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 املسائل التنظيمية -أوال  
عقد اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان     - 1

مبقـر األمـم املتحـدة يف     2016ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املشـاريع دورتـه السـنوية لعـام      
 .  2016حزيران/يونيه  10إىل  6نيويورك، يف الفترة من 

 2016لعمــل لدورتــه الســنوية لعــام وأقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة ا - 2
(DP/2016/L.2 واعتمد تقرير الدورة العادية األوىل لعام )2016 (DP/2016/7.) 
يف الوثيقـة   2015سنوية لعـام  وترد القرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف الدورة ال - 3
(DP/2016/19 وهي متاحة على )املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي  . 
علــى اجلــدول الــزميل التــات للــدورات   2016/15س التنفيــذي يف قــرار  ووافــا اجمللــ - 4

 :2016املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام 
 2016أيلول/سبتمرب  9إىل  6: 2016الدورة العادية الثانية لعام  

  
 اجلزء اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ملديرة الربنامجبيان مديرة الربنامج والتقرير السنوي  -ثانيا  
أمـام اجمللـس التنفيـذي )متـاى علـى       فتتـاحي سلطت مديرة الربنامج الضوء يف بياهنـا اال  - 5

املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي( على التطورات اهلامة اليت شهدها الربنـامج يف مسـتهل عـام    
التــزام ، ومــن أبراهــا مشــارمته يف مــؤ ر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين وتوقيعــه علــى  2016

وأشـارت إىل أن   “إحلـاق اجلميـع بالرمـب   ”أال وهـو   2030بالعمل حتقيقا هلدف خطـة عـام   
ــال يف عــام   ــامج ن ــر منظمــات العــا  املقدمــة     2016الربن ــار  أمث ــاين، التقــدير باعتب ، للعــام الث

واسـتعرا    2015للمعونة شفافية. وعرضت يف سياق بياهنـا التقريـر السـنوي املتكامـل لعـام      
ــرة    منتصــا املــ ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للفت  2017-2014دة للخطــة االســتراتيجية لربن

(DP/2016/9 .)واملرفقات 
ــة       - 6 ــدة للخطـ ــا املـ ــتعرا  منتصـ ــملن اسـ ــا بـ ــس علمـ ــامج اجمللـ ــديرة الربنـ ــت مـ وأحاطـ

حـرا تقـدما مشـهودا خـالل العـام       أظهـر أن الربنـامج أ   2017-2014االستراتيجية للفتـرة  
األول  يف تنفيذ اخلطة وقالت إن الربنامج بات أمثر صالبة وانفتاحا وشفافية وأفضـل تنظيمـا   
نتيجة لعملية إعادة اهليكلة حيث إنه يباشر عملياته بتكلفة أقل مـع ايـادة املـوظف  واخلـدمات     

بـع سـبال أفضـل يف الرصـد والتقيـيم.      يف املناطا ويطبـا يف املشـاريع والـربامج معـايل أعلـى ويت     

http://undocs.org/ar/DP/2016/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/7
http://undocs.org/ar/DP/2016/19
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/decisions_of_theboard/
http://undocs.org/ar/DP/2016/9
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. وأضـافت قائلـة   2030وخلص االستعرا  إىل أن اخلطة االستراتيجية متسقة مع خطـة عـام   
إنه يلزم مع ذلك إيالء مزيد من العناية ملسـمللة فهـم الصـلة بـ  املـوارد والنتـائج بشـكل أفضـل         

رأة مزيـد مـن األدوار الـيت    والعمل انطالقـا اـا حتقـا مـن إتـااات علـى مفالـة أن ي سـند إىل املـ         
 كنها من إحداث تغيل. وأفادت بـملن اسـتعرا  منتصـا املـدة للعنصـر املؤسسـي يف امليزانيـة        

أظهر تقدما ال يستهان به صوب حتقيا األهداف على الـرمم   2017-2014املتكاملة للفترة 
  مـان لـه أثـر     من اخنفا  املسامهات يف املوارد العادية )األساسية(. ورمم أن ذلـك االخنفـا  

ــادات األساســية        ــملم  االعتم ــائي يف ت ــامج اإلمن ــااي واملؤسســي، تــج الربن يف العنصــرين الربن
للــربامج القطريــة وأنشــطة التنســيا علــى صــعيد األمــم املتحــدة واملكتــب املعــيل بتقريــر التنميــة   

نـامج علـى   البشرية ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما ب  بلدان اجلنوب. وشددت مديرة الرب
 أن ايادة املوارد األساسية أمر يعد من أولويات الربنامج العليا.  

وتطرقت مديرة الربنامج إىل الدعم الذي يقدمـه الربنـامج اإلمنـائي يف سـياق األامـات       - 7
ــة الســورية      ــة العربي ــا الوســطى واجلمهوري ــة أفريقي و الكــوارث يف األردن وإمــوادور ويهوري

والعراق ولبنان وليبيا واليمن وإىل استجابته فيما يتصـل بتخفيـا   وجنوب السودان والصومال 
آثــار ظــاهرة النينيــو املناخيــة وأمــدت اــددا التــزام الربنــامج اإلمنــائي باستضــافة مكتــب األمــم   
ــع        ــذا جلمي ــه جــار اختــاذ خطــوات تنفي ــوب وأمــدت أن ــدان اجلن املتحــدة للتعــاون فيمــا بــ  بل

حلسابات. وأضـافت قائلـة إن سياسـة التقيـيم املنقحـة      التوصيات الصادرة مؤخرا عن مراجعي ا
من شملهنا أن تعـزا باملثـل جـودة التقييمـات      2016املقرر تقدميها يف الدورة العادية الثانية لعام 

وجــدواها وســوف تتضــمن هــدفا يتعلــا بتمويــل وظيفــة التقيــيم. وفيمــا يتعلــا بتــوت الربنــامج  
يـب بالـدول األعضـاء أن تـدعم الربنـامج اإلمنـائي يف       اإلمنائي امام أنشطة التنسيا، قالت إهنا هت

إدارتــه لنظــام املنســا املقــيم يف ســياق اســتعرا  السياســات الشــامل الــذي  ــري مــل أربــع      
وأن تكفـل التمويـل الـالام مبـا ميكـن النظـام آنـا         2016سنوات والذي حي  موعد  يف عام 

 الذمر من أداء واليته.
امج اإلمنـائي منـوب بـه دور رئيسـي يف مفالـة سـريان أثـر        وأمد أعضاء اجمللس أن الربن - 8

. وأعربــت الوفــود عــن مبطتــها ملواءمــة اخلطــة  2030التنميــة، ال ســيما يف ســياق خطــة عــام  
االستراتيجية مع اخلطة آنفة الذمر وأهداف التنميـة املسـتدامة واالسـتعرا  الـذي  ـري مـل       

لتسريع ودعم السياسات الذي تتبعه اموعـة  أربع سنوات. وأبدت تملييدًا قويًا لنهج التعميم وا
قدما وتعزيز الـدور الريـادي للربنـامج اإلمنـائي      2030األمم املتحدة اإلمنائية يف دفع خطة عام 

 يف ذلك اجملال.  
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وأعرب أعضاء اجمللس عن سرورهم بالتقرير عن التقـدم احملـرا يف اسـتعرا  منتصـا      - 9
جل ترسيخ دعـائم نظـام إبـالو قـوي وإدارة فعالـة قائمـة       املدة وأثنوا على اجلهود املبذولة من أ

على النتائج ورحبوا مبا جتلى يف االستعرا  من دالئل علـى أن الربنـامج اإلمنـائي يف سـبيله إىل     
حتقيا معظم األهداف املندرجة يف إطار النـواتج املنشـودة. ونوهـوا بالتحسـينات اهليكليـة الـيت       

ملنظمـة مبرمزهـا مـملمثر منظمـات العـا  املقدمـة للمعونـة        أفضت إىل التقدم احملـرا وباحتفـاا ا  
شـفافية. وأشـاروا إىل أن أوجـه النجـاى تلـك تبعـث علـى السـرور، ال سـيما أهنـا تـمل  يف ظـل             

 حالة من عدم اليق  االقتصادي وأخطار هتدد البيئة وأامات طال أمدها.  
ــو     - 10 ــه الق ــائي ألدائ ــامج اإلمن ــى الربن ــدول األعضــاء عل ــت ال ــا بشــؤون  وأثن ي فيمــا يتعل

أهنــا وجهــت االهتمــام يف الوقــت نفســه إىل أوجــه قصــور فيمــا  ــص األهــداف      اجلنســ  إال
ــة وبتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ومبؤشــرات       ــة االجتماعي ــتمك  املــرأة وباحلماي املتعلقــة ب

املرونــة  املســاواة بــ  اجلنســ . وقالــت إهنــا تتوقــع مــن الربنــامج اإلمنــائي أن يبــدي مزيــدا مــن  
والشفافية باختاذ خطوات عملية لتحس  أداء املوارد البشرية وأساليب حتليل الربامج وتنفيـذها  
وأدوات الرصد والتقييم وإدارة املخاطر وفر  مزيد مـن الضـوابا املشـددة وتـدعيم عمليـات      
الضمان. وشجعت الربنامج اإلمنائي علـى السـعي إىل وضـع ترتيبـات مشـترمة مـع مؤسسـات        

م املتحدة يف ااالت املشتريات واملوارد البشرية واإلدارة املاليـة. وأثنـت علـى الربنـامج ملـا      األم
تتســم بــه وظيفــة الرقابــة لديــه مــن قــوة إال أهنــا دعــت يف الوقــت نفســه إىل اســتعرا  وظــيفيت  
ــدًا مــن        ــا يكفــل مزي ــوارد مب ــائج وامل ــيم وأدواهتمــا املتصــلة باإلطــار املتكامــل للنت الرصــد والتقي

 صداقية واملساءلة.  امل
ويف معر  اإلشـادة بملنشـطة املنظمـة يف حـاالت األامـات واإلنعـار املبكـر، أمـدت          - 11

الوفود ضرورة أن يظل القضاء على الفقر حجر الزاوية يف واليـة الربنـامج مبـا يشـمل مسـاعدة      
املسـؤولية   البلدان على التخفيا من أثر تغل املناخ. وقالت إن من املهم بشدة أن ي حتـرم مبـدأ  

الوطنية واألولويات احملددة على الصـعيد الـوطيل بـاملواااة مـع جهـود الربنـامج اإلمنـائي الراميـة         
إىل تعزيز التعاون فيما ب  بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون مع القطـا  اخلـاص، مـن خـالل     

األمـم املتحـدة   خطة الربنامج االستراتيجية للتعاون فيما ب  بلدان اجلنوب وباستضـافة مكتـب   
للتعاون فيما ب  بلدان اجلنـوب. ووجهـت الوفـود االهتمـام إىل االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان        
الصغلة والدول اجلزرية الصغلة النامية اليت انتقل العديد منها إىل فئة البلدان املتوسطة الـدخل  

بشـملن تغـل املنـاخ     باالتفاقـات املربمـة مـؤخرا    2030واليت بالنسبة هلا يـرتبا تـاى خطـة عـام     
)بــاريس( واحلــد مــن أخطــار الكــوارث )ســنداي( والــدول اجلزريــة الصــغلة الناميــة )ســاموا(.  
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وشددت على أمهية تعزيز الربامج اإلقليميـة الـيت تنـهل علـى شـرامات قويـة ويؤمـل أال ينـال         
 نقص التمويل منها.  

ان بـ  املـوارد األساسـية    وأعربت الوفود عموما عن قلقها املسـتمر إااء اخـتالل التـوا    - 12
ومل األساسية. وشددت علـى أمهيـة تـوافر  ويـل مضـمون يتسـم باملرونـة وجيـد النوعيـة مـن           
أجــل حتقيــا اخلطــة االســتراتيجية الطموحــة وشــجعت الربنــامج اإلمنــائي علــى مواصــلة تنويــع    

التمويـل.   قاعدته التمويلية وتعديل النموذج الذي يتبعـه يف أسـاليب العمـل مبـا يكفـل اسـتدامة      
ودعت الربنامج إىل حتس  هنـج اسـترداد التكـاليا وحثـت الشـرماء علـى الوفـاء بااللتزامـات         

التمويـل اجلديـدة ولكنـها أمـدت أن تلـك       بنوافـذ املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسيـة. ورحبـت   
دي قلـا  النوافذ لن تصحج اختالل التواان ب  املـوارد األساسـية واملـوارد مـل األساسـية. وأ بـ      

إااء خفـــل التمويـــل األساســـي املقـــدم إىل البلـــدان املتوســـطة الـــدخل. ود عـــي الربنـــامج إىل   
اسـتجالء أوجــه عــدم املسـاواة والتفــاوت الراســخة يف البلــدان املتوسـطة الــدخل والــيت تتطلــب    

 حضورا مستمرا للربنامج اإلمنائي.  
ــامج لنظــام املنســق      - 13 ــس بشــدة إدارة الربن ــد أعضــاء اجملل ــد أداة  وأي ــذي يع  املقــيم  ال

رئيسية يستعان هبا يف إحراا النتائج. وأبراوا أمهية الدور القيادي الذي يؤديه الربنـامج يف بنـاء   
عالقة ب  التنمية والعمل اإلنسـاين قوامهـا الـتالحم والتنسـيا يف ظـل الشـرامة مـع مؤسسـات         

 األمم املتحدة.  
مج أعضـاء اجمللـس إىل أن القضـاء علـى الفقـر      وردا على ما تقدم، طمملنت مديرة الربنا - 14

ال يزال يشكل حمور عمل الربنامج اإلمنائي. وقالت إنه إلعانة البلـدان املشـمولة بـالربامج علـى     
يلتــزم الربنــامج اإلمنــائي مبســاعدة أقــل البلــدان منــوًا والــدول اجلزريــة   2030تنفيــذ خطــة عــام 

العمل اإلنساين والتنمية والتصدي لتغل املنـاخ   الصغلة النامية، خصوصًا فيما يتعلا اجلمع ب 
وبالقيام، يف الوقت نفسه، مبعاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان املتوسطة الـدخل. وأضـافت أن   
ــيم والتســريع ودعــم السياســات وهــي           ــن اســتراتيجية التعم ــا م ــامج يباشــر عملــه انطالق الربن

ية الوطنيــة. ومضــت قائلــة إن نتــائج  االســتراتيجية الــيت تنــهل علــى الطلــب الــوطيل واملســؤول  
اســتعرا  منتصــا املــدة تبعــث علــى الســرور إال أهنــا حــذرت مــن اســتمرار تقلــص املــوارد      
األساسية وإمكانية تملثر معدالت اإلتاا مـن جـراء ذلـك رمـم اجلهـود املبذولـة لتعـديل منـوذج         

ييــع توصــيات عمــل املنظمــة. ومــررت التملميــد علــى أن الربنــامج اإلمنــائي عــاام علــى تنفيــذ 
مراجعي احلسابات اخلاصة مبكتب األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـ  بلـدان اجلنـوب والربنـامج         
اإلمنائي وأنه يلتزم بتسريع وتلة التقدم يف اات شؤون اجلنس  و ك  املرأة مبا  علـها عنصـر   
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ــ  ا       ــدل التكــافؤ ب ــى االجتــا  التصــاعدي امللحــوا يف مع ــيل. وســلطت الضــوء عل جلنســ  تغ
 املنظمة.   داخل
ــد اجمللـــس التنفيـــذي القـــرار     - 15 : اســـتعرا  منتصـــا املـــدة للخطـــة    2016/4واعتمـ

والتقريـر السـنوي ملـديرة     2017-2014االستراتيجية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للفتـرة     
 الربنامج.  

