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  ٢٠١٢املوضوعية لعام الدورة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧البند 
مــسائل التنــسيق، والربنــامج ومــسائل  

        تقريرا هيئيت التنسيق: أخرى
التقريــر االستعراضــي الــسنوي املقــدم مــن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف      

  ٢٠١١/٢٠١٢تحدة املعين بالتنسيق للفترة منظومة األمم امل
  

  موجز  
يعطي هذا التقرير حملة عن التطورات الرئيسية يف جمال التعاون املشترك بني الوكـاالت              

يف إطــار جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق خــالل الفتــرة     
الـسياسات العامـة واألنـشطة التنفيذيـة        ويركز التقرير على األنشطة يف جمـال        . ٢٠١١/٢٠١٢

واإلدارية اليت اضطلع هبا جملس الرؤساء التنفيـذيني علـى نطـاق املنظومـة، بغيـة تـوفري اسـتجابة                    
وســلط . منــسقة علــى صــعيد منظومــة األمــم املتحــدة للواليــات واألوليــات احلكوميــة الدوليــة  

جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني وهـي        التقرير الـضوء أيـضا علـى األنـشطة الرئيـسية للـدعائم الثالثـة                
امج، واللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــاإلدارة وجمموعــة  ة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــالرباللجنــ

األمم املتحدة اإلمنائية، يف تعزيز التعاون بني الوكاالت يف املسائل اليت حتظى باهتمـام املنظومـة            
  .بأسرها
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  مقدمة   -أوال   
 التقريـر حملـة     ، يقدم هـذا   )٦-د (٢٠٠٨ االقتصادي واالجتماعي    لسلمجقرار ا عمال ب   - ١

عامــة ســنوية عــن عمــل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق   
ــه    ــيت ُتغطــي دورت ــرة ال ــشرين األولةاملعقــود ٢٠١١خلريــف خــالل الفت ــوبر / يف ت  ٢٠١١أكت

  .٢٠١٢أبريل /نيسان املعقودة يف ٢٠١٢ربيع دورته لو
 الــذي أيــدت فيــه االســتنتاجات والتوصــيات  ٦٦/٨واســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة    - ٢

الــواردة يف تقريــر جلنــة الربنــامج والتنــسيق عــن أعمــال دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، يــربز هــذا    
ــسية الــيت جــرت حتــت إشــراف جملــس الرؤســاء       ــشطة الرئي ــسنوي األن ــر االستعراضــي ال التقري

مم املتحدة دعمـا للواليـات      التنفيذيني من أجل تعزيز االتساق والتنسيق على صعيد منظومة األ         
وهلــذا الغــرض، عقــد أمــني جملــس الرؤســاء التنفيــذيني جلــسات  . احلكوميــة الدوليــة وطبقــا هلــا

وإضـافة إىل ذلـك، تبـادل موظفـو أمانـة           .  دورات اجمللـس   علىحوارية إلطالع الدول األعضاء     
عـن الـدورات    وميكـن االطـالع علـى تقـارير تفـصيلية           . اجمللس أيضا اآلراء مع الـدول األعـضاء       

نصف السنوية جمللس الرؤساء التنفيذيني وأجهزته الفرعية على مـوقعي اجمللـس الـشبكيني ذوي               
  ). www.undg.org  وwww.unsceb.org(الصلة 

ــسياسية  وعلــى مــدى العقــدين املاضــيني، شــهد العــامل تغــري      - ٣ ــساحة ال ــسية يف ال ات رئي
ويف الوقـت نفـسه، مل جيـر    . واالقتصادية العاملية أثرت على مجيع جوانب احلياة اإلنسانية تقريبا     

وتتـدهور الـنظم اإليكولوجيـة      . تقاسم فوائد العوملة بشكل متساوٍ يف ما بني البلدان أو داخلـها           
وأصـبحت احلاجـة   . اطق ومجيـع البلـدان  يف العامل بسرعة، ويؤثر التدهور البيئـي علـى مجيـع املنـ       

إىل رؤيــة مــشتركة ملــستقبل الكوكــب، وإىل التــزام سياســي متجــدد بوضــع العــامل علــى مــسار  
وكـان هلـذا االجتـاه      . تنمية أكثر استدامة، هدفا شامال وأولويـة أساسـية ملنظومـة األمـم املتحـدة              

