ ئغمنمDP/DCP/GHA/3 ؛)
 (؛DP/DCP/MRT/3ئموريتمنيم )

 (؛DP/DCP/PAK/2(؛ ئبمكستمن )DP/DCP/MMR/2ميممنمر ) ئاحملي  اهلمدئ:آسيم 
(؛ DP/DCP/JOR/3(؛ ئاألردن )DP/DCP/EGY/3ئمصأأأأأم )(؛ DP/DCP/DJI/3: جيبويت )اردئل ارعمبية
 (؛DP/DCP/SOM/3ئارصوممل )

 

https://undocs.org/ar/DP/2018/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/1
https://undocs.org/ar/DP/2018/2
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RBA/3
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RAP/3
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RAS/4
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https://undocs.org/ar/DP/RPD/RLA/3
https://undocs.org/ar/DP/RPD/RLA/3/Corr.1
https://undocs.org/ar/DP/DCP/BFA/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/BFA/3/Corr.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1
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 3البند   

 التقييم  
بشأأأأأأأأأأأأأأ ن خطة عمل مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأتقل ارتمبع رربنممج األمم املتحدة اإمنممي  2018/1اختم ارقمار 

 ؛2021-2018رلفرتة 
 

 4البند   
 صندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

 2021-2018رلمشأأأأأأأأمريع اإنتمجية رلفرتة  حما علمم بمإطمر االسأأأأأأأأرتاتيجي رصأأأأأأأأندئق األمم املتحدة 
(DP/2018/5؛) 
 

 5البند   
 متطوعو األمم المتحدة  

 (؛DP/2018/6) 2021-2018 حما علمم بمإطمر االسرتاتيجي رربنممج متطوعي األمم املتحدة رلفرتة 
 

 الجزء الخاص بصندو  األمم المتحدة للس ا   
 

 6البند   
 البرامج القطرية والمسائل ذات الصلة  

 :2014/7رصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئفقم رلقمار  ارربامج ارقطمية ارتمريةئاف  على 
(؛ ئمصأأأأأأأأأأأأأأم DP/FPA/CPD/DJI/5(؛ ئجيبويت )DP/FPA/CPD/CAF/8مجهورية  فميقيم اروسأأأأأأأأأأأأأأطى )

(DP/FPA/CPD/EGY/10( ؛ ئغمنم)DP/FPA/CPD/GHA/7( ؛ ئاألردن)DP/FPA/CPD/JOR/9 ؛)
 (؛DP/FPA/CPD/MRT/8ئموريتمنيم )

 (DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1املشرتك ركمبو فريدي ) ئاف  على ارربنممج ارقطميئ 
 

 7البند   
 التقييم  

رصأأأأأأأندئق األمم املتحدة بشأأأأأأأ ن خطة ارتقييم ارمبمعية ارسأأأأأأأنوات املدرجة يف امليزانية  2018/2اختم ارقمار 
 ؛2021-2018رلفرتة رلسكمن 

 
 الجزء المتعلق بم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 
 8البند   
 م تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 شمريع؛استمع إ  بيمن  رقته املديمة ارتنفيمية ملكتب خدممت امل
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 الجزء المشترك  
 

 9البند   
 توصيات مجلس مراجعي الحسابات  

املتصأأأأألة بمرتقمريم ارتمرية: بمنممج األمم  ،املتعل  بتوصأأأأأيمت جملس مماجعي احلسأأأأأمبمت 2018/3 ارقمار اختم
املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأأأأأأمريع اإنتمجية: تقميم عر تنفيم توصأأأأأأأأأيمت جملس مماجعي 

مماجعي (؛ ئصأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأكمن: متمبعة تقميم جملس DP/2018/7) 2016احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت، 
(؛ ئمكتب األمم املتحدة DP/FPA/2018/2: حمرة تنفيم ارتوصيمت )2016حسمبمت األمم املتحدة رعم  

 (؛DP/OPS/2018/1) 2016 رعم  خلدممت املشمريع: تقميم عر تنفيم توصيمت جملس مماجعي احلسمبمت
 

 10البند   
 مسائل أخرى  

 عقد  يضم جلسمت اإحمطة ئاملشمئرات غري ارممسية ارتمرية:
إحمطة مشأأأأأأرتكة مقدمة مر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن ئاريونيسأأأأأأم 

 رلمم ة بش ن اسرتداد ارتكمريم؛ئ يئة األمم املتحدة 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 ؛ارتكمريمإحمطة مقدمة مر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي بش ن اسرتداد 

 
 صندو  األمم المتحدة للس ا   

 جلسة إحمطة غري رمسية مقدمة مر صندئق األمم املتحدة رلسكمن عر إدارة ارتغيري 

 2018كمنون ارثمين/ينميم   26
  

  2018/5 
والتقندم المحرز بشنننننننننننن   الخطة  2017تقرير مدير البرنامج عن النتنائج التي تحققنف في عام   

 2021-2018للفترة  االستراتيجية

 إ  المجلس التنفيذي، 
، 2017بأأمإجنأأمثات اريت حققهأأم بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي يف عأأم   يحيط علمننا - 1 

 االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيةئبمرتقد  احملمث يف تنفيم اخلطة  2017-2014ئبمألداء اركلي رلربنممج اإمنممي يف ارفرتة 
 ؛(DP/2018/10) 2021-2018رلفرتة 

رلفرتة  االسأأأرتاتيجيةنممج اإمنممي على اسأأأتخدا  اردرئس املسأأأتفمدة مر اخلطة اررب يحث  - 2 
ربلوغ األ دا  املمحلية ئارغميمت  2021-2018رلفرتة  االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيةيف تنفيم اخلطة  2014-2017

 ؛مرية املؤسسيةارسنوية احملددة يف اإطمر املتكممل رلنتممج ئاملوارد بمرنسبة جلميع ارنواتج املتعلقة بمرتنمية ئارفع

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3
https://undocs.org/ar/DP/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/2
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https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/DP/2018/10
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 االسأرتاتيجيةبمرتقد  احملمث يف ملء اإطمر املتكممل رلنتممج ئاملوارد رلخطة  يقر ويرحب - 3 
رلنتممج ئيطلب إ  ارربنممج اإمنممي  ن يواصأأأأأأأل صأأأأأأأقل ئحتسأأأأأأأني اإطمر املتكممل  2021-2018رلفرتة 
 ؛االسرتاتيجيةيف سيمق مواصلته تنفيم خطته ئاملوارد 

بمجلهود املشأأرتكة بني اروكمالت اريت تبمل رتعزيز ارفصأأل املشأأرتك ئيطلب إ  ارربنممج  يقر - 4 
اإمنممي  ن يواصأأل املشأأمئرات مع صأأنمدي  األمم املتحدة ئبماجمهم بشأأ ن ارنموذج املنسأأ  رإلبالغ فيمم يتعل  

 بمرفصل املشرتك؛
ب إ  ارربنممج اإمنممي بمإشأأأأأمرة إ  ارفصأأأأأل املشأأأأأرتك يف ارتقميم ارسأأأأأنوي ئيطل يرحب - 5 

، ئ ن يعم  ارنتممج 2019يقد  تقميما عر حمرة تنفيم ارفصأأأأأأأل املشأأأأأأأرتك، بدءا بمرتقميم ارسأأأأأأأنوي رعم    ن
 االجتممع املشرتك رلمجمرس ارتنفيمية ئيف اردئرة ارسنوية؛ يف

ق األمم ئاملسأم ة املمرية رلربنممج اإمنممي يف صأندئ  االسأرتاتيجيةبمملشأمركة  يقر ويرحب - 6 
املتحدة رلمشأأأأأأأأأأأأأأأمريع اإنتمجية، ئبمنممج متطوعي األمم املتحدة، ئمكتب األمم املتحدة رلتعمئن فيمم بني 
بلأأدان اجلنوب، ئيطلأأب إ  مأأديم ارربنأأممج، عنأأد احلأأمجأأة إ  معلومأأمت إضأأأأأأأأأأأأأأأأمفيأأة،  ن يقأأد  معلومأأمت 

لتقميم ارسأأأأنوي، ئ ن يكفل مسأأأأتكملة سأأأأنوية ربيمن ارنتممج اريت حتقق  بفضأأأأل  مو املسأأأأم مت يف ممف  ر
ئارتحقيقمت ارتمبع رلربنممج اإمنممي ئمكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأتقل صأأأأأأأأأأأندئق األمم ماجعة امليدرج مكتب   ن

املتحأدة رلمشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع اإنتأمجيأة ئبمنأممج متطوعي األمم املتحأدة ئمكتأب األمم املتحأدة رلتعأمئن فيمأم بني 
تكملة إ  اجمللس عر ارتقد  احملمث حبلول اردئرة بلدان اجلنوب يف خط  عملهمم، ئ ن يقد  معلوممت مس

 رلمسمعدة يف إرشمد املدائالت؛ 2018ارعمدية ارثمنية رعم  
رلربنأأأممج اإمنأأأممي الرتزامأأأه ئدعمأأأه ارطويلي األمأأأد ئارقويني رنظأأأم   يعرب عن تقنننديره - 7 

ئيعرت  ب  ية منمبم اردعم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني ئرلدعم اإداري املقد  إ   فم ة األمم املتحدة ارقطمية،
ارقطميأأة ارتأأمبعأأة رلربنأأممج اإمنأأممي، ئارأأدعم املقأأد  إ  اربلأأدان يف جهود أأم ارماميأأة إ  حتقي  خطأأة ارتنميأأة 

 ؛2030املستدامة رعم  
إ  ارربنأأممج اإمنأأممي  ن يواصأأأأأأأأأأأأأأأأل ارعمأأل مع األمني ارعأأم  ئاركيأأمنأأمت األخمى  يطلب - 8 

دة اإمنممية ئاردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء بغية دعم ارتنفيم اركممل رقمار اجلمعية ارعممة ارتمبعة ملنظومة األمم املتح
بشأأأأأأأأ ن االسأأأأأأأأتعما  ارشأأأأأأأأممل ارمي جيمي كل  ربع  2016كمنون األئل/ديسأأأأأأأأمرب   21املؤرخ  71/243

سأأأأأأأأأنوات رسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأة األنشأأأأأأأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأأأأأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل ارتنمية ئ مار م 
دة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سأأأأأأأأأأأأأأأيمق بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن إعم 2018 يمر/مميو  31املؤرخ  72/279

ارمي جيمي كل  ربع سنوات رسيمسة األنشطة ارتنفيمية اريت تضطلع هبم منظومة األمم االستعما  ارشممل 
املتحدة مر  جل ارتنمية، مبم يف ذرك مسأأأأأأأأأم تهم يف انتقمل سأأأأأأأأألس رنظم  املنسأأأأأأأأأقني املقيمني ئاسأأأأأأأأأتممارية 

 تصميم  عممره؛
إ  ارربنممج اإمنممي، بوصأأأأأأأأأأأأفه كيمنمً مر كيمنمت منظومة األمم املتحدة  أيضنننننننننا طلبي - 9 

اإمنممية،  ن يعمل عر كثب مع األمني ارعم  ئاردئل األعضمء على دعم إعداد خطة تنفيم مدرئسة جيداً 
نشأأأأأأ  ، مبم يف ذرك ارعمل على تفعيل تمتيبمت متويله،  مر  جل بدء ارعمل بنظم  املنسأأأأأأقني املقيمني املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

 ئذرك رعمضهم على اجلمعية ارعممة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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إ  ارربنممج اإمنممي  ن يقد  حتليال  ئريم رآلقمر املمرية ئاآلقمر األخمى  كذلك  يطلب - 10 
 ؛2018ثمنية رعم  على ارربنممج اإمنممي إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية ار 72/279رلقمار 

،  ن يقد   مسأأأأأأأأم ته يف توفري متويل 72/279إ  ارربنممج اإمنممي، ئفقم رلقمار  يطلب - 11 
كم  ئمسأأأأأأأأتدا  ئميكر ارتنبؤ به رنظم  املنسأأأأأأأأقني املقيمني، مبم يتسأأأأأأأأ  مع خطة ارتنفيم املقبلة ربدء ارعمل 

نشأأأ   اريت سأأأُتقدَّ  إ  اجلمعية ارعممة، ئذرك على  سأأأمس سأأأنوي اعتبمرا مر بنظم   املنسأأأقني املقيمني املأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ
 ؛2019كمنون ارثمين/ينميم  1

 االسأرتاتيجيةبمرتفمعل مع اجمللس ارتنفيمي فيمم يتعل  بتنفيم اخلطة  يرحب مع التقدير - 12 
واصأأأأأأأل احلوار مع اجمللس ارتنفيمي ئ ن يواصأأأأأأأل ، ئيطلب إ  ارربنممج اإمنممي  ن ي2021-2018رلفرتة 

 ؛72/279حتديث خطة عمله اخلمصة بمملشمركة يف االستجمبة رتنفيم ارقمار 
املتصأأأأأل بمحلوارات املتعلقة بمرتمويل املنظَّم رربنممج األمم  2017/20إ  ارقمار  يشننننير - 13 

املتحأأدة اإمنأأممي ارأأمي طُلأأب فيأأه إ  ارربنأأممج اإمنأأممي تقأأدمي مقرت  إ  اجمللس يف ارأأدئرة ارعأأمديأأة ارثأأمنيأأة 
 عر كيفية حتسني  داء احلوارات؛ 2018 رعم 

مع اردئل األعضأأأأأأأأمء عر طمي  ارربنممج اإمنممي على إتمحة مزيد مر ارتفمعل  يشننننننجع - 14 
ارتبكري بمألعممل ارتحضأأأأأأأأأأريية رلحوارات املتعلقة بمرتمويل املنظَّم، ئتقدمي عم  عم  تفصأأأأأأأأأأيلي إ  اجمللس 

، فضأأأأأأأأأأأأأأال 2021-2018يتضأأأأأأأأأأأأأأأمر املوارد املمتبطأأة بأأمرنواتج يف اإطأأمر املتكأأممأأل رلنتأأممج ئاملوارد رلفرتة 
، مع مماعمة 2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجيةاخلطة  عم  عم  رفجوات ارتمويل فيمم يتعل  بتنفيم عر

 كل مر املوارد ارعمدية ئاملوارد األخمى؛
 ن ارربنممج اإمنممي مل يقد  تقميما عر ارتقد  احملمث فيمم يتعل  بمسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية  يالحظ - 15 

مسأأأأأأأرتاتيجية كمم يف ارسأأأأأأأنوات ارسأأأأأأأمبقة، ئيتطلع إ  ارعم  املتعل  ب  2017املسأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأني رعم  
ئيتو ع بعد ذرك  ن ُيست نم يف اردئرة ارسنوية  2018املسمئاة بني اجلنسني يف اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم  

 اإبالغ ارسنوي عر ارتقد  احملمث فيمم يتعل  بمسرتاتيجية املسمئاة بني اجلنسني؛
ئيشأأأأأأأأأأأجع يف  ما  72/279ئ  71/243بمرتزا  مديم ارربنممج بتنفيم ارقمارير  يرحب - 16 

ارصأأأأأدد  ممنة اجمللس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئرصأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن ئمكتب 
ارعمل مع  ممنيت اجمللسأأأني ارتنفيميني ملنظمة األمم املتحدة رلطفورة ئ يئة  األمم املتحدة خلدممت املشأأأمريع على

جلزء  2018األمم املتحدة رلمسمئاة بني اجلنسني ئمتكني املم ة إصدار رد مشرتك على االجتممع املشرتك رعم  
مد اردئرة ارعمدية  عممل اجمللس ارتنفيمي املتعل  ب سأأأأأأأأأأأأمريب ارعمل يف موعد ال يتجمئث  ربعة  سأأأأأأأأأأأأمبيع  بل انعق

  ، مبم يسمح بإجماء عملية تشمئر بني اردئل األعضمء  بل تلك اردئرة2018ارثمنية رعم  

 2018حزيمان/يونيه  8
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  2018/6 
 تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 
 إ  المجلس التنفيذي، 
 DP/2018/12بأأأأأأأأمرتقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي املتعل  بأأأأأأأأمرتقييم ئإضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمفتأأأأأأأأه ) يحيط علمننننننا - 1 

 ( ئيطلب إ  ارربنممج اإمنممي معمجلة املسممل املثمرة؛DP/2018/12/Add.1 ئ
ارمي يواف  على خطة عمل مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل،  2018/1إ  ارقمار يشنننننننننننير  - 2 

ئيشأأأأأأأجع مكتب ارتقييم املسأأأأأأأتقل، بمالسأأأأأأأتنمد إ  ارعمل ارقممم، ئبمالشأأأأأأأرتاك مع مديم ارربنممج ئرؤسأأأأأأأمء 
ئبمنممج متطوعي األمم املتحدة،  اركيمنمت املمتبطة به،  ي صأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأأأأأمريع اإنتمجية،

ئمكتأأب األمم املتحأأدة رلتعأأمئن فيمأأم بني بلأأدان اجلنوب، على كفأأمرأأة  ن تكون ركأأل كيأأمن  طم ارمصأأأأأأأأأأأأأأأأد 
ئارتقييم املنمسأأأأأأأبة، مبم يتممشأأأأأأأى مع  فضأأأأأأأل املممرسأأأأأأأمت اريت يتبعهم ارربنممج اإمنممي، ئال سأأأأأأأيمم مممرسأأأأأأأمته 

ة ارواجبة، ئ ن يقد  معلوممت مسأأأأأأتكملة إ  اجمللس ارتنفيمي جممالت االمتممن ئارشأأأأأأفمفية ئبمل ارعنمي يف
 ؛2018بش ن  ما ارعمل يف اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم  

، ئحيي  علمم ب  ية ارتقييممت املشأأأأأرتكة مع كيمنمت 2018/1إ   ماراو  أيضننننايشننننير  - 3 
رلصأأأأنمدي  ئارربامج، ئيدعو  االسأأأأرتاتيجيةارتقييم املشأأأأرتك رلفصأأأأل املشأأأأرتك مر اخلط    خمى، مبم يف ذرك

مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأأأأأأأتقل ئارربنممج اإمنممي إ  تقدمي إحمطة إ  اجمللس ارتنفيمي يف اردئرة ارعمدية ارثمنية 
مئن بش ن ارتقييممت عر ارتخطي  هلما ارتقييم املشرتك يف إطمر مسم ته يف توسيع نطمق ارتع 2018رعم  

 املشرتكة رألنشطة على نطمق املنظومة ئيف املهمة املتعلقة بتدابري ارتقييم املستقل على نطمق املنظومة؛
، يالحظ بقل  نوعية ارتقييممت ارالممكزية ئيشأأأأأأأأأأجع 2017/12إ  ارقمار  إذ يشننننننننير - 4 
إمنممي على ارعمل مع مكتب ارتقييم املسأأأأأأأتقل على مواصأأأأأأألة جهودو ارمامية إ  حتسأأأأأأأني ارنوعية ارربنممج ا

ئارتخطي  االسأأأأرتاتيجي ئحتديد  ئرويمت ارتقييممت ارالممكزية، فضأأأأال عر حتسأأأأني معدل ارتنفيم ئاإبالغ 
 عر ردئد اإدارة على ارنتممج؛

إ  ارربنممج اإمنممي  ن يواصل إحماث تقد  بش ن ارتوصيمت املتبقية، مبم يف ذرك  يطلب - 5 
حد سواء رتنفيم  فيمم يتعل  بمرفعمرية املؤسسية، ئ ن يكفل اتبمع هنج ئاع بمملخمطم ئمستند إ  ارنتممج على
  نمتتلك ارتوصيمت، ئكمرك استخدا  ارتقييممت كقمعدة  درة ألغما  ارتعلم ئإدخمل ارتحسي

 2018حزيمان/يونيه  8
  

  2018/7 
 2017تقرير عن النتائج التي حققها صندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية في عام   

 إ  المجلس التنفيذي، 
 صأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدئق حققهأأأم اريت ئارسأأأأأأأأأأأأأأأنويأأأة اررتاكميأأأة بأأأمرنتأأأممج املتعل  بأأأمرتقميميحيط علمننا  - 1 

 ؛(DP/2018/13)على ارنحو اروارد يف ارتقميم  اإنتمجية رلمشمريع املتحدة األمم

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/6
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بمرتقد  احملمث صأأوب تنفيم اإطمر االسأأرتاتيجي اجلديد رصأأندئق األمم املتحدة  يرحب - 2 
 ؛(DP/2018/5) 2021-2018رلمشمريع اإنتمجية رلفرتة 

بمجلهود اريت يبمهلم صأأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأأمريع اإنتمجية رتتبع مسأأأأأم مته  يشننننيد - 3 
إحداث  قمر  ئسأأأأأأأأأأأع نطم م على ارنظم  اإيكوروجي ئتنمية األسأأأأأأأأأأأواق ئإطالع اردئل األعضأأأأأأأأأأأمء على  يف

 اجلهود ئإرشمد  عممل جهمت  خمى مر خالل شبكة ارنظماء ارتمبعة ره؛اردرئس املستخلصة مر  مو 
بمروضأأأأع ارمي اختمو صأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأمريع اإنتمجية بوصأأأأفه جهة  يرحب - 4 

مبتكمة ئحميصأأأأأأأأة على تقليل املخمطم يف جممل احللول املمرية احمللية يف املنمط  اريت يصأأأأأأأأعب اروصأأأأأأأأول إريهم 
 يؤكد مر جديد   ية احللول املمرية املبتكمة رتحقي    دا  ارتنمية املستدامة؛ئاملنمط  املهمشة، ئ 

بمجلهود املتواصأأأأألة اريت يبمهلم ارصأأأأأندئق يف تصأأأأأميم حلول متويل املماحل  أيضننننايرحب  - 5 
 األخرية مر املشمريع ئاختبمر م، بوسممل منهم االستفمدة املثلى مر  دئاته املمرية ئإ ممة شماكمت جديدة بني

 ارقطمعني ارعم  ئاخلمص؛
سينمريو مت ارتمويل يف اإطمر االسرتاتيجي اجلديد ئارقيود اريت نش ت بسبب يالحظ  - 6 

نقص املوارد ارعمدية، ئت قري ذرك على عدد مر   ل اربلدان منوا اريت تستفيد مر اخلدممت، ئمتمنة احلضور 
 ممراته اإنتمجية؛ارقطمي رلصندئق، ئ درته على حفز االبتكمر ئممئنة استث

مليون دئالر سأنويم مر املوارد  25  دا  متويل ارصأندئق، مبم يف ذرك ختصأيص يؤيد  - 7 
ارعمدية، ئيدعو يف  ما ارصدد اردئل األعضمء ارقمدرة على دعم تقمسم األعبمء على حنو  كثم إنصمفم إ  

  ن تفعل ذرك هبد  مسمعدة ارصندئق على حتقي   ما اهلد  

 2018حزيمان/يونيه  8
  

  2018/8 
 برنامج متطوعي األمم المتحدة: تقرير مدير البرنامج  

 إ  المجلس التنفيذي، 
بتقميم فرتة ارسأأأأأأأأأنتني املمكز على ارنتممج ملديم ارربنممج عر بمنممج متطوعي  يحيط علما - 1 

 ؛(DP/2018/14)األمم املتحدة 
جلميع متطوعي األمم املتحأأأدة ئمتطوعي األمم املتحأأأدة ارعأأأمملني  يعرب عن تقنننديره - 2 

على اإنرتنأأ  ارأأمير جينأأد م بمنأأممج متطوعي األمم املتحأأدة على إسأأأأأأأأأأأأأأأهأأممأأم م املتميزة يف خطأأة ارتنميأأة 
 ؛2017-2016رتة ارسنتني خالل ف 2030املستدامة رعم  

بربنممج متطوعي األمم املتحدة على مم حتق  مر نتممج ضمر إطمرو االسرتاتيجي  يشيد - 3 
 ؛2017-2016، مبم يف ذرك خالل فرتة ارسنتني 2017-2014رلفرتة 

، ارقممم (DP/2018/6) 2021-2018بمإطمر االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي اجلديد رلفرتة يرحب  - 4 
 2016كمنون األئل/ديسمرب   21املؤرخ  71/243على  سمس ارتوجيه االسرتاتيجي رقمار اجلمعية ارعممة 

مسة األنشطة ارتنفيمية اريت تضطلع هبم منظومة بش ن االستعما  ارشممل ارمي جيمي كل  ربع سنوات رسي
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األمم املتحدة مر  جل ارتنمية ئبشأأأأأأ ن نتممج ئتوصأأأأأأيمت ارتقييم املسأأأأأأتقل رإلطمر االسأأأأأأرتاتيجي ارسأأأأأأمب ، 
 مماعمة مصفوفة ارنتممج ارنهممية؛ مع

-2017بمرتحول ارتنظيمي رربنممج متطوعي األمم املتحدة يف ارفرتة  أيضننننننننننننا يرحب - 5 
ضفمء ارالممكزية على ارقدرات ئتفويض ارسلطة مر املقم إ  املستويني اإ ليمي ئارقطمي، مبم ، ئبإ2018

 إطمرو االسرتاتيجي اجلديد؛ “اروفمء بمرغم ”ميكشر ارربنممج مر 
ة املوارد ارعمدية اريت يوفم م   ي يالحظ، 2017/31مر ارقمار  8إ  ارفقمة  إذ يشننننننير - 6 

 بمنممج األمم املتحدة اإمنممي رتنفيم مم يتعل  بإطمرو االسرتاتيجي؛
اردئر احلمسأأأأأأأأأأأأأأأم رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق ارتربعمت اخلمص بمرنسأأأأأأأأأأأأأأأبة رتنفيم اإطمر  يؤكد مجددا - 7 

ة إ  ، ئيدعو مجيع ارشأأأأمكمء يف ارتنمي2021-2018االسأأأأرتاتيجي رربنممج متطوعي األمم املتحدة رلفرتة 
 املسم ة يف ارصندئق إذا كمنوا  مدرير على ذرك؛

إ  بمنممج متطوعي األمم املتحدة  ن يقد  تقميما سأأأأأأأأأأأأأأأنويم إ  اجمللس ارتنفيمي  يطلب - 8 
 بش ن تنفيم اإطمر االسرتاتيجي رلربنممج 

 2018حزيمان/يونيه  8
  

  2018/9 
 2021-2018مشروع الميزانية المت املة المنقحة لصندو  األمم المتحدة للس ا  للفترة   

 إ  المجلس التنفيذي، 
مبشأأأأأمئع امليزانية املتكمملة املنقحة رصأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن رلفرتة  يحيط علما - 1 
 ؛2018-2021

تنقيح امليزانية املتكمملة  ارتقدُّ  ارمي  حمثو صأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأكمن يف يالحظ مع التقدير - 2 
 ؛2021-2018رلصندئق رلفرتة 

بصأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأكمن على تفمعله ئشأأأأأأأأأأأفمفيته يف ارعمل مع اردئل األعضأأأأأأأأأأأمء  يشننننننننيد - 3 
يتعل  بممليزانية املتكمملة، ئيطلب إ  ارصأأأأأأأندئق  ن يواصأأأأأأأل  ما ارعمل املتعل  بممليزانية املتكمملة ئ ن  فيمم

 االستعما  ارشممل رلموارد على امليزانية؛يبلغ اجمللس ب قم تنفيم 
 2021-2018صأأندئق ارسأأكمن على مواءمة امليزانية املتكمملة املنقحة رلفرتة  يشجع - 4 

ئ ن يواصأأأأأأأأأأأأأأأأل تمتيأأب  يأأمكلأأه ارتنظيميأأة بأأ كثم ارطمق فعأأمريأأة رتحقي  ارنتأأممج ئارنواتج على ارنحو احملأأدد 
يف ذرأأك ارعمأأل ارأأمي ُكلفأأ  بأأه املنظمأأة ئاملتمثأأل ، مبأأم 2021-2018رلفرتة  االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأةاخلطأأة  يف
 تقدمي ارتوجيه املعيمري إ  اردئل األعضمء؛ يف

مليون  100بطمو  صندئق ارسكمن يف جممل حشد املوارد رزيمدة ارتمويل مببلغ  يرحب - 5 
 ، ئيالحظ مع ارتقديم ارتحول2021-2018دئالر على مدى  ربع سأأأأأأأأأأأأأأأنوات رلميزانية املتكمملة رلفرتة 

 امليزانية املؤسسية إ  امليزانية ارربنمجمية، ئيشجع ارصندئق على مواصلة ختصيص املوارد رلربجمة؛ مر

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/31
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/31
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https://undocs.org/ar/E/RES/2018/9
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مر صأأأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأأأكمن إعداد تو عمت ئاعية بمملخمطم رإليمادات ئامليزنة يف إطمر  يطلب - 6 
، ئاحلفمظ على مسأأأأتويمت 2018، تُعتمد يف اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم  2021-2018امليزانية املتكمملة رلفرتة 

 ؛2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجيةمتويل منمسبة يف املكمتب ئارربامج ارقطمية هبد  ضممن تنفيم اخلطة 
 مزيدا مر ارتفمصيل مر صندئق ارسكمن بش ن احتيمطيه رإليواء امليداين  يطلب أيضا - 7 

 2018حزيمان/يونيه  8
  

  2018/10 
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندو  األمم المتحدة للس ا    

 إ  المجلس التنفيذي، 
: 2017بمروقمم  اريت يت ر م منهم تقميم املديمة ارتنفيمية ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي رعم   يحيط علما   - 1 

DP/FPA/2018/4 (Part I  ئPart I/Add.1  ئPart II؛) 
ارتقدُّ  ارمي  حمثو صأأأأأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأأأأأكمن يف حتقي  نتممج اخلطة  يالحظ مع التقدير - 2 

 ؛2017-2014رلصندئق رلفرتة  االسرتاتيجية
إ  صندئق ارسكمن  ن يواصل ارعمل مع األمني ارعم  ئاركيمنمت األخمى ارتمبعة  يطلب - 3 