  
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة -ثالثا  

الربنـامج نتـائج اسـتعرا  منتصـا املـدة مليزانيـة الربنـامج اإلمنـائي          عر  نائب مديرة - 16
 (.  DP/2016/10) 2017-2014املتكاملة للفترة 

ورحب أعضاء اجمللس بنتائج استعرا  منتصا املـدة للميزانيـة املتكاملـة وأثنـوا علـى       - 17
نه يف خضم احلالة املالية الصعبة من محاية ما سعى اجمللس إىل محايتـه مـن   الربنامج اإلمنائي لتمك

سـيا علـى صـعيد األمـم املتحـدة. ورحبـوا       نبنود امليزانية املتعلقة بفعالية التنمية ودعم عمليـة الت 
خبفل حجم املـوارد األساسـية املخصصـة للعناصـر املؤسسـية، األمـر الـذي يرجـع الفضـل فيـه           

غيلات اهليكليـة. بيـد أهنـم أشـاروا إىل أن الربنـامج اإلمنـائي اضـطر يف ظـل         بصفة رئيسية إىل الت
ــل تعمــيم مراعــاة املنظــور        ــيص أنشــطته يف اــاالت مــن قبي ــة إىل تقل ــود امليزاني ــة بعــل بن محاي
اجلنساين. والتمست الوفود آراء اإلدارة يف مـا يتصـل بـملثر تقلـص حجـم التمويـل يف األنشـطة        

لتنميـة وطلبـت طـرى خيـارات بديلـة لتمويـل أو إعـادة تنظـيم اخلـدمات          املتعلقة بكفالة فعالية ا
 اليت اضطر الربنامج إىل تقليصها.  

وشددت الوفود على وجـوب أال تسـتخدم املـوارد األساسـية يف تغطيـة تكلفـة بـرامج         - 18
اولة من املوارد مل األساسية. وأعربـت عـن مبطتـها لتفـوق الربنـامج اإلمنـائي علـى نفسـه يف         

وى االمتثال، األمر الذي يرجع الفضل فيه إىل سياسته اجلديدة اخلاصة باسـترداد تكـاليا   مست
الدعم اإلداري العام. إال أهنا أعربت عن قلقها إااء اضطرار الربنـامج اإلمنـائي إىل اإلنفـاق مـن     

ر يفـوق  اإليرادات املتملتية من استرداد التكاليا على األنشطة املتعلقة بكفالة فعالية التنمية بقـد 
املستوى الذي مان مقررا يف األصل. وقالت إهنا تتطلع إىل استمرار املناقشات يف هـذا الصـدد   

. وحثت الربنامج على أن ينفـذ بالكامـل سياسـته اخلاصـة     2016يف الدورة العادية الثانية لعام 
انـت تـود   باسترداد التكاليا. وفيما يتعلا بامليزنة القائمة علـى النتـائج، ذمـرت الوفـود أهنـا م     

أن تتــاى هلــا معلومــات أوفــر وحتليــل أعمــا لســرد امليزانيــة. وأشــارت إىل نقــص التمويــل بعــد   
على  ويل النواتج السبعة املتوخـاة يف اـال التنميـة.     2013عام  رمم موافقة اجمللس يف عام 

 وحثت الربنامج على حتليل جتربته يف هذا الصدد.  

http://undocs.org/ar/DP/2016/10
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ة الرباعية السنوات املتعلقة بـاملوارد، فاستفسـرت عـن    وتطرقت الوفود إىل اخلطة احملدث - 19
األثر الذي ميكن أن يطال النواتج من جراء خفل ميزانيـة الربنـامج والكيفيـة الـيت سـي عدل هبـا       
الربنــامج اإلمنــائي االعتمــادات لتعــويل ذلــك اخلفــل. وطلبــت إرســاء أســا  منطقــي يــربا   

طــار املتكامــل للنتــائج واملــوارد. والحــ  ختصــيص املــوارد بــملداء الــربامج اــا يشــمل حتســ  اإل
أداـت يف   2017-2016أعضاء اجمللس أن املعلومات املتاحة بشملن امليزانيـة اإلياليـة للفتـرة    

وقالوا إهنم مانوا يفضلون عر  مل من فتر  التخطـيا مقابـل    2015-2014أرقام الفترة 
االمتثـال لرمـائز امليزانيـة     األخرى توخيـا ملزيـد مـن الوضـوى. وشـدد أحـد الوفـود علـى أمهيـة         

املتكاملـة الـثالث مـع أخــذ املـوارد املخصصـة للمكاتـب القطريــة وللتنسـيا علـى صـعيد األمــم          
املتحدة يف احلسبان. وطلبت الوفود مزيدا من التفاصيل بشملن تعديل هنـج اسـترداد التكـاليا.    

نـها بتخصـيص املـوارد    ومررت تملميد طلبها أن ت ب  املعلومات بالتفصيل، ال سيما ما يتعلـا م 
ملكتب مراجعة احلسابات والرقابة ومكتـب األخالقيـات ومكتـب التقيـيم. وقالـت الوفـود إهنـا        
ــائج       ــدعم نظــام املنســق  املقــيم  بنت ــامج يف ختصــيص االعتمــادات ل ــع أن يسترشــد الربن تتوق

وبتجــارب  2016االســتعرا  الــذي  ــري مــل أربــع ســنوات والــذي حــل موعــد  يف عــام   
 األمم املتحدة اإلمنائية املتصلة بتقاسم التكاليا.  اموعة 

وردا على ما تقدم، مرر نائب املسؤول املات األول بالربنامج اإلمنائي تملميد أن إتـاا   - 20
الربنامج فاق األهداف احملددة يف امليزانية املتكاملة اا يعزى يف جانـب مـبل منـه إىل التغـيلات     

اإلمنائي بصدد اختاذ خطـوات عمليـة لتصـحيج وضـعه املـات وذلـك       اهليكلية. وقال إن الربنامج 
خبفل تكاليا اإلدارة وايـادة الكفـاءة والفعاليـة. وفيمـا يتعلـا باسـترداد التكـاليا، ذمـر أن         

علــى طلــب  ديـد التــدابل االنتقاليـة  يــث يتســ     وإن أحلاملنظمـة أحــرات تقـدمًا ال بــمل  بـه    
بل انتهاء الدورة الربنااية الراهنة. وفيمـا يتصـل بالشـفافية،    للربنامج اختاذ مزيد من اخلطوات ق

قال إن الربنامج على استعداد لتلبية طلب اجمللس أن جتري موافاتـه مبعلومـات مبينـة بالتفصـيل.     
أما عن أهداف اإلطار املتكامل للنتائج واملـوارد وختصـيص املـوارد، فملفـاد بـملن الربنـامج أحـرا        

مقيدا يف عمله بسبب ختصيص األموال بشكل حمـدد وتقلـص حجـم     نتائج طيبة ولكنه ال يزال
 التمويل األساسي. وأضاف أن نوافذ التمويل األربع تتيج الفرصة ملزيد من املرونة.  

وأمــد مــدير مكتــب الشــؤون اإلداريــة بالربنــامج اإلمنــائي أن الربنــامج بصــدد تكييــا   - 21
املــوارد األساســية إال أن تقلــص حجــم  النمــوذج الــذي يتبعــه يف تســيل العمــل مــع الــنقص يف   

التمويل يعوقه عن التصرف يف سـياق القصـد االسـتراتيجي وحيـد مـن قدرتـه علـى التطـرق إىل         
بعـل اــاالت اخلطــة االسـتراتيجية اــا يعــزى إىل ختصــيص التمويـل ألمــرا  حمــددة. ونتيجــة    

 .  لذلك  ري الربنامج حاليا مسحا للطلب على خدماته يف السنت  الالحقت 
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تنــاول نائــب مــديرة الربنــامج مســملليت اإلدارة القائمــة علــى النتــائج واملعلومــات اجملــزأة  - 22
وذمر أن الربنامج اإلمنائي على استعداد ملد أعضاء اجمللس مبعلومات مفصلة عن مواضـيع شـ    

 من بينها األخالقيات ومراجعة احلسابات.  
: استعرا  منتصا املدة للميزانيـة املتكاملـة لربنـامج    2016/5واعتمد اجمللس القرار  - 23

 .  2017-2014األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 
  

 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -رابعًا  
ملـديرة  عر  مدير مكتب دعم الربامج والسياسات بالربنامج اإلمنائي التقرير السنوي  - 24

 (.  DP/2016/11) 2015الربنامج عن تنفيذ استراتيجية الربنامج للمساواة ب  اجلنس  يف عام 
وأعرب أعضاء اجمللس عن مبطتـهم لتقـدم الربنـامج بعـزم وطيـد علـى طريـا النـهو           - 25

سي والربنااي. ونوهوا بالنجاى احملـرا فيمـا يتصـل    باملساواة ب  اجلنس  على الصعيدين املؤس
بتمك  املرأة اقتصاديا واملشارمة يف احلياة السياسية والعنا اجلنساين وبارتفا  عدد املكاتـب  
القطرية اليت تبلغ بالنتائج احملراة يف اال املساواة بـ  اجلنسـ . وأبـدوا رضـاهم عـن األدوات      

ود الربنامج الرامية إىل حتقيا املسـاواة بـ  اجلنسـ . ورحبـوا     والترتيبات املؤسسية الداعمة جله
بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــ  اجلنســ  و كــ  املــرأة )هيئــة األمــم املتحــدة   
للمرأة( وطلبوا موافاهتم بتفاصيل خطا الربنامج لتعزيز تلك الشرامة يف ظل املبـادرة الرئيسـية   

الربنامج على توسيع نطاق التعان مع مؤسسات األمـم املتحـدة بنـاء    يف هذا املضمار. وشجعوا 
على املزايا املقارنة وطلبـوا مـن الربنـامج اإلمنـائي تقـدي تقريـر مرحلـي عـن تنفيـذ خطـة العمـل            

على نطاق املنظومة. ورحبوا بالتقدم احملـرا يف حتقيـا    بشملن املساواة ب  اجلنس  و ك  املرأة
يف القـوة العاملـة وإن شـددوا يف الوقـت نفسـه علـى ضـرورة إسـناد مزيـد          التواان ب  اجلنس  

 من األدوار القيادية للمرأة.  
ورحبت الوفود بالتحول إىل اختاذ إجراءات تصـبج النسـاء والفتيـات يف ظلـها عناصـر       - 26

تغيل، األمر الذي يستلزم إجراء حتليل ممي متعمـا وتـوفل املـالك الـوظيفي الـالام. وأعربـت       
قلقها من تملثل قيود التمويل بشكل مل متناسب يف اهليكل اجلنسـاين للربنـامج. وتسـاءلت     عن

الوفود عما إذا مان الربنامج يف سـبيله إىل حتقيـا اهلـدف احملـدد يف إطـار بنـد النفقـات املتعلقـة         
 2015بملنشطة املساواة ب  اجلنس  وذلـك يف ضـوء الزيـادة الـيت شـهدها هـذا اجملـال يف عـام         

بــت موافاهتــا بتفاصــيل اإلجــراءات الــيت يتخــذها الربنــامج لتســريع وتــلة األداء. ورحبــت   وطل
بالتحول إىل  ويل مبادرات أطول أجال هتدف إىل إحراا نتائج يف اال الشـؤون اجلنسـانية إال   
أهنا رمزت على أنه   ترد يف التقريـر أي إشـارة إىل أمهيـة إشـراك الرجـال والفتيـان يف أنشـطة        
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اة بــ  اجلنســ . وأبــدت رضــاها عــن مــا اختــذ  الربنــامج، بنــاء علــى توصــيات مكتــب   املســاو
التقييم املستقل، من إجراءات مان هلا أثرها يف أنشطة املساواة ب  اجلنسـ . وقالـت إهنـا تـود     

اجلمــع بــ   2018. وأقــرت بضــرورة أن  ــري يف عــام 2016أن يــتم إحــراا تقــدم يف عــام 
ــ    ــاواة ب ــتراتيجية املس ــملت ضــرورة تضــم        اس ــتراتيجية. ولكنــها ارت ــة االس اجلنســ  واخلط

استراتيجية املساواة ب  اجلنس  خططا وأهـدافا حمـددة تنصـب علـى التنفيـذ العملـي. ورددت       
الوفود آراء متماثلة تسلا الضوء على وجوب أن يكون النساء واألطفال عناصـر تغـيل ولـيس    

ــامج    ــوت الربن ــت بت ــات مســتفيدة ورحب ــة     اــرد فئ ــادة يف ســياق خطــة العمــل املتعلق دور القي
 باملسائل اجلنسانية وباتباعه ن هجا قطاعية شاملة.  

وردا على ما تقدم، أمد مدير مكتب دعم الربامج والسياسـات بالربنـامج اإلمنـائي أن     - 27
النهج الذي يتبعه الربنامج يف بنـاء القـدرات ينصـب علـى بنـاء قـدرات الشـرماء علـى الصـعيد          

يتصـدران أعمـال املنظمـة مقتـرن  بــاملفهوم      2030وخطـة عـام    5. وذمـر أن اهلـدف   الـوطيل 
القائل بملمهية دور النساء بوصفهن من قيادات التنميـة. وقـال إن مـن دواعـي فخـر الربنـامج أن       
ــدم يف اــال         ــة التق ــهج القطــاعي الشــامل لكفال ــة يف ســياق الن ــود املشــترمة املبذول ــود اجله يق

. وفيمــا يتعلـا بامليزانيــة الربناايــة، أفــاد بـملن الربنــامج يهــدف إىل إنفــاق   املسـاواة بــ  اجلنســ  
ــا يف ســياق         15 ــة باملســائل اجلنســانية املضــطلع هب ــى األنشــطة املتعلق ــل عل ــى األق ــة عل يف املائ

الــربامج، ال ســيما الــربامج املتصــلة مبرحلــة مــا بعــد األامــة  وذمــر أن الفريــا املعــيل بالشــؤون   
يف ما يضطلع به الربنامج اإلمنائي من بـرامج تنـدرج فيهـا الشـؤون اجلنسـانية      اجلنسانية ي شارك 

ــال إن       ــة، ق ــدة النوعي ــملدوات الرباــة اجلي ضــمن األهــداف اهلامــة أو الرئيســية. وفيمــا يتصــل ب
الضمانات االجتماعية والبيئية تشمل معايل للجـودة الغـر  منـها تعمـيم مراعـاة املسـاواة بـ         

لقطريــة. وأضــاف أن الربنــامج يلتــزم بــجحراا نتــائج أفضــل حيــث يتخــذ   اجلنســ  يف الــربامج ا
خطوات حمددة لبناء قدرته املؤسسـية يف اـال الشـؤون اجلنسـانية. وأفـاد بـملن الربنـامج يسـعى         
إىل إممال قوام املكاتب القطرية  يث تضم عنصرا قويـا معنيـا بالشـؤون اجلنسـانية. وقـال إن      

ــزم فيهــا بوجــه خــ   ــيت يل اص إجــراء حتســينات تشــمل احلــد مــن أخطــار الكــوارث    اجملــاالت ال
واإلنعـار يف مرحلــة مــا بعــد األامـة والبيئــة. وأمــد حــرص الربنـامج علــى العمــل مــع الرجــال    
ــال إن ذلــك حيــدث بالفعــل يف املكاتــب       ــا املســاواة بــ  اجلنســ  وق ــان مــن أجــل حتقي والفتي

شـدد علـى أمهيـة الشـرامات، ال سـيما      القطرية اليت تتوافر فيها القدرة االبتكارية بقدر أمرب. و
مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة   
وأمد أن الربنامج يعمل هبمة علـى ترقيـة النسـاء املنتميـات إىل البلـدان املمثلـة  ثـيال ناقصـا إىل         

 املناصب اإلدارية العليا.  
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ــدم إىل اجمللــس   - 28 ــذ اســتراتيجية     وق ــامج عــن تنفي ــديرة الربن ــر الســنوي مل ــذي التقري التنفي
 (.  DP/2016/11) 2015الربنامج للمساوة ب  اجلنس  يف عام 

  
 تقرير التنمية البشرية -خامسا  

شـاورات الـيت أجريـت    قدم مـدير مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية تقريـرا شـفويا عـن امل         - 29
 .  57/264وفقًا لقرار اجلمعية العامة  2016توطئة إلعداد تقرير التنمية البشرية لعام 

وأثــ  أعضــاء اجمللــس علــى املكتــب لتنظيمــه عمليــة التشــاور وشــدد علــى أمهيــة تقريــر  - 30
التنمية البشرية. وأمد أحد الوفود أمهية البيانات املقدمة بوصفها بيانات موضوعية قائمة علـى  
األدلــة و إمكانيــة تعميــا املشــاورات مــع الــدول األعضــاء. وطلــب وفــد آخــر تفاصــيل بشــملن   

املشاورات اإلقليمية وطلب معلومات عـن اجلـدول الـزميل للمشـاورات مـع       املرحلة اليت بلغتها
الــدول األعضــاء وعــن ســبل ومواعيــد إيصــال الــردود وتســاءل عمــا إذا مــان ســيجري طــرى   
مذمرة مفاهيمية أخرى أمثـر إسـهابا أم ال. ولفـت الوفـد االنتبـا  إىل أن حكومـة بلـد  تـرأ          

املـذمورة يف تنسـيا عمليـة إعـداد تقريـر التنميـة        اللجنة اإلحصائية وطلب إيضـاى دور اللجنـة  
البشرية ودرجة االتساق بـ  املؤشـرات املسـتعان هبـا يف التقريـر واملؤشـرات الـيت أعـدت علـى          

 الصعيد الوطيل.  
وباإلشارة إىل ما تقدم، أمد مدير مكتب تقرير التنمية البشرية أن هدف املكتـب هـو    - 31

يف التقرير واستنادها إىل األدلة بملقصى قدر اكـن وأفـاد بملنـه    مفالة موضوعية البيانات الواردة 
مانت هناك على الصعيدين الوطيل والعاملي مشامل فيمـا يتعلـا بالبيانـات وأن عمليـة حتسـ       
البيانـات ال تتوقــا. وقـال إن املكتــب عقـد العــزم علـى االســتناد إىل العمـل الــذي اضـطلع بــه       

عـ  بتسـخل ثـورة املعلومـات ألمـرا  التنميـة املسـتدامة.        فريا اخلرباء االستشاري  املستقل امل
وأضــاف أن املكتــب أوىل االعتبــار للبيانــات مــل الرمسيــة ومــا يتصــل هبــا مــن  ــوث مــن قبيــل  
البيانات اآلنية والبيانات الضخمة. وأيد الـرأي القائـل بجمكانيـة تعميـا املشـاورات مـع الـدول        

ي ي ثــري النقــار بوجــه خــاص. وأضــاف أن املكتــب األعضــاء وقــال إنــه ثبــت أن احلــوار الثنــائ
سعى إىل االسـتفادة مـن نشـر تقـارير التنميـة البشـرية اإلقليميـة يف الـدخول يف مشـاورات ويف          
الوقت نفسه ظلت املشاورات الثنائية مستمرة بشملن مسائل ش  من بينها السياسـات املبتكـرة   

ملكتب سيتشـاور مـع اجمللـس ويـوفر وثـائا      والتعاون فيما ب  بلدان اجلنوب. واختتم قائال إن ا
 تتضمن مزيدا من التفاصيل مبجرد بلورة التقرير بقدر أمرب.  

