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 الستون بعد المائةالدورة 
 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 للجنة الماليةوالدورة الثالثة والسبعين بعد المائة 

 (2018نوفمبر/تشرين الثاني  15و 12)
 

 موجز
 

 يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات بشأن ما يلي: 
 

 (3)الفقرة سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة  )أ(
 (4)الفقرة لتعديالت يف اهليكل اخلاضع ملسؤولية نائب املدير العام ا (ب)

 (5)الفقرة تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  )ج(
 (7و 6)الفقرتان انعكاسات تطبيق اإلصالحات يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ومتويلها  )د(
االسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص واالسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات  التقدم احملرز يف تنفيذ )هـ(

 (8)الفقرة مع منظمات اجملتمع املدين 
 

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من قبل المجلس
 

 يطلب من اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك. 
 

 عن مضمون هذه الوثيقة إلى:يمكن توجيه أي استفسارات 
 

 Rakesh Muthoo السيد
 األمني الرئيسي للجنيت الربنامج واملالية

 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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 تقرير االجتماع المشترك
 للجنة البرنامج بين الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة

 والدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
 2018نوفمبر/تشرين الثاني  15و 12روما، 

 
 مقدمة

 
 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس: -1
 
)هولندا(  Johannes Petrus Hoogeveenســـــــــــــعادة الســـــــــــــيد وقد حضـــــــــــــر االجتماع، باإلضـــــــــــــا ة إىل الرئيس  -2
 ، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم: املاليةرئيس جلنة ، )الفلبني( Lupino jr. Lazaro السيدو 
 

 Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد  )أنغوال(  Carlos Alberto Amaralالسيد 
 )مجهورية إيران اإلسالمية(

 Maria Cristina Boldoriniسعادة السيدة 
 )األرجنتني( 

 )اليابان(  Toru Hisazomeالسيد 

  يصل رشيد سالمة العرقان )األردن(السيد  )أسرتاليا( Cathrine Stephenson ةالسيد
 )ماليزيا( Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد  )بنغالديش( Manash Mitraالسيد 
 )املكسيك(  Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  )الربازيل( Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد 

 )نيوزيلندا(  Donald G. Symeالسيد  )كندا(  Jennifer Fellowsالسيدة 
  2)بريو( María Carolina Carranza Núñezالسيدة   1)الصني( NIU Dunالسيد سعادة 
 )االحتاد الروسي(  Vladimir V. Kuznetsovالسيد  )الكونغو( Marc Mankoussouالسيد 
 سيد أمحد األمني محيد األمني )السودان(السيد  )كوت ديفوار( Kouamé Kangaالسيد 
  Mateo Nsogo Nguere Micueالسيد 

 )غينيا االستوائية(
 )سويسرا(  François Pythoudسعادة السيد 

 )اململكة املتحدة(  Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  )أملانيا( Heiner Thofernالسيد 
 )الواليات املتحدة األمريكية(  Thomas Duffyلسيد ا  3)مجهورية مصر العربية( السيد هيثم عبد اهلادي

                                                      
 .الصني خالل االجتماع املشرتك NIU Dunمّثل سعادة السفري   1
كممثلة لبريو خالل الدورة   Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraلتحّل حمّل السيدة  María Carolina Carranza Núñezجرى تعيني السيدة   2

 .اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج
 .2018نو مرب/تشرين الثاين  15حضر االجتماع املشرتك يف   3
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 سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش الجنسي
  4وسوء استغالل السلطة

 
 االجتماع املشرتك: إنّ  -3
 

أخذ علًما باملعلومات احملّدثة عن ســـــــــياســـــــــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش  )أ(
 ؛استغالل السلطة اجلنسي وسوء

والوقاية ورّحب بســـياســـة املنظمة بعدم التســـامم إطالقًا مع التحّرش والتحرش اجلنســـي وســـوء االســـتغالل  )ب(
 بشّدة؛ وأيّد هذه السياسةمنها، 

على أمهية "حتديد األســــــــــــــلوب من األعلى"  شــــــــــــــددو بإحداث تغيري يف الثقا ة داخل املنظمة  أوصــــــــــــــىو  )ج(
 ؛الصدد هبذا