  .شمولة بالتقريرأيضا تأثريه على عمل جملس الرؤساء التنفيذيني خالل الفترة امل
وقد دعت الـدول األعـضاء منظومـة األمـم املتحـدة إىل كفالـة االتـساق بـني الوكـاالت                       - ٤

ومشاركتها، يف ظل قيادة األمـني العـام، خـالل العمليـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                      
، اإلسـهامات علـى    ودرس جملس الرؤساء التنفيذيني يف دورات متعاقبة  .املستدامة ويف املؤمتر ذاته   

نطاق املنظومة يف األعمال التحضريية للمؤمتر ونظر، يف هذا السياق، يف عناصر من خطة التنمية               
العامليــة األوســع نطاقــا، مبــا يف ذلــك األبعــاد األساســية لعوملــة أكثــر مراعــاة للبيئــة وأكثــر عــدال     

ظيميـة واإلداريـة الكـربى    وعـاجل اجمللـس أيـضا، بواسـطة أجهزتـه الفرعيـة، املـسائل التن         . واستدامة
. بغرض زيادة التنسيق والتوافق بني العمليات اإلدارية يف كل مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة                

ودعما لألنشطة التنفيذية، تظل واحدة من األولويـات العليـا ملنظومـة األمـم املتحـدة تركـز علـى                     

http://www.unsceb.org/�
http://www.undg.org/�
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عمــل األمــم  طريــق أطــر دعــم اجلهــود القطريــة للتعجيــل بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــن
والبلــدان الــيت متــر مبرحلــة  يف البلــدان الــيت متــر بأزمــاتيــة، مبــا يف ذلــك املتحــدة للمــساعدة اإلمنائ

، وتـدعيم   ممارسـات العمـل ومواءمتـها      تبـسيط واستمر أيضا التركيـز بوجـه خـاص علـى           . انتقالية
 التنفيذيني أيضا املزيد مـن    وإضافة إىل ذلك، اختذ جملس الرؤساء     . القيادة، وحتسني إدارة املعارف   

اخلطوات لتعزيز االتساق والتنسيق بني أجهزته الفرعية وذلك بتحسني تبادل املعلومات، وتعزيـز            
  .التعاون املواضيعي، وتعميق األنشطة الربناجمية املشتركة

وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، رحـب جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني باألعـضاء اجلـدد                     - ٥
خوســيه غرازينــو كريــستني الغــارد، املــدير العــام لــصندوق النقــد الــدويل؛ و  : أمســاؤهمالتاليــة 

، األمـني   سـيكيم يتـزو    كـوجي ، املدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة؛ و          سيلفا دا
 .العام للمنظمة البحرية الدولية؛ وإرثرين كوزان، املدير العام لربنامج األغذية العاملي

  
  ملسائل املتعلقة بالربنامجا  -ثانيا   
  األمم املتحدة للتنمية املستدامةمنظومة  دعم تعزيز  -ألف   

ظل دعم الـدول األعـضاء يف جهودهـا الراميـة إىل النـهوض بـالنمو االقتـصادي والتنميـة                    - ٦
ــاء          ــس الرؤس ــدى جمل ــصوى ل ــة ق ــة حيظــى بأمهي ــة متكامل ــة بطريق ــتدامة البيئي ــة واالس االجتماعي

 واسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العـام         . يف صـميم خطـة العمـل اخلمـسية لألمـني العـام             التنفيذيني، وهـو  
،  الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـالربامج        تهجلن، أعد جملس الرؤساء التنفيذيني، حتت إشراف        ٦٥/١٥٢

عدة إسهامات مشتركة ملنظومة األمم املتحدة يف العملية التحضريية ملؤمتر التنمية املستدامة ترمي             
  .هوض باالتساق وأوجه التآزر داخل منظومة األمم املتحدة للتنمية املستدامةإىل الن

  
 األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -  ١  

ذكرت الدول األعضاء، مرارا وتكـرارا، أن التنميـة املـستدامة عنـصر رئيـسي يف اإلطـار                    - ٧
األمم املتحدة إىل اختاذ إجـراءات لـضمان التنفيـذ      الشامل ألنشطة األمم املتحدة، ودعت منظومة       

 .واملتابعة، على حنو فعال لاللتزامات والربامج والغايـات احملـددة زمنيـا املتعلقـة بالتنميـة املـستدامة        
، علـى   ٢٠١٢ ودورته لربيع عام     ٢٠١١وشدَّد جملس الرؤساء التنفيذيني، يف دورته خلريف عام         