ــر       - 32 ــا باملشــاورات بشــملن تقري ــالتقرير الشــفوي املتعل ــذي علمــا ب وأحــاب اجمللــس التنفي
 .  2016التنمية البشرية لعام 
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 ملسائل املتصلة هبا الربامج القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وا -سادسا  
عــر  نائــب مــديرة الربنــامج البنــد وقــدم وثيقــة الربنــامج القطــري لكــل مــن جنــوب   - 33

السودان وموريشيو  وطلبات التمديد األول ملدة سنة للربامج القطرية لبورونـدي ويهوريـة   
نون مـا  31مـانون الثاين/ينـاير إىل    1أفريقيا الوسطى والرأ  األخضر ومابون وموريتانيا من 

وطلب التمديد الثاين ملدة سـنة لكـل مـن الربنـاا  القطـري  لبورمينـا        2017األول/ديسمرب 
وطلـب التمديـد    2017مانون األول/ديسـمرب   31مانون الثاين/يناير إىل  1فاسو واليمن من 

ــن    ــنغال مــ ــري للســ ــامج القطــ ــاين للربنــ ــاير  1الثــ ــانون الثاين/ينــ ــانون  31إىل  2017مــ مــ
. وقدم نائـب مـدير املكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا معلومـات أمثـر تفصـيال         2018األول/ديسمرب 

 عن وثائا الربامج القطرية وعر  طلبات التمديد من املنظور اإلقليمي.  
وثيقــة   2014/7وإثــر املناقشــات، راجــع اجمللــس التنفيــذي واعتمــد، وفقــا ملقــرر            - 34

( ووثيقـة الربنـامج القطـري جلنـوب السـودان      DP/DCP/MUS/4الربنامج القطري ملوريشـيو  ) 
(DP/DCP/SSD/2  .) 

( واملتعلقـة  DP/2016/12وأحاب اجمللـس التنفيـذي علمـا بالطلبـات الـواردة يف الوثيقـة )       - 35
ــرأ         ــا الوســطى وال ــة أفريقي ــدي ويهوري ــة لبورون ــربامج القطري ــدة ســنة لل ــد األول مل بالتمدي

 .  2017مانون األول/ديسمرب  31مانون الثاين/يناير إىل  1األخضر ومابون وموريتانيا من 
ــاا          - 36 ــن الربن ــاين لكــل م ــد الث ــب التمدي ــى طل ــذي عل ــس التنفي ــا اجملل القطــري  وواف

وعلـى   2017مـانون األول/ديسـمرب    31مانون الثاين/يناير إىل  1لبورمينا فاسو واليمن من 
إىل  2017مــانون الثاين/ينــاير  1طلــب التمديــد ملــدة ســنت  للربنــامج القطــري للســنغال مــن  

 .  DP/2016/12وهي الطلبات الواردة يف الوثيقة  2018مانون األول/ديسمرب  31
  

 التقييم   -سابعا  
عر  مدير مكتب التقييم املستقل بالربنامج اإلمنائي التقريـر السـنوي املتعلـا بـالتقييم      - 37

(DP/2016/13  وقـــدم مـــدير مكتـــب دعـــم الـــربامج والسياســـات بالربنـــامج رد اإلدار ) ة علـــى
 التعليقات.  

ورحــب أعضــاء اجمللــس بــالتقرير، ال ســيما مــا ورد فيــه مــن تقيــيم مواضــيعي إلســهام   - 38
الربنامج يف أنشطة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين و كـ  املـرأة الـيت أحـرات تقـدما مـبلا.           

ألولويــة وشـجعوا الربنــامج علــى تنفيـذ التوصــيات الــواردة يف التقيــيم، وخباصـة التوصــية مبــنج ا   
للعمل املتصل بالشؤون اجلنسانية وتوفل املوارد الالامة له  يث ي حدث تغـيلا. والحظـوا أنـه    

http://undocs.org/ar/DP/DCP/MUS/4
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مت علــى الصــعيد القطــري إحــراا تقــدم يف مواءمــة الــربامج القطريــة مــع األولويــات الوطنيــة يف  
 بلــدان شــ ، مــن بينــها بلــدان متوســطة الــدخل، إال أهنــم ذمــروا أن اعتمــاد الربنــامج بشــكل   
ــثل تســا الت عــن مــدى جــدوى       أساســي يف بعــل البلــدان علــى مصــدرين اثــن  للتمويــل ي
الربامج. وشجعوا الربنامج اإلمنائي علـى اسـتخالص الـدرو  مـن الـربامج القطريـة الـيت أعـاق         
فيها عدم وجود استراتيجيات إمنائية واسـتراتيجيات خـروج طويلـة األجـل ومتماسـكة إحـراا       

 نتائج حتدث حتوال.  
وأثنـت الوفـود علــى جهـود الربنـامج يف اــال التنسـيا وعلـى فعاليتــه يف اـال توحيــد         - 39

األداء وأمدت أن آليات التنفيذ يف حاجة إىل التحس  اجتنابا للتشتت. وذمـرت أهنـا تـود أن    
تشهد مزيدا من التعاون يف اال بناء القـدرات فيمـا بـ  مكاتـب التقيـيم بالومـاالت وطلبـت        

ن جهــود مكتــب التقيــيم املســتقل يف اــال بنــاء القــدرات علــى الصــعيد    معلومــات مفصــلة عــ 
. وشـجعت املكتـب علـى إيـالء     EvalLinkالقطري ورحبت باستعانة الربنامج يف عملـه بربايـة   

مزيد من االهتمـام للصـلة بـ  إنتـاج البيانـات واسـتخدام املكاتـب القطريـة هلـا. وأعربـت عـن            
ــة    ــدد التقييمــات الالمرمزي ــديرها لع ــدالت اإلتــاا    تق ــها ذمــرت أن مع ــردود اإلدارة ولكن ول

ــات يف        ــات والتقييم ــتعانة بالبيان ــى االس ــائي عل ــامج اإلمن ــال منخفضــة. وشــجعت الربن واالمتث
حتس  االستراتيجيات العامة وإضفاء الطابع املؤسسـي عليهـا بشـكل أفضـل. وقالـت إن نظـام       

مث ينبغــي تدعيمــه. وشــددت علــى  تتبــع اســتجابة اإلدارة يعــد أداة جيــدة يف هــذا الصــدد ومــن
وحثـت مؤسسـات األمـم     2030أمهية التقييم املستقل على نطاق املنظومة بالنسبة خلطـة عـام   

املتحدة على التعاون لكفالة توفل املوارد الالامـة لـه وإضـفاء الطـابع املؤسسـي عليـه. وطلبـت        
الـيت تعترضـه وشـددت يف    معلومات حديثـة عـن ثقافـة التقيـيم يف الربنـامج اإلمنـائي واملعوقـات        

 الوقت نفسه على أمهية استمرار وجود الربنامج اإلمنائي يف البلدان املتوسطة الدخل.  
وردا على ما تقدم، أمد مدير مكتب دعم الربامج والسياسـات بالربنـامج اإلمنـائي أن     - 40

اجلنســ  الربنــامج ينفــذ التوصــيات الــواردة يف التقيــيم مســتخدما يف ذلــك خــتم املســاواة بــ    
وأدوات التحليل اجلنساين لقيا  التقـدم. وفيمـا يتعلـا بـاملوارد املعتمـد عليهـا، قـال إن مـوارد         
الربنــامج التمويليــة متنوعــة ووفــلة وحمكومــة بالشــفافية ومــل مقيــدة ومرتكــزة علــى مبــدأ           
املسؤولية الوطنية و  تشكل أي عقبة حتول دون االضـطال  بملنشـطة حتـدث حتـواًل. وأضـاف      

نسبة التمويل إىل التحول يف املنظمة ما االت أعلى نسبة يف األمم املتحـدة. أمـا عـن الصـلة     أن 
ب  التقييم والتعلم، فملفاد بملن إعادة هيكلة مرمـز املـوارد التقييميـة أتاحـت اسـتخالص درو       
من التقييمـات. وقـال إن ايـادة اسـتقرار املـوارد وتنقـيج سياسـة التقيـيم أمـران مـن شـملهنما أن            
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عدا علــى حتســ  األداء. وأضــاف أن الربنــامج يعتــرب التقيــيم أداة ال مــ  عنــها وأنــه يلتــزم  يســا
 بشدة بالعمل يف البلدان املتوسطة الدخل ومعاجلة احتياجاهتا الفريدة.

ومن ناحيـة أخـرى، أمـد مـدير مكتـب التقيـيم املسـتقل أن االعتمـاد بشـكل أساسـي              - 41
الل الربنـامج الـذا  ومـن نطـاق أنشـطته وذلـك وضـع        على مصادر  ويل قليلـة حيـد مـن اسـتق    

يرتبا باختالل التواان ب  املوارد األساسية ومل األساسية. وشـدد علـى أنـه باإلمكـان عمـل      
ــزم      املزيــد فيمــا يتصــل ببنــاء القــدرات الالامــة للتقيــيم وللقــائم  عليــه  وقــال إن املكتــب يعت

لبيــة الطلــب املتنــامي. وأضــاف أن عمليــة الترميــز بقــدر أمــرب علــى بنــاء القــدرات مــن أجــل ت 
توحيد األداء تشكل،  كـم طبيعتـها ونتيجـة لتنـو  الومـاالت وهنـج التقيـيم، حتـديًا فريـدًا يف          
هــذا الصــدد وأن أي جهــود مــن هــذا القبيــل حيالفهــا التوفيــا بقــدر أمــرب مــ  اضــطلعت هبــا     

الـيت أجريـت وجهـود مكتـب     مكاتب مشترمة. وفيما يتعلا بتقييم نتائج التنمية والتحسـينات  
التقييم الداخلي الرامية إىل مفالة االهتداء بتلك التقييمات يف وضع الربامج القطرية، أفـاد بـملن   
املكتب سيحدد موقفه االستراتيجي من هذ  املسمللة مسـتقبال. وذمـر أن اسـتيعاب التوصـيات     

لتقييمـات الالمرمزيـة،   أمر ي ستدل منه علـى أن ثقافـة التقيـيم يف الربنـامج قـد حتسـنت. وعـن ا       
 قال إن املكتب يعمل مع الربنامج اإلمنائي على تعميم نظام تقييم منقج لقيا  األداء.  

وأمد مستشار التقييم مبكتـب التقيـيم املسـتقل يف الربنـامج اإلمنـائي أن املكتـب يعمـل         - 42
رمزيـة جيـدة   مع الربنامج على معاجلة املشامل الـيت تنطـوي عليهـا عمليـة إجـراء تقييمـات الم      

النوعية. وقال إن املكتب ختطى اآلن مرحلة استعرا  التقارير إىل العمل مع املكاتـب القطريـة   
على استقاء اآلراء بشملن نوعية التقييمات املرمزية. وأضاف أن الربنـامج سـيبدأ يف ضـخ دمـاء     

املـوارد   جديدة يف قائمة خرباء التقييم يف الوقت الذي ساعدت فيه عملية إعـادة هيكلـة مرمـز   
التقييميــة علــى اســتخالص الــدرو  مــن التقييمــات الالمرمزيــة. وذمــر أن الربنــامج واملكتــب  
ســيعمالن مــع املكاتــب اإلقليميــة والقطريــة علــى وضــع إرشــادات ليهتــدى هبــا يف التقييمــات     

 الالمرمزية.  
ج : التقريــر الســنوي بشــملن التقيــيم )برنــام2016/6واعتمــد اجمللــس التنفيــذي القــرار  - 43

 األمم املتحدة اإلمنائي(.  
  

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   -ثامنا  
قدمت األمينة التنفيذية لصـندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة التقريـر السـنوي         - 44

واسـتعرا  منتصـا املـدة لرطـار      2015املتكامل بشملن النتـائج الـيت حققهـا الصـندوق عـام      
 (.  DP/2016/14) 2017-2014رة االستراتيجي للفت
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والحظـوا أن العناصـر    2015ورحب أعضاء اجمللـس بـملداء الصـندوق املتميـز يف عـام       - 45
أي تعبئـة املـوارد احملليـة وتـملم  التمويـل اخلـاص        -الثالثة الرئيسية يف خطـة عمـل أديـس أبابـا     

حتتــل  -املسـاعدة اإلمنائيــة الرمسيـة مـن أجـل حتقيــا أهـداف التنميـة املسـتدامة        وااللتـزام بتـوفل   
مكانة بـاراة يف واليـة الصـندوق. وقـالوا إن الصـندوق هـو املؤسسـة الوحيـدة مـن مؤسسـات           
األمم املتحدة اليت ينصب اهتمامها على أقل البلدان منوا، األمـر الـذي مـن أجلـه اود بقـدرات      

ــل    ــدة مــن أمههــا التموي ــراء. وأضــافوا أن الصــندوق يعمــل يف أمــامن    فري املراعــي ملصــاحل الفق
تتوافر فيها أي مصادر أخرى للتمويل اخلارجي فيقوم ببناء قدرات الشـرماء احمللـي  وهتيئـة     ال

 الظروف ألنشطة القطا  اخلاص ال سيما على الصعيد دون الوطيل.  
ــوب       - 46 ــه صـ ــتهان بـ ــدر ال يسـ ــندوق بقـ ــدم الصـ ــود بتقـ ــت الوفـ ــه   ونوهـ ــا أهدافـ حتقيـ

االستراتيجية وباستمرار أمهيته وقيمته بالنسبة للجهات صاحبة املصلحة وهو ما تفيد بـه نتـائج   
التقيــيم الــذي أجــري مــؤخرا. ورحبــت بــالتغيلات الــيت اقتــرى، يف ســياق اســتعرا  منتصــا 

ملهنا أن تعـزا  املدة، إدخاهلا على اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد، وخباصة التغيلات اليت مـن شـ  
الســبل الــيت يتبعهــا الصــندوق يف إعــداد التقــارير اخلاصــة بشــؤون اجلنســ . وطلبــت تضــم      
التقارير مستقبال مزيدا مـن التفاصـيل بشـملن أثـر أنشـطة الصـندوق يف األجـل الطويـل. وأثنـت          
علــى الصــندوق بوجــه خــاص التباعــه ن هجــا ماليــة مبتكــرة حتفــز علــى وضــع حلــول جديــدة.   