 71/243ملنظومة األمم املتحدة اإمنممية ئاردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء بغية دعم ارتنفيم اركممل رقمار اجلمعية ارعممة 
رسأأأيمسأأأة  بشأأأ ن االسأأأتعما  ارشأأأممل ارمي جيمي كل  ربع سأأأنوات 2016كمنون األئل/ديسأأأمرب   21املؤرخ 

املؤرخ  72/279األنشأأأأأأأأأأأأأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل ارتنمية ئ مار م 
منممية يف سأأأأأيمق االسأأأأأتعما  ارشأأأأأممل بشأأأأأ ن إعمدة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإ 2018 يمر/مميو  31

ارمي جيمي كل  ربع سأأأنوات رسأأأيمسأأأة األنشأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل 
 ارتنمية، مبم يف ذرك مسم تهم يف انتقمل سلس رنظم  املنسقني املقيمني ئاستممارية تصميم  عممره؛

كيمنمً مر كيمنمت منظومة األمم املتحدة إ  صأأأأأندئق ارسأأأأأكمن، بوصأأأأأفه   أيضننننا يطلب - 4 
اإمنممية،  ن يعمل عر كثب مع األمني ارعم  ئاردئل األعضمء على دعم إعداد خطة تنفيم مدرئسة جيداً 
نشأأأأأأ  ، مبم يف ذرك ارعمل على تفعيل تمتيبمت متويله،  مر  جل بدء ارعمل بنظم  املنسأأأأأأقني املقيمني املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

 ة؛ئذرك رعمضهم على اجلمعية ارعمم
إ  صأأأأندئق ارسأأأأكمن  ن يقد  حتليال  ئريم رآلقمر املمرية ئاآلقمر األخمى كذلك يطلب   - 5 

 ؛2018على صندئق ارسكمن إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية ارثمنية رعم   72/279رلقمار 
توفري متويل  ،  ن يقد   مسأم ته يف72/279إ  صأندئق ارسأكمن، ئفقم رلقمار  يطلب - 6 

كم  ئمسأأأأأأأأتدا  ئميكر ارتنبؤ به رنظم  املنسأأأأأأأأقني املقيمني، مبم يتسأأأأأأأأ  مع خطة ارتنفيم املقبلة ربدء ارعمل 
نشأأأ   اريت سأأأُتقدَّ  إ  اجلمعية ارعممة، ئذرك على  سأأأمس سأأأنوي اعتبمرا مر  بنظم  املنسأأأقني املقيمني املأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

 ؛2019كمنون ارثمين/ينميم  1
على مم يقو  به مر عمل رتحسأأأأأني احلوارات املقبلة املتعلقة  صأأأأأندئق ارسأأأأأكمنب يشننننيد - 7 

بمرتمويل املنظَّم، ئيشأأأأأأأأجع يف  ما ارصأأأأأأأأدد صأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأكمن على ارتبكري بمألعممل ارتحضأأأأأأأأريية رتلك 
رلفرتة  االسأأأأأأأأأأرتاتيجيةوارات، ئ ن يقد  مسأأأأأأأأأأبقم عمضأأأأأأأأأأم عممم رفجوات ارتمويل فيمم يتعل  بتنفيم اخلطة احل

 ، مع مماعمة كل مر املوارد ارعمدية ئاملوارد األخمى؛2018-2021

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/10
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https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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بمجلهود املشأأأأأأأأأأأأرتكة بني اروكمالت اريت تبمل رتعزيز ارفصأأأأأأأأأأأأل املشأأأأأأأأأأأأرتك ئيطلب إ  يقر  - 8 
شمئرات مع صنمدي  األمم املتحدة ئبماجمهم بش ن ارنموذج املنس  رإلبالغ صندئق ارسكمن  ن يواصل امل
 فيمم يتعل  بمرفصل املشرتك؛

بمإشأأأمرة إ  ارفصأأأل املشأأأرتك يف ارتقميم ارسأأأنوي ئيطلب إ  صأأأندئق ارسأأأكمن  يرحب - 9 
  ارنتممج ، ئ ن يعم 2019 ن يقد  تقميما عر حمرة تنفيم ارفصأأأأأأأل املشأأأأأأأرتك، بدءا بمرتقميم ارسأأأأأأأنوي رعم  

 االجتممع املشرتك رلمجمرس ارتنفيمية ئيف اردئرة ارسنوية؛ يف
إ  إدارة صأأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأأكمن  ن تقد  إحمطة إ  اجمللس ارتنفيمي  بل اردئرة  يطلب - 10 

عر تنفيم ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيمت ارسأأأأأأأأأأأأأأأبع املنبثقة عر تقييم  يكل دعم تفعيل اخلطة  2018ارعمدية ارثمنية رعم  
، ئ ن يقد  معلوممت مسأأتكملة إ  2017-2014األمم املتحدة رلسأأكمن رلفرتة رصأأندئق  االسأأرتاتيجية

اجمللس عر  ي آقمر هلمو ارتوصيمت بمرنسبة رالستعما  ارشممل رلموارد، ئامليزانية املتكمملة، ئتنفيم اخلطة 
 ؛2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجية
، ارمي شأأأأأأأدد على حمجة صأأأأأأأندئق 2017/14بمرتقد  احملمث يف تنفيم ارقمار  يحيط علما - 11 

ارسأأأأأأأأكمن إ  مواصأأأأأأأألة حتسأأأأأأأأني ارشأأأأأأأأفمفية يف اسأأأأأأأأتخدا  املوارد رتحقي  ارنتممج ارربنمجمية ئتعزيز ارفعمرية ئاركفمءة 
ية املقبلة مسأأأأتوى  على مر ارعنمية ارتنظيميتني، ئارمي طلب  يضأأأأم إ  ارصأأأأندئق  ن يويل يف خططه ئتقمريمو املمر

رلتفمصأأأأأيل فيمم يتعل  بتخصأأأأأيص املوارد ارعمدية )األسأأأأأمسأأأأأية( ئاسأأأأأتخدامهم، ئيطلب إ  ارصأأأأأندئق  ن يواصأأأأأل 
 تقمريمو ارسنوية املقبلة حتسني ئضو  ارمؤية ئارنتممج اريت حتقق  فيمم يتعل  بمملوارد ارعمدية )األسمسية(؛ يف

لى إحماث مزيد مر ارتقد  بشأأأأأأأأأأأ ن هنج امليزنة ارقمممة صأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأكمن ع يشنننننننننجع - 12 
 ارنتممج؛ على

ئيقم بمجلهود املبمئرة فيمم بني اروكمالت ملواءمة منهجية  2017/14إ  ارقمار  يشننننننير - 13 
إ  صندئق ارسكمن  ن يواصل مشمئراته ارتقميم ئشكله، ئال سيمم فيمم يتعل  بمرفصل املشرتك، ئيطلب 

 مع صنمدي  األمم املتحدة ئبماجمهم مر  جل ثيمدة مواءمة اإبالغ؛
ئحيث صندئق ارسكمن على مواصلة مواءمة  يكل  2017/14إ  ارقمار  يشير أيضا - 14 

نتممجه مع إطمر   دا  ارتنمية املسأأتدامة، بمرتنسأأي  مع سأأممم صأأنمدي  ئبمامج األمم املتحدة، رلمسأأمعدة 
 ؛2030يف  يمس األداء يف دعم تنفيم خطة ارتنمية املستدامة رعم  

ئيطلب إ  صأأأندئق ارسأأأكمن  ن يضأأأمر تقمريمو  2017/14إ  ارقمار  يشنننير كذلك - 15 
ارسأأأأأأنوية املقبلة حتليال ئنظمة ت ملية  كثم تفصأأأأأأيال بشأأأأأأ ن ارتحديمت ئاردرئس املسأأأأأأتفمدة حبسأأأأأأب جممالت 

 ارنتممج، ئبش ن ارتعمئن ئارتنسي  داخل منظومة األمم املتحدة؛
رنقص املوارد ارعأأأأمديأأأأة على حتقي  نواتج اخلطأأأأة مر اآلقأأأأمر ارسأأأأأأأأأأأأأألبيأأأأة  يعرب عن قلقنننه - 16 

، ئحيث يف  ما ارصأأأأأأأأدد مجيع اردئل األعضأأأأأأأأمء على ثيمدة مسأأأأأأأأم م م 2021-2018رلفرتة  االسأأأأأأأأرتاتيجية
املوارد ارعمدية إذا كمن   مدرة على ذرك، ئيشجع  يضم اردئل األعضمء على تقدمي تربعمت خالل ارنصم  يف

متعددة ارسأأأأأأأأأأأنوات ركفمرة فعمرية ارربجمة، ئيطلب إ  صأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأكمن األئل مر ارسأأأأأأأأأأأنة ئتقدمي تربعمت 
 ؛يواصل استكشم  حوافز ئآريمت رتوسيع  معدة اجلهمت املمحنة ئاجتماب مصمدر متويل جديدة  ن

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/14
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 71/243بأأأمرتزا  املأأأديميأأأة ارتنفيأأأميأأأة رصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدئق ارسأأأأأأأأأأأأأأأكأأأمن بتنفيأأأم ارقمارير  يرحننب - 17 
ئيشأأأأأأأأأجع يف  ما ارصأأأأأأأأأدد  ممنة اجمللس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأندئق  72/279 ئ

األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع على ارعمل مع  ممنيت اجمللسني ارتنفيميني 
مة األمم املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم املتحدة رلمسأأمئاة بني اجلنسأأني ئمتكني املم ة إصأأدار رد مشأأرتك ملنظ

جلزء  عممل اجمللس ارتنفيمي املتعل  ب سأأأأأأأأأأأأأأأمريب ارعمل يف موعد  2018على االجتممع املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك رعم  
يسأأمح بإجماء عملية تشأأمئر بني ، مبم 2018يتجمئث  ربعة  سأأمبيع  بل انعقمد اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم   ال

 اردئل األعضمء  بل تلك اردئرة 

   2018حزيمان/يونيه  8
  2018/11 
 تقييم صندو  األمم المتحدة للس ا   

 إ  المجلس التنفيذي، 
بمرتقميم احلميل املتعل  مبهم ة ارتقييم يف صأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن  يحيط علم ا - 1 

 ؛2018، ئبربنممج عمل مكتب ارتقييم ئميزاني ته يف عم  2017رعم  
االسأأأأأأأأأأأأأأتنتأأمجأأمت املنبثقأأة عر االسأأأأأأأأأأأأأأتعما  اخلأأمرجي املسأأأأأأأأأأأأأأتقأأل روظيفأأة ارتقييم  يالحظ - 2 

يف ارصأأأأأندئق مسأأأأأتقلة على املسأأأأأتويني املؤسأأأأأسأأأأأي صأأأأأندئق ارسأأأأأكمن، ئاريت تشأأأأأري إ   ن ئظيفة ارتقييم  يف
ئارالممكزي، ئحيث إدارة ارصأأأأأأأأأأأأأندئق على مواصأأأأأأأأأأأأألة محمية ئصأأأأأأأأأأأأأون مسمت اسأأأأأأأأأأأأأتقالرية ارتقييم اريت حدد م 

 االستعما  اخلمرجي؛
جبهود صأأأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأأأكمن ئبمرتقد   اركبري ارمي  حمث يف تعزيز مهم ة ارتقييم  يرحب - 3 

رية يف جهود ارتقييم على مسأأأتوى منظومة األمم املتحدة، ئيف دعم اجلهود ئبقيمة ارتقييم يف املسأأأم ة بفعم
 ارمامية إ  تنمية ارقدرات اروطني ة يف جممل ارتقييم؛

على دئر مهم ة ارتقييم يف صأأندئق ارسأأكمن، ئيشأأدد على    ية ئجود  يؤكد من جديد   - 4 
رصأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن رلفرتة  جيةاالسأأأأأأأرتاتي در ة تقييم ُمسأأأأأأأتقل ة عمرية اجلودة يف سأأأأأأأيمق اخلطة 

ستدامة رعم  2018-2021
ُ
 ؛2030، ئإسهم  ذرك يف تنفيم خطة ارتنمية امل

إ  صندئق ارسكمن  ن يقد  سيمسة تقييم ُمنق حة رلمجلس ارتنفيمي يف دئرته  يطلب - 5 
 ؛2019ارعمدي ة األئ  رعم  

، ئحيي  علمم ب  ية ارتقييممت املشأأرتكة مع كيمنمت  خمى، 2018/2إ   ماراو  يشننير - 6 
رلصأأأأنمدي  ئارربامج، ئيدعو مكتب  االسأأأأرتاتيجيةمبم يف ذرك ارتقييم املشأأأأرتك رلفصأأأأل املشأأأأرتك مر اخلط  

 2018ارثمنية رعم   ارتقييم ئصأأأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأأأكمن إ  تقدمي إحمطة إ  اجمللس ارتنفيمي يف اردئرة ارعمدية
ارتخطي  هلما ارتقييم املشأأأأرتك يف إطمر مسأأأأم ته يف توسأأأأيع نطمق ارتعمئن بشأأأأ ن ارتقييممت املشأأأأرتكة  عر

 رألنشطة على نطمق املنظومة ئيف املهمة املتعلقة بتدابري ارتقييم املستقل على نطمق املنظومة؛
ئيشأأأأأأجع إدارة ارصأأأأأأندئق على ارعمل مع مكتب  2017/15إ  ارقمار  يشننننير أيضننننا - 7 

ارتقييم ملواصأأأأأأأأأأأأأأألأأأة جهودو ارماميأأأة إ  تعزيز معأأأدل تنفيأأأم ارتقييمأأأمت ارالممكزيأأأة ئتغطيتهأأأم، مبأأأم يف ذرأأأك 
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تخدا  ارتقييممت ك دئات اسأأأأتكشأأأأم  اسأأأأرتاتيجيمت محمية ميزانيمت املكمتب ارقطمية ارصأأأأغرية، ئعلى اسأأأأ
 رلتعلم ئإدارة املعمر  مر  جل حتسني ارربامج املقبلة؛

مر سأأيمسأأة ارتقييم، على بلوغ  د   32صأأندئق ارسأأكمن، ئفقم رلفقمة  يشننجع بقوة - 8 
يف املأأممأأة مر جمموع امليزانيأأة ارربنأأمجميأأة رلصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق ملهمأأة ارتقييم حبلول هنأأميأأة فرتة اخلطأأة  3ختصأأأأأأأأأأأأأأأيص 
  2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجية

 2018حزيمان/يونيه  8
  

  2018/12 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 إ  المجلس التنفيذي، 
مبسأأأأأأأأأأأأم مت مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأمريع يف ارنتممج ارتشأأأأأأأأأأأأغيلية ركل  يعتر  - 1 

مر خالل تقدمي خدممت اردعم اإداري  2017احلكوممت ئاألمم املتحدة ئارشأأأأأأأأأأأأأأمكمء اآلخمير يف عم   مر
 ستدامة؛بكفمءة، ئتوفري اخلربات ارتقنية املتخصصة ارفعمرة، ئتوسيع نطمق ارقدرة ارتنفيمية ألغما  ارتنمية امل

، 2017-2014رلمكتأأأب رلفرتة  االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأةبنجأأأم  تنفيأأأم اخلطأأأة  يحيط علمننا - 2 
رلمكتب رلفرتة  االسأأأأأرتاتيجيةئمنهمج ارتنفيم ارأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُمحكم ارمي ُئضأأأأأع ئسأأأأأُيشأأأأأمع على  سأأأأأمسأأأأأه يف اخلطة 

 ؛2030، ردعم اردئل األعضمء يف حتقي  خطة ارتنمية املستدامة رعم  2018-2021
( ئبمرتقد  4املمف   ،DP/2018/2بتوصيمت ئحدة ارتفتيش املشرتكة ) أيضا يحيط علما - 3 

 احملمث يف تنفيم ارتوصيمت ذات ارصلة بمملكتب؛
إ  املكتب  ن يواصل ارعمل مع األمني ارعم  ئاركيمنمت األخمى ارتمبعة ملنظومة  يطلب - 4 

املؤرخ  71/243ة اإمنممية ئاردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء بغية دعم ارتنفيم اركممل رقمار اجلمعية ارعممة األمم املتحد
بشأأأأأأ ن االسأأأأأأتعما  ارشأأأأأأممل ارمي جيمي كل  ربع سأأأأأأنوات رسأأأأأأيمسأأأأأأة  2016كمنون األئل/ديسأأأأأأمرب   21

املؤرخ  72/279األمم املتحدة مر  جل ارتنمية ئ مار م  األنشأأأأأأأأأأأأأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع هبم منظومة
بشأأأأأ ن إعمدة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سأأأأأيمق االسأأأأأتعما  ارشأأأأأممل  2018 يمر/مميو  31

م منظومة األمم املتحدة مر  جل ارمي جيمي كل  ربع سأأأنوات رسأأأيمسأأأة األنشأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأطلع هب
 ارتنمية، مبم يف ذرك مسم ته يف انتقمل سلس رنظم  املنسقني املقيمني ئاستممارية تصميم  عممره؛

إ  املكتأأب  ن يقأأد  حتليال  ئريأأم رآلقأأمر املأأمريأأة ئاآلقأأمر األخمى رلقمار  يطلنب أيضننننننننننننا - 5 
 ؛2018على املكتب إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية ارثمنية رعم   72/279

،  ن يقد   مسأأأأأأأأأأأأأأأم ته يف توفري متويل 72/279إ  املكتب، ئفقم رلقمار  يطلب كذلك - 6 
، مبم يتسأأأأأأأأ  مع خطة ارتنفيم املقبلة ربدء ارعمل كم  ئمسأأأأأأأأتدا  ئميكر ارتنبؤ به رنظم  املنسأأأأأأأأقني املقيمني

نشأأأأأأ   اريت سأأأأأأُتقدَّ  إ  اجلمعية ارعممة، ئذرك على  سأأأأأأمس سأأأأأأنوي اعتبمرا  بنظم  املنسأأأأأأقني املقيمني املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ
 ؛2019كمنون ارثمين/ينميم  1 مر
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 72/279ئ  71/243بأأمرتزا  املأأديمة ارتنفيأأميأأة بتنفيأأم  ماري اجلمعيأأة ارعأأممأأة  يرحننب - 7 
ئيشأأأأأأأأأجع يف  ما ارصأأأأأأأأأدد  ممنة اجمللس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة 

ارعمل مع  ممنيت اجمللسأأني ارتنفيميني ملنظمة األمم رلسأأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأمريع على 
املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم املتحدة رلمسأأأأأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأأأأأني ئمتكني املم ة إصأأأأأأأأأأأدار رد مشأأأأأأأأأأأرتك على 

جلزء  عممل اجمللس ارتنفيمي املتعل  ب سأأأأأمريب ارعمل يف موعد ال يتجمئث  2018االجتممع املشأأأأأرتك رعم  
، مبم يسأأأأأأأأمح بإجماء عملية تشأأأأأأأأمئر بني اردئل 2018د اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم   ربعة  سأأأأأأأأمبيع  بل انعقم

 األعضمء  بل تلك اردئرة 

 2018حزيمان/يونيه  8
  

  2018/13 
األمم المتحدة تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصنننندو  األمم المتحدة للسننن ا  وم تب   

 لخدمات المشاريع عن المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات وردود اإلدارة

 إ  المجلس التنفيذي، 
بأأمرتقأأد  ارأأمي  حمثو بمنأأممج األمم املتحأأدة اإمنأأممي، ئصأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق األمم املتحأأدة  يرحننب - 1 

رلسأأأأأأأأأأكمن، ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأمريع يف معمجلة مسأأأأأأأأأأممل اإدارة املتعلقة مبماجعة احلسأأأأأأأأأأمبمت 
 ؛2017 عم  يف

اجلهود ارماميأأة إ  تنفيأأم توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأمت املماجعأأة املتبقيأأة مر تقأأمريم  يالحظ مع التقنندير - 2 
 سمبقة، ئيؤكد على ئجه اخلصوص   ية إحماث تقد  يف تنفيم ارتوصيمت املتكمرة ذات األئروية ارعمرية؛

عر  لقه إثاء مواطر ارضعم اريت  ارمي  عمب اجمللس فيه 2017/17إ  ارقمار  يشير - 3 
يشأأأأأأأأأأأأأأأهد م على حنو متكمر كل مر ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأأأأأأأكمن فيمم يتعل  بإدارة ارربامج، 

، 2017ئاملشأأأأأأأأأرتيمت، ئاحلوكمة ئاإدارة املمرية، ئيالحظ  ن حتديمت مممقلة  د  شأأأأأأأأأري إريهم يف تقمريم عم  
 عمجلة  مو املسممل؛ئيشدد على احلمجة امللحة إ  تكثيم اجلهود مل

ئطلب اجمللس إ  مكمتب مماجعة احلسأأأأأأأأأأمبمت  2015/13 يضأأأأأأأأأأم إ  ارقمار  يشننننننننير - 4 
ئارتحقي   ن تقد  ر يًم بشأأأأأأأ ن مم إذا كمن  املوارد املخصأأأأأأأصأأأأأأأة رسأأأأأأأري عمل  مو املكمتب منمسأأأأأأأبة ئكمفية 

 ي  ارتغطية املمجوة رلمماجعة ارداخلية رلحسمبمت؛ئموثعة بشكل فعمل رتحق
 فيمم يتعل  بربنممج األمم املتحدة اإمنممي: 
 ؛(DP/2018/15بتقميم املماجعة ارداخلية رلحسمبمت ئارتحقيقمت )اروقيقة  يحيط علما - 5 
مهم  املماجعة ارداخلية رلحسأأأأأأأأمبمت ئارتحقيقمت يف عر دعمه املتواصأأأأأأأأل رتعزيز  يعرب - 6 

 بمنممج األمم املتحدة اإمنممي؛
عر دعمه املسأأأتمم رتعزيز مهم  املماجعة ارداخلية رلحسأأأمبمت ئارتحقيقمت يف  أيضنننا يعرب - 7 

بمرربنممج  ارربنممج اإمنممي، ئحيي  علمم بمرتقميم ارسأأنوي رلجنة االسأأتشأأمرية ملماجعة احلسأأمبمت ئارتقييم، ئيشأأيد
ئارتحقي   املماجعةاإمنممي رمفعه مستوى ر ي مماجعي احلسمبمت عمومم إ  مستوى ُمم ، ئيطلب إ  مكتب 

تقدمي مزيد مر ارتحليالت ارداعمة هلمو اآلراء يف ارتقمريم ارسأأأأأأأأأأأأأأنوية املقبلة، مبم يف ذرك  قم تقييممت املخمطم 
 ئارتحقي ؛ املماجعةارواردة فيهم، فضال عر حتليل كيفية تقدمي ارشكمئى إ  مكتب 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/17
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/17
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/13
https://undocs.org/ar/DP/2018/15


 E/2018/35 

 

19-02884 102/140 

 

تبني املواطر اريت إ  ارربنممج اإمنممي  ن يقد  معلوممت مقمرنة سأأأأأأأنوية  فضأأأأأأأل  يطلب - 8 
تسأأأأأرتد فيهم يف سأأأأأنة الحقة اخلسأأأأأممم املتكبدة يف سأأأأأنة مر ارسأأأأأنوات، ئ ن يزئد اجمللس بتفمصأأأأأيل، موثعة 
حسب ارسنة ارتقوميية، رلخسممم املتكبدة على مدى ارسنوات ارسمبقة ئاملبمرغ اررتاكمية املسرتدة حىت اآلن 

 ؛2018ثمنية رعم  مقمبل خسممم كل سنة، ئذرك حبلول اردئرة ارعمدية ار
إ  ارربنممج اإمنممي  ن يزئد اجمللس ارتنفيمي مبعلوممت مسأأأأأأأأتكملة عر  أيضننننننا يطلب - 9 

تنفيم اسأأأأأأأأأرتاتيجية شأأأأأأأأأمملة ملكمفحة ارغش، مبم يف ذرك كيفية توفري املوارد املنمسأأأأأأأأأبة هلما ارغم  مر داخل 
 ؛2019ارربنممج اإمنممي، ئذرك يف اردئرة ارعمدية األئ  رعم  

، ئإذ يمحأأأب بعمأأأل املنظمأأأة يف جمأأأمل نظم ئعمليأأأمت 2017/17إ  ارقمار  يشنننننننننننير - 10 
مكمفحة ارغش ئاجلهود ارمامية إ  حتديد ارعقبمت اريت تعوق االسأأأأرتداد، يالحظ بقل  اخنفم  مسأأأأتويمت 

، ئحيأأث ارربنأأممج اإمنأأممي على بأأمل 2017 عأأم  مأأم اسأأأأأأأأأأأأأأأرُتد مر  موال مسأأأأأأأأأأأأأأألوبأأة عر طمي  ارغش يف
 ئسعه رضممن اسرتداد تلك األموال يف ارو   املنمسب؛ يف مم كل

مكتب ارتقييم املسأأأأأأأأأتقل، بمالسأأأأأأأأأتنمد إ  ارعمل ارقممم ئبمالشأأأأأأأأأرتاك مع مديم يشنننننننجع  - 11 
جية، ئبمنممج متطوعي ارربنممج ئرؤسأأأأمء اركيمنمت املمتبطة به،  ي صأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأمريع اإنتم

األمم املتحدة، ئمكتب األمم املتحدة رلتعمئن فيمم بني بلدان اجلنوب، على كفمرة  ن تكون ركل كيمن 
 طم ارمصد ئارتقييم ئإدارة املخمطم املنمسبة، مبم يتممشى مع  فضل املممرسمت اريت يتبعهم ارربنممج اإمنممي، 

رشفمفية ئبمل ارعنمية ارواجبة، ئ ن يقد  معلوممت مستكملة إ  سيمم مممرسمته يف جممالت االمتممن ئا ئال
 ؛2018اجمللس ارتنفيمي بش ن  ما ارعمل يف اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم  

إ  ارربنممج اإمنممي  ن يمكز جهودو على حتسأأأأأأأأأأأأأني اجلدائل ارزمنية رلتحقيقمت، مبم  يطلب - 12 
زايد عدد احلمالت اريت تسأأأأأأأأأأأأتدعي ارتحقي  ئتُمحَّل مر سأأأأأأأأأأأأنة يف ذرك املوارد ذات ارصأأأأأأأأأأأألة هبم، ئيشأأأأأأأأأأأأري إ  ت

  خمى؛ إ 
 بمرتقميم ارسنوي رلجنة االستشمرية ملماجعة احلسمبمت ئارتقييم؛ يحيط علما   - 13 

 فيمم يتعل  بصندئق األمم املتحدة رلسكمن: 
بتقميم مكتب صندئق األمم املتحدة رلسكمن خلدممت مماجعة احلسمبمت  يحيط علما - 14 

، ئارم ي املتعل  بكفمية (DP/FPA/2017/6ئارتحقي  عر  نشأأأأطة املماجعة ارداخلية رلحسأأأأمبمت ئارتحقي  )
يمت ارم مبة ارداخلية، ارصأأأأأأأأأأأأأأأمدر بنمء على نطمق ئفعمرية إطمر ارصأأأأأأأأأأأأأأأندئق رلحوكمة ئإدارة املخمطم ئعمل

، (DP/FPA/2017/6/Add.1) “ضمئرة إدخمل بعض ارتحسينمت”األعممل املضطلع هبم، ئارمي يشري إ  
، ئرد اإدارة (DP/FPA/2017/6/Add.2)ئارتقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأنوي رلجنة االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأمرية ملماجعة احلسأأأأأأأأأأأأأأمبمت 

(DP/FPA/2017/CRP.4يف  ما ارش ن ئرد م على  ما ارتقميم؛ ) 
ملهم  مماجعة احلسأأأأأأأأأأأأمبمت ئارتحقي  يف صأأأأأأأأأأأأندئق األمم  عن دعمه المسنننننننننتمر يعرب - 15 

ب خدممت مماجعة احلسأأأأأأأأأمبمت املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن، ئحيث صأأأأأأأأأندئق ارسأأأأأأأأأكمن على ضأأأأأأأأأممن تزئيد مكت
ئارتحقي  بمملوارد املنمسأأأأأأأأأأأبة ئاركمفية رالضأأأأأأأأأأأطالع بواليمته، مبم يف ذرك ضأأأأأأأأأأأممن كفمية ارنطمق املشأأأأأأأأأأأمول 

 بمملماجعة ئارتعممل بكفمءة مع عبء ارقضميم اريت جيمي ارتحقي  فيهم؛

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/17
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/17
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
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تحقي  مبشمركة مكتب خدممت مماجعة احلسمبمت ئارتحقي  يف  نشطة املماجعة ئار يقر - 16 
املشأأرتكة ئيدعم تلك املشأأمركة، ئيشأأجع على مواصأألة دعم إدارة صأأندئق ارسأأكمن ئاحملمفل املعنية املشأأرتكة 

 بني اروكمالت يف جهود م ارمامية إ  ارتصدي رالستغالل اجلنسي ئارتحمش اجلنسي؛
بمرتقد  احملمث يف تنفيم توصأأأيمت مماجعي احلسأأأمبمت، ئحيث صأأأندئق ارسأأأكمن  يرحب - 17 

على مواصأألة خفض عدد توصأأيمت املماجعة غري املنفمة ئارتعجيل بإحماث تقد  يف اجملمالت اريت حدد ر ي 
يكل املماجعني  هنم تتطلب ارتحسأأأأأأأأأأأأأأأني، مبم يف ذرك إطمر ارم مبة املتكمملة، ئاإدارة املمكزية رلمخمطم، ئاهل

ارتنظيمي ئارتوظيم، ئدعم املقم ئاملكأأأمتأأأب اإ ليميأأأة ئارم أأأمبأأأة عليهم، ئإدارة ارربامج، مبأأأم يف ذرأأأك إدارة 
 سلسلة اإمداد، ئ درات ارشمكمء املنفمير ئارمصد املميل، ئإدارة ارعمليمت؛

مم يبدئ مر حمدئدية ئب ء ئترية يف اسرتداد اخلسممم، ئيطلب إ  صندئق  بقلق يالحظ - 18 
ارسأأأأأأكمن  ن يكمل املعلوممت املقدمة بشأأأأأأ ن احلمالت مبزيد مر ارتفمصأأأأأأيل، موثعة حسأأأأأأب ارسأأأأأأنة ارتقوميية، 