ــدعائمها   ــة املــستدامة، ب ــا    أن التنمي ــة علي ــة املترابطــة، تظــل أولوي ــة والبيئي ــصادية واالجتماعي االقت
أن املؤمتر ميثل فرصة فريـدة للتوصـل إىل اتفـاق           بوأقر اجمللس أيضا    . بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة   

وأقر اجمللس كذلك بـأن التحـديات       . حول إطار عمل يضع العامل على مسار تنمية أكثر استدامة         
ستدامة تتطلب من منظومة األمم املتحدة أن تتبـع هنجـا منـسقا بالتعـاون مـع                 اليت تواجه التنمية امل   

اجلهات املعنية األخـرى مـن أجـل إجيـاد حلـول مـشتركة ابتكاريـة ودائمـة دعمـا جلهـود البلـدان                        
 .الرامية إىل معاجلة املسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة
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ني األعمال التحضريية احلكومية الدولية للمـؤمتر بإصـدار بيـان           ودعم جملس الرؤساء التنفيذي     - ٨
 . كإسهام يف املسودة األوىل للوثيقة اخلتامية للمؤمتر       ٢٠١١نوفمرب  /مشترك للديباجة يف تشرين الثاين    

وأقر ذلك النص بأن التحول إىل التنمية املـستدامة ينطـوي علـى حتـديات وعلـى فـرص وأن منظومـة                      
 موات جدا ملساعدة الدول األعضاء يف صياغة وتنفيذ أطر متكينية للسياسات            األمم املتحدة يف وضع   

وأشار البيان أيـضا إىل االسـتعداد اجلمـاعي ملؤسـسات منظومـة             . واألنظمة اليت تتيح التنمية املستدامة    
 “لـــدعم دول العـــامل وشـــعوبه يف جعـــل التنميـــة املـــستدامة حقيقـــة ملموســـة       ”األمـــم املتحـــدة  

)http://www.unsceb.org/ceb/press/20111029_CEB_RIO_COMMON_STATEMENT_FINAL.pdf.(  
، بيانا مشتركا ثانيـا يـصدر عـن املـؤمتر ذاتـه             ٢٠١٢، يف دورته لربيع عام       اجمللس وتبىن  - ٩

طار تطلعي متني للتنميـة املـستدامة مـن         إدويل الختاذ إجراءات حامسة لدعم      كنداء إىل اجملتمع ال   
الرفــاه البــشري، واإلنــصاف االجتمــاعي ومــا بــني األجيــال،    شــأنه أن حيــّسن علــى حنــو كــبري 

 وســعى البيــان إىل إعطــاء زخــم التفــاق سياســي حــول اخلطــوات الالزمــة   .واالســتدامة البيئيــة
املستدامة بشكل أقوى وأكثر انتظاما يف قرارات اجلهـات املعنيـة       إلدماج الدعائم الثالثة للتنمية     

  ). http://www.unsceb.org/ceb/press/CEBRioStatementFINAL.pdf(وأعماهلا 
  

 تغري املناخ  -  ٢  

 وقـد حـدد   .للدول األعضاء وملنظومـة األمـم املتحـدة   ما زال تغري املناخ شاغال رئيسيا      - ١٠
. األمني العام لألمم املتحدة أيضا تغري املناخ كمجال حيظى باألولويـة يف خطـة عملـه اخلمـسية                 

واستمر اجمللس يف دعم اجلهود املبذولة يف هذا اجملال على نطاق كامل املنظومـة بـالتركيز علـى                 
وهلـذا الغـرض، تنـاول جملـس        . ني الوكـاالت وتعزيزهـا    احلاجة إىل استمرار التعاون واالتساق بـ      

 .٢٠١٢ وربيع عام ٢٠١١الرؤساء التنفيذيني تغري املناخ يف دورتيه خلريف عام 

ــام         - ١١ ــذيني يف ع ــه جملــس الرؤســاء التنفي ــام اضــطلع ب ــشاط ه ــل ن ــادل ٢٠١١ومتثَّ  يف تب
للجهـود الـيت تبـذهلا الـدول        املعلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا منظومة األمم املتحـدة دعمـا            