 عل الوفود الصندوق إىل توسيع نطاق عمله ليشمل أقل البلدان منوا قاطبة.  ودعت أيضا ب
وأعربت الوفود عن قلقها إااء تقلص التمويل األساسي اا ميكـن أن يعـر  إتـااات     - 47

الصندوق للخطر ويضطر  إىل احلد من عدد أقل البلدان منوا اليت يعمـل فيهـا ويقـو  واليتـه.     
. وحثـت الوفـود   2030الفعـل لتحقيـا أهـداف خطـة عـام      ب “مؤهـل ”وأمدت أن الصندوق 

الصــندوق علــى مضــاعفة جهــود  إىل أقصــى حــد يف اــال تعبئــة املــوارد واالســتفادة  امــا مــن  
نوافذ التمويل املتاحة له ومن الصندوق االستئماين لتمويـل مرحلـة امليـل األخـل وأن يكفـل يف      

تضـى األمـر إىل منـوذج التمويـل الـذي      واللجـوء إن اق  ومضـمون الوقت نفسه تـوافر  ويـل حـر    
يعتمد فيه من األلا إىل الياء على املصادر الداخلية واالستثمار املباشر. ودعـت الصـندوق إىل   
تضم  اإلطار االستراتيجي القـادم اسـتراتيجية تضـمن لـه االحتفـاا بفعاليتـه وأمهيتـه يف حالـة         

 يادة مسامهاهتا.  نقص التمويل األساسي. وحث أعضاء اجمللس البلدان على ا
وردا علـــى مـــا تقـــدم، طمملنـــت األمينـــة التنفيذيـــة للصـــندوق أعضـــاء اجمللـــس إىل أن    - 48

الصندوق يبـذل قصـارا  لتحسـ  وضـعه املـات بطـرق مـن بينـها الشـرامات والصـكوك املاليـة            
اجلديــدة الــيت توجــد حلــوال جديــدة لــنقص التمويــل يف أقــل البلــدان منــوا. وذمــرت أن وحــدة  

تقييمـا اهلـدف منـها     25، علـى صـغر حجمهـا،    2010يف الصندوق أجـرت منـذ عـام    التقييم 
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قيا  األثر املباشر والطويل األجل وأداـت الـدرو  املسـتفادة منـها يف اإلطـار االسـتراتيجي.       
وقالت إن الصندوق يسـعى إىل إجـراء مزيـد مـن التقييمـات املواضـيعية إال أن التمويـل يشـكل         

 عقبة يف هذا السبيل.  
ــة تعمــيم اخلــدمات املاليــة إن           - 49 ــن اارس ــدير املســؤول ع ــال امل ــة أخــرى، ق ــن ناحي وم

الصــندوق وضــع الربنــامج اخلــاص بجتاحــة إمكانيــة االســتفادة مــن اخلــدمات املاليــة وهــو إطــار   
ــا مــن خــالل تعمــيم اخلــدمات املاليــة. وأضــاف أن      تشخيصــي اهلــدف منــه  كــ  النســاء مالي

ج املـــذمور إىل يــع البيانـــات وتصــنيفها لتهتـــدي هبـــا   الصــندوق يســـعى مــن خـــالل الربنــام   
احلكومـــات يف وضـــع اســـتراتيجياهتا اخلاصـــة بتعمـــيم اخلـــدمات املاليـــة علـــى النســـاء. ويملمـــل 

 الصندوق أن يتس  له تعزيز تلك البيانات يف املستقبل لتصبج أداة قوية لتمك  املرأة.  
يل التنميـة احملليـة فقـال إن الصـندوق     وتكلم املدير املسؤول عن برنامج الصندوق لتمو - 50

أعد، باالشـتراك مـع الربنـامج اإلمنـائي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، الربنـامج العـاملي املشـترك            
الـذي حـرر االقتصـادات احملليـة مـن احلـواجز        “تنميـة حمليـة منصـفة وشـاملة للجميـع     ”املعنون 

عبئـة االسـتثمارات العامـة واخلاصـة مـن      اهليكلية املعوقة اليت تكبج قدرات املـرأة وسـاعد علـى ت   
 أجل املشاريع اليت تتخطى احلواجز وميكن قيا  تملثلها من حيث  ك  املرأة اقتصاديا.  

ــرار    - 51 ــذي القـ ــس التنفيـ ــد اجمللـ ــاريع   2016/7واعتمـ ــدة للمشـ ــم املتحـ ــندوق األمـ : صـ
ــل بشـــملن النتـــائج الـــيت حققهـــا الصـــندوق    ــام اإلنتاجيـــة: التقريـــر الســـنوي املتكامـ  2015عـ

 .2017-2014واستعرا  منتصا املدة لرطار االستراتيجي للفترة 
  

 متطوعو األمم املتحدة -تاسعا  
( DP/2016/5قــدم نائــب مــديرة الربنــامج تقريــر املــديرة عــن متطــوعي األمــم املتحــدة )  - 52

 ربنامج متطوعي األمم املتحدة ببيان.  وبعد ذلك أدىل املنسا التنفيذي ل
املنصـب علـى النتـائج     2015-2014ولقد رحب أعضاء اجمللس بتقرير فترة السنت   - 53

وأعربوا عن تقـديرهم ملتطـوعي األمـم املتحـدة واملتطـوع  العـامل  علـى اإلنترنـت الـذين قـام           
إقــرار الســالم وحتقيــا   متطوعــو األمــم املتحــدة  شــدهم، إلســهاماهتم اجلليلــة يف العمــل علــى  

التنمية. وقالوا إهنم يرون يف متطوعي األمم املتحـدة شـريكا قويـا ملنظومـة األمـم املتحـدة حيفـز        
على االبتكار يف العمل التطوعي وبناء الشرامات والتعاون فيما ب  بلـدان اجلنـوب اـا يعـزى     

لوفــود مبواصــلة  يف جانــب منــه إىل تزايــد أعــداد املتطــوع  مــن بلــدان اجلنــوب. ورحبــت ا        
االستثمار يف تعبئة املتطوع  العامل  علـى اإلنترنـت وبااديـاد االسـتثمارات املاليـة يف الـربامج       

http://undocs.org/ar/DP/2016/5
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املشترمة. وأعربت عن امتباطها ملا أحرا  متطوعو األمم املتحـدة مـن تقـدم يف توسـيع قاعـدة      
املؤسســات املعــارف املتعلقــة بقيمــة العمــل التطــوعي وذلــك بــدعم الدراســات والتعــاون مــع     

البحثية. وأقرت بملن تنفيذ اخلطـة اخلاصـة بالعمـل التطـوعي الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة ميثـل          
فرصة مربى لبنـاء شـرامات حتـدث حتـوال مبـا يـوفر حلـوال. ورحبـت مببـادرة متطـوعي األمـم            

 املتحدة إىل التشاور بصفة منتظمة مع الدول األعضاء.  
مــم املتحــدة علــى ايــادة الــدعم املقــدم إىل البلــدان  وحــث أعضــاء اجمللــس متطــوعي األ - 54

لتعبئة املتطوع  حمليا انطالقا من خطا وطنية وإقليمية. وحثـوا متطـوعي األمـم املتحـدة علـى      
نشر إعالنات الوظائا الشامرة يف برنامج متطوعي األمم املتحدة، ال سيما ب  شـباب بلـدان   

  وعــدد املتطــوع  الوافــدين مــن بلــدان اجلنــوب ومواصــلة العمــل علــى ايــادة فــرص املتطــوع
اجلنــوب. وحثـــوا متطـــوعي األمـــم املتحـــدة علـــى االســـتفادة مـــن العمـــل التطـــوعي موســـيلة  
للمشارمة يف احلياة املدنية وحفز التطو  حتقيقا للتنمية على الصعيد الـوطيل. وأعربـت الوفـود    

وقات األامة والـاا  حيـث   عن تملييدها الشديد للعمل الذي يؤديه متطوعو األمم املتحدة يف أ
يشـكلون قــوة عمليــة حيويــة مالبــا مــا تعمـل يف ظــروف عصــيبة. وأعــرب أعضــاء اجمللــس عــن   
قلقهـم إااء االجتـا  التنـاات الـذي يشـهد  التمويـل وحثـوا الوفـود علـى النظـر يف دعـم برنـامج             

ص. متطوعي األمـم املتحـدة ماليـا مـن خـالل قنـوات عـدة، مـن بينـها صـندوق التربعـات اخلـا            
وأشاروا إىل ضرورة احلفاا على قدر ماف من التـواان بـ  تعبئـة املتطـوع  وإدارة شـؤوهنم      
والترويج للخطا القطرية لتعبئة املتطوع  ودعمهـا لكفالـة احتفاظهـا بقـوة األداء يف مواجهـة      

 تناقص األموال.  
ر ومــن ناحيــة أخــرى أعربــت الوفــود عــن تقــديرها الســتعرا  منتصــا املــدة لرطــا    - 55

االستراتيجي وللمحة العامة العريضـة الـيت وفرهـا و لـت العمليـات الـيت يضـطلع هبـا متطوعـو          
األمم املتحدة يف ييع أحناء العا . ورحبت بعملية إعادة التوجيه االسـتراتيجية والترميـز علـى    

نفسـه  االبتكار واملواءمة الداخليـة وبتعزيـز هنـج اإلدارة القائمـة علـى النتـائج وأثنـت يف الوقـت         
على متطوعي األمم املتحدة لوفائهم بثلثي مؤشرات النتائج/النواتج املقررة هلم أو ختطيهم هلـا.  
وأضافت الوفود أن عملية إعادة التوجيـه جعلـت مـن برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة شـريكا         
اســتراتيجيا بدرجــة أمــرب ومنظمــة ترمــز علــى إرضــاء العمــالء. وأشــارت إىل أن التكيــا مــع   

أمــر بــالغ األمهيــة وأعربــت عــن ســرورها الســتمرار التحــول االســتراتيجي    2030م خطــة عــا
 .  2021-2018ملتطوعي األمم املتحدة يف ظل اإلطار االستراتيجي للفترة 

وردا على ما تقدم، أاجـى املنسـا التنفيـذي لربنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة الشـكر          - 56
وعي ومتطـوعي األمـم املتحـدة وملـا يبذلونـه مـن       للوفود لتقـديرها لقيمـة الربنـامج والعمـل التطـ     
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جهود من أجـل إعـادة تنظـيم أنشـطتهم لترمـز بقـدر أمـرب علـى اجملـاالت االسـتراتيجية. وأيـد            
الفكرة الداعية إىل مواصلة العمل على توسيع نطـاق فـرص املتطـوع  وايـادة عـدد املتطـوع        

واإلقليميـة الراميـة إىل حفـز     من بلدان اجلنـوب ورفـع مسـتوى دعـم خطـا املتطـوع  الوطنيـة       
العمـل التطــوعي. وقـال إن برنــامج متطــوعي األمـم املتحــدة يســعى بوصـفه برنااــا للخــدمات     
املشترمة يرمز على إرضاء العمالء إىل تعزيز الشـرامات علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة.       

خلـاص واإلطـار   ورحب بالدعوة إىل ايادة التمويل األساسي وأشار إىل أن صندوق التربعـات ا 
االسـتراتيجي  وهلمـا و تلكهمـا الـدول األعضـاء قاطبــة. ونـو  بتعليـا اجمللـس الـذي مفــاد  أن          
برنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة بــرهن علــى أنــه شــريك ســريع االســتجابة وســباق إىل العمــل  

لـون  ويرمز على النتائج. وأعرب عن سرور  لرقرار بملنه لوال متطوعو األمم املتحدة الـذين ميث 
ثلث القوام املدين الدوت يف بعثات حف  السالم ما مـان ميكـن لممـم املتحـدة أن تنشـر تلـك       

 البعثات وما مان ميكن تنفيذ الواليات املسندة من الس األمن.  
ــذي القــرار   - 57 ــر    2016/8واعتمــد اجمللــس التنفي املتعلــا مبتطــوعي األمــم املتحــدة: تقري

 مديرة الربنامج.  
  

 اص بصندوق األمم املتحدة للسكاناجلزء اخل  
 بيان املدير التنفيذي والتقرير السنوي للمدير التنفيذي -عاشرا  

وجــه املــدير التنفيــذي لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان االنتبــا  يف بيانــه أمــام اجمللــس  - 58
ــة اســتعرا  منتصــا املــدة خلطــة      التنفيــذي )متــاى علــى املوقــع الشــبكي للصــندوق( إىل أمهي

يف سـياق تنفيـذ خطـة عـام      2017-2014ندوق االستراتيجية وميزانيتـه املتكاملـة للفتـرة    الص
. وأفاد بملنه اقت رى يف االستعرا  إجـراء تعـديالت طفيفـة وتغـيلات يف املـوارد املتاحـة       2030

، مبــا يكفــل االســتجابة علــى حنــو أفضــل لبيئــة  2030واملواءمــة بشــكل أفضــل مــع خطــة عــام  
ساين املتغلة. وقال إن االستعرا  أمد اـددا أمهيـة ترميـز الصـندوق علـى      التنمية والعمل اإلن

توجهه االستراتيجي )بـؤرة االهتمـام( والنمـوذج الـذي يتبعـه يف تسـيل األعمـال. وأضـاف أن         
االتفاقات العاملية األخلة مثل برنامج املؤ ر الدوت للسـكان والتنميـة وبرنـامج العمـل ملـا بعـد       

أديس أبابا حددت وضع الصندوق مـن الناحيـة االسـتراتيجية ولكـن      وخطة عمل 2014عام 
ــملن       ــة. وأفــاد ب ــتقلص التمويــل املســتمد مــن املــوارد العادي ــة ل ــة تقلصــت يف موامب املــوارد املالي
الصندوق احتف  يف امليزانية املنقحة  صة املوارد املخصصة لمنشطة اإلمنائيـة علـى الـرمم مـن     

شـا. ولقـد عمـل الصـندوق مـع الشـرماء يف ييـع القطاعـات،         اضـطرار  إىل تنفيـذ تـدابل تق   
 ومن بينهم اجلهات املاحنة مل التقليدية، على يع أموال إضافية.  
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ومضى قائال إن الصـندوق حـرص علـى مفالـة الـربا باسـتمرار بـ  العمـل اإلنسـاين           - 59
ة وترسـيخ االهتمـام   والتنمية  يث جتري معاجلة األسباب اجلذرية من قبيل الفقر وعدم املساوا

هبا يف إطار سـنداي للحـد مـن أخطـار الكـوارث واتفـاق بـاريس بشـملن تغـل املنـاخ. وقـال إن            
الصندوق بتصرفه على هذا النحو وضـع النسـاء والفتيـات يف صـدارة احلـل الرامـي إىل ختفيـا        
حــدة األامــات ومنــع نشــوهبا يف املســتقبل. وســلا الضــوء علــى مشــارمة الصــندوق يف مــؤ ر  

وتطرق إىل مـا يضـطلع بـه مـن أعمـال       2016مة العاملي للعمل اإلنساين الذي عقد يف عام الق
ــال      إنقــاذا لــمرواى يف ممــار الكــوارث والــاا  يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق ونيب
ــان       ــى البي ــى املصــادقة عل ــلو  ايكــا. وحــث احلكومــات عل ــا إضــافة إىل مكافحــة ف ونيجلي

حة اجلنسية واإلتابية يف حاالت الطوارئ وتملييـد ميثـاق العمـل مـن أجـل      املشترك املتعلا بالص
 الشباب ومعهم يف سياق العمل اإلنساين.  