 اخلسممم اركلية على مدى ارسنوات ارسمبقة ئاملبمرغ املسرتدة اررتاكمية حىت اآلن مقمبل خسممم كل سنة؛ عر
منب اهليئمت صأأأندئق ارسأأأكمن على  ن يكفل املتمبعة يف ارو   املنمسأأأب مر ج يحث - 19 

ارت ديبية املعنية، مبم يف ذرك جلنة استعما  اربممعني، رتقمريم ارتحقي  ارصمدرة عر مكتب خدممت مماجعة 
 احلسمبمت ئارتحقي ؛

إ  صأأأندئق ارسأأأكمن  ن يمكز جهودو على حتسأأأني اجلدائل ارزمنية رلتحقيقمت،  يطلب - 20 
د عدد احلمالت اريت تسأأأأتدعي ارتحقي  ئتُمحَّل مر سأأأأنة ذرك املوارد ذات ارصأأأألة هبم، ئيشأأأأري إ  تزاي يف مبم

 ؛إ   خمى

 فيمم يتعل  مبكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع: 
بأأمرتقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي رفمي  املماجعأأة ارأأداخليأأة رلحسأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأمت ئارتحقيقأأمت  يحيط علمننا - 21 

 ، ئبمد اإدارة على ذرك ارتقميم؛2017 رعم 
 بمرتقد  احملمث يف تنفيم توصيمت مماجعة احلسمبمت؛ يحيط علما أيضا - 22 
ضأأأأأأأمئرة إدخمل ”بم ي مماجعي احلسأأأأأأأمبمت ارعم  ارمي يشأأأأأأأري إ   يحيط علما كذلك - 23 

، بنمًء على نطمق ارعمل املضأأأأأأأأطلع به، فيمم يتعل  مبدى كفمية ئفعمرية إطمر احلوكمة “حتسأأأأأأأأينمت رميسأأأأأأأأية
 (؛2015/13نظمة )ئفقم ألحكم   مار اجمللس ارتنفيمي ئإدارة املخمطم ئارم مبة املتَّبع يف امل

اإدارة على مواصأألة معمجلة املالحظمت ئارتوصأأيمت اريت  دمهم املماجع ارداخلي  يحث - 24 
سأأأأأأأأأأأأأني ر ي رلحسأأأأأأأأأأأأأمبمت هبد  احلد مر تعم  مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأمريع رلمخمطم ئحت

 مماجعي احلسمبمت ارعم  يف ارسنوات املقبلة؛
 2017بمرتقميم ارسأأأأأأأأأأنوي رلجنة االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأمرية ملماجعة احلسأأأأأأأأأأمبمت رعم   يحيط علما - 25 

 ( 2008/37رقمار اجمللس ارتنفيمي  )ئفقم
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https://undocs.org/ar/E/RES/2015/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/13
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  2018/14 
تقارير م اتب األخالقيات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصننندو  األمم المتحدة للسنن ا    

 وم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 إ  المجلس التنفيذي، 
بتقمريم مكمتب األخال يمت يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأندئق األمم  يرحب - 1 

 DP/FPA/2018/7ئ  DP/2018/16ة خلأأأدمأأأمت املشأأأأأأأأأأأأأأأأأمريع )املتحأأأدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكأأأمن ئمكتأأأب األمم املتحأأأد
 ؛(DP/OPS/2018/4 ئ

ارتقأد  ارأمي  حمثو مكتأب األخال يأمت يف بمنأممج األمم املتحأدة  يالحظ مع التقدير - 2 
اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأمريع يف تعزيز ارثقمفة 
األخال ية يف املنظممت ارثالث، مبم يف ذرك ارتدريب ئارتوعية بمألخال يمت ئاحلممية مر االنتقم ، ئيؤيد 

 املقدمة إ  اإدارة؛ارتوصيمت 
إ  إدارة بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن يطلب  - 3 

ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع، بمرتعمئن مع مكمتب األخال يمت ارتمبعة هلم، ئكمرك مع رؤسمء 
تحدة، ئمكتب األمم املتحدة صأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأأأأأأأأأأأأمريع اإنتمجية، ئبمنممج متطوعي األمم امل

رلتعأأمئن فيمأأم بني بلأأدان اجلنوب،  ن تكفأأل توفم ارربامج ارماميأأة إ  تعزيز ارثقأأمفأأة األخال يأأة، مبأأم يف ذرأأك 
ارتدريب، ئارتوعية بمألخال يمت ئاحلممية مر االنتقم ، ئمكمفحة ارتحمش اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأي، ئ ن تقد  معلوممت 

 ؛2018دئرته ارعمدية ارثمنية رعم   مستكملة عر  ما ارعمل إ  اجمللس حبلول
  ية ئجود مكمتب  خال يمت مدعومة جيدا ئمزئدة بمملوارد، ئيشأأأأأأأأأأأأأأأجع إدارة  يالحظ - 4 

بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأمريع 
 على ارنظم يف ثيمدات  خمى يف دعم مالك املوظفني، مبم يعكس تزايد احتيمجمت  مو املنظممت؛

رؤسأأأأأأأأأمء بمنممج األمم املتحدة  م ينهجهيتار “عد  ارتسأأأأأأأأأممح إطال م”سأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأة  يؤيد - 5 
اإمنممي ئصأندئق األمم املتحدة رلسأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأمريع  مو ارتحمش اجلنسي، 
ئيعمب عر تقديمو رإلجماءات اريت اختم م ارربنممج ئارصأأأأأأأأأندئق ئاملكتب حىت اآلن ملنع ارتحمش اجلنسأأأأأأأأأي 

فحته، ئرتنفيم املزيد مر ارتغيريات املؤسأأأأأأأسأأأأأأأية ئارثقمفية، ئضأأأأأأأممن اتبمع هنج مرتاب  ئمتممسأأأأأأأك على ئمكم
 نطمق املنظومة؛

إ  إدارة بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن ئمكتب  يطلب - 6 
م  عر ارتدابري اخلمصأأأأأأأأأأأأأأة رلحممية األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمريع، على ارنحو املطلوب يف تقميم األمني ارع

االسأأأأأأأأأتغالل ئاالنتهمك اجلنسأأأأأأأأأيني،  ن تقد  شأأأأأأأأأهمد م ارسأأأأأأأأأنوية إ  اجمللس ارتنفيمي يف كل دئرة سأأأأأأأأأنوية،  مر
تتنمئل مس رة االستغالل ئاالنتهمك اجلنسيني، ئارتحمش اجلنسي، حسب اال تضمء، على حنو يكم ل ئيعزث  ئ ن

لوممت مسأأأأأأأأأأأتكملة عر ارتقد  احملمث يف  ما ارصأأأأأأأأأأأدد، مبم يف ذرك تعمئهنم عملية اإبالغ ارقمممة، ئ ن تقد  مع
مكتب املدافع عر حقوق ارضأأأأأأأأأأأأحميم يف األمم املتحدة، ئحيث كمرك ارربنممج ئارصأأأأأأأأأأأأندئق ئاملكتب على  مع

 ارنظم يف كيفية مواءمة عملية اإبالغ، شكال ئمضمونم، مع اروكمالت األخمى، حسب اال تضمء؛

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ar/DP/2018/16
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/4
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إدارة بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن ئمكتب  يشنننجع - 7 
األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمريع على ارقيم ، بمسأأأأأأأأأأأأأأتخدا  املوارد املتمحة يف إطمر امليزانية املتكمملة رلفرتة 

 ، بمسأأأأأتعما  مسأأأأأتقل يمكز على ارضأأأأأحميم رسأأأأأيمسأأأأأم م ئعمليم م املتعلقة بمرتصأأأأأدي ركل2018-2021
 ارثالث رلمنظممت احلمرية املممرسأأأمت السأأأتعما  اجلنسأأأي، ئارتحمش اجلنسأأأيني ئاالعتداء االسأأأتغالل مر
 االسأأأأأأتعما  تقدمي ئاملكتب ئارصأأأأأأندئق ارربنممج إ  ئيطلب املسأأأأأأ رتني، كلتم  بشأأأأأأ ن توصأأأأأأيمت تقد  ئ ن

 ؛2019 رعم  ارسنوية دئرته يف ارتنفيمي اجمللس إ  به املمتبطة اإدارة ئردئد
إ  مكتب األخال يمت ارتمبع رربنممج األمم املتحدة اإمنممي  ن يبلغ يف تقميمو  يطلب - 8 

عر تنفيم ارسأأأأيمسأأأأة اجلديدة املتعلقة بمحلممية مر االنتقم  بسأأأأبب اإبالغ عر سأأأأوء ارسأأأألوك  2019رعم  
 ئبسبب ارتعمئن مع عمليمت املماجعة  ئ ارتحقيقمت امل ذئن هبم حسب األصول 
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  2018/15 
 2018استعرا  عام للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام   

 إ  المجلس التنفيذي، 
 مبم يلي: 2018إ   نه  م  خالل دئرته ارسنوية رعم   يشير 

 
 1البند   
 مسائل تنظيمية  

 ؛(DP/2018/L.2) 2018  م جدئل األعممل ئئاف  على خطة عمل دئرته ارسنوية رعم  
 ؛(DP/2018/8) 2018ئاف  على تقميم اردئرة ارعمدية األئ  رعم  

 ؛2018ارعمل املؤ تة رلدئرة ارعمدية ارثمنية رعم  اعتمد خطة 
 

 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 2البند   
 التقرير السنوي لمدير البرنامج  

ئارتقد  احملمث  2017املتعل  بتقميم مديم ارربنممج عر ارنتممج اريت حتقق  يف عم   2018/5اختم ارقمار 
  2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجيةبش ن اخلطة 

 
 3البند   
 التعاو  فيما بين بلدا  الجنوب  

  حأأأأما علمأأأأم بأأأأمإطأأأأمر االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي ملكتأأأأب األمم املتحأأأأدة رلتعأأأأمئن فيمأأأأم بني بلأأأأدان اجلنوب، رلفرتة
2018-2021 (DP/CF/SSC/6 ) 

 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/15
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/15
https://undocs.org/ar/DP/2018/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2018/8
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
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 4البند   
 تقرير التنمية البشرية  

  حما علمم بمملعلوممت املستكملة عر املشمئرات املتعلقة بتقميم ارتنمية اربشمية 
 

 5البند   
 المتصلة بهاالبرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل   

، ئمالئي (DP/DCP/KEN/3): كينيأأأأأأأأم 2014/7ئاف  على ارربامج ارقطميأأأأأأأأة ارتأأأأأأأأمريأأأأأأأأة ئفقأأأأأأأأم رلقمار 
(DP/DCP/MWI/3) ئرئاندا ،(DP/DCP/RWA/2)؛ 

 حما علمم ب ئل متديد ملدة سأأأأنة ئاحدة رلربامج ارقطمية رلكوي  ئمجهورية اركونغو ئسأأأأرياريون اريت سأأأأب  
 ؛(DP/2018/11) ن ئاف  عليهم مديم ارربنممج 

 ( DP/2018/11رلربنممج ارقطمي رلجمهورية ارعمبية ارسورية )ئاف  على ارتمديد ارثمين ملدة سنة ئاحدة 
 

 6البند   
 التقييم  

 املتعل  بتقييم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  2018/6اختم ارقمار 
 

 7البند   
 صندو  األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

بش ن ارتقميم املتعل  بمرنتممج اريت حققهم صندئق األمم املتحدة رلمشمريع اإنتمجية  2018/7اختم ارقمار 
  2017يف عم  

 
  8البند   
 متطوعو األمم المتحدة  

 املتعل  مبتطوعي األمم املتحدة: تقميم مديم ارربنممج  2018/8اختم ارقمار 
 

 الجزء المتعلق بصندو  األمم المتحدة للس ا 
 9البند   
 ، بما في ذلك إدارة التغيير2021-2018مشاورة بش   الميزانية المت املة المنقحة للفترة   

املتعل  مبشأأأأأأأأمئع امليزانية املتكمملة املنقحة رصأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأكمن رلفرتة  2018/9اختم ارقمار 
2018-2021  

 
 10البند   
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لصندو  األمم المتحدة للس ا   

 املتعل  بمرتقميم ارسنوي رلمديمة ارتنفيمية  2018/10اختم ارقمار 
 

https://undocs.org/ar/DP/DCP/KEN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MWI/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/RWA/2
https://undocs.org/ar/DP/2018/11
https://undocs.org/ar/DP/2018/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/8
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/8
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/10
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 11البند   
 البرامج القطرية لصندو  األمم المتحدة للس ا  والمسائل المتصلة بها  

( ئرئانأأأدا DP/FPA/CPD/KEN/9: كينيأأأم )2014/7ئاف  على ارربنأأأمجمني ارقطميني ارتأأأمريني ئفقأأأم رلقمار 
(DP/FPA/CPD/RWA/8)؛ 

  حما علمم ب ئل متديد ملدة سنة ئاحدة رلربنممج ارقطمي ركوبم ارمي سب   ن ئافق  عليه املديمة ارتنفيمية؛
 ( DP/FPA/2018/3ارعمبية ارسورية )ئاف  على ارتمديد ارثمين ملدة سنة ئاحدة رلربنممج ارقطمي رلجمهورية 

 
 12البند   
 تقييم صندو  األمم المتحدة للس ا   

 املتعل  بتقييم صندئق األمم املتحدة رلسكمن  2018/11اختم ارقمار 
 

 المتعلق بم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريعالجزء   
 13البند   
 م تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 املتعل  بمرتقميم ارسنوي رلمديمة ارتنفيمية ملكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع  2018/12اختم ارقمار 
 

 المشتركالجزء 
  15البند   
 مراجعة الحسابات والرقابة الداخليتا   

املتعل  بتقمريم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن  2018/13اختم ارقمار 
 خلية رلحسمبمت ئارتحقيقمت ئردئد اإدارة ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع عر املماجعة اردا

 
 16البند   
تقارير م اتب األخالقيات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصننندو  األمم المتحدة للسنن ا    

 وم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
املتعل  بتقمريم مكمتب األخال يمت يف بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأأندئق  2018/14اختم ارقمار 

 األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع 
 

 17البند   
 مسائل أخرى  

 عقد  يضم جلسمت اإحمطة ئاملشمئرات غري ارممسية ئاملنمسبمت اخلمصة ارتمرية:
 

 األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج 
إحمطة  دمهم صأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأأأأأمريع اإنتمجية عر ارنتممج ئاردرئس املسأأأأأأأأتفمدة مر عمليمت 

 ارتقييم األخرية؛

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/KEN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/RWA/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/14
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 صندو  األمم المتحدة للس ا 
 ت بني ارماحل اردكتور بمبمتوندي  ئسوتيميهني، املديم ارتنفيمي رصندئق األمم املتحدة رلسكمن؛

 اردينمميمت ارسكمنية ئارتنمية املستدامة يف  ئرئبم ارشم ية ئآسيم اروسطى  إحمطة بش ن

 2018حزيمان/يونيه  8
  

2018/16 
 التمويل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المنظم بش   الحوار

 ،إ  المجلس التنفيذي 
 DP/2018/19) 2017بأأمالسأأأأأأأأأأأأأأأتعما  ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي رلحأأمرأأة املأأمريأأة رعأأم   يحيط علما - 1 

حدة ( ئبمرتقميم املتعل  حبمرة االرتزاممت بتمويل املوارد ارعمدية رربنممج األمم املتDP/2018/19/Add.1 ئ
 ؛(DP/2018/20)ئمم بعدو  2018اإمنممي ئارصنمدي  ئارربامج املمتبطة به رعم  

  ية املوارد ارعمدية، اريت ال تزال تشأأأكل حجم األسأأأمس رلدعم ارمي يقدمه  يالحظ - 2 
ة مر ارربامج، ئخمصأأأأأأة اربلدان األشأأأأأأد فقما ئاألكثم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي إ  اربلدان املسأأأأأأتفيد

 ضعفم ئاربلدان املنخفضة اردخل؛
إ    ية ارقدرة على ارتنبؤ بمرتمويل ئحيث اردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأأمء على حتديد يشنننننننننننير  - 3 

ئارتعهدات املتعددة ارسنوات، بمرنظم إ   ن املزيد مر ارتخفيضمت  2018 ئرويمت املوارد ارعمدية رعم  
 املقمرة؛ االسرتاتيجيةارد ارعمدية يهدد  درة ارربنممج اإمنممي على حتقي  ارنتممج يف املو 

، ئحيث مجيع اربلدان املسأأأأأتفيدة مر ارربامج على 2013/30إ   مارو  أيضننننا يشننننير - 4 
 يف تغطية تكمريم املكمتب احمللية؛ اروفمء بمرتزامم م فيمم يتعل  مبسم مت احلكوممت

ارربنممج اإمنممي على مواصأأألة جهودو ارمامية إ  ضأأأممن االسأأأتخدا  ارفعمل يشننجع  - 5 
 رلموارد ئ يضم مواصلة حتسني تدابري تعزيز اركفمءة ئاروفورات يف ارتكمريم؛

ارربنممج املتعلقة بمرتمويل مع  املنظمة اردئل األعضأأأأأأمء على مواصأأأأأألة احلواراتيحث  - 6 
اإمنممي مر  جل حتسأأأأأأأأأأأني مممرسأأأأأأأأأأأمت ارتمويل حبيث يصأأأأأأأأأأأبح ارتمويل مر ارتربعمت  كثم ممئنة ئفعمرية 
ئكفمءة، مع ثيمدة إمكمنية ارتنبؤ به ئاالبتعمد عر ختصأأأأأأأأأأأأأأأيصأأأأأأأأأأأأأأأأه ألغما  حمددة ئارنهو  بمتسأأأأأأأأأأأأأأأأم ه 

 األئرويمت ئاخلط  اروطنية رلبلدان املستفيدة مر ارربامج؛ مع
ارتقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوي  ئحمتوى نأأأأممج اإمنأأأأممي  ن يسأأأأأأأأأأأأأأأتعم  شأأأأأأأأأأأأأأأكأأأألإ  اررب  يطلنننب - 7 

املسأأأأأأأأم مت املقدمة مر اردئل األعضأأأأأأأأمء ئجهمت  خمى إ  ارربنممج اإمنممي، ئتو عمت اإيمادات  عر
املتعل  بمرتمويل، بسأأأأأأأأأأأأأأأبل منهم تقدمي حملة عممة املنظم رلسأأأأأأأأأأأأأأأنوات املقبلة، بغية حتسأأأأأأأأأأأأأأأني نوعية احلوار 

 رلفرتة االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأةالحتيأأأمجأأأمت مر ارتمويأأأل ارالثمأأأة رتنفيأأأم اخلطأأأة ارتمويأأأل فيمأأأم يت صأأأأأأأأأأأأأأأأأل بأأأم عر
 املوارد ارعمدية ئاملوارد األخمى يف احلسبمن؛كل مر ، مع  خم  2018-2021

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/16
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/16
https://undocs.org/ar/DP/2018/19
https://undocs.org/ar/DP/2018/19/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/30
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/30
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بمجلهود اريت يبمهلم ارربنممج اإمنممي ملواءمة املوارد مع ارنتممج ئيشجع ارربنممج  يرحب - 8 
تعبئة املوارد ، مر  جل اإمنممي على مواصأأأأأأأأأأأأأأألة ثيمدة ارفعمرية، مبم يف ذرك خفض تكمريم املعممالت

 السأأأأأأرتاتيجيةائضأأأأأأممن مواءمة مجيع املوارد مع ارنتممج ارربنمجمية ئاملؤسأأأأأأسأأأأأأية على ارنحو املبني يف اخلطة 
 ؛2021-2018رلفرتة 

ارربنممج اإمنممي على مواصأأأألة ارعمل بمالشأأأأرتاك مع صأأأأندئق األمم املتحدة  يشنننجع - 9 
رلمم ة مر  جل حتسأأأأأأأأأني ارتعمئن بشأأأأأأأأأ ن  املتحدة رلسأأأأأأأأأكمن ئمنظمة األمم املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم

 املتعلقة بمرتمويل؛املنظمة احلوارات 
رد ارعمدية رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلمشأأأأأأأأأأأأأأأمريع اإنتمجية ئت قريو   ية املوا يالحظ - 10 

  ل اربلدان منواً املسأأأأتفيدة مر املشأأأأمريع ئ درته على حتفيز االبتكمر ئاملمئنة يف اسأأأأتثممراته ارم مسمرية،  يف
ارسأأال  ئارتنمية مر خالل ارعمل ارتطوعي، ئكال م  ارمي يعزثئكمرك رربنممج متطوعي األمم املتحدة 

 صول  يشمة على نطمق منظومة األمم املتحدة يديم م ارربنممج اإمنممي؛ 
بمرتزا  ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن ئمكتب األمم  يرّحب - 11 

املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمريع، يف إطمر ارتعمئن اروقي  مع ارفمي  االنتقميل رألمني ارعم  ئغريو مر ارربامج 
 2018 يمر/مميو  31املؤر خ  72/279وكمالت املتخصأأأأصأأأأة، بتنفيم  مار اجلمعية ارعممة ئارصأأأأنمدي  ئار

بشأأأأ ن إعمدة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سأأأأيمق االسأأأأتعما  ارشأأأأممل ارمي جيمي كل  ربع 
سأأأأنوات رسأأأأيمسأأأأة األنشأأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل ارتنمية؛ ئيمح ب 

آقمرو األخمى ئيطلب إ   يضأأأأأأأأأأم بمملعلوممت املسأأأأأأأأأأتكملة املقدمة مع ارتحليل األئيل آلقمر ارقمار املمرية ئ 
يقد   معلوممت مستكملة  حبيثارربنممج اإمنممي  ن يواصل احلوار مع اجمللس ارتنفيمي يف  ما ارصدد، 

 ؛2019بصورة منتظمة بدءا مر عم  
 ن يضأأأأأأمعم مسأأأأأأم ته يف ئيطلب إ  ارربنممج اإمنممي  2018/5إ  ارقمار  يشنننننير - 12 

، 72/279اررتتيب ارقممم رتقمسأأأأأأأم ارتكمريم يف جمموعة األمم املتحدة رلتنمية املسأأأأأأأتدامة، ئفقم رلقمار 
يف   مب ئ   ممكر، مع مماعمة خطة األمني ارعم  املتعلقة بمرتنفيم،  2019ئ ن يودع مسأأأأأأأأأأأأأأم ته رعم  

، ئ ن يقد   2019كمنون ارثمين/ينميم   1مر  جل تفعيل نظم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني اجلديد اعتبمرا مر 
 ؛2019تقميما عر ارتقد  احملمث يف  ما ارصدد إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم  

إ  ارربنأأأممج اإمنأأأممي  ن يتعأأأمئن، يف إطأأأمر جمموعأأأة األمم املتحأأأدة رلتنميأأأة  يطلننب - 13 
املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة، مع ارفمي  االنتقميل رألمني ارعم  مر  جل تقدمي اردعم روضأأأأأأأأأأأأأأأع هنج على نطمق املنظومة 

، مبم يف ذرك ارضأأأأأأأأأأأأأأأميبة، ئتقدمي تقميم إ  اجمللس 72/279رتنفيم مجيع طمام  ارتمويل املبينة يف ارقمار 
 ؛2019ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية األئ  رعم  

إ  ارربنممج اإمنممي  ن يقد  معلوممت ئاضأأأحة ئشأأأفمفة عر مسأأأم ته  أيضنننا يطلب - 14 
 ؛2019طمام  متويل املنسقني املقيمني إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم   يف

ارربنأأأأأممج اإمنأأأأأممي إ   ن يسأأأأأأأأأأأأأأأتعم  عمليأأأأأمت ارتخطي  ئارتمويأأأأأل ئاإبالغ  ينننندعو - 15 
ارنتممج اخلمصة به رضممن فعمرية ارتعمئن املشرتك يف سيمق تنشي  إطمر عمل األمم املتحدة رلمسمعدة  عر

  ارالثمةاإمنممية، ئ ن يقد  معلوممت مستكملة يف اردئرة املقبلة رلمجلس ارتنفيمي بش ن ارتعديالت 

 2018 يلول/سبتمرب  7

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
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2018/17 
 تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ،إ  المجلس التنفيذي 
فيمم يتعل  بتقييم خدممت ارتمويل اجملم ع املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بني اروكمالت اريت يقدمهم بمنممج األمم  

 :(DP/2018/24)ئرد اإدارة عليه  (DP/2018/23)املتحدة اإمنممي 
ارتقييم، مبم يف ذرك  ن عمل  ارواردة يف سأأأأأأأأأأأأأأأتنتمجمتمالب يحيط علما مع التقدير - 1 

املتعددة ارشأأأأأأأمكمء حيظى بتقديم كبري مر  بل اجلهمت املمحنة ئاملنظممت  مكتب ارصأأأأأأأنمدي  االسأأأأأأأتئممنية
املشأأأأأأأأأمركة ملم رديه مر  درات يف جمميل تصأأأأأأأأأميم ارصأأأأأأأأأنمدي  ئإدار م، ئملم يتمتع به مر مصأأأأأأأأأدا ية عمرية 

ئارتعميم هبم، ئئضأأأأأأأأأع املعميري رلمنظممت األخمى اريت تقد  خدممت  “ فضأأأأأأأأأل املممرسأأأأأأأأأمت”مجع  يف
 ي؛اروكيل اإدار 
 ؛بمالستنتمجمت ئارتوصيمت ارواردة يف ارتقييم ئبمد اإدارة يحيط علما - 2 
  يأة ثيمدة حجم ارتمويل مر خالل تمتيبأمت األمم املتحأدة رلتمويل اجملمع  يالحظ - 3 

 72/279ئفعمرية بمامج األمم املتحدة املدعومة بمرتمويل اجملمع يف سأأأأأأأأأأأأأأأيمق تنفيم  مار اجلمعية ارعممة 
بشأأأأ ن إعمدة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سأأأأيمق االسأأأأتعما   2018 يمر/مميو  31املؤرخ 

ارشممل ارمي جيمي كل  ربع سنوات رسيمسة األنشطة ارتنفيمية اريت تضطلع هبم منظومة األمم املتحدة 
 مر  جل ارتنمية؛

 ن يقو  ارربنممج اإمنممي، ئفقم رلتوصأأأأأأأأأأأأأأأيمت ارواردة يف ارتقييم، بمختمذ تدابري  يطلب - 4 
بمرتعمئن مع كيمنمت األمم املتحدة مر  جل ضأأأأممن ثيمدة اررتكيز على ارنتممج ئارمصأأأأد ئاردعم رضأأأأممن 

ئتقأأأدمي  اجلودة يف تنفيأأأم ارربامج اريت يأأأدعمهأأأم ارتمويأأأل اجملمع، مبأأأم يف ذرأأأك على ارصأأأأأأأأأأأأأأأعيأأأد ارقطمي،
 ،معلوممت مسأأأأأأأأتكملة إ  اجمللس بشأأأأأأأأ ن ارتدابري ارمامية إ  ضأأأأأأأأممن  دراته ئ دامه بوصأأأأأأأأفه ئكيال إداريم

 ئبوصفه مديم صندئق ئبوصفه منظمة منفشمة؛
إ  مكتب ارصنمدي  االستئممنية املتعددة ارشمكمء تسميع اإجماءات اجلديدة  يطلب - 5 

ثمل توجيهمت األمم املتحدة ذات ارصأألة بشأأ ن املسأأمئاة بني السأأتعما  مجيع مقرتحمت ارصأأنمدي  المت
 اجلنسني ئمتكني املم ة؛

ارواردة يف ارتقييم ئرد اإدارة عليهم ئيطلب إ  مكتأب  8بمرتوصأأأأأأأأأأأأأأأية  يحيط علما - 6 
ارصأأأأأنمدي  االسأأأأأتئممنية املتعددة ارشأأأأأمكمء عقد منتديمت نقمش دئرية بني  صأأأأأحمب املصأأأأألحة املتعددير 

قد  احملمث ئمنم شأأأة اال م مت يف ارتمويل ارعمملي ئاالسأأأرتاتيجيمت املتعلقة بسأأأبل املضأأأي السأأأتعما  ارت
  دمم، ئتعزيز مشمركة ارشمكمء ئتمسي  ققة اجلهمت املمحنة ئاملنظممت ارشميكة يف اآلرية ئاستخدامهم؛

املتعددة ارشأأأأأأأمكمء املعلوممت املتعلقة   ن يتيح مكتب ارصأأأأأأأنمدي  االسأأأأأأأتئممنيةيطلب  - 7 
بمرفمص اجلديدة يف ممحلة مبكمة جلميع ارشأأأأأأأأأأأأمكمء احملتملني املهتمني، مبم يف ذرك املنظممت املشأأأأأأأأأأأأمركة 

 احملتملة، ئشمكمء ارتمويل ئمؤسسمت احلكوممت املضيفة، حسب صلتهم بفمادى املبمدرات؛

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/17
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توجيهيأأة جأأديأأدة ئاتفأأم أأم جأأديأأدا  مؤخما مبأأمدئ صأأأأأأأأأأأأأأأأأدربأأ ن ارربنأأممج اإمنأأممي   يقر - 8 
ئ ن ارسيمسمت ئاإجماءات  ،رلطم  املسؤئل بش ن ئظيفة اروكيل اإداري يف إطمر ارصنمدي  اإنسمنية

 ق  ئفقم رمرك؛د  املتعلقة بمرربامج ئارعمليمت  د حُ 

تحدة فيمم يتعل  بتقييم اخلدممت ارتشغيلية املشرتكة بني اروكمالت اريت يقدمهم بمنممج األمم امل 
 :(DP/2018/26)ه ئرد اإدارة علي (DP/2018/25)اإمنممي 
حبسأأأأأر تو ي  ئ  ية تقييم اخلدممت ارتشأأأأأغيلية املشأأأأأرتكة بني اروكمالت  يحيط علما - 9 

اريت يقدمهم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي بمرتزامر مع نشأأأم جهود األمني يف جممل إعمدة تنظيم منظومة 
 األمم املتحدة اإمنممية؛