. األعضاء يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتغري املناخ وعن الدروس املستفادة من تلـك اإلجـراءات   
اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري            وخالل الدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف يف            

ــا ــاين    املن ــشرين الث ــا يف ت ــوب أفريقي ــان جبن ــد يف دورب ــو/خ املنعق ــسمرب /فمرب وكــانون األولن دي
، استضاف األمني العام حدثا رفيـع املـستوى جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني يـربز موضـوع           ٢٠١١

مـساعدة البلـدان يف تنفيـذ اتفاقـات         : توحيد أداء منظومة األمـم املتحـدة يف جمـال تغـري املنـاخ             ”
ات األمـم املتحـدة     وقد مجع ذلك احلدث األمني العام وعدة رؤساء تنفيذيني ملنظم         . “كانكون

ــشطة          ــم األن ــة دع ــار كيفي ــة إظه ــراف بغي ــستوى لألط ــي امل ــثلني رفيع ــع وزراء ومم يف حــوار م
املــشتركة ملنظومــة األمــم املتحــدة للجهــود املبذولــة علــى األصــعدة العــاملي واإلقليمــي والــوطين  

http://www.unsceb.org/ceb/press/20111029_CEB_RIO_COMMON_STATEMENT_FINAL.pdf�
http://www.unsceb.org/ceb/press/CEBRioStatementFINAL.pdf�
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ــاخ  ــتغري املن ــة والزراعــ     . للتــصدي ل ــإن منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــال، ف ة، وعلــى ســبيل املث
والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، والبنـك الـدويل، وبرنـامج                    
األغذية العاملي تعمل معا على إعداد مبادرة تعاونية دولية تشارك فيهـا احلكومـات واجلامعـات      
واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص وهيئـات أخـرى مـن أجـل تيـسري اعتمـاد ممارسـات                    

عية حصيفة بيئيا ترمـي إىل زيـادة اإلنتاجيـة، وحتـسني سـبل العـيش يف الريـف، وبنـاء قـدرة                       زرا
 .سكان الريف على التكّيف

وباإلضافة إىل تنسيق املشاركة على نطاق املنظومـة يف مـؤمترات األمـم املتحـدة املعنيـة                   - ١٢
ل فريق العمـل التـابع هلـا    بتغري املناخ، استمرت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، من خال    

املعــين بــتغري املنــاخ، يف تيــسري اعتمــاد هنــج متــسق وإجــراءات مــشتركة ملنظومــة األمــم املتحــدة  
 وشــجع فريــق العمــل االتــساق الربنــاجمي عــن طريــق تبــادل املعلومــات         .بــشأن تغــري املنــاخ  

 تنفيــذ جــدول واملعــارف، واختــاذ املبــادرات امللموســة الراميــة إىل مــساعدة الــدول األعــضاء يف 
األعمال املتعلق بتغري املناخ وتعميم املسائل املتعلقة بـتغري املنـاخ يف الواليـات الربناجميـة الفرديـة                  

ــة األمــم املتحــدة    ــال، فــإن    . ملؤســسات منظوم ــبيل املث ــرب األمــم املتحــدة املوحــد    وعلــى س من
ــا   ــة يف جمــال تغــري املن ــدعم الــدول  ٣٢خ، الــذي يــضم للخــدمات التدريبي األعــضاء  شــريكا، ي

ووكاالت األمم املتحدة وشركاء تنميـة آخـرين يف تـصميم وتنفيـذ برنـامج الـتعلُّم القـائم علـى             
برنــامج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال النتــائج واملــستدام للتــصدي لــتغري املنــاخ، يف حــني أن 

دان الناميـة  ة يـساعد البلـ  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامي    
االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات          يف إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنيـة املعـززة خلفـض           

ونتيجة العتماد هنج أكثر اتساقا والقيام بعدد متزايد من املبادرات املـشتركة، فـإن              . وتدهورها
  . املناخ قد ازداد قوةدعم األمم املتحدة لإلجراءات العاملية واإلقليمية والوطنية يف جمال تغري

ومّدد جملس الرؤساء التنفيذيني والية الفريق العامل املعين بتغري املنـاخ مـن أجـل زيـادة               - ١٣
. تعزيز االتساق االستراتيجي والربناجمي والتنفيذي ملنظومة األمـم املتحـدة يف جمـال تغـري املنـاخ                