وأشار املدير التنفيذي إىل تقدم الصندوق بشكل مطـرد يف تنفيـذ خطتـه االسـتراتيجية      - 60
ــاج املســائل        ــى إدم ــات عل ــها وإىل تاحــه يف مســاعدة احلكوم ــة وفعاليت ــاءة املنظم ــادة مف واي
املتصلة بالصحة اجلنسية والصحة اإلتابيـة يف عمليـات التخطـيا وامليزانيـات الوطنيـة. وسـلا       

ندوق يف الـدعوة إىل إدراج أولويـات املـراهق  والشـباب يف أطـر التنميـة       الضوء على دور الصـ 
وقال إن املساعدة على تعزيز املزايا الدميغرافية واالستفادة منها تشكل أحـد اجلوانـب الرئيسـية    

، وهـي  2030يف هذا الصدد. وأضاف أن إمكانية االستفادة من البيانات يف تنفيذ خطـة عـام   
تشــكل عنصــرا حفــااا قويــا لعمــل الصــندوق املتعلــا بتحقيــا التنميــة   إمكانيــة   تطــرق بعــد، 

اسـتنادا إىل األدلـة وبنـاء القـدرات الوطنيـة يف اــال إنتـاج البيانـات املتصـلة بالسـكان وحتليلــها          
 ونشرها.  

وشـدد املـدير التنفيــذي علـى التـزام الصــندوق بكفالـة الرقابـة بصــورة فعالـة وقـال إنــه          - 61
ييمية وأعاد االعتماد الذي مان خمصصا يف األصل مليزانية مكتـب التقيـيم   توسع يف أنشطته التق

واســتثمر بقــدر أمــرب يف مكتــب خــدمات مراجعــة احلســابات والتحقيــا. وســلا الضــوء علــى 
التزام الصندوق بترسيخ ثقافة قوامها األخالقيات يف املنظمة وذلك من خـالل التوعيـة يف هـذا    

قليمي والقطـري، والتـدريب علـى اإلدارة. وقـال إنـه بـالنظر       اجملال، ال سيما على الصعيدين اإل
إىل املشهد املات  ري الصندوق استعراضا ملدى الفعالية والكفاءة يف املنظمـة وسـوف يلـتمس    
التوجيه من اجمللس مبجرد امتمال االستعرا . ومرر يف ختام بيانه تملميد أمهية املوارد العاديـة  

   لكفالة أداء الصندوق لواليته.
وقدم املدير التنفيذي، يف سياق تقرير  السـنوي، التقريـر اجلـامع السـتعرا  منتصـا       - 62

وللتقريـر املرحلـي    2017-2014املدة للخطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحـدة للسـكان   
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(  وتقريــــــر االســــــتعرا  اإلحصــــــائي واملــــــات    DP/FPA/2016/2/ Part Iعــــــن تنفيــــــذها ) 
(DP/FPA/2016/2. Part I/Add.1     والتقرير املتعلا بتوصيات وحـدة التفتـيا املشـترمة يف عـام  )

2015 (DP/FPA/2016/2/Part II)      ــة لصــندوق ــدة للميزانيــة املتكامل ــتعرا  منتصــا امل   واس
ــكان )   ــدة للسـ ــم املتحـ ــارية   DP/FPA/2016/3األمـ ــة االستشـ ــر اللجنـ ــؤون اإلدارة (  وتقريـ لشـ

وامليزانية املتعلا باستعرا  منتصا املدة للميزانيـة املتكاملـة لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان       
 (.  DP/FPA/2016/4) 2017-2014للفترة 

ندوق ورحــب أعضــاء اجمللــس باســتعرا  منتصــا املــدة واخلطــوات الــيت اختــذها الصــ - 63
 2030مـع خطـة عـام     2017-2014ملواءمة خطته االستراتيجية وميزانيتـه املتكاملـة للفتـرة    

واســتعرا  السياســات الشــامل الــذي  ــري مــل أربــع ســنوات والــذي حــل موعــد  يف عــام   
وذلك مع التكيا يف الوقـت نفسـه مـع االجتاهـات احلديثـة يف اـال التمويـل. وأبـدوا          2016

ت بفضل اخلطـة االسـتراتيجية املنقحـة يف وضـع ميكنـه  امـا مـن أداء        ثقتهم يف أن الصندوق با
واليته. ومـرروا تملميـد تملييـدهم القـوي لواليـة الصـندوق يف اـال الصـحة اجلنسـية واإلتابيـة           
واحلقوق اإلتابيـة وهـي تتمحـور حـول أربعـة مـن نـواتج اخلطـة االسـتراتيجية. وأيـدوا بشـدة            

لوطنيـة وعلـى الـدعوة وتـوفل الـدعم الـتقيل يف اـال الصـحة         مواصلة الترميز على بناء القدرة ا
اجلنســية واإلتابيــة وأعربــوا عــن تقــديرهم ملــا يتســم بــه التقريــر الســنوي مــن وضــوى وتــواان   
والادياد مستويات الفعالية والكفاءة يف املنظمة ولعما التحليل والتبا  هنـج أفضـل يف اإلدارة   

لصـندوق يـمل  يف صـدارة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز       على أسـا  النتـائج. وذمـرت الوفـود أن ا    
إدارة البيانات املتصلة باملؤ ر الدوت للسكان والتنمية  يث ي سـتفاد منـها يف حتسـ  التخطـيا     

 والرصد والتقييم يف إطار األهداف املقررة ويف صنع القرار على الصعيد الوطيل.  
ــت الوفــود بترميــز الصــندوق بشــدة علــى املــ      - 64 راهق  والشــباب وذمــرت أنــه   ورحب

يتوجب عليه مواصلة أداء دور قوي يف تدعيم املزايـا الدميغرافيـة مـن خـالل تنسـيا اجلهـود يف       
هذا الصدد على صعيد األمم املتحـدة. وشـددت علـى ضـرورة تسـريع وتـلة التقـدم يف بعـل         

نسـان يف وضـع   اجملاالت، من أبراها اال بناء القـدرات الالامـة التبـا  هنـج قوامـه حقـوق اإل      
السياسات وتنفيذها على الصعيد الـوطيل. وشـددت أيضـا علـى أمهيـة دور  يف املسـاعدة علـى        
بناء القدرة الوطنية الالامة جلمع البيانات يف اجملاالت املتصلة باملؤ ر الدوت للسكان والتنميـة.  

حصـول اجلميـع   وقالت إهنا تتوقع أن يقود الصندوق اجلهود يف اـاالت بالغـة األمهيـة لضـمان     
. وأعربـــت عـــن قلقهـــا ألن 2030علـــى خـــدمات الصـــحة اجلنســـية واإلتابيـــة  لـــول عـــام  

ــى الصــعيد القطــري.       ــذ عل ــر   تتجســد بالقــدر الكــايف يف التنفي السياســات املوضــوعة يف املق
 2020وأبــدت بعــل الوفــود اهتمامــا شــديدا مبشــارمة الصــندوق يف حرمــة تنظــيم األســرة    

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/4
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اص بتوفل اإلمدادات الالامة يف هذا الصدد ودعت اجلهـات املاحنـة إىل   وبربنامج الصندوق اخل
املشارمة. وشددت وفود أخرى على أمهيـة احتـرام املسـؤولية الوطنيـة وأعربـت عـن أملـها يف        
أن يقوم الصندوق يف حدود واليته، باستغالل مزايا  املقارنة يف دعم أقل البلدان منـوا مبوجـب   

 برنامج عمل اسطنبول.  
وأيد أعضاء اجمللس بشدة العمل الذي يضطلع به الصندوق يف اـال التنميـة مبفهومهـا     - 65

التقليــدي املتصــل بربنــامج عمــل املــؤ ر الــدوت للســكان والتنميــة. وحــث أعضــاء اجمللــس            
الصندوق على ايادة ما يقدمه من دعم يف أوقات األامـة. وسـلطوا الضـوء علـى االحتياجـات      

يف احلــاالت اإلنســانية وشــددوا علــى أمهيــة تــوفل خــدمات الصــحة    اخلاصــة للنســاء والفتيــات
ــالوا إهنــم      ــة والعمــل علــى مكافحــة العنــا اجلنســاين يف وقــت األامــات. وق اجلنســية واإلتابي
يعولون على الصندوق يف النهو  بااللتزامات املنبثقة من مؤ ر القمة العـاملي للعمـل اإلنسـاين    

أحـد حمــاور االهتمـام الرئيسـية يف سـياق العمـل اإلنســاين      ومفالـة أن تشـكل النسـاء والفتيـات     
وتعميم مراعاة برنامج عمل املؤ ر الدوت للسـكان والتنميـة يف منظومـة االسـتجابة اإلنسـانية.      
وأعرب البعل عن قلقهم ألن صندوق الطـوارئ واحتيـاطي االسـتجابة يف اجملـاالت اإلنسـانية      

عنـد مسـتوى مـنخفل. ووجهـت الوفـود االنتبـا  إىل       ال يزاال ناقصي التمويل أو أبقي عليهما 
اســتجابة الصــندوق القويــة يف مواجهــة فــلو  اإليبــوال وشــجعته علــى مســاعدة البلــدان علــى  

 إقامة ب  حتتية طبية مستدامة وصلبة وإنشاء آليات وقائية ملكافحة فلو  ايكا.  
اسـتخدام املـوارد وبعـدم     ورحبت الوفود بتشديد املساءلة املالية يف الصندوق وحتسـ   - 66

اقتران رأي مراجعي احلسابات بملي حتفظات وباالمتثال التـام ملعـايل املبـادرة الدوليـة للشـفافية      
يف املعونة. وشـجعت بعـل الوفـود الصـندوق علـى مواصـلة تعزيـز اهليامـل اإلقليميـة وأدوات          

. 2016ؤسســة يف عــام إدارة املخــاطر وقالــت إهنــا تتطلــع إىل تقيــيم إطــار إدارة املخــاطر يف امل 
وشدد أعضاء اجمللس على أمهية وظيفيت التقييم ومراجعة احلسـابات ورحبـوا بالزيـادة املقترحـة     
يف  ويـل تقييمــات املؤسسـات. وأثنــت الوفـود علــى الصــندوق ملـا أحــرا  مـن تقــدم يف تنفيــذ      

  توصيات وحدة التفتيا املشترمة ونوهـت باسـتعداد  لتحسـ  خـدمات مكتـب أمـ  املظـا       
اـا يشـمل إجـراء اسـتعرا  ألداء      2016باالستعانة خبطة عمل وحدة التفتيا املشترمة لعام 

 دوائر الشؤون اإلدارية وسياسات السفر يف الصندوق.  
وأعرب أعضاء اجمللس مرة أخرى عن القلا إااء اخنفـا  املـوارد العاديـة وأشـاروا إىل      - 67

. وشـجعت الوفـود اجلهـات املاحنـة علـى ايـادة       تملثل ذلك سلبا يف قـدرة الصـندوق علـى األداء   
املســامهات يف املــوارد األساســية وحثــت الصــندوق علــى الســعي هبمــة إىل إ ــاد ســبل مبتكــرة   
للتمويــل. وأبــدى الــبعل قلقــا مــن أن اخلطــوب الفاصــلة بــ  مــل مــن دوري اجلهــات املاحنــة   
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كـن أن يـؤثر بشـكل سـل      اا مي 2030والبلدان املشمولة بالربامج تبدو مشوشة يف خطة عام 
يف البلدان آنفة الـذمر املـدعوة اآلن إىل تعبئـة املـوارد احملليـة الالامـة للتنميـة الوطنيـة حيـث إن          
التمويل الذي يقدمـه الصـندوق   يعـد وحـد  مافيـا. وشـددت بعـل الوفـود علـى أن بعـل           

تمـا  أي  احلكومات تنوء بملعباء وديون ثقيلة وحثت الصـندوق علـى تـوخي احلصـافة لـدى ال     
دعم مات إضايف من البلدان عـن طريـا تعبئـة املـوارد احملليـة. وأمـدت وفـود عـدة أهنـا سـتبقي           
مسامهاهتا عند مستواها الراهن يف حـ  أعلنـت وفـود أخـرى أهنـا سـتزيد مسـامهاهتا يف املـوارد         

 العادية.  
داء. وأعــرب أعضــاء اجمللــس عــن تقــديرهم للصــندوق ملشــارمته يف مبــادرة توحيــد األ  - 68

وشجعوا الصندوق علـى التوسـع يف املشـارمة يف النـهج املشـترمة املتبعـة علـى نطـاق منظومـة          
األمم املتحدة وعلى العمل يف األفرقة املشـترمة املعنيـة بالسياسـات واالشـتراك يف الرباـة علـى       
الصعيد القطري. وأشاروا إىل أن االستعرا  القـادم الـذي سـيجري بعـد أربـع سـنوات ميكـن        

اعد علــى حتديـد مهــام الومــاالت يف السـياقات القطريــة املختلفـة وطــرق مشــارمتها يف    أن يسـ 
العمـل علــى حنــو أفضــل وأعربــت الوفــود عـن أملــها يف أن تســتحدث الــدول األعضــاء هــيكال   
أفضل لتمويل التنمية يزيد فعالية منظومـة األمـم املتحـدة ومفاءهتـا. وشـجعت الصـندوق علـى        

 التنسيا مع الشرماء يف منظومة األمم املتحدة.  مواصلة حتس  سبل التعاون و
وردا على ما تقدم، أاجى املدير التنفيذي للصندوق الشـكر للمجلـس لتملييـد  القـوي      - 69

لواليته، ال سيما ما يتصل منها بالعمل اإلنساين وباملزايا الدميغرافية. وأمد اـددا أنـه سـتجري    
وبرنـامج   2030ية بصورة تامة مـع خطـة عـام    مواءمة اجلوانب الرئيسية من خطته االستراتيج

عمل املؤ ر الـدوت للسـكان والتنميـة. وسـوف يقـوم الصـندوق بتجديـد احتيـاطي االسـتجابة          
اإلنسانية ماضيا قـدما صـوب مفالـة فعاليـة أدائـه يف األامـات. وفيمـا يتعلـا بضـرورة أن يـبيل           

مـع جلنـة حقـوق اإلنسـان      الصندوق قدراته يف اال حقوق اإلنسان، قال إن الصـندوق يعمـل  
من أجل إحراا نتـائج يف الواقـع العملـي. وأضـاف أن الصـندوق عـاما علـى بنـاء قدراتـه يف          
اال يع البيانات واألدلة املتصلة باملؤ ر الدوت للسكان والتنميـة وهـو يعمـل يف هـذا الصـدد      

جلديـد الـذي   مع احلكومات. وأفاد بملن الصـندوق منخـرب اآلن يف عمليـة إعـداد االسـتعرا  ا     
سيجري بعد أربع سنوات، وطمملن الوفود يف هذا السياق إىل أن الصندوق سـيعمل معهـا مـن    
ــة وســيكفل يف الوقــت نفســه مشــارمتها يف صــوو اخلطــة      أجــل اســتجالء احتياجاهتــا اإلقليمي
االستراتيجية القادمة. وقال إن الصندوق يبـذل قصـارى جهـود  لتعبئـة مـوارد إضـافية، بطـرق        

ستراتيجيته اجلديدة لتعبئة املوارد وإقامة شرامات جديـدة. وشـدد علـى أمهيـة  ويـل      من بينها ا
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املوارد العادية وذمر يف هذا الصـدد أن الصـندوق يعمـل هبمـة علـى اسـترداد التكـاليا إال أنـه         
 يتوجب على الدول األعضاء أن تتقيد بالتزاماهتا.  

ــد اجمللـــس التنفيـــذي القـــرار     - 70   منتصـــا املـــدة للخطـــة   : اســـتعرا2016/9واعتمـ
والتقريـــر الســـنوي  2017-2014االســتراتيجية لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســكان للفتـــرة   

 للمدير التنفيذي.  
: اســتعرا  منتصــا املــدة للميزانيـــة    2016/10واعتمــد اجمللــس التنفيــذي القــرار      - 71

 .  2017-2014املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة 
  
 الربامج القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املتصلة هبا -حادي عشر 

قدمت نائبة مـدير صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان )يف شـؤون الـربامج( عرضـا عامـا           - 72
والتمديـد األول ملـدة    2017-2016ملشرو  وثيقة الربنامج القطري جلنوب السودان للفترة 

ــة  2017ة الدومينيكيــة لعــام ســنة واحــدة للربنــامج القطــري للجمهوريــ  . وشــددت علــى أمهي
املسؤولية الوطنية وعملية التشاور اليت اضطلع هبا بـدعم مـن الصـندوق خـالل إعـداد الربنـامج       
القطري. وبعد ذلك عر  املدير اإلقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي مشـرو  الربنـامج   

 ليمي.  من منظور إق 2017-2016القطري جلنوب السودان للفترة 
وأعرب أحد الوفود عن مامل تملييد  للربنامج القطري اخلاص ببلد  وأمد أنـه جـرت    - 73

االستفادة يف عملية إعداد الربنامج القطري من هنج قوامه املشارمة الكاملة. وشدد على أمهيـة  
 يع البيانات واألدلة لدى وضع الربنامج.  