ج اإمنممي ب ن خدممت اإدارة ئخدممت اردعم ارتشأأأأأأأأأأأأأأأغيلي اريت يقدمهم ارربنمم يقر - 10 
 تتسم بمأل ية األسمسية رنمو ارربنممج اإمنممي ئتوضعه بوصفه دعممة منظومة األمم املتحدة اإمنممية؛

بمالسأأأأأأأأتنتمجمت ئارتوصأأأأأأأأيمت ارواردة يف ارتقييم ئرد اإدارة عليهم ئحيث  يحيط علما - 11 
 يف ارتقييم؛ارربنممج اإمنممي على اختمذ إجماءات ملعمجلة مجيع ارتوصيمت ارواردة 

ارربنممج اإمنممي على ئضع رؤية ئاضحة حتدد دئرو بد ة على صعيد إصال   يحث - 12 
منظومة األمم املتحدة اإمنممية رتقدمي اخلدممت إ  ئكمالت األمم املتحدة مع حتسني مماعمة احتيمجمت 

 ارعمالء ئجودة اخلدممت؛
جيي رالسأأأأتثممر يف حتسأأأأني  دئات ارربنممج اإمنممي على ئضأأأأع هنج تدر  يحث أيضنننا - 13 

ئنظم تكنوروجيمت املعلوممت ئاالتصأأأمالت على مدى ارسأأأنوات اخلمس املقبلة ئضأأأممن توافم املوظفني 
 ؛األسمسيني ئاسرتاتيجية فعمرة حلصمد فمر  مو االستثممرات

ئابتكمر  اسأأأأأأأأأتنبماب ن ارربنممج اإمنممي يقو  بمرفعل بمختمذ إجماءات رتحسأأأأأأأأأني ئ  يقر - 14 
 منوذج األعممل اخلمص به ارمي يشمل اخلدممت ارتشغيلية املشرتكة بني اروكمالت؛

إ  ارربنممج اإمنممي  ن يضأأأأأأأع نظم  تسأأأأأأأعري شأأأأأأأفم  خلدممت اإدارة ئخدممت  يطلب - 15 
 ؛اردعم ارتشغيلي اريت يقدمهم إ  كيمنمت األمم املتحدة، مبم يف ذرك إ  نظم  املنسقني املقيمني اجلديد

إ  ارربنممج اإمنممي  ن يعزث تمتيبمت اخلدممت املتكمملة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة  أيضننننننننننننا يطلب - 16 
هبد  مواءمة مممرسأأأأأأأأأأمت تسأأأأأأأأأأيري األعممل اخلمصأأأأأأأأأأة بمروكمالت ئعمليم م ئطمق اإبالغ اخلمصأأأأأأأأأأة هبم، 

 ارعمملةاألعممل ذرك نظم ختطي  املوارد، بمعتبمرو جزءا مر اجملموعة املعنية بمالبتكمرات يف جممل  يف مبم
ارنسأأأأأأبية  ئامليزةارتكممل  مببد ييف إطمر جمموعة األمم املتحدة رلتنمية املسأأأأأأتدامة، مسأأأأأأرتشأأأأأأدا يف ذرك 

 ركيمنمت األمم املتحدة 
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 المتحدة للس ا المتعلق بالتمويل لصندو  األمم المنظم الحوار 

 ،إ  المجلس التنفيذي 
إ  صأندئق  غري ماملسأم مت املقدمة مر اردئل األعضأمء ئ عر بمرتقميم  يحيط علما   - 1 

، (DP/FPA/2018/10)املقبلة  ارسأأأأأأأأنواتئ  2018 سأأأأأأأأنةاألمم املتحدة رلسأأأأأأأأكمن، ئتو عمت اإيمادات ر
يف ذرك اإضأأأأأأأأأأأأأمفة اريت تتضأأأأأأأأأأأأأمر مقرت  ارصأأأأأأأأأأأأأندئق بشأأأأأأأأأأأأأ ن إجماء حوارات منظَّمة حول ارتمويل  مبم

(DP/FPA/2018/10/Add.1)؛ 
 ن ارصأأندئق حيتمج إ  مؤاثرة سأأيمسأأية  وية ئإ  مزيد مر اردعم املميل، فضأأال  يؤكد - 2 
د ارعأأأمديأأأة اريت ميكر ارتنبؤ هبأأأم، ريتمكر مر حتسأأأأأأأأأأأأأأأني مسأأأأأأأأأأأأأأأأأمعأأأدتأأأه رلبلأأأدان، ئتنفيأأأم خطتأأأه عر املوار 

، ئإدممج خطة عمل املؤمتم اردئيل رلسأأأأأأكمن ئارتنمية بصأأأأأأورة كلية 2021-2018رلفرتة  االسأأأأأأرتاتيجية
م اربلدان االسأأأأأرتاتيجيمت ئاألطم اإمنممية اروطنية، ئحتقي  األ دا  اإمنممية املتف  عليهم دئريم، ئدع يف

 ؛2030يف اردفع  دمم خبطة ارتنمية املستدامة رعم  
على  ن املوارد ارعأأمديأأة  ي ارمكيزة اريت يقو  عليهأأم صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدئق األمم  ي رر التنن كينند - 3 

املتحدة رلسأأأأأأكمن ئ هنم ضأأأأأأمئرية رلحفمظ على ارطمبع املتعدد األطما  ئاحملميد ئارشأأأأأأممل رواليته ئرقيممه 
لى مواصأأأألة تعبئة  مو املوارد بمملواثاة مع عمله على حشأأأأد موارد تكميلية بعمله، ئيشأأأأجع ارصأأأأندئَق ع

 رتمويل ارصنمدي  ئارربامج املواضيعية؛
مجيع اردئل األعضأأمء على ثيمدة مسأأم م م يف املوارد ارعمدية، ألسأأبمب ريس يشننجع  - 4 

سأأأأية، ئيشأأأأجع  يضأأأأم   لهم ضأأأأممن  درة ارصأأأأندئق على سأأأأد ارفجوة احلمجة احلمرية يف اإيمادات األسأأأأم
اربلدان ارقمدرة على تقدمي مسأأأأأأأم مت خالل ارنصأأأأأأأم األئل مر ارعم  ئعلى إصأأأأأأأدار تعهدات متعددة 

 ارسنوات مر  جل ضممن فعمرية ارربامج، على  ن تفعل ذرك؛
مجيع اربلدان املمحنة على االرتزا  بمرتعهدات املتعددة ارسنوات مر  جل  أيضا يشجع - 5 

ئمجيع حكوممت اربلدان املسأأتفيدة مر ارربامج، حيثمم  مكر، على توسأأيع نطمق  ضأأممن فعمرية ارربامج
 مسم م م يف ارربامج اريت تنفم يف بلداهنم؛

ارصندئق على مواصلة جهودو ارمامية إ  ضممن االستخدا  ارفعمل رلموارد  يشجع - 6 
 ئ يضم مواصلة حتسني تدابري تعزيز اركفمءة ئاروفورات يف ارتكمريم؛

ارطمبع ارطوعي رتمويل صأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأكمن، ئيثمر  يؤكد من جديد - 7 
ارأمي جيميأه فيمأم يتعل  املنظم ارتقأد  ارأمي  حمثو ارصأأأأأأأأأأأأأأأنأدئق ئارتحسأأأأأأأأأأأأأأأينأمت اريت  دخلهأم يف احلوار 

املتعل  بمرتمويل، على ارنحو املنظم بمرتمويل، ئيمحب بمملقرت  املقد  إ  اجمللس ارتنفيمي بشأأ ن احلوار 
ارتقميم، دئن احلكم مسأأأأأأأأأأأأأأأبقم على نتممج اتفمق ارتمويل اخلمص بمألمني ارعم ،  ما املبني يف إضأأأأأأأأأأأأأأأأمفة 

  ما ارصدد: ئيف
ارتقميم ارسأأأأأنوي عر املسأأأأأم مت  ئحمتوى إ  ارصأأأأأندئق  ن يسأأأأأتعم  شأأأأأكل يطلب ) ( 

اإيمادات رلسأأأأأنوات املقبلة، بغية حتسأأأأأني  إ  ارصأأأأأندئق، ئتو عمت ئغري ماملقدمة مر اردئل األعضأأأأأمء 
املتعل  بمرتمويل، بسأأأأبل منهم تقدمي حملة عممة عر ارتمويل فيمم يت صأأأأل بتنفيم اخلطة املنظم نوعية احلوار 
 ، مع  خم املوارد ارعمدية ئاملوارد األخمى يف احلسبمن؛2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجية
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ارنتممج  يكل ارتمويل، هبد  مواءمة املوارد معارصندئق على مواصلة تعزيز   يشجع )ب( 
 ؛2021-2018رلفرتة  االسرتاتيجيةارربنمجمية، على ارنحو املبني يف اخلطة 

ارصأأندئق على مواصأألة ارعمل بمالشأأرتاك مع ارربنممج اإمنممي ئمنظمة  أيضنا يشنجع )ج( 
 املنظمة عمئن بشأأأأأأأأأأأأأأ ن احلواراتاألمم املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة مر  جل حتسأأأأأأأأأأأأأأني ارت

 املتعلقة بمرتمويل؛
بمرتزا  ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن ئمكتب األمم  يرحب - 8 

املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمريع، يف إطمر ارتعمئن اروقي  مع ارفمي  االنتقميل رألمني ارعم  ئغريو مر ارربامج 
 2018 يمر/مميو  31 املؤرخ 72/279ئارصأأأأنمدي  ئاروكمالت املتخصأأأأصأأأأة، بتنفيم  مار اجلمعية ارعممة 

بش ن إعمدة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سيمق االستعما  ارشممل رلسيمسمت ارمي جيمي 
كل  ربع سأأأنوات رسأأأيمسأأأة األنشأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل ارتنمية، 

ملسأأأأأأأأأأأأأأأتكملة املقدمة مع ارتحليل األئيل آلقمر ارقمار املمرية ئآقمرو األخمى ئيمح ب  يضأأأأأأأأأأأأأأأأم بمملعلوممت ا
يقد   معلوممت  حبيثئيطلب إ  ارصأأأأأأأأندئق  ن يواصأأأأأأأأل احلوار مع اجمللس ارتنفيمي يف  ما ارصأأأأأأأأدد، 

 ؛2019مستكملة بصورة منتظمة بدءا مر عم  
، ئيطلب إ  ارصأأأأأأأأأأأأأندئق  ن يضأأأأأأأأأأأأأمعم مسأأأأأأأأأأأأأم ته 2018/10إ  ارقمار  يشننننننننننير - 9 

اررتتيأأأب ارقأأأممم رتقأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأم ارتكأأأمريم يف جمموعأأأة األمم املتحأأأدة رلتنميأأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأأة، ئفقأأأم رلقمار  يف
يف   مب ئ   ممكر، مع مماعمة خطة األمني ارعم  املتعلقة  2019ته رعم  ، ئ ن يودع مسم 72/279

، 2019كأمنون ارثأمين/ينأميم   1بأمرتنفيأم، مر  جأل تفعيأل نظأم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني اجلأديأد اعتبأمرا مر 
 ؛2019يقد   تقميما عر ارتقد  احملمث يف  ما ارصدد إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم   ئ ن

صأأأأأأأأأأأأأأأندئق  ن يتعمئن، يف إطمر جمموعة األمم املتحدة رلتنمية ارإ   يطلب أيضننننننننننننا - 10 
املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة، مع ارفمي  االنتقميل رألمني ارعم  مر  جل تقدمي اردعم روضأأأأأأأأأأأأأأأع هنج على نطمق املنظومة 

، مبم يف ذرك ارضأأأأأأأأأأأأأأأميبة، ئتقدمي تقميم إ  اجمللس 72/279رتنفيم مجيع طمام  ارتمويل املبينة يف ارقمار 
 ؛2019ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية األئ  رعم  

إ  ارصأأأأأأندئق  ن يقد  معلوممت ئاضأأأأأأحة ئشأأأأأأفمفة عر مسأأأأأأم ته يف  أيضنننننا يطلب - 11 
 ؛2019طمام  متويل املنسقني املقيمني إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم  

ارصأأأأندئق إ   ن يسأأأأتعم  عمليمت ارتخطي  ئارتمويل ئاإبالغ عر ارنتممج  ويدع - 12 
اخلمصأأأأأأأة به رضأأأأأأأممن فعمرية ارتعمئن املشأأأأأأأرتك يف سأأأأأأأيمق تنشأأأأأأأي  إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأأأمعدة 
 اإمنممية، ئ ن يقد  معلوممت مستكملة يف اردئرة املقبلة رلمجلس ارتنفيمي بش ن ارتعديالت ارالثمة 
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2018/19 
 2021-2018 الميزانية المت املة المنقحة لصندو  األمم المتحدة للس ا  للفترة

 ،إ  المجلس التنفيذي 
بممليزانية املتكمملة املنقحة رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن رلفرتة  يحيط علما   - 1 
2018-2021 (DP/FPA/2018/8)  ئتصأأأأأأأأأأأأأأأويبهأأأأم(DP/FPA/2018/8/Corr.1) رلقمار ، اسأأأأأأأأأأأأأأأتجأأأأمبأأأأًة
 ؛(DP/FPA/2017/9) 2021-2018رلصندئق رلفرتة  االسرتاتيجية، ئمبواءمتهم مع اخلطة 2017/4

بأأمرنهو  بأأمررتكيز على ارنتأأممج ئاالرتقأأمء بأأمرمئاب  ارقأأمممأأة مع نتأأممج اخلطأأة  يرحننب - 2 
 نمد م ئاسرتداد م؛ئاملنهجي ة ئارعم  املتسقني، مبم يشمل تصنيم ارتكمريم ئإس االسرتاتيجية
على ارصأأندئق رلعملية ارتشأأمئرية ئارشأأمملة ئارشأأفمفة يف عم  امليزانية املتكمملة  يثني - 3 

 ؛2021-2018 املنقحة رلفرتة
بمرنتممج ئمبتطلبمت املوارد يف تقديمات امليزانية املتكمملة رلصأأندئق رلفرتة  يحيط علما   - 4 
ئ  DP/FPA/2018/8، مبم يف ذرك رئاب  ارنتممج ئاملوارد، كمم  ي ُمدرجة يف اروقيقتني 2018-2021

DP/FPA/2018/8/Corr.1؛ 
يف اروقيقتني  املأأأأأأدرجأأأأأأةبأأأأأأة على عم  األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأة ئارتكأأأأأأمريم املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمح يوافق - 5 

DP/FPA/2018/8 ئ DP/FPA/2018/8/Corr.1؛ 
ت ماليني دئالر، مُيث ل تقديما 708.2على املوارد اإمجمرية مببلغ  درو يوافق أيضننننننننا   - 6 

سأأأأأأية املنق حة رلفرتة  ، مع مالحظة  ن  مو ارتقديمات تشأأأأأأمل مبلغم  درو 2021-2018امليزانية املؤسأأأأأأ 
 مليون دئالر السرتداد ارتكمريم غري املبمشمة مر املوارد األخمى؛ 155.6
مليون دئالر مر املوارد ارعمدية املتو عة، كحد   صى منق ح  152.5بتخصيص  ي ذ  - 7 

، مع مالحظة  ن  ما املبلغ ال ميكر  مئثو 2021-2018ئاإ ليمية خالل ارفرتة  رلتدخالت ارعمملية
 بدئن موافقة اجمللس ارتنفيمي؛

 22.5، ئيواف  على مبلغ منقح  أأأدرو 2015/3إ   مار اجمللس ارتنفيأأأمي  يشنننننننننننير - 8 
صأندئق األمم املتحدة رلسأكمن، ئيؤكد جمدداً مرارعمدية رصأندئق ارطوارئ اخلمص بمليون دئالر مر املوارد 

مليون دئالر  2اإذن املمنو  رلمديم ارتنفيمي رلصأأأأأندئق بزيمدة صأأأأأندئق ارطوارئ مببلغ ال تتجمئث  يمته 
 عر احلد األ صى يف  ي سنة  مر ارسنوات إذا تطل ب ذرك عدد حمالت ارطوارئ ئنطم هم؛

ال رتا  املقد  مر املديم ارتنفيمي رصأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن، على نسأأأأأأأ  ا يقر - 9 
، ئيقمر منح صأأأأأأأأأأأأأأأالحيأمت 217/24ئ  2013/32، ئ 2012/13 ، ئ2008/6 رقماراتاجمء يف  مم

تسأأأأأمح يف إطمر املوارد ارعمدية بإتمحة مبلغ إضأأأأأميف رلتدابري األمنية  2021-2018اسأأأأأتثنممية خالل ارفرتة 
ماليني دئالر، شأميطة اسأتخدامه يف ارواليمت األمنية اجلديدة ئارنمشأئة، حسأب ارتعميم اروارد  5.4  صأمو 

ر، ئيطلب إ  ارصندئق  ن يقد  إ  اجمللس ارتنفيمي تقميما بش ن يف توجيهمت إدارة شؤئن ارسالمة ئاألم
 ؛استخدا  تلك األموال يف سيمق استعماضه اإحصممي ئاملميل ارسنوي

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8/Corr.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/32
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/32


E/2018/35 
 

 

115/140 19-02884 

 

مقرت  املديم ارتنفيمي رصأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأكمن ئيواف  على  يقر أيضنننننننننا - 10 
اسأأأأأأأتخدا  االحتيمطي املوجود رلسأأأأأأأكر امليداين املخصأأأأأأأص ملبمين املقم  ارمميسأأأأأأأي إ  حني ئضأأأأأأأع اخلطة 

 ارمميسية رلمو ع 
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2018/20 

 األمم المتحدة لخدمات المشاريعم تب 
 

 ،إ  المجلس التنفيذي 
 2017بمرتقميم اإحصأأأأممي ارسأأأأنوي عر مشأأأأرتيمت األمم املتحدة رعم  يحيط علما  - 1 

(DP/OPS/2018/5)؛ 

عر املشرتيمت على نطمق بمرعم  ارعميل اجلودة ئارزاخم بمملعلوممت رلبيمنمت يرحب  - 2 
املنظومة بمرنيمبة عر منظومة األمم املتحدة على املو ع ارشأأبكي ربوابة األمم املتحدة ارعمملية رلمشأأرتيمت 

(http://www.ungm.org/Public/ASR؛) 
رتيمت كيمنمت منظومة األمم ب ن ارشأأأأأأأأأأأأفمفية متثل  حد املبمدئ احملورية ملشأأأأأأأأأأأأ ميسنننننننننلّ  - 3 

املتحدة ئيمحب مبسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارتفصأأأأأأأأأأأأأأأيل ئاربيمنمت ئارتحليل ارمي يوفمو مكتب األمم املتحدة خلدممت 
 املشمريع يف ارتقميم اإحصممي ارسنوي عر مشرتيمت األمم املتحدة؛

 2015نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمن/ بميأأأأأل  2املؤرخ  69/273إ   مار اجلمعيأأأأأة ارعأأأأأممأأأأأة يشنننننننننننير  - 4 
املشأرتيمت ئيؤكد مر جديد ضأمئرة  ن يتسأم نظم  املشأرتيمت يف األمم املتحدة بمرشأفمفية ئاروضأو   عر

ئارنزا ة ئارفعمرية مر حيث ارتكلفة، ئ ن يسأأأأأأأأأأأأأأأتند إ  إجماءات تنمفسأأأأأأأأأأأأأأأية، ئ ن يعربش بصأأأأأأأأأأأأأأأورة  كمملة 
 ارطمبع اردئيل رألمم املتحدة؛ عر

ئيؤكد  ن مبمدئ احلصأول على  على جودة ب فضأل  69/273إ  ارقمار أيضايشير  - 5 
سأأأعم، ئارتزا  اإنصأأأم  ئارنأأأأأأأأأأأأأأأأأأزا ة ئارشأأأفمفية، ئحتقي  املنمفسأأأة اردئرية ارفعلية، ئمماعمة مصأأألحة األمم 

  تمتكز إريهم املشرتيمت يف األمم املتحدة؛املتحدة تظل  ي املبمدئ ارعممة األربعة اريت
ئيطلأأب إ  مكتأأب األمم املتحأأدة خلأأدمأأمت  2016/20إ   مارو  كذلك  يشنننننننننننير - 6 

فيمم  توسأأأع يف بيمن ارتدابري اريت تتخم م ئارتقد  ارمي حتمثواراملشأأأمريع ئغريو مر كيمنمت األمم املتحدة 
يتعل  بغم  ثيمدة املشرتيمت مر اربلدان ارنممية ئاربلدان اريت متم ا تصمدا م مبمحلة انتقمرية ئ  ل اربلدان 

 منوا يف ارتقمريم اإحصممية ارسنوية يف املستقبل؛
بمرتزا  ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن ئمكتب األمم  يرّحب - 7 

يع، يف إطمر ارتعمئن اروقي  مع ارفمي  االنتقميل رألمني ارعم  ئغريو مر ارربامج املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمر 
 2018 يمر/مميو  31املؤر خ  72/279ئارصأأأأنمدي  ئاروكمالت املتخصأأأأصأأأأة، بتنفيم  مار اجلمعية ارعممة 

بشأأأأ ن إعمدة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإمنممية يف سأأأأيمق االسأأأأتعما  ارشأأأأممل ارمي جيمي كل  ربع 
سأأأأأأأأأأأأأنوات رسأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأة األنشأأأأأأأأأأأأأطة ارتنفيمية اريت تضأأأأأأأأأأأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر  جل ارتنمية؛ 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/5
http://www.ungm.org/Public/ASR
https://undocs.org/ar/A/RES/69/273
https://undocs.org/ar/A/RES/69/273
https://undocs.org/ar/A/RES/69/273
https://undocs.org/ar/A/RES/69/273
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/20
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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آقمرو األخمى  يضأأأأأأأأأأأأأأأأم بمملعلوممت املسأأأأأأأأأأأأأأأتكملة املقدمة مع ارتحليل األئيل آلقمر ارقمار املمرية ئ  ئيمح ب
ئيطلب إ  مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأمريع  ن يواصأأأأأأأأأأأأأأل احلوار مع اجمللس ارتنفيمي يف  ما 

 ؛2019يقد   معلوممت مستكملة بصورة منتظمة بدءا مر عم   حبيثارصدد، 
ملكتب  ن يضأأأأأمعم مسأأأأأم ته يف اررتتيب ، ئيطلب إ  ا2018/5إ  ارقمار يشننننير  - 8 

، ئ ن يودع 72/279ارقممم رتقمسأأم ارتكمريم يف جمموعة األمم املتحدة رلتنمية املسأأتدامة، ئفقم رلقمار 
نفيم، مر  جل يف   مب ئ   ممكر، مع مماعمة خطة األمني ارعم  املتعلقة بمرت 2019مسأأأأأأأأأأأأأأأم ته رعم  

، ئ ن يقأأأد   تقميما 2019كأأأمنون ارثأأأمين/ينأأأميم   1تفعيأأأل نظأأأم  املنسأأأأأأأأأأأأأأأقني املقيمني اجلأأأديأأأد اعتبأأأمرا مر 
 ؛2019ارتقد  احملمث يف  ما ارصدد إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم   عر

تدامة، إ  ارصأأأأأندئق  ن يتعمئن، يف إطمر جمموعة األمم املتحدة رلتنمية املسأأأأأيطلب  - 9 
مع ارفمي  االنتقميل رألمني ارعم  مر  جل تقدمي اردعم روضأأأأأأأأأأأأأأأع هنج على نطمق املنظومة رتنفيم مجيع 

، مبأأم يف ذرأأك ارضأأأأأأأأأأأأأأأميبأأة، ئتقأأدمي تقميم إ  اجمللس ارتنفيأأمي 72/279طمام  ارتمويأأل املبينأأة يف ارقمار 
 ؛2019دئرته ارعمدية األئ  رعم   يف

إ  املكتب  ن يقد  معلوممت ئاضأأحة ئشأأفمفة عر مسأأم ته يف طمام   أيضننا يطلب - 10 
 ؛2019متويل املنسقني املقيمني إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارسنوية رعم  

املكتب إ   ن يسأأأأأأأأأأأأأأأتعم  عمليمت ارتخطي  ئارتمويل ئاإبالغ عر ارنتممج  يدعو - 11 
اخلمصأأأأأأأة به رضأأأأأأأممن فعمرية ارتعمئن املشأأأأأأأرتك يف سأأأأأأأيمق تنشأأأأأأأي  إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأأأمعدة 
 اإمنممية، ئ ن يقد  معلوممت مستكملة يف اردئرة املقبلة رلمجلس ارتنفيمي بش ن ارتعديالت ارالثمة 

 2018 يلول/سبتمرب  7
  

2018/21 
 تقرير مشترك عن استرداد الت اليف

 ،إ  المجلس التنفيذي 
، ارمي   م ارسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأة احلمرية املنسأأأأأأأأأقة 2013/9إ   مار اجمللس ارتنفيمي  يشنننننننير - 1 

بمنممج األمم املتحدة اإمنممي السأأأأأأأأأأأرتداد ارتكمريم، ئينوو ئيمحب يف  ما ارصأأأأأأأأأأأدد بمجلهود اريت يبمهلم 
ئصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن، إ  جمنب منظمة األمم املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم املتحدة 

 رلمم ة، يف تنفيم  مو ارسيمسة؛
، ارلمير  ئعز 2017/14ئ  2017/11إ   ماري اجمللس ارتنفيمي  أيضننننننا يشننننننير - 2 

فيهمم اجمللس ارتنفيمي إ  اروكمالت بتنفيم سأأأيمسأأأة اسأأأرتداد ارتكمريم ئكفمرة اسأأأرتداد كممل ارتكمريم 
بصأأأأأأأأأأأأأأأورة تنأأمسأأأأأأأأأأأأأأأبيأأة مر مصأأأأأأأأأأأأأأأأأمدر متويأأل املوارد ارعأأمديأأة ئاملوارد األخمى، ئتقأأدمي احلوافز رزيأأمدة متويأأل 

 ارعمدية؛ داملوار 
ئبمملقرتحني  DP/FPA/ICEF-UNW/2018/1بمرتقميم ارصمدر حت  ارممز  يحيط علما - 3 

 املتعلقني بمسرتداد ارتكمريم غري املبمشمة ارواردير فيه؛

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/14
https://undocs.org/ar/DP/FPA/ICEF-UNW/2018/1
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اريت تدعو إ  مواصأأأأأأأأأأأأأأألة  72/279)د( مر  مار اجلمعية ارعممة  28ارفقمة  يالحظ - 4 
مواءمأة اسأأأأأأأأأأأأأأأرتداد ارتكأمريم مر جأمنأب فمادى كيأمنأمت منظومأة األمم املتحأدة اإمنأمميأة، ئيثين يف  أما 

ئ يئة  منظمة األمم املتحدة رلطفورةربنممج اإمنممي ئصأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن ئ ارارصأأأأأأدد على 
األمم املتحدة رلمم ة روضأأأأأأأأأأأعهم إطمر م املنسأأأأأأأأأأأ  السأأأأأأأأأأأرتداد ارتكمريم، ئيشأأأأأأأأأأأجعهم كمرك على ارعمل 

كيأأمنأأمت  خمى يف منظومأأة األمم املتحأأدة اإمنأأمميأأة، بعأأد نظم جمأأمرس إدار أأم يف األمم على ارنحو  مع
 ارواجب، مر  جل اعتممد إطمر منس  السرتداد ارتكمريم؛

اإمنممي ئصأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن  ن يقومم، مع منظمة إ  ارربنممج يطلب  - 5 
األمم املتحأأدة رلطفورأأة ئ يئأأة األمم املتحأأدة رلمم ة، بأأمسأأأأأأأأأأأأأأأتعما  مشأأأأأأأأأأأأأأأرتك رتعأأمريم ارتكلفأأة احلأأمريأأة 
ئتصأأأأأأأأأأأنيفمت األنشأأأأأأأأأأأطة ئارتكمريم ذات ارصأأأأأأأأأأألة، بغية ثيمدة مواءمة هنجهم عرب حتديد تعمريم موحدة 

ملهم  ذات ارصألة على مسأتوى ارتفمصأيل اجلزمية، مع مماعمة خمتلم منمذج رفئمت ارتكمريم ئاألنشأطة ئا
ئ و مم يتيح فهمم كممال رتكوير كل فئة مر ارفئمت ئخيمرات املواءمة  - األعممل يف فمادى اروكمالت

املمكنة رلمهم  املممقلة مع نفس تصأأنيفمت ارتكمريم على نطمق اروكمالت، ئيظل يوفم  سأأمسأأم إجماء 
رتقأأدمي تلأأك  - رلمنظمأأمت االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأةفضأأأأأأأأأأأأأأأال عر املواءمأأة مع اخلط   ،بني املنظمأأمتمقأأمرنأأمت 

 ؛2019ارتعمريم ئارتصنيفمت إ  اجمللس ارتنفيمي الختمذ  مار بش هنم يف دئرته ارعمدية ارثمنية رعم  
، يف  ما ارصدد، ارسيمسة املنسقة السرتداد ارتكمريم اريت   م م اجمللس يؤكد من جديد - 6 

يقومم،  ، ئيطلب إ  ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأكمن  ن2013/9  مارورتنفيمي يف ا
ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة، بعم  مقرت  شأأأأأأأأممل  ئيل بشأأأأأأأأ ن سأأأأأأأأيمسأأأأأأأأة  منظمة األمم املتحدة رلطفورة مع

، بغية تقدمي مقرت  2020اسأأأأأأأأأأأرتداد ارتكمريم ركي ينظم فيه اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارعمدية األئ  رعم  
 ؛2020شممل هنممي ركي يتخم اجمللس ارتنفيمي  مارا بش نه يف دئرته ارعمدية ارثمنية رعم  

ارربنممج اإمنممي ئصأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأكمن  ن يقومم، بمالشأأأأرتاك  إ  يطلب - 7 
ئ يئأأة األمم املتحأأدة رلمم ة، بأأمحلأأد مر منح اإعفأأمءات اريت ختفض  منظمأأة األمم املتحأأدة رلطفورأأةمع 