بــني أعــضائه، والتــرويج لنــهج وسيواصــل الفريــق العامــل تعزيــز التعــاون واملبــادرات املــشتركة  
شامل على الصعيد العاملي ملواجهة القضايا املتعددة القطاعات املترابطة ذات الـصلة بالعمـل يف                
جمال تغري املناخ، وحتديد أوجه التآزر، وبالتايل حتقيق أقصى أثر على اجملتمع العـاملي مـن تنفيـذ                   

  .دةالواليات احلكومية الدولية هليئات منظومة األمم املتح
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شبكة األمم املتحدة للمحيطات وجلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية وشـبكة األمـم                -  ٣  
  املتحدة املعنية بالطاقة

ــشتركة بـــني       - ١٤ ــيعية املـ ــبكاته املواضـ ــن خـــالل شـ ــذيني مـ ــاء التنفيـ ــاول جملـــس الرؤسـ تنـ
عنيـة بـاملوارد املائيـة    الوكاالت، وهي شبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات وجلنـة األمـم املتحـدة امل         

وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة، أهم الشواغل القطاعية املرتبطة بالتنمية املـستدامة، وذلـك       
  . ٢٠١٢ ويف ربيع عام ٢٠١١يف دورتيه املعقودتني يف خريف عام 

ــا     - ١٥ ــؤدي احمليطــات دورا حامس وُيعتــرف اإلطــار الــشامل للتنميــة املــستدامة،    ضــمن وت
معاجلـة املـسائل املتـصلة باحمليطـات يف عمليـة مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة،                     ضرورة  ب

ــذيني مــسألة   . وكــذلك يف خطــة العمــل اخلمــسية لألمــني العــام   ــاول جملــس الرؤســاء التنفي وتن
بـني الوكـاالت    مـا    هبـدف تعزيـز التعـاون يف         ٢٠١٢احمليطات يف دورته املعقـودة يف ربيـع عـام           

للبشر الذين يعتمدون عليها، وذلك يف إطـار أحكـام اتفاقيـة قـانون البحـار                دعما للمحيطات و  
ــام  ــة        . ١٩٨٢لع ــي آلي ــات، وه ــم املتحــدة للمحيط ــدمت شــبكة األم ــك، ق وباإلضــافة إىل ذل

ــني الوكــاالت    ــسيق ب ــضايا التن ــة بق ــم     املعني ــة األم ــساحلية داخــل منظوم ــاطق ال  احمليطــات واملن
 إعـداد   اإلسـهامات وتـضمنت تلـك     . التحضريية للمؤمتر  جوهرية يف العملية     إسهاماتاملتحدة،  

املخطـط األويل السـتدامة     ” ومهـا    منشورين مميزين اشـتركت يف إصـدرامها عـدة وكـاالت، أال           
ــساحلية  ــاطق ال ــصاد أخــضر يف عــامل أزرق ” و “احمليطــات واملن ــدعم جملموعــة  “اقت ــوفري ال ، وت

ــشاركة يف عــدة  “أصــدقاء احمليطــات ” ــصل  أحــداث، وامل ــة تت ــروابط    هام ــربز ال باحمليطــات وت
  .املشتركة بني التنمية املستدامة واحمليطات

 عنصر أساسـي لتحقيـق التنميـة املـستدامة وهـي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بعـدد مـن                      واملياه  - ١٦
التحــديات اإلمنائيــة العامليــة، منــها الغــذاء، والــصحة، والطاقــة، والقــضاء علــى الفقــر، والــسالم  

 تؤديـه يف دعـم      ا هامـ  انظومـة األمـم املتحـدة دور      ملل األعـضاء بـأن      وقـد اعترفـت الـدو     . واألمن
تعزيـز التعـاون علـى    ب والتصدي للتحديات الناشـئة  باملياهالبلدان يف بلوغ األهداف ذات الصلة   

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت جلنة األمم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد             . مجيع املستويات 
ؤمتر األمــم املتحــدة ملــ كإســهامات مــشتركة بــني الوكــاالترير الرئيــسية املائيــة عــددا مــن التقــا

 يف العـامل، وتقريـر جلنـة األمـم     امليـاه تنميـة  عـن  تقريـر  ال الطبعة الرابعة مـن   منهاللتنمية املستدامة   
،  يف العــامل وتقييمهــا حالــة الــصرف الــصحي وميــاه الــشرب عــن حتليــلاملتحــدة املعنيــة بامليــاه  