ــا لقــرار       - 74 ــذي، وفق ــر اجمللــس التنفي ــامج القطــري جلنــوب    2014/7وأق ، وثيقــة الربن
 (.  DP/FPA/CPD/SSD2) 2017-2016السودان للفترة 

وأحاب اجمللس التنفيذي علما بطلب التمديد ملـدة سـنة للربنـامج القطـري للجمهوريـة       - 75
 (.  DP/FPA/2016/6) 2017الدومينيكية لعام 

  
 التقييم -ثاين عشر 

عرضت مديرة مكتب التقييم بصندوق األمم املتحدة للسكان التقرير السنوي املتعلـا   - 76
ــندوق )   ــب التقيـــيم يف الصـ ــيعي DP/FPA/2016/5مبكتـ ــدم مـــن    ( والتقيـــيم املواضـ للـــدعم املقـ

الصندوق يف اال بيانات تعداد السكان واملسامن بغر  االهتداء هبا يف صـنع القـرار ووضـع    

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SSD2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/5
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. وقدمت نائبة املدير التنفيـذي للصـندوق )الشـؤون اإلداريـة( رد     2014-2005السياسات، 
 اإلدارة على التعليقات على مل من الوثيقت .

املتعـددة السـنوات املدرجـة يف امليزانيـة وبااديـاد      ورحب أعضـاء اجمللـس خبطـة التقيـيم      - 77
تنو  التقييمات على الصعيدين القطري واإلقليمـي. وأعربـوا عـن تقـديرهم لتحسـن تقييمـات       

. 2016الربامج القطرية وقالوا إهنم يتطلعون إلجراء دراسة بشـملن الـدرو  املسـتفادة يف عـام     
علـى صـعيد الـربامج لكفالـة االلتـزام يف      ورحبوا جبهود إعداد إرشادات بشملن إجـراء تقييمـات   

التقييمات الالمرمزية بسياسة وخطة التقيـيم. ورحبـوا مببـادرات نشـر نتـائج التقيـيم وشـجعوا        
الصــندوق علــى االسترشــاد يف عمليــة الرباــة بالــدرو  املســتفادة وحثــو  علــى إدمــاج أدوات  

ملنظومـة بشـملن املسـاواة بـ      اإلبالو عن مؤشرات التقييم اليت توفرها خطة العمل على نطـاق ا 
اجلنس  و ك  املرأة يف نظامه لتقييم النوعية. ورحبوا بالتحسينات اليت أجريت يف اـال تتبـع   
مســار األمــوال املخصصــة للتقيــيم وشــجعوا الصــندوق علــى حتقيــا هدفــه املنشــود املتعلــا           

ــان أ ــل      3بتخصــيص  ــاهتم ببي ــوا مواف ــيم وطلب ــة للتقي ــن امليزاني ــة م ــات اخلاصــة   يف املائ بالنفق
 بالتقييم.  

ونوهت الوفود بالزيادة املقترحة يف ميزانية مكتب التقييم والحظـت يف الوقـت نفسـه     - 78
التخفيضات يف  ويل عدد من تقييمـات الـربامج القطريـة. وشـجعت الصـندوق علـى مواصـلة        

 حتسـ  قائمـة   بناء قدرة تقييمية على الصعيدين املؤسسي والوطيل ورحبت باجلهود الراميـة إىل 
االستشــاري . وشــجعت املــدير ومكتــب التقيــيم علــى املشــارمة هبمــة يف فريــا األمــم املتحــدة  
املعيل بالتقييم. وأشـارت إىل أن التقييمـات املسـتقلة علـى نطـاق املنظومـة قـد تكـون مفيـدة يف          

واإلبـــالو عنـــه ولكنـــها تتطلــب  ـــويال مافيـــا. وقالـــت إن   2030رصــد تنفيـــذ خطـــة عــام   
عرا  الذي  ري مل أربع سنوات يتيج فرصـة لتعزيـز التعـاون علـى نطـاق املنظومـة يف       االست

اال التقييم والتمس أحد الوفود إيضاحا بشملن التسلسل اهلرمي للقائم  على التقيـيم وميفيـة   
 اختيارهم.  

وردا على ما تقدم، مررت نائبة املدير التنفيذي للصندوق )الشـؤون اإلداريـة( تملميـد     - 79
تزام الصندوق بوظيفة التقييم وشددت يف الوقت نفسه على أمهية توافر موارد مافيـة يف هـذا   ال

الصــدد. وقالــت إن الصــندوق حيــرص علــى  ــث الســبل الــيت ميكــن مــن خالهلــا مفالــة إجــراء  
التقييمات مع ضمان استقالل الوظيفة وفعاليتها. وأضافت أنه من املهم املواانـة بـ  االحتيـاج    

 واملوارد املتاحة مبا يكفل تعظيم أثر التقييم.   إىل التقييم
وأمــدت مــديرة مكتــب التقيــيم التــابع للصــندوق أن الصــندوق يــؤدي دورا فعــاال يف    - 80

فريا التقييم فيما يتعلا مبسمللة إضفاء الطابع املهيل علـى التقيـيم وباملسـائل املتصـلة بالتقييمـات      
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يف املائـة   3ك. وتطرقت إىل هدف ختصـيص  اليت جتري على صعيد املنظومة وعلى صعيد مشتر
من امليزانية للتقييم فملمدت طابعه الطموى ولكنها أفادت بملن الصندوق حيـرا بالتـدريج، رمـم    
تدابل التقشا، تقدما ال يستهان به. وقالـت إن الصـندوق حقـا فيمـا يتصـل بكفالـة الفعاليـة        

االعتمـاد يف الوقـت نفسـه بقـدر      عددا من املكاسب اا أتاى له إجراء مزيد من التقييمـات مـع  
أمرب على موارد أخرى لتمويل التقييم، وهـي اسـتراتيجية سيواصـل الصـندوق اتباعهـا. وفيمـا       
يتعلا بالتقييمـات الالمرمزيـة للـربامج، قالـت إن الصـندوق يعتـزم القيـام،  اشـيا مـع التزاماتـه           

ة، بتنويـع اموعـة التقييمـات  يـث     املبينة يف خطة التقييم الرباعية السنوات املدرجة يف امليزانيـ 
ال تقتصـر علــى الــربامج القطريــة بــل لتشــمل أيضـا األنشــطة املتعــددة الســنوات. وأضــافت أنــه   
يهدف إىل ضمان ترميز التقييمات على األنشطة الرئيسية حيث توجد حاجـة إىل اسـتخالص   

العــاملي بغــر   الــدرو  وإىل املســاءلة. أمــا النفقــات فيجــري تتبعهــا مــن خــالل نظــام الرباــة  
قيــد  2016تقييمــا للــربامج القطريــة لعــام   22مــن  20حتســ  عمليــة اإلبــالو. وأمــدت أن  

اإلعــداد حاليــا. وقالــت إن أي قصــور يرجــع إىل احلالــة املاليــة ولكــن الصــندوق عــاما علــى  
العمل من أجل إ اد حل. وذمرت أن سياسة التقييم املنقحة حتدد التسلسـل اهلرمـي للقـائم     

لتقييمــات املصــنفة علــى نطــاق واســع إىل تقييمــات علــى مســتوى املؤسســة )مواضــيعية   علــى ا
ومؤسســية وبرناايــة ومشــترمة( وتقييمــات علــى مســتوى الــربامج، مــن بينــها التقييمــات الــيت 

تنـيا بالـدول    2030جتري على الصعيدين اإلقليمي والقطري. وشـددت علـى أن خطـة عـام     
ري علـى الصـعيد الـوطيل إسـهاما يف عمليـات االسـتعرا        األعضاء دورا يف التقييمات الـيت جتـ  

 .  2013والتعلم على الصعيد الوطيل املنوب بالصندوق دعمها مبقتضى سياسة التقييم لعام 
: التقريــر الســنوي ملكتــب التقيــيم التــابع 2016/11واعتمــد اجمللــس التنفيــذي القــرار  - 81

 لممم املتحدة.  
  

 املتحدة خلدمات املشاريعاجلزء اخلاص مبكتب األمم   
 بيان املديرة التنفيذية والتقرير السنوي للمديرة التنفيذية -ثالث عشر 

عرضــت املــديرة التنفيذيــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع تقريرهــا الســنوي  - 82
حيـث ااد   2015لضوء على أداء املكتـب يف عـام   ( وسلطت اDP/OPS/2016/2) 2015لعام 

يف املائـة. وتناولـت التحسـينات الراميـة إىل رفـع الكفـاءة فـذمرت أن         16معدل اإلتاا بنسبة 
واسـتحداث   OneUNOPSتلك التحسينات تشمل تطوير نظام ختطيا موارد املؤسسـة ليصـبج   

ة تــوخي املرونــة يف نظــام معلومــات واتصــاالت جديــد. وقالــت إن املكتــب يعمــل علــى مفالــ  
ختطيا الب  التحتية ووضع هنـج قوامـه الـنظم املتكاملـة ليتبـع فيمـا  ـص الـب  التحتيـة. وتفيـد           

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/2
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إىل  2015نتائج استقصاء أجـري مـؤخرا بـملن معـدل رضـا العمـالء والشـرماء ارتفـع يف عـام          
الشـرماء  يف املائة. ووجهت االنتبا  إىل النجاى الذي أحرا  املكتـب جنبـا إىل جنـب مـع      82

يف إتاا مشـاريع يف اـال الـب  التحتيـة يف أفغانسـتان والسـودان وموسـوفو وهـاييت ويف اـال          
املشتريات يف تايلند ويهورية الو الدميقراطيـة الشـعبية وفييـت نـام وممبوديـا وميامنـار إضـافة        

شـخص. وذمـرت أن املكتـب يتوسـع أيضـا يف خـدمات        60 000إىل تدريب ما يربـو علـى   
 فة.  االستضا

وأمدت املديرة التنفيذية أن املكتب يقـيم شـرامات أمثـر مـن نصـفها مـع مؤسسـات         - 83
ــوارد البشــرية.        ــ  الســالم، وتشــمل خــدمات امل ــات حف األمــم املتحــدة، ال ســيما إدارة عملي
وقالت إن املكتب يتطلع إىل املشـارمة بصـفة منتظمـة يف األفرقـة القطريـة بوصـفه عضـوا فيهـا         

ــع ا   ــب م ــن مث ــة.      ويعمــل ع ــة الوطني ــر التنمي ــدرج يف أط ــرى أنشــطة تن ــث يقت ــات حي حلكوم
ووجهت االنتبا  إىل العمـل الـذي يقـوم بـه املكتـب يف أوقـات األامـة والـاا ، ويشـمل تلبيـة           
احتياجــات الالجــئ  والنــااح  يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف اــاالت األمــن والكهربــاء  

يف دولة فلسط  )مزة(. وقالـت إن املكتـب سينشـر    واللوجستيات واإليواء ومشاريع اإلعمار 
أول تقريـر سـنوي أعـد  يف اتسـاق مـع املبـادرة العامليـة إلعـداد التقـارير. وهـو            2016يف عام 

أول مؤسســة مــن مؤسســات األمــم املتحــدة تقــوم بــذلك. وأفــادت بــملن املكتــب مــان بصــدد   
ــرة       ــوائم اســتراتيجية الفت ــدة لي ــة اســتعرا  منتصــا امل ــام    2017-2014عملي ــة ع ــع خط م

. وشــددت 2016، وهــي االســتراتيجية الــيت ســيقدمها يف الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام  2030
علـى ضـرورة أن تبحــث األمـم املتحـدة إمكانيــة ايـادة االسـتعانة بــرأ  املـال اخلـاص يف اــال         

 التنمية.  
ــوي ولكفاء       - 84 ــه الق ــتمرار أدائ ــب الس ــديرها للمكت ــن تق ــدول األعضــاء ع ــت ال ــه وأعرب ت

وفعاليته يف العمل وملا تتسم به عملياته من شفافية ولصالبة مرمز  املات وللعمـل الـذي يضـطلع    
به يف اال بناء السالم ويف احلاالت اإلنسانية وبيئات التنمية ولتملسيس عمله على مقـاييس تنـبيل   

أخطار الكـوارث  على املعايل الدولية. وأثنت على املكتب جلهود  يف ااالت تغل املناخ وإدارة 
ــام       ــد  نظـ ــبما  سـ ــرة حسـ ــول مبتكـ ــاد حلـ ــعي إىل إ ـ ــمود ويف السـ ــى الصـ ــدرة علـ ــاء القـ وبنـ

OneUNOPSإدارة املشاريع  - . وشجعته على تعزيز أولوياته العملية يف ااالت ترميز  الرئيسية
يف وعلـى النـهو     -املستدامة وتشييد ب  حتتية مستدامة واألخـذ مبمارسـات الشـراء املسـتدامة     

 الوقت نفسه باجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين. 
ورحبت الوفود بتزايد عمليات املكتب يف البلدان املنخفضة الـدخل والبلـدان الـيت  ـر      - 85

بملامة دعما للحكومات واجملتمع املـدين ومؤسسـات األمـم املتحـدة ومالبـا مـا يكـون ذلـك يف         
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ــيت يقــدمها إىل     ظــل ظــروف عصــيبة. وشــجعت املكتــب   علــى املضــي يف حتســ  اخلــدمات ال
مؤسسات األمـم املتحـدة انطالقـا مـن روى التنسـيا املتبديـة يف االسـتعرا  الـذي  ـري مـل           
أربع سنوات وأن يعمل يف الوقت نفسه على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف، مع شـرماء  

واالتفاقـات الدوليـة،    2030عـام   مثل البنك الدوت والصندوق العـاملي يف سـياق تنفيـذ خطـة    
ومــن بينــها مســار ســاموا، ومــن خــالل شــرامات القطــاع  العــام واخلــاص. ورحبــت خبطــا   
املكتب الرامية إىل إنشـاء صـندوق لتخصـيص رأمسـال أوت الجتـذاب اسـتثمارات موجهـة إىل        

ص يف أهداف حمـددة دعمـا ملشـاريع الـب  التحتيـة وبالشـرامات الـيت يقيمهـا مـع القطـا  اخلـا           
إطـار تعزيــز روى االســتدامة وتشــجيع االســتثمارات. وطلــب أحــد الوفــود أن  تنــب املكتــب  
التعليا يف تقرير  السنوي على جهود بناء السالم الوطنيـة وأن يتقيـد بواليتـه مـع احتـرام مبـدأ       
املسؤولية الوطنية. وأشارت وفود أخرى إىل املكتب بوصفه شريكا حمل ثقة يعول عليـه يتميـز   

 ل مبسا يتسم باملرونة.  هبيك
وردا علــى مــا تقــدم، شــددت املــديرة التنفيذيــة ملكتــب خــدمات املشــاريع علــى أمهيــة   - 86
يوفر  املكتب من دعم وتوجيهات من أجل إجراء التحسينات الالامة. وقالـت إن املكتـب    ما

علــى  منظمــة حمــور عملــها التنفيــذ ومبقــدور ،  كــم طبيعتــه ممنظمــة ذاتيــة التمويــل، الترميــز 
احتياجــات الشــرماء. وأضــافت أن املرونــة والســرعة واجلــودة مســات أساســية فيــه بينمــا تتــيج   
ــع املســتوى أو خفضــه علــى وجــه الســرعة. ولقــد تســ            ــتا التوظيــا واملشــتريات رف سياس
للمكتب، نظرا ملرونته، استكشاف سبل التكيا مع االحتياجات احمللية. وأفادت بملن املكتـب  

ى قــدر توقعــات اجمللــس فيمــا يتعلــا بتطــوير العمليــات علــى الصــعيد  عمــل علــى أن يكــون علــ
املؤسســي وقالــت إنــه يتــوق إىل العمــل مــع اجمللــس علــى وضــع هنــج شــراء مبتكــرة تتبــع حيــال 

 التنمية املستدامة.  
ــرار    - 87 ــذي القـ ــس التنفيـ ــد اجمللـ ــدمات   2016/12واعتمـ ــدة خلـ ــم املتحـ ــب األمـ : مكتـ

 ة التنفيذية.املشاريع: التقرير السنوي للمدير
  

 اجلزء املشترك  
 مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان -رابع عشر 

عر  مدير مكتـب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات بربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          - 88
ــداخليت  )    ــة ال ــا مبراجعــة احلســابات والرقاب ــر املتعل (، وقــدم مــدير مكتــب  DP/2016/16التقري

ــب خــدمات        ــديرة مكت ــات. وعرضــت م ــى التعليق ــامج رد اإلدارة عل ــة بالربن الشــؤون اإلداري
مراجعة احلسابات والتحقيا بصندوق األمم املتحدة للسكان التقريـر املتعلـا بملنشـطة املراجعـة     

http://undocs.org/ar/DP/2016/16
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(  وقدمت نائبة املـدير التنفيـذي   DP/FPA/2016/7الداخلية للحسابات والتحقيا يف الصندوق )
للصندوق )الشؤون اإلدارية( رد اإلدارة على التعليقات. وعر  مدير فريا املراجعة الداخليـة  
للحسابات والتحقيقات مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع التقريـر املتعلـا بملنشـطة فريـا      

لحسابات والتحقيقات التابع ملكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع لعـام      املراجعة الداخلية ل
2015 (DP/OPS/2016/3  .وقدم نائب املديرة التنفيذية للمكتب رد اإلدارة  ) 

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

رحب أعضـاء اجمللـس، بوجـه خـاص، بـالرأي املتعلـا بكفـاءة وفعاليـة إطـار احلوممـة            - 89
وإدارة املخــاطر والرقابــة يف الربنــامج اإلمنــائي وشــجعوا مكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيــا  
على تضم  اإلطار حتلـيال للمخـاطر ولكيفيـة تعامـل اإلدارة معهـا ومـدى االسترشـاد بـذلك.         