 بأن تشّجع اإلدارة املوظفني على اإل ادة على ما يساورها من قلق متاشًيا مع هذه السياسة؛ أوصىو  )د(
مبشــــاركة املنظمة االســــتباقية يف اجلهود املبذولة على مســــتوى منظومة األمم املتحدة ككّل للقضــــاء ورّحب  )هـ(

م املتحدة، مبا يف على مجيع أشــــــكال التحّرش وســــــوء االســــــتغالل من داخل مكان العمل يف منظومة األم
 ؛يف عملية املسم اجلارية على نطاق األمم املتحدة ككّل لسرب االنطباعات تهاذلك مشارك

املســــم أن ، مشــــريًا إىل ملســــتوى رضــــا املوظفنيكاًمال   امســــحً بأن جتري املنظمة بشــــكل منفصــــل  أوصــــىو  )و(
 ؛عاماملوظفني بشكل جوانب بشأن مستوى رضا  قد مشل على نطاق منظومة األمم املتحدةاجلاري 

عن نتائج حتليل  ،املوظفنياخلاصــــــــة ب ســــــــماملعملية ، مبا يف ذلك نتائج إىل احلصــــــــول على معلومات تطّلعو  )ز(
بيانات عملية املســم هذه، مبا يف ذلك على املســتوى التفصــيلي يف املنظمة، وهو ما عري العمل على إبرازه 

 ؛يف السياسات واإلجراءات احملّدثة
من األمانة وضــع اللمســات األخرية على خطة عمل معززة وتعميم هذه اخلطة قبل انقضــاء املوعد  طلبو  )ح(

 ؛2018النهائي لتسليم وثائق الدورة املقبلة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول 
طالقًا إىل احلصول على تقرير حمّدث سنويًا متاشًيا مع التزام أمني عام األمم املتحدة بعدم التسامم إ تطّلعو  )ط(

 .لعرضه على اجمللس
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 5)البرامج(التعديالت في الهيكل الخاضع لمسؤولية نائب المدير العام 
 

ملســــــؤولية نائب  عالتعديالت يف اهليكل اخلاضــــــأشــــــار االجتماع املشــــــرتك إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة بعنوان  -4
 ، ويف الضميمة أيضا، وقام مبا يلي:املدير العام )الربامج(

 
 أشار إىل أن التعديالت املقرتحة ال تؤثر على امليزانية والوظائف؛ )أ(

مســـــــــار نائب املدير العام )الربامج( وبزيادة عدد  ضـــــــــمنأمشل ألداء املشـــــــــاريع  الدارةاإلبتعزيز  أوصـــــــــىو  )ب(
من أجل قياس النتائج ورصــدها بصــورة أ ضــل ور ع  يف إطار النتائج االســرتاتيجية مؤشــرات األداء الرئيســية
 ؛يف استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج تقرير ضمن إطار النتائج

 اجمللس باملوا قة على ما يلي: أوصىو  )ج(
إدارة التعاون التقين إىل  -تعديل التسلسل اإلداري لشعبة مركز االستثمار من املدير العام املساعد  (1)

 العام )الربامج(؛ ديراملنائب 
 ؛الربامج والتعاون التقين بإدارة دعمالتقين تسمية إدارة التعاون  وإعادة (2)
 ؛بشعبة تطوير األعمال وتعبئة املواردوإعادة تسمية شعبة تعبئة املوارد  (3)
 ؛بشعبة الطوارئ والقدرة على الصمودوإعادة تسمية شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل  (4)
مكتب التعاون يف و شعبة الشراكاتو صل شعبة الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب إىل  (5)

، وتعديل التســــلســــل اإلداري من نائب املدير العام )الربامج( ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
 .إىل املدير العام املساعد إلدارة دعم الربامج والتعاون التقين

 
 6التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روماتقرير مرحلي عن 

 
 إّن االجتماع املشرتك:  -5
 

م احملرز يف جمال التعاون بني الوكاالت وكذلك بالتقدّ  JM 2018.2/2رّحب باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ(
 اليت توجد مقارها يف روما؛ 