 صندوق األمـم املتحـدة للطفولـة      و منظمة الصحة العاملية     بنيلربنامج املشترك   لوالتقرير املرحلي   
وعززت اللجنة أيضا دورهـا وقـدراهتا علـى االخنـراط           . لرصد إمدادات املياه والصرف الصحي    

ــصاالت     ــدعوة واالت ــشطة ال ــسياسات ويف أن ــة بال ــاملي  يف احلــوارات املتعلق ــصعيد الع ــى ال ، ، عل
وخـدمات الـصرف الـصحي للجميـع،     املائيـة  مدادات  توفري اإل  إىل   وأدت دورا فعاال يف الدعوة    

  .وحتسني إدارة املوارد املائية واملياه املستعملة
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ــرزت   - ١٧ ــسألة وب ــضايا احلامســة يف    م ــا إحــدى الق ــة باعتباره ــة لطــة اخلالطاق ــة العاملي لتنمي
لقـضاء علـى الفقـر    املستدامة مع تزايد اعتراف الدول األعضاء مبا تكتسيه من أمهية حموريـة يف ا            

يف اللجنـة   فنية   شبكةوأّيدت شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة، وهي        . وحتقيق التنمية البشرية  
بـني   مـا    إىل تعزيـز التنـسيق واالتـساق يف       ترمي  الرفيعة املستوى املعنية بالربامج التابعة للمجلس       

ة بالطاقـة، تأييـدا نـشطا    مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة الـيت تتعامـل مـع القـضايا ذات الـصل         
وسامهت الشبكة يف صـوغ هـدف شـامل يتعلـق بتنميـة             . الطاقة املستدامة للجميع  توفري  مبادرة  

الطاقة املستدامة وغايات ترتبط بالطاقة النظيفة لكي ُينظر فيها يف مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                  
للمحيطــات ألمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة وشــبكة اوســتعمل شــبكة األمــم املتحــدة . املــستدامة

مـن أجـل االسـتفادة      وجلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بشكل منهجي أكثر يف املـستقبل           
ــروابط القويــة بــني املــسائل املتعلقــة      ــاهمــن أوجــه التــآزر والتكامــل يف ضــوء ال  واحمليطــات باملي

  .  تبادل املعارف واملعلوماتبطرق شىت منهاالطاقة، و
  

  املتحدة لتعجيل بتعميم مراعاة القضايا الشاملة يف عمل مؤسسات منظومة األمما  -باء   
تناول جملس الرؤساء التنفيذيني مسألة تعميم مراعاة القضايا الشاملة يف عمـل املنظمـات            - ١٨

مـا يتعلـق بتعمـيم مراعـاة املنظـور       اسـتحداث أدوات وصـكوك وعمليـات فعليـة يف     باألعضاء فيه   
الكوارث، وذلك دعما للقـرارات احلكوميـة الدوليـة         خماطر  نسان واحلد من    اجلنساين وحقوق اإل  

  . اجملاالت املنظومة يف هذهكامل الداعية إىل اختاذ إجراءات منسقة على نطاق 
  

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -  ١  
  صـوب تعمـيم  كـبريا  منظومة األمم املتحـدة، منفـردة وجمتمعـة، تقـدما      هيئاتأحرزت    - ١٩

 املتعلق بوضـع املعـايري والعمـل   مراعاة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف عمل األمم املتحدة  
، ١٩٩٧/٢واستجابة السـتنتاجات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتفـق عليهـا              . والتنفيذي

 منظومــة األمــم املتحــدة  يف الــسياسة املتبعــة ٢٠٠٦أقــر جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف أكتــوبر  
يتعلق باملساواة بني اجلنسني، باعتبارها وسيلة للتعجيـل بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين              ما يف

ــا    ــم املتحــدة وبراجمه ــة األم ــل سياســات جملــس الرؤســاء    . يف سياســات منظوم ويف ســبيل تفعي
التنفيــذيني، وِضــعت خطــة عمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة هبــدف التوصــل إىل فهــم  

التـساق علـى نطـاق املنظومـة وتعزيـز هنـج تـدرجيي يف تعمـيم مراعـاة املنظـور                     مشترك وتعزيـز ا   
وقد استعرض جملس الرؤساء التنفيذيني خطة العمل تلك يف دورته املعقودة يف ربيـع              . اجلنساين