مـر   ”را وأمدوا أن التقدير الـذي منحـه مراجعـو احلسـابات بدرجـة      وأشاروا إىل التقدم احمل
احلوممـة  اـات  يعيل أنه يتع  على الربنامج أن يفعـل املزيـد ملعاجلـة أوجـه القصـور يف      “ اجزئي

وشــجعوا اإلدارة علـــى تعزيــز الــدعم املقـــدم لعمليــات مراجعــة احلســـابات      وإدارة املخــاطر.  
الكافية واآلنية ملكتب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات     والتحقيقات مبا يشمل ختصيص املوارد

لكفالة أدائه لواليته. وقـالوا إهنـم يـودون معرفـة مـا إذا مـان اسـتمرار نقـص املـوارد سـيؤثر يف           
عملــه أم ال. وأشــاروا إىل تعليقــات اللجنــة االستشــارية ملراجعــة احلســابات بشــملن الصــلة بــ    

سابات والتحقيقـات. وحثـوا اإلدارة علـى اتبـا      مصادر التمويل واستقالل مكتب مراجعة احل
مشـورة اللجنــة. ورحبــوا ب ليــات الربنــامج اجلديـدة إلدارة املخــاطر وقــالوا إهنــم يــودون معرفــة   
سبب وميفية اادياد التقديرات املرضية واخنفـا  التقـديرات مـل املرضـية. والحظـت الوفـود       

ب األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـ       التقدير مل املرضـي الـذي منحـه مراجعـو احلسـابات ملكتـ      
بلدان اجلنوب ونوهت باخلطوات املتخذة يف هذا الصدد وحثت الربنامج اإلمنـائي علـى مفالـة    
تنفيذ ييع توصيات مراجعي احلسابات. وطلبت أن ي بقي الربنامج اجمللس علـى علـم بـاجلهود    

الية واملشتريات اليت يتكرر تناوهلـا يف  املبذولة ملعاجلة املسائل املتعلقة بجدارة الربامج والشؤون امل
مراجعة احلسابات. وحثت الربنامج على تـدعيم عمليـة حتديـد واختيـار البـائع  وتعزيـز قـدرة        
املــوظف  علــى رصــد عقــود الشــراء وضــمان عــر  حــاالت الشــراء علــى جلــان االســتعرا .  

لة بالنــهج املنســا وقالــت الوفــود إهنــا تــود التعــرف علــى اختناقــات عمليــات الشــراء ذات الصــ
ــت نفســه         ــذا الصــدد والتمســت يف الوق ــة يف ه ــاجلهود املبذول ــة ونوهــت ب للتحــويالت النقدي
معلومات مفصلة عن أثرها. وطلبت معلومات عن تعاون الربنامج اإلمنائي مع مكتب مراجعـة  
حسابات الصندوق العاملي يف اجلهود املبذولة توطئة ملراجعة حسابات عمليـة  ويـل الصـندوق    
العاملي للربنامج اإلمنائي. وأعربت عن أملها يف أن جتد مسـتقبال يف تقـارير مراجعـة احلسـابات     

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/7
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معلومــات تفيــد بــملن الربنــامج اإلمنــائي حيــرا تقــدما يف جهــود اإلصــالى يف اــات الرقابــة علــى  
عملية الرباة وإدارة املـوارد. وحثـت الربنـامج علـى إيـالء األولويـة إلمـالق ملفـات توصـيات          

جعي احلسابات اليت طال أمدها وقالت إهنا تود معرفة أسباب ااديـاد عـدد التوصـيات الـيت     مرا
  تنفذ بالكامل. وفيما يتعلا بالتحقيقات، طلبت الوفود معلومات عن ميفية تفسل الربنـامج  

ــدد التحقيقــات، ال       ــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات للزيــادة يف ع ســيما احلــاالت   ومكت
لقا من أن املكتب يقبل مزيدا من احلاالت رمم اخنفـا  مـوارد  وتسـاءلت    اجلديدة. وأبدت ق
يف املائة فقا من احلـاالت هـي الـيت ثبـت فعـال أهنـا تنطـوي علـى سـوء           15عن السبب يف أن 

يف املائـة مــن املــوظف  أفـادوا بــملهنم ال  شــون    70سـلوك. إال أهنــا أعربـت عــن ســرورها ألن   
هنا تود معرفة االستراتيجية اليت يتبعهـا الربنـامج اإلمنـائي يف    اإلبالو عن سوء السلوك. وقالت إ

ــود         ــا  عــدد حــاالت الغــا والســرقة واالخــتال  يف اــال املشــتريات واجله التصــدي الرتف
املبذولة السترداد املوارد. وشددت على أمهية اختاذ تدابل فعالة للحمايـة مـن الغـا والتصـدي     

 يا جهودها ملكافحة الغا على نطاق املنظومة.  له وحثت مؤسسات األمم املتحدة على تكث
  

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
رحب أعضاء اجمللس بوجه خاص بالرأي القائل بكفاءة وفعالية إطار احلوممـة وإدارة   - 90

املخاطر والرقابة يف الصندوق. وشـجعوا مكتـب خـدمات مراجعـة احلسـابات والتحقيـا علـى        
ر ولكيفيـة تعامـل اإلدارة معهـا ومـدى االسـتناد إليهـا يف الـرأي        تضم  اإلطار حتلـيال للمخـاط  

الذي أبدا  عموما مراجعو احلسابات. وأعربـوا عـن قلقهـم ألن عمليـة حتـديث تقيـيم املخـاطر        
ألمرا  مراجعة احلسابات تملجلت بسبب التغيلات اليت أجريـت يف سـياق ختصـيص املـوارد،     

قاء على النطاق املقرر أن تشمله مراجعـة احلسـابات   األمر الذي يعيل أن املكتب   يستطع اإلب
اــا يعــر  الصــندوق خلطــر ال يســتهان بــه. وأعربــوا عــن امتبــاطهم إلعــادة مســتويات  ويــل   

. وحثــوا 2017إىل مــا مانــت عليــه ورحبــوا بالزيــادة املقترحــة لعــام   2016املكتــب يف عــام 
لطـوارئ وتلبيـة الطلبـات الـيت     الصندوق على مفالـة تـوافر التمويـل الكـايف للتصـدي حلـاالت ا      

تكن يف احلسبان. وطلبوا من الصندوق أن يتخـذ تـدابل خلفـل معـدل الشـوامر يف مكتـب         
يف املائـة. وشـجعت الصـندوق علـى الترميـز       16خدمات مراجعة احلسابات والتحقيـا البـالغ   

ة باحلوممـة  على إجراء حتسينات وتنفيذ التوصيات اليت ظلت مدة طويلة دون أن تنفذ واملتعلق
وإدارة الربامج. وسلطت الضوء على تكرار التوصـيات املتعلقـة بالرصـيد واملشـتريات واإلدارة     
املالية وإدارة شؤون الشرماء املنفذين. وذمرت أنه يستدل من أوجـه القصـور واملخـاطر تلـك     

ء اجمللـس  على ضرورة إيالء العناية الواجبة يف هذا الصـدد وتشـديد املراقبـة املاليـة. ونـو  أعضـا      
ــة املتخــذة صــوب إرســاء نظــام إلدارة املخــاطر يف املؤسســة وإن أشــاروا إىل       ــاخلطوة اإل ابي ب
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ضرورة بذل مزيد من اجلهد وحثوا الصندوق علـى تنفيـذ تـدابل لتخفيـا حـدة املخـاطر مـل        
علــى حــدة وتوثيــا تلــك التــدابل. ورحبــوا مبشــرو  حتســ  إطــار الرقابــة الداخليــة وشــجعوا    

ى العمل على مفالة االستعانة جبميع عناصر جلنة املنظمـات الراعيـة التابعـة للجنـة     الصندوق عل
تريــدواي بــاالقتران مــع وصــالت الــربا خبطــوب الــدفا  الثالثــة. ومــن ناحيــة أخــرى نوهــت   
ــة ويف مواءمــة قــدراهتا      ــة علــى املكاتــب القطري ــه اإلدارة يف الرقاب ــذي أحرات الوفــود بالتقــدم ال

ــع مقتضــيات   ــى حتســ  خطــا إدارة      بشــكل أفضــل م ــت الصــندوق عل ــربامج. وحث ــذ ال تنفي
املكاتــب وأطرهــا االســتراتيجية مبــا يــربا علــى حنــو أوثــا بــ  أولويــات املنظمــة وبرااهــا           
ومواردهــا. وفيمــا يتعلــا بالتحقيقــات، أعربــت الوفــود عــن القلــا إااء عــدم اســتطاعة مكتــب  

ت املعقـدة الـيت تسـتهلك املـوارد     خدمات مراجعة احلسابات والتحقيا موامبـة مسـتوى احلـاال   
ــك         ــى إدراج تل ــت الصــندوق عل ــى اخلــدمات االستشــارية. وحث ــب عل ــة والطل بصــورة مثيف
املواضيع يف املناقشات املتعلقة بجدارة املخاطر وعلى ختصـيص مـوارد مافيـة. ووجهـت االنتبـا       

األمـم   إىل تقرير وحدة التفتيا املشـترمة املتعلـا بـالغا وحثـت الصـندوق وسـائر مؤسسـات       
 املتحدة على تكثيا اجلهود يف هذا الصدد.  

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

رحب أعضاء اجمللس خبطـة املراجعـة الداخليـة للحسـابات علـى أسـا  تقيـيم املخـاطر          - 91
الــيت وضــعها فريــا املراجعــة الداخليــة للحســابات والتحقيقــات وأعربــوا عــن مبطتــهم لســرعة   

توصـيات مراجعـي احلسـابات حيـث يبلـغ معـدل تنفيـذ  للتوصـيات عمومـا          استجابة املكتـب ل 
(. وطلبــوا معلومــات عــن الزيــادة يف عــدد التوصــيات الصــادرة  2015-2008يف املائــة ) 98

عن املراجعة الداخلية للحسـابات وعـن متوسـا عـدد توصـيات مـل عمليـة مراجعـة. وهنـؤوا          
يف اال إدارة املخاطر وأعربـوا عـن سـرورهم    املكتب على اخلطوات اليت اختذها لتعزيز برنااه 

لتدشـ  النظــام املرمــزي اجلديــد لتخطــيا املــوارد. وقـالوا إهنــم يتطلعــون إىل معرفــة أثــر  فيمــا   
يتصل بجدارة املخـاطر والضـوابا الداخليـة. وأثنـوا علـى املكتـب لعـدد املشـاريع الـيت خضـعت           

وطلبــوا إجــراء مزيــد مــن يــة. الضــوابا الداخل فيمــا  ــص“  مــر”للمراجعــة ونالــت تقــدير 
التحسينات يف اـاالت إدارة املشـاريع واملشـتريات والشـؤون املاليـة. وأعربـوا عـن قلقهـم ألن         
اات إدارة املشـاريع واملشـتريات مـا ااال يشـهدان أعلـى معـدل مـن التوصـيات. وفيمـا يتعلـا           

ــادة الكــبلة يف عــدد القضــايا يف عــام    ــيال علــى ثقــة  تعــ 2015بالتحقيقــات، رأوا أن الزي د دل
املوظف  يف فريا املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات. وأعربوا عن قلقهـم إااء اسـتمرار   
املخالفات املالية، ال سيما ما يتعلا منها بالغا يف اال املشتريات وحثـوا املكتـب علـى تنفيـذ     
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ــب مل     ــذهلا املكت ــيت يب ــاجلهود ال عاجلــة حــاالت ســوء  التوصــيات املتعلقــة باملشــتريات. ونوهــوا ب
 السلوك والسترداد التكاليا بطرق منها التوعية والتدريب.  

وردا علــى مــا تقــدم، أمــد مــدير مكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات يف برنــامج   - 92
ــة          ــر منهجي ــة أمث ــؤ باملخــاطر بطريق ــى التنب ــب )أ( يعمــل عل ــائي أن املكت ــم املتحــدة اإلمن األم

يف املائــة يف مضــون أربعــة أعــوام بتقلــيص النفقــات    4ة اســتوعب خفــل امليزانيــة بنســب  )ب(
املتعلقة باخلرباء االستشاري  والسفر، وأشار مدير مكتب مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات يف    
ــا أثرهــا يف النطــاق        ــوظف  وســيكون هل هــذا الصــدد إىل أن أي ختفيضــات أخــرى ســتطال امل

 “ مـل مـر  ”يرات املمنوحـة بدرجـة   املشمول مبراجعة احلسـابات  )ج( يعتـرب أن عـدد التقـد    
يف ما يتصـل باحلوممـة وإدارة املخـاطر والضـوابا ال تشـكل اجتاهـا بـل هـي          2013منذ عام 

حالـة مـتغلة  )د( حيمـل إدارة الربنـامج وإدارة الوحـدات املعنيـة بتصـريا األعمـال املسـؤولية          
العـاملي )أو أي   عن املخـاطر الـيت مت حتديـدها يف سـياق عمليـات مراجعـة حسـابات الصـندوق        

عملية مراجعة حسابات( على الصعيدين املؤسسي واحمللـي وعمـل مـع الصـندوق العـاملي علـى       
احلد من اادواج األدوار واملسـؤوليات وتوضـيحها  )هــ( يـرى أن الزيـادة يف قضـايا الغـا يف        

هي نتاج الادياد ثقة املوظف  وملزيـد مـن حـاالت سـوء السـلوك  )و( يعمـل مـع         2015عام 
ربنامج اإلمنائي على مفالة توخي مزيد من اليقظة يف استرداد األموال اليت تبـددت مـن جـراء    ال

 الغا واملخالفات املالية األخرى.  
ــامج: )أ( ســيبذل       - 93 ــائي أن الربن ــامج اإلمن ــة يف الربن ــب الشــؤون املالي ــيس مكت وأمــد رئ

قـد وضـع خطـة إلدارة    من جـذورها و “ ةالتقديرات مل املرضي”قصارى جهد  ملعاجلة مسمللة 
مـنج  “ امر  جزئي”ة املخاطر بناء على التكاليا واألثر احملتمل  )ب( يرى أن التقدير بدرج

يف اــال مــن اــاالت البيئــة عــات املخــاطر، إال أن اإلدارة ســتعمل علــى وضــع خطــة وجــدول  
علـى   ألن القضـاء “ دتقليـل املخـاطر إىل أدح حـ   ”اميل ملعاجلـة هـذ  املسـمللة  )ج( يسـعى إىل     

املخاطر أمر صعب بـالنظر إىل عـدد اجملـاالت عاليـة املخـاطر  )د( يـرى يف ااديـاد عـدد قضـايا          
ااديـاد ثقـة املـوظف   )هــ( أطلـا مـن جديـد اسـتراتيجية منـع          الغا والتحقيقات مؤشرا علـى  