معدالت اسرتداد ارتكمريم املتف  عليهم، ئ ن يقدمم معلوممت مستكملة عر اخلطوات املتخمة يف  ما 
مبم يف ذرك بشأأأأأأأ ن تطبي  اإعفمءات على مجيع مؤسأأأأأأأسأأأأأأأم م، إ  اجمللس ارتنفيمي يف دئرته ارصأأأأأأأدد، 

 ؛2019ارسنوية يف عم  
إ  ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأكمن  ن يقومم،  أيضنننننننننا يطلب - 8 

ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة، بإجماء اسأأأأأأأأأأأأتعما  شأأأأأأأأأأأأممل  منظمة األمم املتحدة رلطفورةبمالشأأأأأأأأأأأأرتاك مع 
  ملعدالت اسرتداد ارتكمريم، يف إطمر املقرت  ارشممل؛

إ  ارربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأكمن  ن يقومم،  كذلك  يطلب - 9 
ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة، بعم  تقييم ألسأأأأأأأأأبمب عد   منظمة األمم املتحدة رلطفورةبمالشأأأأأأأأأرتاك مع 

 إجنمث اسرتداد كممل ارتكمريم يف ارو   احلميل، يف إطمر املقرت  ارشممل 
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2018/22 

 أساليب عمل المجلس التنفيذي

 ،إ  المجلس التنفيذي 
ارنظم  ارداخلي رلمجلس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي  كد من جديديؤ  - 1 

 ئصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع؛
شأأأأأأرتكة اريت  عد م  ممنمت اجملمرس ارتنفيمية املبمالسأأأأأأتجمبة  حيط علما مع التقديري - 2 
األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأمريع، ربنممج اإمنممي/صأأأأأأندئق ارركل مر 

مه يف اجلزء  ئمنظمة األمم املتحدة رلطفورة، ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة، ئبمنممج األغمية ارعمملي رتقد 
 ؛2018املتعل  ب سمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية يف االجتممع املشرتك رلمجمرس ارتنفيمية رعم  

ربنممج اإمنممي ئصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة ار إ  يطلب - 3 
خلدممت املشأأأأأأأأأمريع تقدمي مشأأأأأأأأأمريع ارقمارات  بل  سأأأأأأأأأبوعني على األ ل مر انعقمد كل دئرة حبيث تتم  

ما ركل مشأأأأأأأأمئع  يف ، يف ذرك ارو  ، ميسأأأأأأأأ  ممحلة مم  بل اردئرة، ئيشأأأأأأأأج ع بقوة املكتب على  ن يعني 
مارات، يف إطمر االحرتا  اركممل رلتمثيل اإ ليمي ارعمدل، ئيف  ما ارصأأدد يشأأجع بقوة مشأأمريع ارق مر

اردئل األعضأأأأأأأأأأأأمء على تقدمي تعليقم م بشأأأأأأأأأأأأ ن مشأأأأأأأأأأأأمريع ارقمارات،  بل بدء اردئرة، إن  مكر، هبد  
 ارشمئع يف املشمئرات غري ارممسية بش ن مشمريع ارقمارات يف اريو  األئل مر اردئرة؛

ربنممج اإمنممي ئصأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن ئمكتب األمم ارإ   يضنننناأ يطلب - 4 
املتحدة خلدممت املشأأأأأأأمريع ئاألعضأأأأأأأمء يف  مو اركيمنمت بمل اجلهود مر  جل بدء مجيع االجتممعمت 

يف ارو   املنمسأأأأأأأأأأأأب، ئكفمرة عقد االجتممعمت ئاملشأأأأأأأأأأأأمئرات  ئاملفمئضأأأأأأأأأأأأمت ئاملشأأأأأأأأأأأأمئرات غري ارممسية
ئضأأأأأأأأأأأأأمت خالل سأأأأأأأأأأأأأمعمت ارعمل املقمرة يف األمم املتحدة ئ نب املشأأأأأأأأأأأأأمئرات املواثية ارممسية ئاملفم غري
  جل ثيمدة تيسري املشمركة ارفعمرة ئاربنمءة جلميع اردئل األعضمء يف  عممل اجمللس؛ مر

لربنممج اإمنممي ئصأأندئق األمم املتحدة رلسأأكمن رإ   ممنة اجمللس ارتنفيمي  يطلب - 5 
خلدممت املشأأأمريع  ن حتد د جمموعة مر بنود جدئل األعممل املشأأأرتكة، بمرتعمئن ئمكتب األمم املتحدة 

مع منظمأة األمم املتحأدة رلطفورة ئ يئأة األمم املتحأدة رلمم ة ئبمنممج األغمية ارعأمملي، هبد  مواءمة 
 2019 مع  أمو اروكأمالت، ابتأداء مر ارأدئرة ارعأمديأة األئ  رعأم  تلأك ارنظم يف بنود جأدئل األعمأمل

 فصمعدا؛
لربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رإ   ممنة اجمللس ارتنفيمي  أيضننننننننايطلب  - 6 

رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع  ن تضع، بمرتشمئر مع منظمة األمم املتحدة رلطفورة 
ة اإنرتن ، على ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة، جدئال ثمنيم مشأأأرتكم جلميع اجتممعمت اجمللس على شأأأبك

  ن حُيد ث يف ارو   احلقيقي ئيُقد   إ  اجمللس ارتنفيمي؛
ربنممج اإمنممي ئصأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأكمن ئمكتب األمم ارإ  إدارة  يطلب - 7 

املتحدة خلدممت املشمريع  ن تقد  ردا خطيم على األسئلة اريت تطم  يف املشمئرات غري ارممسية  بل بدء 
 ممسية ارتمرية؛اردئرات ار
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ربنممج اإمنممي ئصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئمكتب األمم ارإ  كل مر يطلب  - 8 
املتحدة خلدممت املشأأأأمريع  ن يواصأأأأل حتسأأأأني ئقممقه حبيث تصأأأأبح  كثم اتصأأأأمفم بمرطمبع االسأأأأرتاتيجي 

درئس املسأأأأأأأأتفمدة ضأأأأأأأأم نهم  فضأأأأأأأأل املممرسأأأأأأأأمت ئاإجماءات اريت جيمي اختمذ م رتنمئل اريئارتحليلي ئ ن 
 ئمواجهة ارتحديمت ئاملخمطم، استنمدا إ  ارتفمعالت مع اجمللس، عند اال تضمء؛

ربنممج اإمنممي ئصأأندئق األمم املتحدة رلسأأكمن ئمكتب ارإ  كل مر  أيضا يطلب - 9 
األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأمريع  ن يواصأأأأأأل حتسأأأأأأني إمكمنية احلصأأأأأأول على ئقممقه ئ ن يمكم بوضأأأأأأو  

ء ملفمت ئقمم  اجمللس ارتنفيمي ئ ن يشأأأأأأأأأأأأأأري إ  حمتوى اروقمم  ئإ   ن تلك اروقمم  ميكر  ن تنز ل  مسم
 بكمملهم حبسب اروكمرة ئ هنم تتضمر إمكمنية اربحث يف نصهم اركممل؛

ربنممج اإمنممي ئصأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن ئمكتب األمم ارإ   كذلك  يطلب - 10 
ارعمل مع اجمللس ارتنفيمي ئمع منظمة األمم املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأمريع 

املتحأأدة رلمم ة ئبمنأأممج األغأأميأأة ارعأأمملي، مر  جأأل تنفيأأم املبأأمدئ ارتوجيهيأأة رزيأأمرات اجمللس ارتنفيأأمي 
 امليدانية ئمتطلبمت اإبالغ بكفمءة ئفعمرية؛

تحدة رلسكمن ئمكتب األمم املتحدة ربنممج اإمنممي ئصندئق األمم املارإ   يطلب - 11 
 خلدممت املشمريع إيالء االعتبمر ارواجب رلتواثن بني اجلنسني يف  فم ة اخلرباء يف مجيع االجتممعمت؛

ربنممج اإمنممي ئصأأندئق األمم املتحدة رلسأأكمن ئمكتب األمم ارإ  مكتب يطلب  - 12 
، بمرتعمئن مع مكمتب منظمة األمم املتحدة رلطفورة ئ يئة األمم ارشأأأأأأأأأأأمئعاملتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأمريع 

بدءا مر اردئرة  ،مشرتكة مع اردئل األعضمء تشمئريةاملتحدة رلمم ة ئبمنممج األغمية ارعمملي، يف عملية 
، بغية دراسأأأأأأأأأأأة كفمءة اردئرات احلمرية ئجود م، فضأأأأأأأأأأأال عر مهم  االجتممع 2019ارعمدية األئ  رعم  

 لمجمرس ارتنفيمية، بمالستنمد إ  ارمد املشرتك ارمي  عدته األممنمت املشرتك ر
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2018/23 
 2018عام للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام  استعرا 

 
 إ  المجلس التنفيذي، 
 مبم يلي: 2018إ   نه  د  م  خالل دئرته ارعمدية ارثمنية رعم   يشير 

 
 1البند 

 المسائل التنظيمية
 ؛(DP/2018/L.3) 2018  م  جدئل األعممل ئئاف  على خطة ارعمل ردئرته ارعمدية ارثمنية رعم  

 ؛(DP/2018/17) 2018ئاف  على تقميم اردئرة ارسنوية رعم  
  2019ئاف  على خطة ارعمل املؤ تة رلدئرة ارعمدية األئ  رعم  

 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/DP/2018/L.3
https://undocs.org/ar/DP/2018/17
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 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 2البند   
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمتعلق بالتمويل المنظم الحوار   

 املتعل  بمرتمويل رربنممج األمم املتحدة اإمنممي  بش ن احلوار املنظَّم 2018/16اختم ارقمار 
 

 3البند   
 الشؤو  الجنسانية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 بأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأأة بمنأأأممج األمم املتحأأأدة اإمنأأأممي رلمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمئاة بني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأأني رلفرتة حأأأما علمأأأم 
2018-2021 (DP/2018/21)  

 
 4البند   

 البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمسائل المتصلة بها  
 :2014/7ئفقم رلقمار  ئاف  على ارربامج ارقطمية ارتمرية

؛ (DP/DCP/LSO/3)؛ ئريسأأأأأأأأأأأأأوتو (DP/DCP/GNQ/3)؛ ئغينيأأم االسأأأأأأأأأأأأأتواميأأة (DP/DCP/BEN/3): بنر  فميقيأأم
 ؛(DP/DCP/SSD/3)ارسودان  ؛ ئجنوب(DP/DCP/SEN/3)؛ ئارسنغمل (DP/DCP/NAM/3)ئنمميبيم 
 ؛(DP/DCP/PHL/3)؛ ئارفلبني (DP/DCP/BTN/2): بوتمن ئاحملي  اهلمدئآسيم 

 ؛(DP/DCP/LBY/3): ريبيم اردئل ارعمبية
 كمنون ارثمين/  1كوبم ئاملكسأأأيك مر ر نيارقطمي نمجمني حما علمم ب ئل متديد ملدة سأأأنة ئاحدة رلرب 

 DP/2018/22، ئ و متديد   مو مديم ارربنممج بمرفعل )2019كمنون األئل/ديسأأأأأأأأمرب   31ينميم إ  
 (؛DP/2018/22/Corr.1ئ 

نة ئاحدة رلربنممج ارقطمي رليربيم مر  كمنون ارثمين/ينميم إ    1ئاف  على ارتمديد ارثمين ملدة سأأأأأأأأأأأأأأأأ
 ( DP/2018/22/Corr.1ئ  DP/2018/22) 2019كمنون األئل/ديسمرب  31
 

 5البند   
 التقييم  

 املتعل  بتقييم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي  2018/17اختم ارقمار 
 

 للس ا الجزء المتعلق بصندو  األمم المتحدة   
 6البند   
 المتعلق بالتمويل لصندو  األمم المتحدة للس ا  الحوار المنظم  

 بش ن احلوار املتعل  بمرتمويل املنظَّم رصندئق األمم املتحدة رلسكمن  2018/18اختم ارقمار 
 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/16
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/16
https://undocs.org/ar/DP/2018/21
https://undocs.org/ar/DP/DCP/BEN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/GNQ/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/LSO/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/NAM/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SEN/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/SSD/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/BTN/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/PHL/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/LBY/3
https://undocs.org/ar/DP/2018/22
https://undocs.org/ar/DP/2018/22/Corr.1
https://undocs.org/ar/DP/2018/22
https://undocs.org/ar/DP/2018/22/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/17
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 7البند   
 2021-2018األمم المتحدة للس ا  للفترة  الميزانية المت املة لصندو   

املتعل  بممليزانية املتكمملة املنقحة رصأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن رلفرتة  2018/19اختم ارقمار 
2018-2021  

 
 8 البند  

 البرامج القطرية لصندو  األمم المتحدة للس ا  والمسائل المتصلة بها  
 :2014/7ئفقم رلقمار ئاف  على ارربامج ارقطمية ارتمرية 

؛ ئغينيأأأم االسأأأأأأأأأأأأأأأأتواميأأأة (DP/FPA/CPD/BDI/8)؛ ئبورئنأأأدي (DP/FPA/CPD/BEN/9): بنر  فميقيأأأم
(DP/FPA/CPD/GNQ/7) ؛ ئريسوتو(DP/FPA/CPD/LSO/7) ؛ ئمالئي(DP/FPA/CPD/MWI/8) ؛

ئجنوب ارسأأأأأأأأأأأأأأأأودان  ؛(DP/FPA/CPD/SEN/8)؛ ئارسأأأأأأأأأأأأأأأأنغأأأأأمل (DP/FPA/CPD/NAM/6ئنأأأأأمميبيأأأأأم 
(DP/FPA/CPD/SSD/3)ئتوغو  ؛(DP/FPA/CPD/TGO/7)؛ 

 ؛(DP/FPA/CPD/LBY/1): ريبيم اردئل ارعمبية
 ؛(DP/FPA/CPD/PHL/8)؛ ئارفلبني (DP/FPA/CPD/BTN/7): بوتمن آسيم ئاحملي  اهلمدئ

 ؛(DP/FPA/CPD/NIC/9)؛ ئنيكمراغوا (DP/FPA/CPD/ECU/7): إكوادئر األمميكتمن ئمنطقة اربحم اركمرييب
 حما علمم ب ئل متديد ملدة سأأأأأأأأأأأأنة ئاحدة رلربامج ارقطمية ركل مر جزر ارقمم، ئمجهورية اركونغو 

 ؛(DP/FPA/2018/11)ئاملكسيك 
ارثمين ملدة سأأأأأأأأنة ئاحدة رلربنمجمني ارقطميني جلمهورية اركونغو اردميقماطية ئريربيم ئاف  على ارتمديد 

(DP/FPA/2018/11)؛ 
 

 الجزء المتعلق بم تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
 9البند   
 م تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 بش ن مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع؛ 2018/20اختم ارقمار 
 حما علمم بمد مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع على االسأأأأأأأأأأأأأأأأتعما  ارمي  جمته ئحدة 

  (DP/OPS/2018/6)ارتفتيش املشرتكة رلتنظيم ئاإدارة يف مكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريع 
 

 الجزء المشترك  
 10البند   
اجتمننننناع مجلنننننس تنسنننننيق برننننننامج األمنننننم المتحننننندة المشنننننترك المعنننننني بفينننننروس نقنننننص  متابعنننننة  

 المناعة البشرية/اإليدز
تنفيم  مارات ئتوصأأأأأأيمت جملس تنسأأأأأأي  بمنممج األمم املتحدة املشأأأأأأرتك املعين بفريئس عر بمرتقميم  م حما علم

  (DP/2018/27 – DP/FPA/2018/12) متالثمة نقص املنمعة املكتسب )اإيدث(/نقص املنمعة اربشمية

https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BEN/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BDI/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GNQ/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/LSO/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MWI/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NAM/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SEN/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SSD/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TGO/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/LBY/1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BTN/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PHL/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ECU/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NIC/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/11
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2018/6
https://undocs.org/ar/DP/2018/27
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/12
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 11البند   
 الشؤو  المالية وشؤو  الميزانية واإلدارة  

 بش ن ارتقميم املشرتك املتعل  بمسرتداد ارتكمريم  2018/21اختم ارقمار 
 

 12البند   
 أساليب عمل المجلس التنفيذي  

 بش ن  سمريب عمل اجمللس ارتنفيمي  2018/22اختم ارقمار 
 

 13البند   
 الزيارات الميدانية  

ارزيأأمرة امليأأدانيأأة املشأأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة رلمجأأمرس ارتنفيأأميأأة رربنأأممج األمم املتحأأدة  حأأما علمأأم بأأمرتقميم عر 
اإمنممي/صأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن/مكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأمريع، ئمنظمة األمم 
 املتحأأأأأأأأدة رلطفورأأأأأأأأة، ئ يئأأأأأأأأة األمم املتحأأأأأأأأدة رلمم ة ئبمنأأأأأأأأممج األغأأأأأأأأميأأأأأأأأة ارعأأأأأأأأمملي إ   ئغنأأأأأأأأدا

(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2018/CRP.1)  ئبأأأأأأأأمرتقميم عر ارزيأأأأأأأأمرة امليأأأأأأأأدانيأأأأأأأأة رلمجلس
  (DP/FPA/OPS/2018/CRP.1)ارتنفيمي إ   مييت 

 
 14البند   
 مسائل أخرى  

استمع إ  بيمن  د  به رمأأأأأيس جملأأأأأس مأأأأأوظفي بمنأأأأأممج األمأأأأأم املتحأأأأأدة اإمنأأأأأممي ئصأأأأأندئق األمم 
 املشمريع ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة؛دممت األمم املتحدة خلاملتحدة رلسكمن ئمكتب 

 عقد  يضم جلسمت اإحمطة ئاملشمئرات غري ارممسية ئاملنمسبمت اخلمصة ارتمرية:
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
جلسأأأأأأأأأأة إحمطة بشأأأأأأأأأأ ن ارتحليل األئيل رآلقمر املمرية ئاآلقمر األخمى املرتتبة على إصأأأأأأأأأأال  منظومة 

 مم يتعل  بربنممج األمم املتحدة اإمنممي؛األمم املتحدة اإمنممية في
 

 صندو  األمم المتحدة للس ا   
جلسأأأأأأأأأأة إحمطة بشأأأأأأأأأأ ن ارتحليل األئيل رآلقمر املمرية ئاآلقمر األخمى املرتتبة على إصأأأأأأأأأأال  منظومة 

 األمم املتحدة اإمنممية فيمم يتعل  بصندئق األمم املتحدة رلسكمن؛
ارنسمء ئارفتيمت  ئال: ئضع ارعنم اجلنسمين يف حمالت ارطوارئ يف ”جلسة إحمطة خمصة بعنوان 

 ؛“صلب املسمعدة اإنسمنية يف منطقة آسيم ئاحملي  اهلمدئ
 

 م تب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
جلسأأأأأأأأأأة إحمطة بشأأأأأأأأأأ ن ارتحليل األئيل رآلقمر املمرية ئاآلقمر األخمى املرتتبة على إصأأأأأأأأأأال  منظومة 

  منممية فيمم يتعل  مبكتب األمم املتحدة خلدممت املشمريعاألمم املتحدة اإ

 2018 يلول/سبتمرب  7

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
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 المرفق الثاني
 2018عضوية المجلس التنفيذي في عام   

 تنتهي مدة ارعضوية يف آخم يو  مر ارسنة املشمر إريهم()
 مصأأم( ئ 2018) تشأأمد( ئ 2018) اركممريئن( ئ 2020)بوركينم فمسأأو( ئ 2018) بنر: اردئل األفميقية

 ( 2018)  ئغندا( ئ 2019) موريشيوس( ئ 2018)مالئي ( ئ 2020)
( 2019) مجهورية إيمان اإسأأأأالمية( ئ 2019)ارصأأأأني ( ئ 2020) كمبوديم  :دئل آسأأأأيم ئاحملي  اهلمدئ

ارعمبية  اململكة( ئ 2018) سمموا( ئ 2018)مجهورية كوريم ( ئ 2018) مجهورية الئ اردميقماطية ارشعبيةئ 
 ( 2020)ارسعودية 

االحتأأمد ( ئ 2019)مجهوريأأة مورأأدئفأأم ( ئ 2018) بيالرئس( ئ 2019)  ربأأأمنيأأأم: دئل  ئرئبأأم ارشأأأأأأأأأأأأأأأم يأأأة
 ( 2020) ارمئسي

( 2020)اررباثيأأأأأأأل ( ئ 2020)  نتيغوا ئبأأأأأأأمربودا دئل  مميكأأأأأأأم ارالتينيأأأأأأأة ئمنطقأأأأأأأة اربحم اركأأأأأأأمرييب:
 ( 2019) بنمم( ئ 2018)  مييت( ئ 2019) كوبمئ 

 ركسأأأمربغئ  كندائ  فنلندائ  فمنسأأأمئ  يمرندا ئارربتغمل ئاردامنمك ئسأأأويسأأأما : دئل  ئرئبم ارغمبية ئدئل  خمى*
  مميكية ئاريمبمنارواليمت املتحدة األئ  ارنمئيجئ  اململكة املتحدة رربيطمنيم ارعظمى ئ يمرندا ارشممريةئ 

  

 

  رعم  عم  مر خيتلم ئ و هبم، خمصم تنمئبيمدئل  ئرئبم ارغمبية ئدئل  خمى جدئال  تطب  * 
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 المرفق الثالث
تقرير االجتماع المشننننننننترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

وصننندو  األمم المتحدة للسنن ا  وم تب األمم المتحدة لخدمات المشنناريع 
وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية  ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

 2018حزيرا /يونيه  1ُعِقَد في  العالمي الذي
 

  للتشنارك فّعالة طُر  :الميدا  في وال فاءة والتعاو  الترابط لتعزيز الُمشنترَكة المسناعي -ألف  
  التنمية خطة تنفيذ في بنجاح للبرامج الُقطرية األولويات لمعالجة النتائج تحقيق في

 2030 لعام الُمستدامة
افتتح رميس اجمللس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن  - 1

حزيمان/يونيه  1ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع االجتممع املشأأأأأأأأأأأأأأأرتَك رلمجمرس ارتنفيمية يف 
فيمية رربنممج األمم بمررتحيب احلمر بنممبة األمني ارعم  رألمم املتحدة ئاملشأأأأأأأأأأأأأأمركني مر اجملمرس ارتن 2018

املتحدة اإمنممي ئصأأندئق األمم املتحدة رلسأأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأمريع ئمنظمة األمم 
) يئة األمم املتحدة ملم ة رلمسمئاة بني اجلنسني ئمتكني ااملتحدة رلطفورة )اريونيسم( ئ يئة األمم املتحدة 

 ئبمنممج األغمية ارعمملي رلمم ة( 

ئيف مالحظم م االفتتمحية،  كد ت نممبة األمني ارعم  ُمالءمة تو ي  االجتممع املشرتَك رلمجمرس  - 2
د يف اريو  ارتأأميل العتمأأمد  مار اجلمعيأأة ارعأأممأة  ( 2018 يأمر/مأميو  31)يف  72/279ارتنفيأأميأة ارأمي ُعقأأِ

إعمدة ارتنظيم عملية إدارة ارتغيريات على  ئ مر  إنظومة األمم املتحدة اإمنممية  بشأأأأأأأأأأأ ن إعمدة تنظيم من
مسأأتوى املنظومة ب سأأم م رعب فيهم رؤسأأمء اجملمرس ارتنفيمية دئرًا رميسأأًيم يف إخضأأمع منظومة األمم املتحدة 

قني اإمنممية رلُمسأأأأأأأأأمءرة؛ ئإنشأأأأأأأأأمء بيئة متكينية رلدفع ُ ُدًمم بمإصأأأأأأأأأالحمت مر خالل نظم   جديد رلُمنسأأأأأأأأأش
قيمني؛ ئاردفع  دًمم بمرعمل املرتاب  مر خالل ئقيقة اسأأأرتاتيجية على مسأأأتوى املنظومة ب كملهم رتعجيل 

ُ
امل

  كمم شأأجَّع  اردئل األعضأأمء على ارتحلي بمجلم ة عند 2030عم  ارتنمية املسأأتدامة راالتسأأمق مع خطة 
دراسأأأأأأأأأأأأة احلمرة عر  ئذكمت  ناملشأأأأأأأأأأأأرتكة رلمجمرس  ُمماجعة اروظممم ئاألدئار ارتشأأأأأأأأأأأأميعية رالجتممعمت 

منظورًا مفيًدا ميكر مر خالره ارنظم يف مدى تماب  األمم املتحدة على املسأأأأأأأتوى ارُقطمي  تتيح ارسأأأأأأأودان 
تجسأأأأأد يف هنج  ئتتطلب

ُ
ملعمجلة كمفة األبعمد ‘ توحيد األداء’ضأأأأأخممة ارتحديمت ارعمملية ارعمل اجلممعي امل

حددة يف   دا  ارتنمية املستدامة  ارثالقة )االجتممعية 
ُ
جُممهبة  ئجه  ئتتطلب  يضمئاال تصمدية ئاربيئية( امل

 انعدا  املسمئاة توريد  درة ُمصن فة ئتبمدهلم مر  جل ُمعمجلة ارصور املتعددة النعدا  املسمئاة  

) ( تكثيم ئ كأأأدت نأأأممبأأأة األمني ارعأأأم  ئجوب  يأأأم  منظومأأأة األمم املتحأأأدة اإمنأأأمميأأأة مبأأأم يلي:  - 3
اردعم اردئيل رلجهود املشرتكة يف ارتغلب على  ئجه انعدا  املسمئاة املتزايدة؛ )ب( تعزيز ارتعمئن ئاالتسمق 
يف ارسأألسأألة اريت تمب  بني ارعمل اإنسأأمين ئارتنمية ئارسأأال ؛ )ج( ثيمدة االسأأتثممرات يف اربنية األسأأمسأأية 

سأأأأأأأأتدامة ئارقمدرة على ارصأأأأأأأأمود؛ )د( اروصأأأأأأأأول إ 
ُ
  ارشأأأأأأأأبمب ئارفتيمت بصأأأأأأأأفة خمصأأأأأأأأة، ئإشأأأأأأأأماكهم؛امل

)ه( رفع ارشأأأأأأأأأأأأأأأماكمت إ  مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى جديد، مبم يف ذرك ارشأأأأأأأأأأأأأأأماكمت مع اجملتمع املدين ئارقطمع اخلمص 
 ئاملؤسسمت املمرية اردئرية  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ئئصم مديم بمنممج األمم املتحدة اإمنممي يف مالحظمته االجتممع املشرتك رلمجمرس ارتنفيمية،  - 4
بأأمالختبأأمر اركأأمشأأأأأأأأأأأأأأأم رتفعيأأل منظومأأة األمم املتحأأدة اإمنأأمميأأة بعأأد  72/279مأأمد ارقمار يف  عقأأمب اعت
ربداية عهد جديد يتطلب هنًجم مجمعًيم ئفقمً ملم تعكسأأأأأأه خطة عم  ٌم االجتممع مؤشأأأأأأ   مل إن إصأأأأأأالحهم  ئ 

2030   

تضأأأمفمة  ن ) ( تسأأأمعد اربلدان يف يتعني عل ضأأأم   ممال إنه ئ  - 5
ُ
ى منظومة األمم املتحدة اإمنممية امل

إعمدة تعيني هنجهم  مو ارتنمية املسأأأأتدامة ئتممجة   دا  ارتنمية املسأأأأتدامة إ  خط  عمل تنموية ئطنية؛ 
 عم  )ب( إنشأأأأأأأمء خطوات حتويلية إدارة تطور منظومة األمم املتحدة اإمنممية مر  جل اروفمء بوعود خطة

توحيد ‘ئمر خالل  مبة هنج  72/279  ئ د بمثت عملية إعمدة ارتنظيم  مو مر خالل ارقمار 2030
 اريت اكُتِسب  حىت اآلن  ‘ األداء

سأأأأأأأأأأأأأأأأمئاة، األ أأدا ، اريت تمكز على اجلوانأأب متعأأددة األبعأأمد رلفقم ئانعأأدا  امل رد  يقول إن ئ  - 6
 ن تفكم منظممت األمم املتحدة يف حلول نُظمية متعددة األئجه تتنمئل االعتبمرات االجتممعية تتطلب 

ئاال تصأأأأأأأمدية ئاربيئية  ئ د كمن رربنممج األمم املتحدة اإمنممي دئٌر حيوي يضأأأأأأأطلع به بوصأأأأأأأفه عضأأأأأأأواً يف 
ل ارفصأأأأأأأأأأأأأأل املشأأأأأأأأأأأأأأرتك بني اخلط  منظومة األمم املتحدة، ئذرك على ارنحو املنصأأأأأأأأأأأأأأوص عليه يف  ُطم مث

ركل مر بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصندئق األمم املتحدة رلسكمن ئاريونيسم ئمنظمة  االسرتاتيجية
 األمم املتحدة رلمم ة  

كمم  شأأأأأأأأأأمر املديم ارتنفيمي رليونيسأأأأأأأأأأم إ   ن األمم املتحدة دخل  عصأأأأأأأأأأمًا جديًدا مع ارقمار  - 7
اإصأأأأال  بطميقة تنمسأأأأب اربلدان املسأأأأتفيدة، مع اررتكيز على طمق   ن تنفمعلى كل منظمة ف  72/279

تضأأأأأأأأأأأمَّر ذرك ارتوسأأأأأأأأأأأع مبم يتجمئث ارطمق املقبورة رلتعمئن ئاالسأأأأأأأأأأأتنمد إ  املبمدرات يجديدة رلعمل مًعم  ئ 
ئارتصأأأويم  “سأأألسأأألة اركتل”ة ارسأأأجالت املغلقة السأأأتكشأأأم  ارشأأأماكمت املبتكمة ئاسأأأتخدا  تقنية سأأألسأأأ