االلتزام الراســــــــــــــم واملســــــــــــــتمر لكل من املنظمة وبرنامج األغذية ثة وأثىن على أخذ علًما باملعلومات احملدّ و  )ب(
العاملي والصـــــندوق الدون للتنمية الزراعية من أجل تعزيز الشـــــراكات والتعاون مع الرتكيز على أوجه الت زر 

 ؛والتكامل بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
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التعاون بني التخطيط ور ع التقارير عن جتاه  باتباع هنج يتســــــم بطابع اســــــرتاتيجي وهيكلي أكثر أوصــــــىو  )ج(
الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مبا يف ذلك إطالق اســــــــــــرتاتيجيات وبرامج وأنشــــــــــــطة جديدة وطرق 
متويل مبتكرة تتماشــــــــــــــى مع نقاط القوة واخلربة لكل من تلك الوكاالت وباالســــــــــــــتناد إىل املهارات الفنية 

كل وكالة، وذلك هبدف حتقيق مزيد من الكفاءة والفعالية وبالنظر إىل واألســـــــاليب التشـــــــغيلية التكميلية ل
 النتائج املرجوة واألطر الزمنية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؛ 

 الربامج املشرتكة؛العمل املشرتك على وضع بتعزيز  أوصىو  )د(
والتأثريات  اليت ينبغي مواجهتهاوالتحديات خلصــــــــة ن ترّكز التقارير املقبلة على الدروس املســــــــتأب أوصــــــــىو  )هـ(

ا إىل التغيريات يف شـــــــــــكل الوثيقة واملنا ع املالية احملقّ   لتحســـــــــــنيقة وجماالت التعاون املرتقبة، بالنظر أيضـــــــــــً
 ؛ يها الوضوح واالقتضاب

موعة العملية التحضــــــريية ويف أنشــــــطة املتابعة الجتماعات اجمل يفبتوطيد املشــــــاركة مع األعضــــــاء  أوصــــــىو  )و(
أي من خالل )أ( جلســــات إحاطة )ندوات غري رمسية( لءعضــــاء بعد كل  الر يعة املســــتوى االســــتشــــارية

خاصـــــــــــة يف ما يتعلق بالتقدم احملرز على صـــــــــــعيد تنفيذ  االســـــــــــتشـــــــــــاريةاجتماع من اجتماعات اجملموعة 
ات الرئيس ؛ )ب( وإشــــــراك األعضــــــاء من خالل اجتماعاإلصــــــالحات يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

املســــــــتقل للمجلس مع رؤســــــــاء اجملموعات اإلقليمية يف منظمة األغذية والزراعة ومكتب اجمللس التنفيذي 
لربنامج األغذية العاملي واملنســـــــــــــقني وأصـــــــــــــدقاء الصـــــــــــــندوق الدون للتنمية الزراعية من أجل التحضـــــــــــــري 

 ؛الر يعة املستوى الجتماعات اجملموعة االستشارية
ّما يف املشــــاركة يف األنشــــطة املنســــقة باعتبارها جمموعة الوكاالت الرائدة ضــــمن نظام األمم املضــــي قد أيّدو  )ز(

األوســـع نطاقًا،  2030من أهداف التنمية املســـتدامة وخطة عام  2املتحدة للتنمية من أجل حتقيق اهلدف 
 املبذولة هبذا الصدد؛باإلضا ة إىل تنسيق االستجابة ضمن عملية اإلصالح اجلارية لءمم املتحدة واجلهود 

 .حمّدث سنويًامشرتك إىل تلقي تقرير  تطّلعو  )ح(
 

 7وتمويلهاانعكاسات تطبيق اإلصالحات في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية 
 
الصادرة عن األمني طة التنفيذ ورّحب خب JM 2018.2/3أشار االجتماع املشرتك إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  -6

 ةمشـــــــاركة املنظمة يف جهود التخطيط املشـــــــرتكأثىن على ، و بعد إعادة تنشـــــــيطهلبدء العمل بنظام املنســـــــقني املقيمني العام 
 .2019يف يناير/كانون الثاين  سيبدأإلصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية الذي 

 
مليون  2.55وقدرها  املنظمة التمويل يفوناقش االجتماع املشـــــــــــرتك اقرتاحات إلعاد ســـــــــــبل كفيلة بتغطية  جوة  -7