الغا وسيكفل تنفيذها يف ييع ااالت العمل عـن طريـا العمـل مـع الشـرماء واتبـا  أفضـل        
ــا يف ضــوء أفضــل          املمارســات  ــدة ملعاجلــة قضــايا الغ ــات ع ــة بقطاع ــرق معني )و( شــك ل ف

املمارسات  )ا( يعمل هبمة على تنقيج النهج املنسا للتحويالت النقدية وبدء تنفيـذ  رمـم أن   
التمويل يعد مشكلة رئيسية  )ى( احرا تقدما يف معاجلة املسائل املتصلة باملستفيدين الفـرعي   

وإن مــان   ي بــت يف الرصــيد حــ  اآلن حيــث إن ذلــك األمــر مرهــون مــن الصــندوق العــاملي 
 بالنظم الوطنية.  
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وذمر مدير مكتب الشؤون اإلداريـة بالربنـامج اإلمنـائي أن الربنـامج: )أ( يعمـل حاليـا        - 94
على إرساء إطار على نطاق املنظمة يضـم ضـوابا حتكـم نظامـه الالمرمـزي  )ب( يعمـل مـع        

عاون فيما ب  بلدان اجلنوب على تنفيذ ييـع التوصـيات  لـول هنايـة     مكتب األمم املتحدة للت
  )ج( يعمل على تشغيل نظـام الشـراء اإللكتـروين العـاملي فيمـا يتصـل باالتفاقـات        2016عام 

الطويلــة األجــل وعلــى حتســ  خــدمات املكاتــب القطريــة  )د( يرمــز علــى تــدابل منــع الغــا  
 ترداد التكاليا تمل  يف سياق قيود مالية.  حيث إن جهود الربنامج الرامية إىل اس

ــا بصــندوق الســكان إن        - 95 ــابات والتحقي ــة احلس ــب خــدمات مراجع ــدير مكت ــال م وق
املكتب: )أ( اختذ قرارا واعيا بعدم إجراء تقييم للمخـاطر ألمـرا  مراجعـة احلسـابات يف عـام      

النظـر يف ذلــك يف  إلفسـاى الوقـت لـردارة إلجـراء التغـيلات اهليكليـة وسـوف يعـاود          2015
  2016  )ب( اختـذ مـل اإلجـراءات املمكنـة ملـلء الوظـائا الشـامرة لديـه عـام          2016عام 
يبــذل قصــارى اجلهــد إلتــاا النظــر يف القضــايا يف الوقــت املقــرر  )د( يملخــذ التوصــيات     )ج(

 الواردة يف تقرير وحدة التفتيا املشترمة املتعلا بالغا مملخذ اجلد.  
ــة( أن الصــندوق: )أ(      - 96 ــذي للصــندوق )يف الشــؤون اإلداري ــة املــدير التنفي وأمــدت نائب

مـر   ”يعمل هبمة مع الوحدات املعنية بتصريا األعمال على تدارك التقدير املمنوى بدرجة 
  )ب( يبــذل أقصـى جهــد اكـن لزيــادة املـوارد املخصصــة للتقيـيم والرقابــة والتحقيــا     “اجزئيـ 

ة لتلبيـــة الطلبـــات يف أي حالـــة طـــوارئ رمـــم حالـــة املـــوارد   وســـيتخذ اخلطـــوات الضـــروري
يف املائـة مـن    80بتوفل دعم خمصوص لوظائا الرقابة عند االقتضاء  )د( سـيتناول  يلتزم  )ج(

  )هـ( اختـذ خطـوات لتحسـ     2016التوصيات اليت طال أمدها  لول الفصل الرابع من عام 
 إدارة املخزون وشؤون الشرماء املنفذين.  

ــرب      - 97 ــا: )أ( يعت ــة للحســابات والتحقيقــات إن الفري ــا املراجعــة الداخلي ــال مــدير فري وق
ارتفا  متوسا عدد توصيات مراجعي احلسابات يعزى إىل الترميـز بقـدر أمـرب علـى املسـائل      
املتعلقة باالمتثال توطئة لتدش  النظام املرمزي اجلديد لتخطيا املوارد واختاذ خطـوات حمـددة   

ــر  ــة       اســتلزم األم ــات مراجع ــا  عــدد عملي ــة احلســابات بســبب ارتف اختاذهــا يف ســياق مراجع
حسابات املشاريع املمولة مبنج صغلة  )ب( رمز بقـدر أقـل علـى إدارة املشـاريع واملشـتريات      

  )ج( يشــدد علــى أمهيــة توقيــع مــذمرات  2015بســبب الترميــز علــى الــب  التحتيــة يف عــام  
هات املاحنة لتلبية طلبات العمالء اخلاصـة باحلصـول علـى    تفاهم مع وحدات الرقابة التابعة للج

املعلومات وحيترم يف الوقت نفسه يف اإلبالو مبدأ مراجعـة احلسـابات علـى يـد جهـة واحـدة        
اجتمــاع  بشــملن إجــراء عملــييت مراجعــة للنظــام املرمــزي لتخطــيا   2015)د( عقــد يف عــام 

 روين.  املوارد تتصالن مبكافحة الغا وبملمن الفضاء اإللكت
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تقـارير مكاتــب األخالقيـات التابعــة لربنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي      -خـامس عشــر  

وصــندوق األمــم املتحــدة للســـكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلـــدمات       
 املشاريع

األخالقيات بالربنامج اإلمنائي األنشطة اليت اضطلع هبا املكتـب يف  عر  مدير مكتب  - 99
ــام  ــامج رد اإلدارة.    DP/2016/17) 2015عـ ــة بالربنـ ــؤون اإلداريـ ــب الشـ ــدير مكتـ ــدم مـ ( وقـ

وعرضـــت مستشـــارة األخالقيـــات يف صـــندوق الســـكان تقريـــر مكتـــب األخالقيـــات التـــابع  
( وقدمت نائبة املديرة التنفيـذي للصـندوق )الشـؤون    DP/FPA/2016/8) 2015للصندوق لعام 

اإلدارية( رد اإلدارة. وعر  املستشار القانوين ملكتب خدمات املشاريع األنشطة اليت اضـطلع  
ــب يف عــام     ــابع للمكت ــات الت ــب األخالقي ــدم أيضــا رد  DP/OPS/2016/4) 2015هبــا مكت ( وق

 اإلدارة.  
 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
ــات        - 100 ــا األخالقي ــة قوامه ــات إلرســائه ثقاف ــب األخالقي ــى مكت ــس عل ــ  أعضــاء اجملل أث

هو  بعـبء العمـل الواقـع علـى ماهلـه      والااهة وأشادوا بملسلوبه املبتكر واالستراتيجي يف النـ 
رمم اسـتمرار شـغور الوظـائا يف املكتـب. وقـالوا إن تزايـد أعـداد املـوظف  الـذين يلتمسـون           
املشورة دليل على اادياد ثقافة األخالقيات رسـوخا وااديـاد الثقـة يف عمـل املكتـب، وهـو مـا        

يتحرجـون مـن اإلبـالو عـن     أمد  استقصاء آلراء املوظف  أجري مؤخرا وأفادوا فيـه بـملهنم ال   
سوء السلوك، األمر الذي يرجع الفضل فيـه أساسـا إىل محلـة التوعيـة الـيت اضـطلع هبـا املكتـب         

اإلبـالو  ”والترويج لثقافة قوامها عدم السكوت على اخلطمل تـدعمها اإلدارة العليـا محايـًة ملبـدأ     
واد التدريبيــة الوفــود عــن تقــديرها للمــ دون خــوف مــن االنتقــام. وأعربــت  “ تعــن املخالفــا

العمليــة الــيت أعــدها املكتــب. والحظــت الوفــود أن مــوظف  مــثلين التمســوا مشــورة مكتــب 
األخالقيات يف أعقاب عملية إعادة اهليكلة اليت أجراها الربنـامج وحثـت الربنـامج علـى مفالـة      
أن تقترن التغيلات بسبل أفضل للتواصل حتول دون اللبس وتدرأ الشك. وأعربـت عـن قلقهـا    
إااء مــا ثبــت للربنــامج مــن تعــر  أحــد املــبلغ  عــن املخالفــات لالنتقــام وطلبــت معلومــات    
م فصلة عن ميفية محاية الشامي خالل التحقيا وعن ما إذا مـان الربنـامج قـد اختـذ إجـراءات      
ــة بيئــة عمــل      تملديبيــة ضــد املوظــا الــذي أقــدم علــى االنتقــام أم ال. وحثــت اإلدارة علــى هتيئ

ت وعلــى ترســيخ ثقافــة قوامهــا اإلبــالو عــن املخالفــات دون خــوف مــن    تســودها األخالقيــا
االنتقام. وقالت إنه يتع  على الربنامج أن يكفل مساءلة مل من يمل  تصـرفات تنطـوي علـى    

http://undocs.org/ar/DP/2016/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/4
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ســوء ســلوك واختــاذ إجــراءات تملديبيــة عنــد االقتضــاء. وشــجعت اإلدارة علــى تنفيــذ توصــيات 
 رير بشملن التوصيات اليت   تنفذ بعد.  مكتب األخالقيات واملواظبة على تقدي تقا

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

أشاد أعضاء اجمللس مبكتب األخالقيـات ملبادرتـه إىل حـل املشـامل قبـل أن تسـتفحل        - 101
بشكل ميس مسعته. وحثوا اإلدارة العليا على مفالة حصول املديرين على ما يلـزم مـن تـدريب    

لترويج ثقافة قوامها األخالقيـات والااهـة. وأثنـوا علـى املـدير      وامتساهبم ما يلزم من مهارات 
“ ةعلـــى مســـتوى القمـــ”التنفيــذي لدعمـــه مكتـــب األخالقيـــات وإرســـائه منوذجـــا للســـلوك  

وشجعوا اإلدارة على تعزيز ثقافة اإلبالو عـن املخالفـات دون اخلـوف مـن االنتقـام. وأشـاروا       
ات يعـرب عـن ااديـاد الـوعي وااديـاد الثقـة       إىل أن اادياد الطلب على خدمات مكتب األخالقي

يف املكتب و سد ثقافة عامة يف الصندوق قوامها األخالقيـات، األمـر الـذي يعـزى يف جانـب      
مبل منه إىل املبادرة بنشر تلك الثقافة ب  املكاتب القطرية، وأقروا بالقيود املالية اليت حتـد مـن   

م شجعو  يف الوقت نفسـه علـى مواصـلة تقـدي     قدرة مكتب األخالقيات يف اال السفر إال أهن
دعم قـوي للمكاتـب القطريـة. وشـجعوا اإلدارة علـى تـوخي املرونـة يف إدارة ميزانيـة املكتـب          
عموما  يث يتس  لـه الوفـاء بواليتـه وتقـدي الـدعم للمـوظف . ومـن ناحيـة أخـرى، أعربـت           

ــة واملشــتريات  الوفــود عــن قلقهــا مــن أن املــوظف  املخــول  ســلطات يف اــات ا    لشــؤون املالي
ي ستثنون من برنامج إقرارات الذمة املالية، األمر الذي يعر  الصندوق للخطر. وأيـدوا الـرأي   
ــة         ــة املالي ــرارات الذم ــامج إق ــات سياســة وبرن ــب األخالقي ــل بوجــوب أن يســتعر  مكت القائ

دي تلــك وأضــافت أن املــديرين بســعيهم إىل توســيع نطــاق فئــات املــوظف  املطلــوب منــهم تقــ 
اإلقرارات إمنا أثبتوا أهنم يدرمون القصـد مـن برنـامج إقـرارات الذمـة املاليـة، وأعربـت الوفـود         
عــن قلقهــا إااء مــا ثبــت مــن تعــر  أحــد املــبلغ  عــن املخالفــات لالنتقــام وأشــارت إىل أن     
اإلبــالو عــن تلــك احلالــة يؤمــد أمهيــة الــدور الــذي يؤديــه مكتــب أخالقيــات قــوي. وحثــت    

لى أخذ مسمللة محاية املبلغ  عن املخالفات مملخذ اجلد ومفالة مسـاءلة مـن يـملتون    الصندوق ع
 تصرفات تنطوي على سوء سلوك.  

 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

تـوفر    أشاد أعضاء اجمللس مبكتب األخالقيات اللتزامه بتعريا املوظف  بـالغر  اـا   - 102
السياســة الــيت يتبعهــا مكتــب خــدمات املشــاريع يف اــال األخالقيــات مــن محايــة مــن االنتقــام   
وبنطاق تلك احلماية ومدى توافرها. ومن ناحية أخرى أشـارت الوفـود إىل الشـكوى الرمسيـة     

وحثـت مكتـب خـدمات املشـاريع علـى أخـذ        2015الوحيدة املسجلة يف هذا الصدد يف عام 
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اجلد وحثت اإلدارة على مفالـة محايـة املـبلغ  عـن املخالفـات مـن االنتقـام         هذ  املسمللة مملخذ
ومساءلة من يملتون أي تصرف ينطوي على سوء سلوك. وأشل إىل أن ارتفـا  عـدد املـوظف     
الذين يلتمسون املشـورة بشـملن شـوامل تتصـل بالعمـل مـا هـو إال دليـل علـى الثقـة يف مكتـب            

ضل فيه أساسا إىل احلملة اليت اضـطلع هبـا مكتـب خـدمات     األخالقيات، األمر الذي يرجع الف
 املشاريع للدعوة إىل عدم السكوت على اخلطمل.  

وردا على ما تقدم، وجه مـدير مكتـب الشـؤون اإلداريـة االنتبـا  إىل الـدور الرئيسـي         - 103
إجـراء  الذي يؤديه مكتب األخالقيات يف الربا ب  األخالقيات واملساءلة. وأفاد بملنه مت اختـاذ  

 تملدي  يف احلالة املشار إليها.  
وتناول مدير مكتب األخالقيات بربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سياسـة احلمايـة مـن        - 104

ــة املــذمورة وأمــد أن املكتــب وســع نطــاق      ــة الــيت اختــذت يف احلال االنتقــام وإجــراءات احلماي
دمات. وقال إن احلالة املشـار إليهـا   سياسة احلماية من االنتقام لتشمل املتعاقدين على تقدي اخل

ــة مشــفوعة          ــة توصــية ضــعيفة باطل ــه املنظم ــدى مغادرت ــال ل ــدين ن ــا بملحــد هــؤالء املتعاق تتعل
بتعليقات مسـيئة مـن املـدير وأضـاف أن ذلـك املـدير م نـع مـن إعطـاء أي خطابـات توصـية يف            

فل االسـتعانة هبـم يف   املستقبل. وأ نشئ نظام جديد حلماية املتعاقدين اا ميكن أن يتسبب يف ر
 أي جهاا آخر داخل منظومة األمم املتحدة.  

وأمدت مستشارة األخالقيات بصندوق األمم املتحدة للسكان أنـه سـعيا إىل حتسـ      - 105
برنامج إقرارات الذمة املالية  يث يفي بالغر  منه    ر احلد مـن عـدد املـوظف  املشـمول      

فالـة إعـداد الربنـامج مبـا يناسـب احتياجـات الصـندوق        به، وذمرت أن اهلـدف املنشـود هـو م   
واألمم املتحدة مكل. وقالت إهنا تتطلع إىل تقـدي معلومـات حديثـة عـن برنـامج األخالقيـات       

 .  2017 يف عام
وأشــار املستشـــار القــانوين ملكتـــب خــدمات املشـــاريع إىل أن ااديــاد الطلـــب علـــى      - 106

برنـــامج اإلبـــالو وااديـــاد الثقـــة يف مكتـــب  املشـــورة يرجـــع يف جانـــب مـــبل منـــه إىل تـــاى
األخالقيـــات. وشـــكر اجمللـــس علـــى دعمـــه لعمليـــة حتديـــد هـــدف حمـــوري طمـــوى يف اـــال  
األخالقيات وسلا الضوء على العمل البناء املشترك الـذي اضـطلعت بـه مكاتـب األخالقيـات      

 التابعة للوماالت.  
مكاتــب األخالقيــات التابعــة    : تقــارير2016/14اعتمــد اجمللــس التنفيــذي القــرار     - 107

ــم املتحــدة        ــب األم ــم املتحــدة للســكان ومكت ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم لربن
 خلدمات املشاريع.