 بمأل ممر ارصنمعية رتخطي  ارعمل امليداين ئرصدو 

مر بني ارتحأأديأأمت اجلمأأمعيأأة كيفيأأة غمس بأأمئر ارتنميأأة يف ارتخطي  اإنسأأأأأأأأأأأأأأأأمين   ئضأأأأأأأأأأأأأأأح  نئ  - 8
ئارعمليمت اإنسأأأمنية ملعمجلة األسأأأبمب اجلمرية ئ ن ب آقمر األثمة، ئ و جممل كمن  منظومة األمم املتحدة 

 تضأأأأأأأأأأأأأأأمَّر  ما تنسأأأأأأأأأأأأأأأي  تقييممتياإمنممية  د بد ت يف حتديد نواتج متعددة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوات فيه ئمتويلهم  ئ 
االحتيمجمت ئثيمدة االسأأأأأأتثممرات يف جمميل ارتحليل ئارتقييم ئ يكلة  سأأأأأأمريب ارتمويل املبتكمة ئاملمنة ئاريت 

 ميكر ارتنبؤ هبم مر  جل حتقي  ارنواتج اجلممعية  

رلمنظممت األربع منصأأأأة رلدفع يعطي  االسأأأأرتاتيجيةارفصأأأأل املشأأأأرتك بني اخلط  ئتمبع  ممال إن  - 9
مم املتحدة بصورة جممعة يف ستة جممالت مواضيعية  ئاملبمدرات اجلديدة اريت تتعمئن فيهم ُ ُدًمم بإصال  األ

منظمتمن  ئ  كثم مر املنظممت األربع يف جممل  ئ  كثم مر بني سأأأأأأأتة جممالت مواضأأأأأأأيعية على املسأأأأأأأتويني 
لة هلمو اجلهود، ئخبمصأأأأأأأأأأأأأأأة ُمبمدرات ارتعجي ي اإ ليمي ئارُقطمي  ُكمش

على  مل إن ل  ئ مر بني األمور امل
عمجلة االسأأأأتغالل ئاالعتداء اجلنسأأأأيني يف األئضأأأأمع اإنسأأأأمنية، 

ُ
م إنشأأأأمء آريمت رلشأأأأكمئى مل املنظممت  يضأأأأً

ئدمج مقمر م على مسأأأأأأأأتوى مكتب املنطقة، ئ ميع بيوت ارضأأأأأأأأيمفة اخلمصأأأأأأأأة هبم ئتوسأأأأأأأأعة املماكز ارعمملية 
 رلخدممت املشرتكة  
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 دراسة حالة عن السودا   

ُنسأأأش  املقيم ئُمنسأأأش  ارشأأأؤئن اإنسأأأمنية ارسأأأمب  رألمم املتحدة يف ارسأأأودان )ارمي يشأأأغل  - 10
 كد امل

حمرًيم منصأأأأأأأأب نممب املمثل اخلمص ربعثة األمم املتحدة رتقدمي املسأأأأأأأأمعدة إ  ارعماق(، ئارمي شأأأأأأأأمرك مر 
يف آن  ئاحد يف ارسودان  ،  ن األنشطة اإنسمنية ئارتنموية ئ نشطة ارسال   مي بمرفيديوتصمل االخالل 

 ئ د سعى ارفمي  ارقطمي إ  حتقي    دا  ارتنمية املستدامة مر خالل طميقة عمل جديدة  

ئكجزء  مر عملية إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأأأأأأأأأأأمعدة اإمنممية، حددت مهمة رفمي  ارتعميم  - 11
، ئ مم  احلكومة ارتنمية املستدامة  دا  ئارتسميع ئاردعم على مستوى ارسيمسمت  مورًا ُتسمِع بتحقي  

رتعميم ئارتسأأأأأأأأأميع ابدجمهم يف خططهم ارتنموية اروطنية  ئبمملثل،  م  ارفمي  ارُقطمي بتضأأأأأأأأأمني اسأأأأأأأأأرتاتيجية 
ئاردعم على مسأأأأتوى ارسأأأأيمسأأأأمت ضأأأأمر إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأمعدة اإمنممية ئخطة االسأأأأتجمبة 

 اإنسمنية  

َع   ئعند تنفيم شأأأبكة ارسأأأال  - 12 اإنسأأأمنية ارتنموية،  م  ارفمي  ارقطمي بوضأأأع اخلط تني مًعم، ئُئسأأأش
خطة االسأتجمبة اإنسأمنية رتصأبح خطة متعددة ارسأنوات ئمت حتقي  االتسأمق بينهم ئبني إطمر عمل األمم 
املتحدة رلمسمعدة اإمنممية  ئكمن اهلد  يتمثل يف إنشمء راب  عضوي بني إطمري ارتخطي  رلوصول إ  

 ئفد ارفمي  ارُقطمي مهمة ئ ج  كثم اتسم ًم ئضممن االنتقمل ارسلس مر األثمة إ  ارتنمية ممئرًا بمرتعميف  هن
رتحديد  2017ميدانية قمنية رلتعميم ئارتسأأميع ئاردعم على مسأأتوى ارسأأيمسأأمت يف تشأأمير األئل/ كتوبم 

عر األ دا  بصأأأأأأأأورة متبمدرة   األ دا  اجلممعية مر  جل إخضأأأأأأأأمع اجملتمع اردئيل ئاحلكومة رلُمسأأأأأأأأمءرة
ئبدعم مر منظمة ارتعمئن ئارتنمية يف امليدان اال تصأأأأمدي،  نشأأأأ  ارفمي  ارقطمي  طُمًا ممرية ئمنصأأأأة تنسأأأي  

 حُمسَّنة رألمم املتحدة 

كمم  ك د املمثل املقيم رليونيسأأأأأأأم يف ارسأأأأأأأودان )ئارقممم ب عممل املنسأأأأأأأ  املقيم بمرنيمبة(، ارمي  - 13
،  نَّ منظومة األمم املتحدة اإمنممية سع  إ  استخدا  هنج توحيد بمرفيديوخالل اتصمل  شمرك  يًضم مر

كمن  اربالد  د فقدت اركثري مر قمئ م حني انفصأأأأأأأأأل  ئ األداء يف ارسأأأأأأأأأودان جملمهبة ارتحديمت املختلفة  
تفم م  بفعل عنهم جنوب ارسأأأأأأأودان ئظل  تُعمين ا تصأأأأأأأمديًم ئتواجه مشأأأأأأأكالت كبرية نتيجة ارديون اريت 

 200 000 ئجه ارقصأأأأأأأأأأور االجتممعية املتصأأأأأأأأأأمعدة، ئ ثمة ارتضأأأأأأأأأأخم ئنقص ارو ود ئتدف  مم يقمب مر 
 الجئ مر جنوب ارسودان  

ئنظمًا الستحمرة ارتصدي هلمو ارتحديمت مر خالل االستجمبة اإنسمنية فق ، رك زت اريونيسم  - 14
ُنُظم املدرسأأأأأأأأأية  ئ د  درك  ارصأأأأأأأأأنمدي  ئارربامج ُمبكشمًا  ن على  دئات ارتنمية ارطويلة األمد، مثل امليمو ئار

استب  ئ تعمئهنم اروقي  يف تقدمي ارتدخالت ارصحية اريت تُنِقم األرئا  على سبيل املثمل، ره نتممج مستدامة  
ئكمن  72/279ارمي اتبعه ارفمي  ارُقطمي يف ارسأأأأأأأأأأأأأأأودان إ  حد  كبري اعتممد ارقمار ‘ توحيد األداء‘هنج 

درجة كبرية  ئرتعظيم األقم، كمن على بمنظومة األمم املتحدة اإمنممية  شأأأأأأأأأأأأأأأد ت قريًا تعمئن دريالً على  ن 
 اجلهمت املمحنة كمرك  ن تعمل مًعم ئ ن تزيد استثممرا م يف ارتنمية  كثم مر االستجمبة اإنسمنية  

ئ د  بمث املديم اإ ليمي رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن رلدئل ارعمبية  ن منظومة األمم  - 15
املتحدة اإمنممية بد ت يف تنسأأأأأأأأأأأأأأأي  عمل آرية ارتنسأأأأأأأأأأأأأأأي  اإ ليمي ئجمموعة األمم املتحدة اإمنممية  ئكمن 

رتنمية املستدامة  د  دى إ  استعماٌ  رلدعم اإ ليمي رلفمق ارقطمية مر ِ بل فم ة ارعمل املعنية ب  دا  ا
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إنشأأأأأأأأأأأأأمء فمي  اردعم ارُقطمي رأل دا  ارمي اسأأأأأأأأأأأأأتخد  هنج ارتعميم ئارتسأأأأأأأأأأأأأميع ئاردعم على مسأأأأأأأأأأأأأتوى 
 ارسيمسمت ئ د  املسمندة يف جممالت ارمصد ئارتقييم ئاإبالغ  

ه عمل ارفمي  مع جممعة اردئل ارعمبية إنشأأأأأأأأمء بنية  سأأأأأأأأمسأأأأأأأأية إ ليمية رلتنسأأأأأأأأي  مر  جل توجيئ  - 16
ات بع   مو ارعملية قالث خطوات: ئ إطالق األ دا  ئارتكممل بينهم يف  ُطُم ارتنمية اروطنية ئاإ ليمية  

) (  حصأأأ  اربلدان  درا م ئاحتيمجم م مر اردعم، مث  رسأأأل  بعثتني ميدانيتني رلتعميم ئارتسأأأميع ئاردعم 
إتمحة اربيمنمت جلميع منظممت  سع  جمموعة عمل معنية بمربيمنمت إ ئ على مستوى ارسيمسمت؛ )ب( 

 مم  ِفم ة عمملة تُمكشز على خطة عمل املؤمتم اردئيل رلسأأأأأأأأأكمن ئارتنمية بمسأأأأأأأأأتخدا  ئ األمم املتحدة؛ )ج( 
بيمنمت ارسأأأأأأأكمن ئاملؤشأأأأأأأمات رضأأأأأأأممن اتبمع هنج يُمكز على ارسأأأأأأأكمن  ئبمملثل، كمن املنتدى ارعميب رلتنمية 

 شمرك  فيهم مجيع منظممت األمم املتحدة املستدامة مبثمبة آرية تنسي  إ ليمية 

رَفَ  نممب املمثل اردامم رلسأأأأأأأأأأأأأأأودان ردى األمم املتحدة االنتبمو إ  ارتحديمت ارمميسأأأأأأأأأأأأأأأية اريت ئ  - 17
يف املممة مر دخل احلكومة  60يف املممة مر موارد ارعملة ارصأأأأأأعبة ئ كثم مر  90تواجه اربالد: ) ( فقدان 

املسأأأمحة اجلغمافية، نتيجة انفصأأأمل جنوب ارسأأأودان؛ )ب( ئضأأأعهم كدئرة يف املممة مر  30يقمب مر  ئمم
فقرية مثقلة بمرديون؛ )ج( عبئهم اال تصأأأأأأأأأأأمدي نتيجة اسأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأمفة مليوين الجئ؛ )د( األقم اال تصأأأأأأأأأأأمدي 

(؛ ) أأأأأأأأأأأأأأأأأ( صأأعوبة جمب املسأأمعدة اإمنممية املنمسأأبة 1998-2017ئاالجتممعي رِعقدير مر ارعقوبمت )
 ية ئاالستثممرات األجنب

اتفم ًم قالقًيم مع بمنممج األغمية  2014إال  ن ارسأأأأأأأودان شأأأأأأأمرك مع األمم املتحدة ئئ ع يف عم   - 18
ارعمملي رتقدمي املسمعدة اإنسمنية رالجئني مر جنوب ارسودان، ئ و مم سمعد يف  ن ب ئ وع جممعة  كمم 

عمجلة  ضية اال مر يف  يعمل
ُ
 عمب ئ اربشم على املستوى اإ ليمي  ارسودان عر كثب مع اجملتمع اردئيل مل

قة رألمم املتحدة  عظم  قمًا يف جممل  72/279ارسأأأأأأأودان عر  مله يف  ن يؤدي ارقمار  إ  اسأأأأأأأتجمبة ُمنسأأأأأأأ 
  فميقيم ارسال  ئاألمر ئارتنمية ميكر  ن  عل مر اربالد منوذًجم حُيتمى ربنمء ارسال  يف 

شأأمرك رؤسأأمء اجملمرس ارتنفيمية األربعة ئرؤسأأمء منظممت األمم املتحدة ارسأأ  ئ عضأأمء اجملمرس ئ  - 19
ارتنفيمية بنشما على مدار اجللسة ئ دموا عدًدا مر ارتعليقمت على اجلهود املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة 

 دان: اإمنممية مر  جل تعزيز اررتاب  ئارتعمئن ئاركفمءة يف املي

إ  هنج خمتلم ميكر  ن جيعأأأأل منظومأأأأة األمم  72/279دعأأأأم  مار اجلمعيأأأأة ارعأأأأممأأأأة  ) ( 
 املتحدة اإمنممية حتق  اركفمءة ئارفعمرية ئارشفمفية ئاملسمءرة على كمفة املستويمت ئخبمصة يف امليدان؛

ألمم املتحدة اإمنممية  ن تسأأأأأأأأأأأعى إ  توحيد تقدمي اخلدمة بنمًء على منظممت منظومة ا )ب( 
جددة؛

ُ
 على إطمر مشرتك ئ ن تعيد ارنظم يف  دئار م املنفمدة داخل منظومة املنس  املقيم امل

على اجملمرس ارتنفيمية حتسأأأأأني  سأأأأأمريب عملهم ئكفمءة ئشأأأأأفمفية  يمكل حوكمتهم ركي  )ج( 
 تدفع بمإصال  حنو األمم ؛

ميكر  ن يكون االجتممع املشأأأأأأأرتك رلمجمرس ارتنفيمية مبثمبة ُمنتدى ممكزي رلمنظممت  )د( 
 رتقدمي ارتقمريم عر عملهم املشرتك يف جممل تنفيم  حكم  ارفصل املشرتك؛

على املنظممت  ن تسعى إ  اتبمع هنج مرتاب  ئمتكممل حنو تنفيم األ دا  ئارسلسلة  ) أ( 
 ئارتنمية ئارسال ؛ اريت تمب  بني ارعمل اإنسمين
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جيب  ن تسأأأأتند إرشأأأأمدات اردئل األعضأأأأمء إ  منظومة األمم املتحدة اإمنممية ئتعمئهنم  )ئ( 
معهم إ  هنج يعتمد على  صأأأأأأأأأأأأأأأحمب املصأأأأأأأأأأأأأأألحة املتعددير، مبم يف ذرك اجملتمع املدين ئارقطمع اخلمص، 

 رضممن حتقي  األ دا  ئاردفع ُ ُدًمم بإصال  األمم املتحدة؛

حتتمج األمم املتحدة إ  حمفز مؤسأأأأسأأأأي   وى رلمنظممت مر  جل اررتكيز على ارو مية  )ث( 
 ئريس على هنج إنسمين يعتمد على رد ارفعل، نظمًا ألنه  كثم تكلفة؛

  ية االنتقمل ارسأأأأأأأأأأألس إ  نظم  املنسأأأأأأأأأأأ  املقيم ارمي ال يمتب  بربنممج األمم املتحدة  ) ( 
  2030 عم  اإمنممي حىت ال يتعط ل تنفيم خطة

تعد اتفم مت ارتمويل متعدد ارسأأنوات مع اجلهمت املمحنة  ئق  ارطمق رضأأممن ارتوصأأيل  )ا( 
 املت س  ئاملستدا  ملسمعدات األمم املتحدة اإمنممية مر  جل اردفع ُ ُدًمم بمأل دا  

 اجلديدة ركل مر بمنممج األمم املتحدة االسأأأأأأرتاتيجيةيعد  ارفصأأأأأأل املشأأأأأأرتك يف اخلط   )ي( 
اإمنممي ئصأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأكمن ئاريونيسأأأأأم ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة،  داًة ممتمثة رلدفع ُ ُدًمم 
شأأأأأأرتكة، 

ُ
بمإصأأأأأأال  على املسأأأأأأتوى امليداين ئضأأأأأأممن خفض االثدئاجية ئتوفري خدممت ِ سأأأأأأم اإسأأأأأأنمد امل

 ئريكون مبثمبة اختبمر كمِشم  رنجم  ارتنسي  على  ر  اروا ع؛

ترب ارتكنوروجيأأأم ئاالبتكأأأمر مر األمور بأأأمرغأأأة األ يأأأة رتحقي  األ أأأدا ؛ ئيعين  أأأما تع )ك( 
 ضمئرة معمجلة ارفجوة ارتكنوروجية بني اربلدان املتقدمة ئارنممية عند تقدمي املسمعدات؛

جيب  ن يلعب ارمصأأأأأأأأأأأأأأأد ئارتقييم ئاإبالغ دئرًا حموريًم ريس يف جممل  يمس مدى حتقي   )ل( 
 بل األ دا  فحسب، ئإمنم رقيمس االتسمق على مستوى منظومة األمم املتحدة ب سم م؛ارنتممج يف ُمقم

حمث ئارتعميم ئارتسأأأأأميع ئاردعم على مسأأأأأتوى  ) ( 
ُ
ميكر السأأأأأتخدا  خربات تقييم ارتقد  امل

ارسأأأيمسأأأمت ضأأأمر سأأأيمق ُمنسأأأَّ  رألمم املتحدة يف دراسأأأة حمرة ارسأأأودان  ن يكون مبثمبة منوذج رلمسأأأمءرة 
 املستفمدة رلبلدان األخمى؛ ئاردرئس

جيب  ن تسأأأأأأأأأأأأأأتند املسأأأأأأأأأأأأأأمعدة اإمنممية إ  األئرويمت اروطنية ئ ن تتواء  مع ارسأأأأأأأأأأأأأأيمق  )ن( 
ارُقطمي، مبم يتف  مع مبد  امللكية اروطنية ئاالسأأأتعما  ارشأأأممل رلسأأأيمسأأأمت ارمي جُيمى كل  ربع سأأأنوات 

 تحدة رسيمسة األنشطة ارتنفيمية اريت تضطلع هبم منظومة األمم امل

قيم ئاملعين بمرشؤئن اإنسمنية ارسمب  يف ارسودان  - 20
ُ
ئاستجمبًة رمرك، ذكم منس  األمم املتحدة امل

 ن ظمئ  تنفيم طمق ارعمل اجلديدة تعتمد على ارسأأأأأأأيم مت احمللية  ئمر املهم  ن تكون املسأأأأأأأمعدة  مدرة 
ئارتنموية ئ ن يضأأأأأأأأأأمر ارتمويل  ممنة ركي تعكس عد  اسأأأأأأأأأأتقمار اهليمكل اإنسأأأأأأأأأأمنيةتكون على ارتكيم ئ 

على ارمغم مر امتالك ارفمق ارقطمية، كمم  و ئ متعدد ارسأأأأأأأأأأأأأنوات إحداث   صأأأأأأأأأأأأأى  در ممكر مر األقم  
احلمل يف ارسأأأأأأأأأأأأأأأودان، رلقدرات ارالثمة رتنفيم عملهم، إال  ن اخلفض ارتدرجيي رلتمويل بعد حمرة ارطوارئ 

اسأتخدا  ئ ي حتقي  املمئنة بني ارعمل اإنسأمين ئارتنمية  كثريًا مم يؤدي إ  إهنمك  وا م  رمرك مر ارضأمئر 
 كمنممكر طمملم  م إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأأأأأمعدة اإمنممية بمعتبمرو األداة اروحيدة روضأأأأأأأأأع ارربامج  م

 تضمر إطمرًا رلمسمءرة ئُخصشَص ره ارتمويل املنمسب  ئ ، اإطمر ُمفصَّال

منظومة املنسأأأأأأأأ  املقيم ميكر  ن يكون ره إصأأأأأأأأال  ة اإمنممي  ن  ك د مديم بمنممج األمم املتحدئ  - 21
يوفم اجليأل اجلأديأد مر  ُطُم عمأل األمم املتحأدة ئ اإصأأأأأأأأأأأأأأأال   عأم  خلطأة دئر حموري يف حتأديأد ارنجأم  ار
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رلمسأأأمعدة اإمنممية ئارفصأأأل املشأأأرتك األدئات األسأأأمسأأأية رقيمس ارنتممج ئرصأأأد م ئتقييمهم ئإعداد ارتقمريم 
  معمبثمبة  داة   يمملثل، فإن اسأأأرتاتيجية ارتعميم ئارتسأأأميع ئاردعم على مسأأأتوى ارسأأأيمسأأأمت بشأأأ هنم  ئب

بني عنمصأأأأأأأأأم منظومة األمم املتحدة  ئركر جيب حتقي  االتسأأأأأأأأأمق بني احلوافز مر نمحية احلوكمة ئارتمويل 
سأأأأأأأأأأأتند إ  يتحدة ئاألنشأأأأأأأأأأأطة مر خالل اتفمق بني اربلد املسأأأأأأأأأأأتفيد ئبني احلكوممت املمحنة ئبني األمم امل

سأأأأمءرة املتبمدرة  
ُ
ميثل  -بمرنسأأأأبة رلفصأأأأل املشأأأأرتك على سأأأأبيل املثمل  -على ارمغم مر  ن  يمس ارنجم  ئ امل

 ممًا شأأأأأأأديد األ ية، إال  نه مر املهم  يمس ارنواتج ئريس األر م ، ئ يمس مدى رضأأأأأأأم ارعمالء ئريس جودة 
عية مع منظممت األمم املتحدة رتحديد كيفية  يمس ارتقمريم  ئدعم اردئل األعضأأأأأمء إ  ارعمل بصأأأأأورة مجم

عتمد ارتمويل، ئ و  مٌم  سأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأي يف  ما املسأأأأأأأأأعى، على كيفية متويل ئيارنتممج اريت تصأأأأأأأأأنع ارفمق حب   
 عتمد على املبمرغ ارَكمشية يمنظومة ارتنمية  كثم ممم 

تعدد ارسأأأأأأأنوات ئاسأأأأأأأتعداد منظومة  كد املديم ارتنفيمي رليونيسأأأأأأأم جُمدد ا   ية ارتمويل املمن املئ  - 22
 ئتقو األمم املتحدة اإمنممية ألن ُترب ر مر خالل ارنتممج على حتقي  منوذج ارتمويل  ما رنتممج  فضأأأأأأأأأأأأأل  

املنظممت بإعداد ئقمم  ارربامج ارقطمية اخلمصأأأأأأأأأأأأأأأة هبم مبم يتف  مع إطمر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأأأأأأأأأأأمعدة 
لس بشأ ن كيفية حتسأني ئقمم  ارربامج ارقطمية سأتكون موضأع تمحيب  اإمنممية، ئبمرتميل فإن إرشأمدات اجمل

 داة تنسأأأأأي  ممتمثة، إال  ن جنمحه يعتمد على اركيفية اريت يُنسأأأأأش  هبم كل مر   وئمع  ن ارفصأأأأأل املشأأأأأرتك 
بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأندئق األمم املتحدة رلسأأكمن ئاريونيسأأم ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة مع 

مر املهم إدارة ئتنسأأأأأأأأأأأأأأأي  فجوة املهمرات بني اجلهمت ارفمعلة يف اجململ ئ نظممت األمم املتحدة األخمى  م
 اإنسمين ئيف جممل ارتنمية رضممن ئجود ارقدرات ارصحيحة، مبم يف ذرك اخلدممت املوجهة  

مل اإنسمين ئصم املديم ارتنفيمي رصندئق األمم املتحدة رلسكمن ارسلسلة اريت تمب  بني ارعئ  - 23
مجيًعم مر  جل تعزيز جممالت  17 ئارتنمية ئارسال  ب هنم مكوشن رميسي رتحقي  ارتنمغم بني األ دا  ارأأأأأأأأأأأأأأأأ

اسأأأأأأأأرتاتيجيمت األمم املتحدة رلشأأأأأأأأبمب إ   ئتسأأأأأأأأتندارتقد   ئضأأأأأأأأممن  خم خممئ  ارشأأأأأأأأبمب يف االعتبمر  
االتفمق مر  جل ارشأأأأأأأأبمب يف ارعمل ’ اربيمنمت ئإ  اسأأأأأأأأتعداد احلكوممت السأأأأأأأأتثممر ارعممد اردميوغمايف ئ

يعد  ارتمويل املمن ئ رضأأأأممن عد  تمك ارشأأأأبمب يتخلفون عر ارمكب    داة  سأأأأمسأأأأيةمبثمبة  ي ؛ ئ ‘اإنسأأأأمين
يتطلب ارنجم  اروضأأأأأأأو  ئارقيمدة على ئ قي  األ دا  ئ يمس  قم م  متعدد ارسأأأأأأأنوات  ممًا  سأأأأأأأمسأأأأأأأًيم يف حت

جدَّدة 
ُ
 مجيع املستويمت، ئخبمصة مر  جل دفع اإصال  ُ ُدًمم ئإنشمء نظم  منظومة املنس  املقيم امل

ذكم نأأممأأب املأأديم ارتنفيأأمي رربنأأممج األغأأميأأة ارعأأمملي  ن ارسأأأأأأأأأأأأأأأودان توفم  ر  اختبأأمر ممتأأمثة ئ  - 24
تمب  بني ارعمل اإنسأأمين ئارتنمية ئارسأأال ، ئركر احلصأأول على ارتمويل ال يزال ميثل حتديًم  رلسأألسأألة اريت

ضأأأأخًمم  ئمُيكر رتوجيه متويل ارتنمية إ  املوضأأأأع املنمسأأأأب  ن يُغين عر احلمجة إ  حفظ ارسأأأأال  ئارربامج 
تنمية ئارسأأأأال ، متثل حتديًم اإنسأأأأمنية يف املسأأأأتقبل  رمرك فإن ارسأأأألسأأأألة اريت تمب  بني ارعمل اإنسأأأأمين ئار

بمرنسأأأأأبة رلجهمت املمحنة بقدر مم متثل  ضأأأأأية تتعل  بمرتنفيم، نظمًا ألن  ؤالء ارشأأأأأمكمء يتعني عليهم ارعمل 
 ممتثل ره مرمًعم رلتوصأأأل إ  حل  ئرغم  ن بمنممج األغمية ارعمملي ريس طمفًم يف ارفصأأأل املشأأأرتك، إال  نه 

 ع  ئعلى ارمغم مر  ن  ُطُم عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأمعدة اإمنممية خالل اسأأأأأتلهم  فحواو على  ر  اروا
ملنظممت، إال  ن اجليل احلميل منهم فمادى اتؤدي يف هنمية املطم  إ  اسأأأأأأأأتبدال ئقمم  ارربامج ارقطمية ر  د

 مل يُِتح ذرك حىت اآلن 
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عدادات  يئة األمم املتحدة  رق  املديمة ارتنفيمية هليئة األمم املتحدة رلمم ة ارضأأأأأأأأأأوء على اسأأأأأأأأأأتئ  - 25
رلمم ة رلمشأأأأأأأأأأمركة مع منظممت األمم املتحدة األخمى على املسأأأأأأأأأأتوى ارُقطمي يف إعداد مقمات مشأأأأأأأأأأرتكة 

 يئة  ئتعملئخدممت  سأأأأأم اإسأأأأأنمد املشأأأأأرتكة يف  نشأأأأأطة ارربامج اريت تمكشز على إهنمء ارعنم ضأأأأأد املم ة  
ارعنم ضد  رلقضمء علىاالستئممين األمم املتحدة  األمم املتحدة رلمم ة بشكل تعمئين مر خالل صندئق

املنظمة مع حكومة ارسأأودان يف تنفيم  مار  ئتشأأمرك  (Spotlight Initiative) املم ة ئمبمدرة تسأألي  ارضأأوء
عتمد يضأأأأأع خطة ارعمل اروطنية، ئاريت بشأأأأأ ن املم ة ئارسأأأأأال  ئاألمر ئيف ئ  (2000) 1325جملس األمر 

 تنفيم م على ارتنسي  على مستوى املنظومة ب سم م ئارتنسي  مع ارشمكمء  

رنقما املنم شأأة  مملكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأمريع،  قنمء تلخيصأأه ةارتنفيمي ةاملديم  تئ كد - 26
منظومة األمم  مؤسأأأأأأأسأأأأأأأمتوافز ُتكمفئ ارمميسأأأأأأأية  ن ارتنفيم ارنمجح أل دا  ارتنمية املسأأأأأأأتدامة يتطلب ح

املتحدة اإمنممية على ارعمل مًعم  ئ نمك حمجة إجيمد طمق جديدة رلعمل على املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى امليداين مع 
يتطلأأب ئ ارقطأأمع اخلأأمص، ئاجملتمع املأأدين ئاألمم املتحأأدة حتأأ  مظلأأة  يأأمدة احلكومأأة اروطنيأأة ئملكيتهأأم  

نظممت مر دئامم راحتهم، ئركر ارنتممج سأأأأأأأأأأأأأأأتكون مفيدة اإصأأأأأأأأأأأأأأأال  ئجود ارقيمدة ئيتطلب  ن ختمج امل
 رلجميع 

ئيف اخلتم ، ئج ه رميس اجمللس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة  - 27
رلسأأأأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأمريع ارشأأأأكم رلوفود ئملمثلي منظممت األمم املتحدة ارسأأأأتة 

  اجلزء ارصبمحي مر االجتممع املشرتك على مشمركتهم يف
 

 اإلدارة مجالس عمل أساليب في التف ير -باء  

اريت  نفيميةكل  ربع سأأأأنوات رألنشأأأأطة ارت  ميمعتممد االسأأأأتعما  ارشأأأأممل رلسأأأأيمسأأأأمت ارمي جيب - 28
،  كدت اجلمعية ارعممة احلمجة رتحسأأأأأأأأأأأأأأني مر  جل ارتنمية منظومة األمم املتحدة اإمنممية تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع هبم

االتسأأأأمق ئاركفمءة على مسأأأأتوى املنظومة ب سأأأأم م، ئخفض االثدئاجية ئبنمء  ئجه ارتآثر عرب جممرس إدارة 
نح االسأأأأتعما  ئالية ئاضأأأأحة ملكمتب اجملمرس مي يئمت منظومة األمم املتحدة اإمنممية  ئيف  ما ارصأأأأدد، 