 اجمللس مبا يلي: أوصى، و 2019دوالر أمريكي نتيجة مضاعفة مسامهة املنظمة يف عام 
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ماليني دوالر أمريكي  4.7الرتخيص للمنظمة بتســــــــديد حصــــــــتها من مســــــــامهة تقاســــــــم التكاليف البالغة  )أ(
 ؛2019لتمويل نظام املنسقني املقيمني لعام 

إضــــا ية لءعضــــاء يف الربنامج  مقررة مســــامهة حتديد لخيار املتمثل يفوجود التأييد الكايف لعدم إىل نظرًا و  )ب(
مبلغ ومع مراعاة وجود مصــــادر متويل ممكنة أخرى يتعني على األمانة اســــتكشــــا ها، عري متويل العادي، 

 من خالل: مليون دوالر أمريكي 2.55
تنفيــــذ برنــــامج العمــــل وامليزانيــــة  لــــدىءة الســــــــــــــعي إىل حتقيق و ورات نــــامجــــة عن زيــــادة الكفــــا (1)

 ؛2019-2018 للفرتة
حتديد اجملاالت اليت ميكن تقليل الرتكيز عليها ضــــــــــــــمن برنامج العمل وامليزانية املوا ق عليه من مّث و  (2)

على تنفيــذ أن يؤثر ذلــك دون من ، هــاموارد واليت ميكن إعــادة يصــــــــــــــيص 2019-2018 للفرتة
 الكفاءة كا ية؛نتيجة زيادة و ورات الالربامج، يف حال مل تكن 

ص إنشــــــــــاء  ،باإلضــــــــــا ة إىل مصــــــــــادر التمويل الواردة أعاله، من األمانة الطلبو  )ج( حســــــــــاب أمانة  صــــــــــّ
يف حال أبدت اجلهات املاحنة اهتمامها بتقدمي مســــــــامهات طوعية، وذلك للتعويغ عن مبلغ  2019 لعام

  مليون دوالر أمريكي؛ 2.55
لجنة الدورة املقبلة لتقرير عن اإلجراءات املتخذة كجزء من اإلبالغ عن أداء امليزانية إىل  بر ع األمانة قيامو  )د(

 .2019رس/آذار يف ما
 

التقدم المحرز في تنفيذ االستتتتتتتتتتتراتيجية الخاصتتتتتتتتتتتة بالشتتتتتتتتتتراكات مع القطاع الخا  
 8واالستراتيجية الخاصة بالشراكات مع منظمات المجتمع المدني
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 ؛JM 2018.2/4أشار إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  (أ)
ورّحب بالتقّدم املســـــتمر يف تنفيذ االســـــرتاتيجيات ومواصـــــلة اســـــتعراضـــــها باعتبار ذلك جزًءا ال يتجزأ من  )ب(

 ؛عمل املنظمة
ا باألهدافالتقارير املقبلة  جتريبأن  أوصــــــــــــــىو  )ج( األثر احملقق يف على وأن تركز  تقييًما للتقدم احملرز قياســــــــــــــً

والقيود  والــدروس املســــــــــــــتفــادةوتبــادل التجــارب املنــا ع احملققــة والتحــديــات اليت ينبغي مواجهتهــا امليــدان و 
 ؛لدى تنفيذ االسرتاتيجيات املتفق عليهااملفروضة على الشراكات و 

ًجا مبتكرة، مبا يف ذلك املشـــار  أوصـــىو  )د( كة يف إنشـــاء الشـــراكات واملشـــاركة يف بأن تتضـــمن التقارير املقبلة هنا
 القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين؛ مع أصحاب املصلحة احملتملني، مبا يف ذلك إدارهتا وتنفيذها 
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 بالتمييز بشكل واضم بني الشراكات والتعاون مع الشركاء؛ أوصىو  )هـ(
شركاء من أجل حتديد الفرص والثغرات باتباع هنج اسرتاتيجي أكثر جتاه الشراكات والتعاون مع ال أوصىو  )و(

والشركاء احملتملني مبا يكفل توا ر مزيد من التمويل وإحداث أثر أكرب ومواءمة االسرتاتيجيات والشراكات 
 على حنو أ ضل مع األهداف االسرتاتيجية واألولويات املشار إليها يف برنامج العمل وامليزانية.

 