  .، ممهدا بذلك الطريق لتنفيذها على نطاق املنظومة٢٠١٢عام 
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 مؤشـر أداء مـشترك   ١٥ قوامهـا   وتشكل خطة العمل املذكورة، الـيت تتـضمن جمموعـة           - ٢٠
على نطاق املنظومة، إطارا شامال لإلبالغ واملساءلة ُيتوقع أن يسهم بـشكل ملحـوظ يف تعزيـز                 

تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين بــشكل منــهجي يف      باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة     
سـتناد إىل عمليـة     وقد أُعـدت خطـة العمـل تلـك باال         . سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها    

تشاور واسعة النطاق بني الوكاالت تولت قيادهتـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني           
  . ومتكني املرأة

  
  حقوق اإلنسان  -  ٢  

تناول جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني مـسألة حقـوق اإلنـسان يف دورتـه املعقـودة يف خريـف                     - ٢١
، خطــوات فعليــة ٢٠١٢ملعقــودة يف ربيـع عــام  ، يف دورتــه ا يف وقــت الحـق ، واختــذ٢٠١١ عـام 

باإلضـافة إىل الـسلم واألمـن    ف. لتعزيز إدماج حقـوق اإلنـسان يف عملـه ويف عمـل هيئاتـه الفرعيـة        
أحـد اجملـاالت الرئيـسية يف عمـل املنظمـة           حقوق اإلنـسان    والتقدم االقتصادي واالجتماعي، متثل     

وقـد أعـاد مـؤمتر القمـة        . ثاق األمم املتحـدة    على النحو املنصوص عليه يف مي      ة الثالث دعائمهحد  أو
، تأكيـد التـرابط بـني هـذه         بعـد ذلـك   ، ومجيع املؤمترات الرئيسية اليت ُعقـدت        ٢٠٠٥العاملي لعام   

كـذلك  .  تعزيز إدمـاج حقـوق اإلنـسان يف عمـل منظومـة األمـم املتحـدة         أّيدت، و ةالثالثالدعائم  
 كـل ثـالث   ىالستعراض الشامل الذي ُيجر   ااملتعلق ب  ٦٢/٢٠٨أكدت اجلمعية العامة يف قرارها      

سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة مـن أجـل التنميـة، علـى                  
  .أمهية حقوق اإلنسان يف األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية

ــسان يف       - ٢٢ ــاج حقــوق اإلن ــد صــوب إدم ــدم جي ــم   ورغــم إحــراز تق ــة األم  عمــل منظوم
حــول  جملــس الرؤســاء التنفيــذيني بــضرورة إجــراء مناقــشات أكثــر انتظامــا   فقــد أقــّراملتحــدة، 

السياسات املتبعة يف جمال حقوق اإلنسان لزيادة تعزيز اتساق تلك الـسياسات وسـالمتها علـى     
سـاء التنفيـذيني    جملـس الرؤ أّيـد و. نطاق املنظومة بأسرها، استنادا إىل قواعـد املنظمـة ومعايريهـا    

ــساق         ــز ات ــي إىل تعزي ــه الرام ــسان يف عمل ــوق اإلن ــضايا حق ــر يف ق ــة أكث ــصورة منهجي النظــر ب
إدراج مواضــيع حقــوق اإلنــسان بانتظــام يف مــداوالت  بــالــسياسات والتنــسيق بــني الوكــاالت  
 زيـادة أما جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة، فتعمـل علـى            . اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج    

تنسيق استجابات األمـم املتحـدة للطلبـات الـيت تقـدمها الـدول األعـضاء للحـصول علـى دعـم                      
وترمــي . للجهــود الــيت تبــذهلا تلــك الــدول للوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان 

اجملموعة إىل تعزيز اتـساق الـسياسات والتعـاون علـى نطـاق املنظومـة مـن أجـل إدمـاج مبـادئ                       
ــة الــيت تــضطلع هبــا األمــم      حقــوق اإل ــصلة يف األنــشطة التنفيذي ــة ذات ال ــسان واملعــايري الدولي ن

  .املتحدة من أجل التنمية
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  ثر الكواخماطراحلد من   -  ٣  
األمانـة املـشتركة بـني الوكـاالت         الـصادر عـن      ٢٠١١وفقا لتقرير التقييم العاملي لعـام         - ٢٣
ن خطــر اخلــسائر النامجــة عــن الكــوارث  الكــوارث، فــإخمــاطرســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن لال