ني  سأأأأأأمريب عمل االجتممعمت املشأأأأأأرتكة رلمجمرس ارتنفيمية حىت ارتنفيمية ربدء منم شأأأأأأمت بشأأأأأأ ن حتسأأأأأأ
ميكنهم تقدمي منصأأأأأأة رتبمدل اآلراء بشأأأأأأ ن ارقضأأأأأأميم ذات األقم ارشأأأأأأممل مع حتسأأأأأأني جودة اهليئمت اإدارية 

كل  ربع سأأنوات رسأأيمسأأة   يئكفمء م ئشأأفمفيتهم رتمكني تنفيم االسأأتعما  ارشأأممل رلسأأيمسأأمت ارمي جيم 
 اريت تضطلع هبم منظومة األمم املتحدة يف ارو   املنمسب األنشطة ارتنفيمية 

ئعلى ارمغم مر اختمذ عدد مر اخلطوات بمرفعل مر  جل تبسي   سمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية  - 29
 اريت تعقد مثيمدة اإحمطمت ئاملشأأأأأأأأأأأأأأأمئرات غري ارممسية، مبم يف ذرك املزيد مر اإحمطمت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة  -

ري ارممسية بني إدارة منظومة األمم املتحدة اإمنممية ئاردئل األعضأأأأأأأأأمء؛ ئثيمدة ئترية اهليئمت؛ ئاملنم شأأأأأأأأأمت غ
اجلديدة ركل  مر بمنممج األمم املتحدة  االسأأأأأأأأرتاتيجيةاجتممعمت املكمتب؛ ئارفصأأأأأأأأل املشأأأأأأأأرتك يف اخلط  

-2018األمم املتحدة رلمم ة رلفرتة  -اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأكمن ئاريونيسأأأأأأأأأأأم ئ يئة 
  (1) نه ال يزال  نمك جممل إجماء مزيد مر ارتحسينمت إال - 2021

__________ 

  االسأأرتاتيجية، خططهمم  حدث يف مشأأرتك فصأأل ارعمملي األغمية ئبمنممج املشأأمريع خلدممت املتحدة األمم ملكتب يكر مل (1) 
  االسرتاتيجية اخلط  إعداد ارزمنية األطم رتبمير نظمًا

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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كل  ربع سأأأأأنوات رسأأأأأيمسأأأأأة األنشأأأأأطة   يئاسأأأأأتجمبًة رالسأأأأأتعما  ارشأأأأأممل رلسأأأأأيمسأأأأأمت ارمي جيم  - 30
، بد  رؤسأأأأأأأأأأأأمء اجملمرس ارتنفيمية رربنممج مر  جل ارتنمية ارتنفيمية اريت تضأأأأأأأأأأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة

األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع 
، منم شمت بش ن  سمريب 2017ئاريونيسم ئ يئة األمم املتحدة رلمم ة ئبمنممج األغمية ارعمملي، يف عم  

صدار ئر ة غري رمسية مر ارمؤسمء، ُنشمت يف كمنون األئل/ديسمرب عمل اجملمرس ارتنفيمية  ئنتج عر  ما إ
ممكمة رلمنم شة بش ن  سمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية ئثشع  على  عضمء مجيع اجملمرس ”، بعنوان 2017

مئ ارتنفيمية   رلمنم شأأأأأأمت بشأأأأأأ ن املوضأأأأأأوع  قنمء جلسأأأأأأة فرتة ارغداء  - شأأأأأأك ل  ارور ة غري ارممسية  سأأأأأأمسأأأأأأً
 يف االجتممع املشرتَك رلمجمرس ارتنفيمية  (2)املوضوع 

سأأأأأأأأع  املنم شأأأأأأأأمت اريت جمت يف االجتممع املشأأأأأأأأرتك رلمجمرس ارتنفيمية إ  ُمعمجلة ارقضأأأأأأأأميم ئ  - 31
 ارصلة املبمشمة ب سمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية، اريت تتضمر مم يلي: ذات

املسأأأؤئرني؛ ئاالنتقمل مر  انتخمب األعضأأأمء؛ ئفرتات ئالية -مكمتب اجملمرس ارتنفيمية  ) ( 
 منصب نممب ارمميس إ  ارمممسة؛

 ارتفمعل بني رؤسمء اجملمرس ارتنفيمية األربعة؛ )ب( 

 جلسمت اجملمرس ارتنفيمية؛ )ج( 

 املشمركة بني ئكمالت ارتنمية يف األمم املتحدة ئبني اردئل األعضمء؛ )د( 

يمرات ئمعدل تكمار م ئاختيمر اربلدان تمشيد ارزيمرات امليدانية )االختصمصمت ئعدد ارز  ) أ( 
 ئمستوى املشمركة(؛

 ارتنسي  بني اروكمالت )مبم يف ذرك االجتممعمت املشرتكة رلمجمرس ارتنفيمية(  )ئ( 

كشل   ربع جمموعمت منبثقة مر بني اروفود متثل  - 32 مر اردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء تقميًبم، كطميقة   40شأأأأأأأأأأأأأأأُ
موعة منم شأأأأأأأأة ئحتديد اجملمالت احملتملة رتحسأأأأأأأأني  سأأأأأأأأمريب عمل رتوجيه املنم شأأأأأأأأمت  مث طُِلَب مر كل جم

 اجملمرس ارتنفيمية مع اررتكيز على سأأأأتة موضأأأأوعمت عممة منتقمة مر ئر ة ارمؤسأأأأمء غري ارممسية ارصأأأأمدرة عم 
مبم يف ، : املكمتب ئاجللسأأأأمت ئتسأأأأيري األعممل ئاملشأأأأمركة ئارزيمرات امليدانية ئارتعمئن بني اروكمالت2017
 الجتممع املشرتك رلمجمرس ارتنفيمية ذرك ا

دعم رميس اجمللس ارتنفيمي رربنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأكمن ئ  - 33
ئمكتب األمم املتحدة خلدممت املشأأأمريع، ارمير توروا رممسأأأة اجللسأأأة، مديمي جلسأأأمت اجملموعمت األربع 

مل اجملمرس ارتنفيمية  مث  د م  اجملموعمت األربع نتممج إ  تقدمي خالصأأأأأة منم شأأأأأم م بشأأأأأ ن  سأأأأأمريب ع
 املنم شمت اريت اسُتخِلَص  منهم االستنتمجمت ارتمرية 

 
 نتائج المناقشات الجماعية  

 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مدير الجلسة: الممل ة المتحدة - 1المجموعة   

خمرطة طمي  رإلجماءات اريت ميكر رلمجمرس ارتنفيمية على ارعملية ئا رتح   1ركزت اجملموعة  - 34
 املختلفة اختمذ م على مدار دئرا م ارثالث ارقمدمة  ئكمن   مو اإجماءات كمم يلي:
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، ميكر  ن تشأأري اجملمرس ارتنفيمية األربعة إ  احلمجة رتحسأني 2018خالل اردئرة ارسأأنوية رعم   - 35
مشأأأأأأأأرتك )يُعتمد يف كل جملس مر اجملمرس ارتنفيمية املعنية(، يطلب  سأأأأأأأأمريب ارعمل مر خالل  مار رمسي 

مر  ممنمت اجملمرس ارتنفيمية األربعة  ن تقد  بصأأأأأأأأورة مشأأأأأأأأرتكة إ  مجيع  عضأأأأأأأأمء اجملمرس األربعة رًدا على 
  ئسأأأأو  يؤدي  ما إ  مواصأأأألة احلوار بني 2017 ارور ة املقدمة مر ارمؤسأأأأمء اريت ُئضأأأأع  يف هنمية عم 

 اجملمرس ئبني  ممنمت اجملمرس بش ن  سمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية، ئإ  ارنهو  هبما احلوار  عضمء 

، ئمبجمد اإحمطة بمدش  ممنمت اجملمرس ارتنفيمية املشأأأأأأرتك 2018خالل اردئرة ارعمدية ارثمنية رعم   - 36
ح اجملمرس ارت مير رتمثيل مكمتب على ارور ة غري ارممسية املقدمة مر ارمؤسأأأأأأأأأمء، ميكر  ن تُمشأأأأأأأأأش نفيمية ُميسأأأأأأأأأش

اجملمرس مر  جل املضأأأأأأأأأأأأي ُ ُدًمم يف دراسأأأأأأأأأأأأة االعتبمرات اريت  قمر م اردئل األعضأأأأأأأأأأأأمء يف املمحلة ارتمرية مر 
 املنم شمت، استنمًدا إ  ارمد املشرتك ألممنمت اجملمرس على ئر ة ارمؤسمء 

ية ارتيسأأأأأأأأأأأأأأأري  مو، ميكر  ن تنخما ، مبجمد إنشأأأأأأأأأأأأأأأمء عمل2019ئيف اردئرة ارعمدية األئ  رعم   - 37
اجملمرس يف مزيد مر املنم شأأأأمت رصأأأأيمغة  مار رمسي مشأأأأرتك بشأأأأ ن حتسأأأأني  سأأأأمريب ارعمل ئاالتفمق عليه  
ئ د يتطلب حمتوى ارقمار املشأأأأأرتك منم شأأأأأة متعمقة، ئركنه سأأأأأو  يمكز على ارقضأأأأأميم املشأأأأأرتكة اريت ميكر 

ل خميطة ارطمي  املقرتحة ارقضأأأأأأأأأأأأأأأميم ارنظممية املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة رلمجمرس املختلفة ُمعمجلتهم مًعم، ئسأأأأأأأأأأأأأأأو  تتنمئ 
اجملمرس مر إدخمل تعديالت ر سأأأأأأأأأأية، ئمنم شأأأأأأأأأأتهم مع مكمتب اجملمرس  فمادى ارمميسأأأأأأأأأأية  ئركنهم رر متنع

  ممنم م  ئمع

ئفيمم يتعل  بمالجتممع املشأأأأأأرتَك رلمجمرس ارتنفيمية،  شأأأأأأمر مديم اجللسأأأأأأة رلمجموعة إ  ئجود  - 38
تلفة بشأأأأأ ن مم إذا كمن ينبغي رالجتممع  ن يكون جهة اختمذ  مار، ئركر  عضأأأأأمء اجملموعة ئجهمت نظم خم

اتفقوا على إمكمنية حتسني االجتممع املشرتك، جو ميًم ب ن يتنمئل ارقضميم اجلممعة ارمميسية مثل االستغالل 
، ئاسرتداد ارتكمريم  نتهمكئاال  اجلنسيَّنين
 

 رية كوريامدير الجلسة: جمهو  - 2المجموعة   

منم شأأأأأأأأأأأأم م على قالث  ضأأأأأأأأأأأأميم: ارتخطي  رتعمُ ب املوظفني ئحجم املكتب،  2ركز ت اجملموعة  - 39
 عدد ارزيمرات امليدانية ارسنوية ئ ارشمول؛ 

: ) ( االختيأأمر املبكم ألعضأأأأأأأأأأأأأأأأمء املكتأأب ركأأل ا رتحأأ  اجملموعأأة - ارتخطي  رتعأأم أُأب املوظفني - 40
جملس تنفيمي، ممم سأأأأأأأأأأأأأأأيتيح عقد اجتممعني  ئ قالقة اجتممعمت بني املكمتب املنتهية ئاليتهم ئاملكمتب 
اجلديدة؛ )ب(  ن يشأأأأغل نو اب ارمؤسأأأأمء منمصأأأأب ارمؤسأأأأمء يف تشأأأأكيل املكتب عر ارعم  ارتميل  ئمل تتف  

متب مر عضأأأأأأأأأأأأأأوير مر كل جمموعة إ ليمية، حبيث يتم تغيري عضأأأأأأأأأأأأأو اجملموعة على مقرت  ب ن تتكون املك
 ئاحد سنويًم، ممم سيكون  ممًا غري عملي بمرنسبة رلبعثمت احلكومية األصغم حجًمم  

ا رتح  اجملموعة: ) ( حتديد ئتعزيز ارتدابري ارمامية إ  ثيمدة مشأأأأمركة  عضأأأأمء اجمللس  - ارشأأأأمول - 41
ع يف نطمق اإحمطمت غري ارممسية  ئمشول املما بني يف االجتممعمت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة رلمجمرس؛ )ب( ارتوسأأأأأأأأأأأأأأأ 

ئاملشأمئرات بشأ ن ارقضأميم ارمميسأية  بل انعقمد دئرات اجملمرس؛ )ج( حتديد طمق رتعزيز مشأمركة املنظممت 
غري احلكوميأأة ئمنظمأأمت اجملتمع املأأدين ئاجلهأأمت ارفأأمعلأأة مر ارقطأأمع اخلأأمص يف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأمت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة 

 رلمجمرس 
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اريت تقدمهم األمم املتحدة  ةعلى ارمغم مر   يتهم يف ارتعلُّم يف جممل املسمعد - ارزيمرات امليدانية - 42
على املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارُقطمي، إال  ن ارزيمرات امليدانية تسأأأأأأأأأأأأأأأتهلك ئ ًتم كبريًا يف إعداد م، ئ ي عمرية ارتكلفة، 

صأأأأأبح مر غري ارعملي ارقيم  هبم  كثم ئبمرنظم إ  سأأأأأهورة اسأأأأأتخدا  تكنوروجيم املعلوممت ئاالتصأأأأأمالت، ي
؛ ئجيب على اريت تضم ئفودا كبرية مثمر إثعمج  يضممر ارالث ، ئميكر  ن تكون ارزيمرات امليدانية املشرتكة 

اجملمرس ضممن سفم م بطميقة مسؤئرة  ئا رت   عضمء اجملموعة تقسيم ئفود ارزيمرات امليدانية إ  جمموعمت 
األمم املتحأأدة  ئجيأأب  ن  ةعلى خمتلم جوانأأب ارظمئ  ارُقطميأأة ئمسأأأأأأأأأأأأأأأأمعأأدفمعيأأة حىت ميكنهأأم ارتعم  

تقتصأأأأأأأأم ارزيمرات على ثيمرة ميدانية مشأأأأأأأأرتكة ئاحدة ئثيمرة فمدية ئاحدة ركل مكتب سأأأأأأأأنويًم  ئحمَّرئا مر 
اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  ارزيمرات امليدانية بصأأأأأأأأأأأأأأأورة ُمَدبَّمة إبماث جنم  اروكمرة، ئبي نوا ئجوب  ن يمى  عضأأأأأأأأأأأأأأأمء اجمللس 

تحديمت حىت ميكر رلمجلس ُمعمجلتهم  ئا رتحوا  ن تكون بمامج ارزيمرات امليدانية مدفوعة مر املكتب ار
)بدالً مر  ن تكون بدافع  مر املنظمة(، مع حتقي  ارتواثن بني املشأأأأأأأأأأمركة رفيعة املسأأأأأأأأأأتوى ئاملشأأأأأأأأأأمركة على 

 رس مستوى اخلرباء، حىت ميكر رب  اجلوانب ارسيمسية ئاجلوانب ارفنية بمجملم
 

 مدير الجلسة: موريشيوس - 3المجموعة   

موضأأأأأوعمت تتعل  مبم يلي: املكمتب ئاجللسأأأأأمت ئاملشأأأأأمركة ئارزيمرات امليدانية  3تنمئر  اجملموعة  - 43
 ئاالجتممع املشرتَك رلمجمرس 

: ) ( حتسأأني شأأفمفية إجماءات املكمتب، مع مالحظة  ن منم شأأمت  رتح  اجملموعةا - املكمتب - 44
حتقي  ارتنمسأأأأأأأأ  بني إجماءات ئ بصأأأأأأأأورة منمسأأأأأأأأبة إ   عضأأأأأأأأمء اجملموعمت اإ ليمية؛ )ب(  تنَقل ال املكتب

املكمتب املختلفة، ئخبمصأأأأأأأأأأأأأأة على ارصأأأأأأأأأأأأأأعيد ارتنظيمي، حىت ميكنهم  ن  تمع ئُتصأأأأأأأأأأأأأأدر تقمريم م بطميقة 
حىت ميكنهم  منم شأأأأأأأة إمكمنية ثيمدة فرتة ئالية  عضأأأأأأأمء املكمتب مر اجملموعمت اإ ليميةئ  متشأأأأأأأمهبة؛ )ج(

حتسأأأأأأني ارتواصأأأأأأل بني املكمتب املختلفة، ئاسأأأأأأتغالل تكنوروجيم املعلوممت ئ ارنقمش ضأأأأأأمر جممرسأأأأأأهم؛ )د( 
 ئاالتصمالت على  فضل ئجه ممكر 

ا رتح  اجملموعة: ) ( ضأأأأأأأأأممن توثيع اروقمم  يف ارو   املنمسأأأأأأأأأب، مع ُمعمجلة  ي  - اجللسأأأأأأأأأمت - 45
خالل املوا ع اإركرتئنية رألممنمت إ  اروقمم  اريت مت حتميلهم  اختنم مت بصورة منهجية؛ )ب( اإشمرة مر

حديًثم؛ )ج( تضأأأأأأأأأأأأأأأمني املما بني يف ارقوامم ارربيدية؛ )د( ثيمدة ارفرتة ارزمنية بني اردئرات ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوية ئبني 
سري اردئرات ارعمدية ارثمنية؛ ) أأأأأأأأأأأأأأأ( عقد االجتممعمت غري ارممسية بصورة  سمسية يف مقم األمم املتحدة رتي

 مشمركة اربعثمت احلكومية 

   رق  اجملموعة ارضأأأوء على ضأأأعم حضأأأور اردئل األعضأأأمء يف االجتممعمت املشأأأرتكة املشأأأمركة - 46
 رلمجمرس ئا رتح  استكشم  طمق جلعلهم  كثم جمذبية ئموضوعية، تعزيزًا رلمزيد مر املشمركة  

ارزيمرات امليدانية بصأأأورة ُمدبَّمة إبماث جنم  اجملموعة: ) ( حم رت مر اسأأأتخدا   ارزيمرات امليدانية  - 47
م ارتحديمت اريت تواجههم منظومة األمم املتحدة على  اروكمرة، ئبين  ضأأأأمئرة  ن يُقد ر  عضأأأأمء اجمللس  يضأأأأً

بصأأأأأأأأأأأأورة  كثم مشوالً ئُمعمجلة  ية  ئجه  صأأأأأأأأأأأأور كممنة  ئ  املنظمةاألر ، رتمكني اجملمرس مر تقديم عمل 
كفمءة عمل منظومة األمم املتحدة على  ر  اروا ع؛ )ب( ا رتح   ن يتو  املكتب  يكلية تعوق فعمرية ئ 

دفع بمامج ارزيأأأمرات امليأأأدانيأأأة بأأأداًل مر  ن تكون بأأأدافع مر املنظمأأأة، ئإعطأأأمء املكتأأأب املزيأأأد مر ارو أأ  
ميدانية فمدية  ملنم شأأأأأة ارقضأأأأأميم اريت تتنمئهلم ارزيمرات امليدانية؛ )ج( ا رتح   ن تقتصأأأأأم ارزيمرات على ثيمرة

ئاحدة رلمجلس ارتنفيمي ئثيمرة ميدانية مشأأأأأأأأرتكة سأأأأأأأأنويًم؛ )د( ا رتح  حتقي  ارتواثن بني املشأأأأأأأأمركة رفيعة 
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املسأأأأأأأأأتوى ئبني مشأأأأأأأأأمركة اخلرباء، بغية املزج بنحو   فضأأأأأأأأأل بني كل مر اجلمنب ارسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأي ئاجلمنب ارفين 
 ارعمل   مر

ق  اجملموعة ارضأأأأوء على ارقضأأأأميم املشأأأأرتكة ارتمرية اريت    راالجتممع املشأأأأرتَك رلمجمرس ارتنفيمية - 48
األخال يمت؛  ، )ب(املماجعةميكر منم شأأأأتهم يف االجتممعمت املشأأأأرتكة رلمجمرس مر اآلن فصأأأأمعًدا: ) ( 
رلوكمالت  كمم  االسأأرتاتيجية)ج( اسأأرتداد ارتكلفة؛ )د( املوضأأوعمت املمتبطة بمرفصأأل املشأأرتك مر اخلط  

م  ن تُ  قدش  اروكمالت تقميمًا سأأأأنويًم عر حمرة تنفيم ارفصأأأأل املشأأأأرتك خالل االجتممع املشأأأأرتك ا رتح   يضأأأأً
اجملموعة  نه على ارمغم مر  ن حتويل االجتممع املشأأأأأأرتك رلمجمرس إ  جهة صأأأأأأمنعة  اعتربترلمجمرس  ئ 

 ما املقرت  مبزيد رلقمار يعد  ممًا مفضأأأالً بمرنسأأأبة رلعديد مر ارقضأأأميم، إال  هنم اتفق  على احلمجة ردراسأأأة 
مر ارتفصيل، ئاحتيمجه ملزيد مر املنم شمت األكثم مشوالً ئمشمركًة بش ن اإجماءات ئغري م مر اجلوانب، 

تشجيع اجملمرس على ثيمدة معدل اإحمطمت  اعُترب مر ارضمئري بل اختمذ  ي  مارات  ئيف ارو   نفسه، 
 يعهم يتطلب ارتعمئن بني اروكمالت ئبني األممنمت املشرتكة ئاالجتممعمت غري ارممسية ئاملنم شمت، ئمج

 
 مدير الجلسة: النرويج - 4المجموعة   

 ئ ضمف  ارتعليقمت ارتمرية: 3مع ئجهمت ارنظم اريت عربت عنهم اجملموعة  4اتفق  اجملموعة  - 49

ئ قمًا، مع ثيأأمدة  جأأدئىبيَّنأأ  اجملموعأأة: ) (  ن املكتأأب يف حأأمجأأة ألن يكون  كثم  - املكأأمتأأب - 50
املبمدرات املدفوعة مر املكتب، يف حني جيب  ال تنخما األممنمت يف املنم شأأأأمت ارسأأأأيمسأأأأية ئاملوضأأأأوعية؛ 

رية متثيل جمموعم م اإ ليمية حىت ميكر متميم املعلوممت مر مستوى ؤئ )ب(  ن اردئل األعضمء تتحم ل مس
 رشمول املكتب إ  اجملموعمت اإ ليمية رضممن املزيد مر ا

ب ن حتد اجملمرس ارتنفيمية مر عدد اربيمنمت ارممسية ئطوهلم مر اجملموعة : ) (  ئصأأأأأ   اجللسأأأأأمت - 51
خالل اررتكيز على اربيمنمت اروطنية  قنمء اردئرة ارسأأأأأأأأأنوية )بمتبمع منوذج بمنممج األغمية ارعمملي، ئبمألخص 

م، كوسأأأأأيلة رتيسأأأأأري ارتفمعل(؛ )ب( نظمًا ألن اسأأأأأتخدامه ملنم شأأأأأمت املممدة املسأأأأأتديمة ئكيفية إعداد م ممديً 
ارعمئ  ارتقدميية روقمم  ارربامج ارقطمية تسأأأأأأأأأأأأتغمق ئ ًتم  طول مر ارالث  ئنظمًا ألن املتمبعة ينبغي  ن تكون 
على املستوى ارقطمي، ا رتح  اجملموعة  ن تنشم ئقمم  ارربامج ارقطمية على شبكة اإنرتن  ُمسبًقم، ئ ن 

على  سأأمس عد  االعرتا ؛ )ج(  قمرت إمكمنية ختصأأيص جلسأأة روقمم  ارربامج ارقطمية  ُتصأأدر املوافقمت
على  ممش اردئرة ارسأأنوية ارعمدية،  ئ رمبم دعوة اروكمالت ئاربلدان حلضأأور جلسأأة خمصأأة منفصأألة تُنم ش 

بشأأ ن ارقضأأميم  فيهم ئقمم  ارربامج ارقطمية ئُيصأأدَّق عليهم، ممم ميكر  ن يتيح إجماء منم شأأمت عمرية اجلودة
 املوضوعية  

 شأأأأأأأأأأأأأأأمرت اجملموعة إ   يمة ارزيمرات امليدانية ئفممد م، ئركنهم عربت عر  - ارزيمرات امليدانية - 52
ئجهة ارنظم اريت تمى  ن عدد م  كثم مر ارالث  ئ ن اجملمرس جيب  ن تسأأأأأأأأأأأأأأأعى إجيمد طمق  علهم  كثم 

يف بعض األئ مت، ئ نمك حمجة رلت كد مر  مثمر إثعمجفعمرية ئُمنمسأأأأأأأأأأأأأأأبة  ميكر  ن تكون اروفود اركبرية 
إجماء ارزيمرات ب سأأألوب مالمم رلسأأأيمق  كمم ا رُتِ  إضأأأفمء ارطمبع املؤسأأأسأأأي على املممرسأأأة ئتقسأأأيم ئفود 
ارزيأأمرات امليأأدانيأأة إ  جمموعأأمت فمعيأأة، حىت تكون يف مو م  فضأأأأأأأأأأأأأأأأل ميكنهأأم مر ارتعم  على اجلوانأب 

 
ُ
قدَّ  مر األمم املتحدة  املختلفة مر ظمئ  اربلد امل

ُ
 ضيم ئاردعم امل
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ا رتح  اجملموعة ثيمدة اإبالغ املشأأأرتك ئاملنم شأأأمت املوضأأأوعية،  - االجتممع املشأأأرتَك رلمجمرس - 53
ئإعطمء االجتممع املشأرتَك رلمجمرس سألطة تشأميعية العتممد  مارات بشأ ن ارعمليمت املشأرتكة ئارتقييممت 

 اجلنسيني   نتهمكاملشرتكة ئاملتمبعة املشرتكة رلقضميم اجلممعة مثل االستغالل ئاال املماجعةاملشرتكة ئتقمريم 
 

 قدمها رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي -وجهة نظر برنامج األغذية العالمي   

ني هليئتئذكم  ن اإصأأأأأأأأأأأأأأأدار ئر ة ارمؤسأأأأأأأأأأأأأأأمء غري ارممسية، برميس جملس بمنممج األغمية ارعمملي نوو  - 54
مر رئمم مقمًا هلم، ئ م منظمة األغمية ئارزراعة ئارصأأأأأأأأأأندئق اردئيل رلوكمرتني األخميني املتخمتني اإداريتني 

ئ م تنظمان يف إمكمنية اسأأأأأأأأتخدامهم كُمدَخل رقيمس  سأأأأأأأأمريب عمل كل  د اطلعتم عليهم رلتنمية ارزراعية، 
شأأوطمً كبرياً بمرفعل يف ارتطبي  ارعملي رلعديد مر  طع بمنممج األغمية ارعمملي   مل إنمنهمم بمرنسأأبة هلم  ئ 

جممالت  سأأأأأأمريب ارعمل  ئيمى اجمللس ارتنفيمي رربنممج األغمية ارعمملي االجتممعمت املشأأأأأأرتَكة رلمجمرس 
بمعتبمر م فمصأأأأأأأأأأة مُمتمثة ملنم شأأأأأأأأأأة جممالت اال تمم  املشأأأأأأأأأأرتكة بني اهليئمت اإدارية روكمالت األمم املتحدة، 

 ن تكون هلمو االجتممعمت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة سأأأأأأأأأأأأأأألطة اختمذ ارقمارات؛ إذ ال ينبغي  ن يصأأأأأأأأأأأأأأبح  ئركر ال ينبغي
االجتممع املشأأرتَك رلمجمرس مبثمبة  يئة إدارية  خمى  ئ ك د  نه مر املنظور املؤسأأسأأي، فإن خطوا ارتبعية 

اهليئتني  تمتطلب موافقة كلتاملزدئجة ركل مر اجمللس اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمدي ئاالجتممعي ئمنظمة األغمية ئارزراعة 
اريت حتكم اجمللس ارتنفيمي رربنممج األغمية  ئاألنظمةارتشأأأأأأأأأميعيتني على  ية تعديالت موضأأأأأأأأأوعية رلقواعد 

 ارعمملي يف سيمق إعطمء االجتممع املشرتك رلمجمرس سلطة إصدار  مارات  

 مم يلي: يضم إ  رميس بمنممج األغمية ارعمملي  شمر ئ  - 55

رية االجتممعمت ئاإحمطمت املشأأأأأأأأأرتكة رلمجمرس فكمة جيدة، ميكر  ن تكون ثيمدة ئت ) ( 
إال  ن  عضأأأأأأأأأأمء اجمللس ارتنفيمي رربنممج األغمية ارعمملي ئاجهوا صأأأأأأأأأأعوبمت بمرغة يف احلضأأأأأأأأأأور نظمًا رلبعد 
اجلغمايف، ئرمرك، مر املهم  ن يتلقى اجمللس ارتنفيمي رربنممج األغمية ارعمملي ملخصأأأأأأأأأمت تفصأأأأأأأأأيلية هلمو 

 شرتكة االجتممعمت امل

سأأو  يسأأتمم بمنممج األغمية ارعمملي يف تنفيم مممرسأأته احلمرية املتف  عليهم بإجماء ثيمرة  )ب( 
ميدانية مشأأرتكة ئاحدة ئثيمرة فمدية ئاحدة سأأنويًم؛ رمرك فإن  مو املسأأ رة مل متثل مشأأكلة بمرنسأأبة رربنممج 

 األغمية ارعمملي 

ممج األغأأميأأة ارعأأمملي رأأديأأه بأأمرفعأأل عمليأأة ئبأأمملثأأل، فأأإن مكتأأب اجمللس ارتنفيأأمي رربنأأ )ج( 
رلتسأأأأأأأأليم ئارتسأأأأأأأألُّم بني املكتب املنتهية ئاليته ئاملكتب ارقمد ، ئرمرك فإن  مو املسأأأأأأأأ رة مل مُتثشل مشأأأأأأأأكلة 

 بمرنسبة رربنممج األغمية ارعمملي  

مأأة ئاحلأأد مر  دئار ارتحأأدُّث  )د(  قأأدَّ
ُ
ميكر  ن يؤدي حتأأديأأد حأأد   صأأأأأأأأأأأأأأأى رطول اروقأأمم  امل

سأأأأبة رألعضأأأأمء األسأأأأمسأأأأيني يف ئكمالت األمم املتحدة خالل االجتممع املشأأأأرتك رلمجمرس إ  ضأأأأممن بمرن
 املزيد مر ارفعمرية ئاركفمءة  

اجلنسأأأأأأأيمن ئارتحمش اجلنسأأأأأأأي مثمالً جيًدا رقضأأأأأأأية  نتهمكميكر  ن ميثل االسأأأأأأأتغالل ئاال ) أ( 
 ستقبلية؛جممعة رلمقمرنة ئتبمدل املعلوممت خالل االجتممعمت املشرتكة امل

فرتات ئاليتهم املزيد  متديدانتخمبمت  عضأأأأأأأأأأأمء املكتب ئ املتعلقة بتقدمي فكمر األتطلب ت )ئ( 
 مر املنم شمت ئارتقييم احلمر جلميع ارتداعيمت املتو عة؛
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 ي د  عضأمء اجمللس ارتنفيمي رربنممج األغمية ارعمملي  د  حتسأني ارتواثن بني اجلنسأني  )ث( 
 سواء داخل اجمللس ارتنفيمي  ئ املكتب، ئركنهم اعتربئا  ما  ممًا صعب ارتحقي  ئارتواثن اجلغمايف، 

 
 تقارب وجهات النظر -الخالصة   

خل ص رؤسأأأأأأأمء جممرس بمنممج األمم املتحدة اإمنممي ئصأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأكمن ئمكتب  - 56
اء، اجملمالت اريت كمن فيهم تقمرب األمم املتحدة خلدممت املشأأأأأأمريع ارمير تم سأأأأأأوا اجللسأأأأأأة خالل فرتة ارغد

ئاضأأأأأح يف املنم شأأأأأمت بني كل  مر جمموعمت ارعمل األربع، اريت تشأأأأأك ل جو م ارقضأأأأأميم املشأأأأأرتكة املتعلقة 
 ب سمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية  

 روحظ تقمرب ئجهمت ارنظم يف اجملمالت ارتمرية: - 57

كتب متمحة رقطمع  ئسأأأأأأأأأأأأأع مر جملس ئكل ماملتصأأأأأأأأأأأأألة بكل جعل اروقمم   - املكمتب ) ( 
 ارقم اء، كوسيلة رتعزيز املزيد مر ارشفمفية فيمم يتعل  بعمل اجمللس؛

تعزيز درجة  على مر ارشأأأأأأأأفمفية يف اجتممعمت املكتب ئاجمللس، ئحتديد  - اجللسأأأأأأأأمت )ب( 
 طمق جديدة ئمبتكمة إحمطة  عضمء اجملموعمت اإ ليمية بإجماءات املكتب؛ 

تشأأأجيع مشأأأمركة املنظممت غري احلكومية ئمنظممت اجملتمع املدين ئارقطمع  - املشأأأمركة )ج( 
 اخلمص يف االجتممعمت املشرتكة رلمجمرس يف املستقبل 

احلد مر عدد ارزيمرات امليدانية: ثيمرة ميدانية مشأأرتكة ئاحدة ئثيمرة  - ارزيمرات امليدانية )د( 
ركة يف ارزيمرات امليدانية؛ ئحتقي  تواثن  فضأأأل بني منفمدة ئاحدة رلمجلس؛ ئتعزيز مسأأأتوى  على مر املشأأأم
 املشمركة رفيعة املستوى ئاملشمركة على مستوى اخلرباء 

االسأأأأأتفمدة مر االجتممع املشأأأأأرتَك رلمجمرس  - االجتممع املشأأأأأرتَك رلمجمرس ارتنفيمية ) أ( 
مر بني  مور  رس، مبم يف ذرك، ارتنفيمية بمعتبمرو فمصأأة ملنم شأأة ارقضأأميم ذات اال تمم  املشأأرتك جلميع اجملم

 ؛االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية( حمرة تنفيم ارفصأأأأأأأأأأأأأأأل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتَك مر كل خطة مر اخلط  1، ارتقمريم بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن ) خمى
 نتهمك( االسأأأأأأأأأأتغالل ئاال4) ارشأأأأأأأأأأؤئن اجلنسأأأأأأأأأأمنية( اسأأأأأأأأأأرتاتيجية 3( ارم مبة املمرية ئارتقييم األخال ي؛ )2)

 اجلنسيمن ئارتحمش اجلنسي 

ميس  ن  مو ارقضأأأأأأميم اريت تشأأأأأأهد تقمربًم يف ئجهمت ارنظم ميكر  ن تشأأأأأأكل ئيف اخلتم ، ذكم ارم  - 58
م خلميطة طمي  إصأأدار ارتوصأأيمت اريت  د  إ  حتسأأني  سأأمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية  ئسأأوَ    سأأمسأأً
جيمي تعميم ملخص منم شأأأأمت االجتممع املشأأأأرتك رلمجمرس بشأأأأ ن  سأأأأمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية على 

ارتنفيمية ئ ممنمت كل منهم، رتنسأأي  املزيد مر املنم شأأمت، بغية تعزيز تنفيم ئالية االسأأتعما  مجيع اجملمرس 
مر كل  ربع سنوات رسيمسة األنشطة ارتنفيمية اريت تضطلع هبم منظومة األمم املتحدة   جيميارشممل ارمي 
ًهم ارشأأأأأأأكم إ  اروفود بشأأأأأأأ ن  سأأأأأأأمريب عمل اجملمرس ارتنفيمية  ئاختتم ارمميس االجتممع موج جل ارتنمية 

 ملشمركتهم ارفع مرة ئمنم شم م ارثمية 
 



E/2018/35 
 

 

137/140 19-02884 

 

  بين المسنننناواة عدم يشننننمل بما بينها، مافيو  البلدا  داخل التفاوت أوجه على التغّلب -جيم  
  األفقر السنن انية الفئات إلى الوصننول - الُمسننتدامة التنمية أهدا  لتحقيق الجنسننين،
 أوال   واألضعف

رح ب رميس اجمللس ارتنفيمي رربنممج األغمية ارعمملي، ارمي تم  س اجللسأأأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأأممية، بمؤسأأأأأأأأأأمء  - 59
اجملمرس ارتنفيمية اآلخمير، ئبمألعضأأأأمء األسأأأأمسأأأأيني اآلخمير مر منظممت األمم املتحدة ارسأأأأ  األخمى، 

ارتحديمت يف ُمعمجلة ئاملتحدقني ارضأأيو ، ئ عضأأمء اجملمرس ارتنفيمية يف املنم شأأة ارتفمعلية بشأأ ن ارفمص ئ 
عمجلتهم  

ُ
  ئجه انعدا  املسمئاة مر  جل حتقي  األ دا  ئحتديد اخلطوات احلممسة املطلوبة مل

  قمت يف كد املديم ارتنفيمي رصأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأكمن على  ن  ئجه انعدا  املسأأأأأأمئاة ئ  - 60
  ارتقأأأد  االجتمأأأمعي اجملتمعأأأمت ئحممأأأ  األشأأأأأأأأأأأأأأأخأأأمص مر ارفمص ئ ئ فأأأ  ممأأأمرسأأأأأأأأأأأأأأأأأة احلقوق ئعط لأأأ

حمث، فإن  ئجه انعدا  املسأأأمئاة يف ارثمئة ئاردخل ال تزال مسأأأتممة 
ُ
ئاال تصأأأمدي  ئعلى ارمغم مر ارتقد   امل

  ئعلى ارمغم  لة  ليلةسأأأأأأواء بني اربلدان  ئ داخلهم، ئال تزال ارثمئة ارعمملية ترتكز بصأأأأأأورة متزايدة يف  يدي 
ارمير يعيشون يف فقم  ُمد ع، إال  هنم مل تنخفض يف اربلدان األشد اإمجمرية رألشخمص  ارنسبةمر تماجع 

فقمًا نظمًا رلنمو ارسأأأأأأك مين يف املقم  األئل، حيث مل تسأأأأأأتِفد  عداد كبرية مر اربشأأأأأأم مر ارتطورات ارعمملية  
ُهمَّشأأة، ئخبمصأأة ارنسأأمء ئارفتيمت، تعترب ئ 

ه انعدا  املما قمت، األشأأد تضأأمرًا مر  ئج مبر فيهراجملموعمت امل
يف  2030عم  ر خطة ارتنمية املسأأأتدامةيشأأأرتك بمنممج عمل املؤمتم اردئيل رلسأأأكمن ئارتنمية مع ئ املسأأأمئاة  

هنجهمم إثاء ارطبيعة املتعددة األبعمد النعدا  املسأأأأأأأأأأمئاة، اريت يتطلب ارتعممل معهم بفع مرية جهوًدا منسأأأأأأأأأأقة 
تعمُّ  على  كثم ارفئمت  ميًشم ئتعمًضم رلخطم ئضممن ملنظومة األمم املتحدة ب سم م  ئمر املهم رلغمية ار

ُحسَّنة يف تصنيم االحتيمجمت ئ ئجه انعدا  املسمئاة  ئتسمعدعد  ختلفهم عر ارمكب  
بيمنمت ارُسك من امل

مر شأأأأأأأأ هنم ارتصأأأأأأأأدي ملختلم ارعوام  ارسأأأأأأأألبية  ن ئسأأأأأأأأيلة عممة إخضأأأأأأأأمع ارقمدة رلمسأأأأأأأأمءرة  كمم  توفمئ 
إ  تمسأأأأأي  انعدا  املسأأأأأمئاة ئإطمرة  مد دينمميمت  تؤديئارسأأأأأيمسأأأأأية ئارقمنونية( اريت  )االجتممعية ئارثقمفية
 ارسلطة غري املتكمفئة 

 ن  ئجه انعدا  املسأأأأأأأأأأأأمئاة بئكم رت املديمة ارتنفيمية هليئة األمم املتحدة رلمم ة  ما ارتقييم، ممكشمًة  - 61
على  تؤقماألشأأأأأأأأخمص اجتممعًيم، ئ  تعم ل تقد ، ئ بعضأأأأأأأأممتقمطعة ئمسأأأأأأأأتممة داخل اربلدان ئبني بعضأأأأأأأأهم 

حواجز  مم  إعممل  تنشأأىءارعنم ئ  تؤججاألنظمة اردميقماطية، ئ  تشأأوواجملتمعمت احمللية ا تصأأمديًم ئبيئًيم، ئ 
فتيمت األسم املعيشية األكثم فقمًا  كثم عمضة رلخطم مر فتيمت األسم املعيشية األكثم ئ حقوق اإنسمن  

تتعمئن هيئة األمم املتحدة رلمم ة فعدا  املسأأأأأمئاة  مو ريسأأأأأ  حتمية  ئ ال رجعة فيهم  قماًء  ئركر   ئجه ان
عر كثب مع مجيع  صأأأأأأأأأأأأحمب املصأأأأأأأأأأأألحة، مبم يف ذرك منظممت منظومة األمم املتحدة اإمنممية، إدخمل 

 يئة األمم املتحدة رلمم ة ئئضأأأأأع    إحداث ارتغيريتغيريات يف املؤسأأأأأسأأأأأمت ئارسأأأأأيمسأأأأأمت ئاملممرسأأأأأمت 
ُهم شأأأأأأأأأأمت، مبم يف ذرك ضأأأأأأأأأأمر ارسأأأأأأأأأأكمن ارالجئني، ملعمجلة 

نظمًمم رلمقمييس رتحديد ئضأأأأأأأأأأع ارنسأأأأأأأأأأمء امل
ارصدممت اربدنية ئارنفسية ئتوفري خدممت ارصحة اجلنسية ئاإجنمبية ئارمعمية ارصحية ئتلقي دعم احلممية 

صأأبحوا مشأأمركني فمعلني تضأأمَّر جزء مر  مو اجلهود حشأأد ارمجمل ئارفتيمن ركي يئيارقمنونية   ةئاملسأأمعد
 يف جُممهبة  مو ارتحديمت 

 دارت رميسأأأة شأأأعبة ارسأأأكمن ئارتنمية بصأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأكمن، املنم شأأأة ارتفمعلية مع ئ  - 62
على املوضأأأأأأأأأأأأأأأوعمت ارتمرية فيمم يتعل  بمرتفمعل بني خمتلم  نواع انعدا   ةقالقة متحدقني ضأأأأأأأأأأأأأأأيو ، ممكشز 
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ملسأأأأأأأأأأمئاة اال تصأأأأأأأأأأمدية ارُكليَّة بني اربلدان؛ )ب( املعميري االجتممعية ارتمييزية؛ املسأأأأأأأأأأمئاة: ) (  ئجه انعدا  ا
عمأل األمم املتحأدة يف  مميكأم ارالتينيأة رلتصأأأأأأأأأأأأأأأأدي ألئجه انعأدا  املسأأأأأأأأأأأأأأأأمئاة  أمو  ئئجهأ  قالث  )ج(

تحدقني ارضيو  ارثالقة، ممكزًة على املوضوعمت ارتمرية: جمموعمت
ُ
 مر األسئلة إ  امل

حقوق اإنسأأأأأأمن؛ ئدئر األمم املتحدة ئاألقم  إعمملق  ئجه انعدا  املسأأأأأأمئاة كيم تعو  ) ( 
 على عد  املسمئاة بني اجلنسني؛

كيم تؤدي معأأمجلأة املعأأميري االجتمأأمعيأأة ارتمييزيأة إ  خفض  ئجأه انعأأدا  املسأأأأأأأأأأأأأأأأمئاة؛  )ب( 
ريت  مئثت ؛ ئمم  ي األمثلة ارنمجحة ا2030ئكيم ُتسأأأأأأأأأأأمشع املسأأأأأأأأأأأمءرة مر خفضأأأأأأأأأأأهم ئحتقي  خطة عم  
 اإنصم  ئتقدمي اخلدممت يف مواجهة  ئجه انعدا  املسمئاة 

ارتحديمت ارمميسأأأأأأأأية يف تعزيز املسأأأأأأأأمئاة يف  مميكم ارالتينية؛ ئكيم ميكر رألمم املتحدة  )ج( 
 تغيري اروضع ارما ر، مبم يف ذرك يف ضوء ئضع ارعديد مر بلدان املنطقة كبلدان متوسطة اردخل 

 ئارشأأأؤئن اجلنسأأأمنيةاملم ة شأأأؤئن األئ  مر األسأأأئلة،  ك دت  سأأأتمذة دراسأأأمت  موعةئردا على اجمل - 63
ارتدريس مبمكز ارقيمدة ارعمملية رلمم ة  ن تقييم ارسأأيمسأأمت اال تصأأمدية  عضأأمء يف جممعة رئ مث ئمديمة  يئة 

فون عر األشأأأأأأأأأأأأأأخمص يتخل “تمك”اركلي ة ارعمملية مر خالل منظور حقوق اإنسأأأأأأأأأأأأأأمن  ظهم  نه بدالً مر 
حقوق اإنسأأمن،  إعمملنظمًا ألن املوارد املمرية تعد   سأأمسأأية ئ إ  اخللم  ‘ يُدفعون’ارمكب فإهنم  صأأبحوا 

فإنه مر املهم  ن يكون  نمك تنسأأأأأي  دئيل حول ارسأأأأأيمسأأأأأمت اال تصأأأأأمدية، ئ و جممل حيتمج إ   ن تلعب 
 فيه األمم املتحدة دئرًا نشطًم  

رلبلدان اختمذ  مارات ا تصمدية عمملية دئن تتيح ارسيمسية ئاال تصمدية  رسلطةائ ضمف   مملة إن  - 64
ميكر السأأأأأأأأأأأأأتخدا  حقوق ئ دئرًا رميسأأأأأأأأأأأأأًيم   تلعبئضأأأأأأأأأأأأأع اآلخمير يف االعتبمر، ممم يعين  ن عال مت ارقوة 

اإنسأأأأأأأأأأأأمن كعممل فمث  ن يُظهم  ئجه انعدا  املسأأأأأأأأأأأأمئاة اركممنة رلنظم  اال تصأأأأأأأأأأأأمدي ارعمملي ئ ن مُيكشر مر 
ئ و  -ميم منوذج ا تصأأمدي  كثم إنصأأمفًم  ئبمملثل، فإن ارسأأيمسأأمت اال تصأأمدية اركلية متحيزة رلمجمل تصأأ

اريت تقدمهم األجم مم ميكر مالحظته مثالً يف كيفية نظم مثل  مو ارسأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأمت إ  ارمعمية غري املدفوعة 
على ارمي يمكز  10اهلد   ئمينحئتدمي  مو ارسيمسمت عد  املسمئاة بني اجلنسني   -املم ة طبًقم رلتقمريد 

عمجلة اإطمر ارتنظيمي رلتمويل ئمعمجلة  مو  اروسأأأأأأأأأأيلةتنظيم املؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأمت املمرية رألمم املتحدة اروالية ئ 
ُ
مل

 األسبمب اجلمرية النعدا  املسمئاة  

بع ارثمنية مر األسأأأأأأأأأأئلة، حتدق   سأأأأأأأأأأتمذة ارقمنون ارزاممة ردى ممكز ارقمنون ارتم ئردا على اجملموعة - 65
جلممعة جورج تمئن ئكبرية مسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأمري ارصأأأأأأأأأحة ارعمملية ئحقوق اإنسأأأأأأأأأمن عر كيفية معمنمة األشأأأأأأأأأخمص 

ارمعمية  ئجه انعدا  املسأأأأمئاة يف بسأأأأبب غري متكمفئة  معمنمةارفقريات،  ما قمتاملهمشأأأأني، مثل ارنسأأأأمء ئامل
ضأأأأمر إطمر   دا  ارتنمية  يتمثل ارنهج ارتقليدي يف معمجلة  مو املسأأأأ رةئ ارقمنونية   دممتة ئاخليارصأأأأح

 األسمة   نظيماملستدامة املتعلقة بمرصحة اجلنسية ئاإجنمبية ئت

 ئُل ئ فشأأأأأأأأأأأأأأأل بصأأأأأأأأأأأأأأأورة متكمرة يف حتقي    دافه   د  ن  ما ارنهج  تظهمارعملية  ارتجمبةئركر  - 66
اردرئس املسأأأأأأأأأأأأأأأتفمدة  و ئجود عوا ب ئخيمة غري مقصأأأأأأأأأأأأأأأودة تؤقم على حقوق األشأأأأأأأأأأأأأأأخمص حني تنظم 

عدة إ  مؤشأأأأأأأمات تغطية اخلدممت فحسأأأأأأأب،  ئ حتمئل عد  إ صأأأأأأأمء ارفئمت األكثم فقمًا عر طمي  املسأأأأأأأم
اسأأأأتهدافهم بمخلدممت، ئريس مر خالل بنمء  نظمة حتمي املسأأأأمئاة ئاحلقوق   مم اردرس ارثمين فيتمثل يف 

ويمت  ن مجيع األشأأأأأأخمص حيملون يف  مارة  نفسأأأأأأهم ارعديد مر ارسأأأأأأمديمت ارشأأأأأأخصأأأأأأية، ئحتتمج  مو اهل
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ارشأأأأأأأأخصأأأأأأأأية إ  ئضأأأأأأأأعهم يف االعتبمر عند توصأأأأأأأأيم اإجماء ارتصأأأأأأأأحيحي  ئيتمثل اردرس ارثمرث يف  ن 
، ئركنهم جيب  ن تمكز على ‘االثد مر‘، ئبشأأكل قمنوي على ‘اربقمء’بشأأكل  سأأمسأأي على  تمكزاأل دا  

 تلك ارظمئ  اريت تُنتج انعدا  املسمئاة بصورة منهجية  ‘ تغيري‘

يتحتم  ن تكون املسأأأمءرة يف مثل  مو ارظمئ  عر بنمء ارعال مت اربن مءة اريت ة إنه ئ ضأأأمف   ممل - 67
ترتكز حول االسأأأأأأتحقم مت بمرنسأأأأأأبة ألصأأأأأأحمب احلقوق ئاالرتزاممت بمرنسأأأأأأبة رلمسأأأأأأؤئرني عر االرتزاممت  

 يمس ارتمويل املخصأأأأأص يف  -ئبمغم ذرك، فإن ضأأأأأممن املسأأأأأمءرة مر خالل ارنهج املسأأأأأتخد  رأل دا  
  ئركي تكون املسأأأأأمءرة مفيدة، جيب  ن تتجمئث ذرك إ  اررتكيز  مم صأأأأأعب -ل املخمجمت ئارنواتج مقمب

على اربيمنمت اريت ال جيمي مجعهم ئحتديد األشأأأأأأأأأيمء اريت ال مُيكر  يمسأأأأأأأأأهم مبقمييس كمي ة، ئ ي  مور  ممة 
 تبمر اهليكلي  ئجيب  ن ت خم اإجماءات ارتصحيحية كل  مو اجلوانب يف االع غيريرلت

ارثمرثة مر األسأأأأأأئلة، ذكم املنسأأأأأأ  املقيم رألمم املتحدة ئاملمثل املقيم رربنممج  اجملموعةئيف إجمبته  - 68
األمم املتحدة اإمنممي ئاملمثل املقيم رصأأأأأأأأأأأأأأأندئق األمم املتحدة رلسأأأأأأأأأأأأأأأكمن يف إكوادئر  نه على ارمغم مر 

ملسأأأأأأأأأأأأأأأأمئاة، ممأم يؤقم على  ربع ا اريت تنعأد  فيهأم ارتقأد  احملمث فأإن  مميكأم ارالتينيأة تظأل  كثم منأمط  ارعأممل
جمموعمت بوجه خمص: ) ( ارشأأأأأأأأأعوب األصأأأأأأأأألية؛ )ب( ارسأأأأأأأأأكمن مر األصأأأأأأأأأول األفميقية؛ )ج( ارنسأأأأأأأأأمء 

يتمثل ارتحدي األئل يف إجيمد طمق خلفض انعدا  املسمئاة بصورة مستدامة  ئ اإعم ة   ئذئ  ارميفيمت؛ )د(
 ينطوي ئجه انعدا  املسمئاة ميثل  ضية سيمسية تتطلب إرادة سيمسية  ئ  م م ارتحدي ارثمين فهو  ن ُمعمجلة 

ارمي يتمحور حول اهليمكل اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمدية يف املنطقة، اريت تعتمد على ارصأأأأأأأأأأأأأأأنمعمت  -ارتحدي ارثمرث 
املوارد اريت  ن : ) ( مفمر تني اقنتني  معلى  -االسأأأأأأتخماجية ئعلى اسأأأأأأتخدا  ارعممرة منخفضأأأأأأة املهمرات 

ا تصأأأأمدات ارشأأأأعوب األصأأأألية متثل يف ئ ن ؛ )ب( 2030حتقي  خطة عم  تسأأأأتعمل يف رصأأأأنمعة تورد م ا
 اروا ع منمذج رلتنمية املستدامة، على ارنقيض مر اهليمكل اال تصمدية ارسممدة  

ئ كد  ن  قم األمم املتحدة على تنمية املنطقة ال ُيالحظ غمرًبم بسبب استنمدو إ  عال ة ققة مع  - 69
، إذ يُنسأأب ارفضأأل يف ارنتممج اإجيمبية بطبيعة إسأأداء املشأأورة يف جممل ارسأأيمسأأة ارعممةاحلكومة مر خالل 

م م ر خالل تأأدخالت احلأأمل إ  احلكومأأمت  ئ أأد حققأأ  األمم املتحأأدة إسأأأأأأأأأأأأأأأهأأممأأم أأم األكثم ئضأأأأأأأأأأأأأأأوحأأً
ارسأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأمت ئمجع اربيمنمت ئتوريد املعمفة، ئمر خالل ارتصأأأأأأأأأأأأدي رلمفم يم اخلمطئة رًدا على انتهمكمت 

تنهض األمم املتحدة مبسأأؤئرية  ن تكون صأأوت مر ال صأأوت هلم ئ ن تسأأعى إ  املزيد ئ حقوق اإنسأأمن  
 مر ارشمول، مبم يف ذرك بني موظفيهم  نفسهم 

مرس ارتنفيمية األربعة ئاملوظفون ارمميسأأأأأأأيون ملنظممت األمم املتحدة ارسأأأأأأأ  شأأأأأأأمرك رؤسأأأأأأأمء اجملئ  - 70
ئ عضأأأأأمء اجملمرس ارتنفيمية بنشأأأأأما يف املنم شأأأأأة على مدار اجللسأأأأأة ئ دموا عدًدا مر ارتعليقمت على كيفية 
 عمل منظومة األمم املتحدة اإمنممية بصأأأأأأأأورة مشأأأأأأأأرتكة رلتغلب على  ئجه انعدا  املسأأأأأأأأمئاة مر  جل حتقي 

 األ دا ، ئال سي مم احلمجة إ :

، متخلًفم   ل اربلدان منواسأأأأأأأأأأأد ارفجوة بني اربلدان، حىت ال ُيرتَك بلٌد ئاحٌد، ئخبمصأأأأأأأأأأأة  ) ( 
 ارمكب؛ عر

ارسأأأأأأعي إ  إبما  شأأأأأأماكمت ئاتبمع هُنُج متعددة األبعمد تعتمد على اربيمنمت ئاملعلوممت  )ب( 
ُصن فة مر  جل استهدا  ارفئمت األكثم  

 ميًشم امل
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ارتوسأأأأأع يف ارربامج اريت تتعممل مع ارقضأأأأأمء على ارقطمع غري ارممسي، ارمي تعتمد عليه  )ج( 
ُهم شة 

 سبل عيش كثري مر ارفئمت ارسكمنية امل

عمجلة انعدا  املسمئاة بني اجلنسني  )د( 
ُ
استكشم  ارشماكمت بني ارقطمعني ارعم  ئاخلمص مل

 األسمة تنظيم يف جمميل  ارصحة اجلنسية ئاإجنمبية ئ  ت اجلنسمنيةرالعتبمرااهليمكل غري املماعية  تفكيكئ 

ُصأأأأأأن فة ركشأأأأأأم  ثمة ملكية األصأأأأأأول )اريت  )ه( 
عدد  يف إطمر م ميلكاسأأأأأأتخدا  اربيمنمت امل

 حمدئد مر األشخمص معظم  صول ارعممل( ئإنشمء نظم  ا تصمدي  كثم إنصمفًم؛

يزنة )ئ( 
َ
، ئ ديد اجلنسأأأمنيةالعتبمرات رئارسأأأيمسأأأمت اال تصأأأمدية املماعية  ضأأأممن ارتمويل ئامل

 ؛األجمغري مدفوع املم ة اهليمكل االجتممعية ملعمجلة مس رة عمل 

حل ارسأأأعي ألن يشأأأمل ارتثقيم اجلنسأأأي ارشأأأممل ارمجمل ئارفتيمن املما قني كجزء مر  )ث( 
 جلنسيني ا االنتهمكانعدا  املسمئاة بني اجلنسني ئاالستغالل ئ  مشكلة

اررتكيز على ارشأأأأأأأأبمب ئارنممء يف ممحلة ارطفورة املبكمة ئخبمصأأأأأأأأة يف  فميقيم، مر خالل  ) ( 
ُصن فة ئارتكنوروجيم ئارمئايمت ارشخصية رلوصول إ  ارفئمت األشد  ميًشم 

 اربيمنمت امل

ثل اربلدان ارصأأأأأأأأنمعية غري مسأأأأأأأأتدامة ئال ميكنهم  ن مت يفاإ مار ب ن  منما االسأأأأأأأأتهالك  )ا( 
 منوذًجم حيتمى رلتنمية املستدامة 

ئيف اخلتم ، ذكم نممب املديم ارتنفيمي رربنممج األغمية ارعمملي  ن األمثلة اريت ُعمضأأأأأأأأأأأأأأأأ   قنمء  - 71
 جبالء  ن األمم املتحدة تكون  كثم ت قريًا حني تعمل املنظممت مًعم   توضحاجللسة 

ملتحدة رلمم ة ارشأأأأأأأأأأأأأأأكم رلوفود ئملنظممت األمم ئج ه  رميسأأأأأأأأأأأأأأأة اجمللس ارتنفيمي هليئة األمم ائ  - 72
م رلنقما ارمميسأأية،  رق  ارضأأوء  املتحدة ارسأأ  على مشأأمركتهم يف االجتممع املشأأرتك رلمجمرس  ئتلخيصأأً
على احلمجة إ : ) ( ُمعمجلة ارطبيعة املتعددة األبعمد ألئجه انعدا  املسأأأأأأأأأأأأأأأمئاة، اريت تتقمطع داخل اربلدان 

األبعمد رلتصأأأدي ألئجه انعدا  املسأأأمئاة متعددة اجلوانب؛  ةي إجيمد حلول متعددبينهم؛ )ب( ارسأأأعفيمم ئ 
؛ )د( معمجلة األسأأأأأبمب اجلمرية رلفقم ئانعدا  املسأأأأأمئاة؛ )د( االخنماا يف يكون حمورو ارنمس)ج( اتبمع هنج 

شأأأماكمت اسأأأرتاتيجية مع خمتلم  صأأأحمب املصأأألحة؛ )ه( ضأأأممن املسأأأمءرة ئارشأأأمول بني مجيع  صأأأحمب 
املصألحة؛ )ئ( ارسأعي إ  مزيد مر حشأد املوارد  ئشأدَّدت على  ن اردئل األعضأمء ارتزم  يف خطة عم  

قًة يف  2030 مبعمجلة  ئجه انعدا  املسأأأأأأأأأأأأأأأمئاة، ممم يتطلب  ن تكون منظومة األمم املتحدة اإمنممية ُمنسأأأأأأأأأأأأأأأَّ
إصأأأأأال  األمم  ئرر يكون  اجلنسأأأأأمنيةاالعتبمرات اهليمكل ئارسأأأأأيمسأأأأأمت اريت ال تماعي  تفككامليدان ركي 

 األكثم  ميًشم ارفئمت إذا  حدث فم ًم يف حيمة ارنمس، ئخبمصة ارفقماء ئ  املتحدة جمديًم إال
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