يتزايد عامليا، والبلدان األقل منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية هي اليت تعاين أشد املعاناة مـن                
ودعت الـدول األعـضاء منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها إىل بـذل قـصارى جهـدها                    . الكوارث

.  مراعاته يف مجيع براجمهـا وأنـشطتها        الكوارث وتعميم  خماطرللتعجيل باإلدماج التام للحد من      
بناء قدرة األمـم واجملتمعـات      : ٢٠١٥-٢٠٠٥ إطار عمل هيوغو للفترة      يوفّرويف هذا الصدد،    

 الكــوارث علــى خمــاطرعلــى مواجهــة الكــوارث، خطــة عمــل دوليــة شــاملة يف جمــال احلــد مــن 
  .األصعدة مجيع
 يف دورتـه املعقـودة يف   بـدأت  الـيت   مـن اجلهـود  انطالقـا وقام جملس الرؤساء التنفيذيني،    - ٢٤

 العمل الذي تضطلع به حاليـا اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـالربامج،                 من و ٢٠١١ربيع عام   
 الكـوارث  خمـاطر املنظومة لتعميم مراعـاة احلـد مـن      كامل  بتعزيز القدرات والتنسيق على نطاق      

دعما الستعراض منتـصف املـدة      يف برامج مؤسسات منظومة األمم املتحدة وأنشطتها التنفيذية         
وبنـاء علـى طلـب مـن جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني، وبقيـادة املمثـل اخلـاص             . إلطار عمل هيوغو  

املشتركة بني وكـاالت األمـم      مانة  األ الكوارث، استعرضت    خماطرلألمني العام املعين باحلد من      
الكـوارث  خمـاطر   د مـن     الكوارث حالة تعميم احل    خماطر للحد من    املتحدة لالستراتيجية الدولية  

  .يف سياسات مؤسسات منظومة األمم املتحدة وختطيطها وبرجمتها
 الكوارث بتأييد واسع داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وجيـري              خماطروحظي احلد من      - ٢٥

بالفعل، على الصعيدين العاملي واإلقليمي، بذل عدد كبري من اجلهود على أرض الواقع لتعزيـز               
ويف سـبيل تعزيـز     .  الكـوارث وإدماجهـا يف عمـل األمـم املتحـدة           خمـاطر من  اتساق أنشطة احلد    

األمـم  بني وكاالت   املشتركة  مانة  األالواليات ذات الصلة، طلب جملس الرؤساء التنفيذيني إىل         
الكوارث، بالتنـسيق مـع املؤسـسات ذات الـصلة          خماطر  الستراتيجية الدولية للحد من     املتحدة ل 

 أن توسع نطاق جهـود منظومـة األمـم املتحـدة لتعمـيم مراعـاة احلـد                  يف منظومة األمم املتحدة،   
إعـداد خطـة    ب الكوارث يف الـسياسات واألنـشطة التنفيذيـة، وأن تعـزز تلـك اجلهـود                 خماطرمن  

 الكـوارث بغيـة كفالـة اتـسام عمـل املنظومـة       خمـاطر عمل على نطاق املنظومة يف جمال احلد من     
ى درجـة ممكنـة مـن االتـساق والفعاليـة، وأن تعـاجل،               الكـوارث بـأعل    خماطريف مضمار احلد من     

ــر، القــضايا األساســية يف جمــال احلــد مــن      ــة واســتراتيجية أكث  الكــوارث خمــاطربطريقــة منهجي
  .والثغرات اليت تعتريه
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لتحـديات املقبلـة يف جمـال       ل اسـتعدادا األمـم املتحـدة     علـى صـعيد     تنـسيق   التعزيز    -جيم   
  التنمية املستدامة

اليت اختذهتا اجلمعية العامة واليت تدعو فيها مؤسسات منظومـة األمـم            للمقررات   متابعةً  - ٢٦
 يف عــدد مــن إســهامات جهودهــا لتعزيــز التنــسيق واالتــساق عنــد تقــدمي  مــضاعفةاملتحــدة إىل 

 اإلســـهاماتاالجتماعـــات واملـــؤمترات احلكوميـــة الدوليـــة املقبلـــة، تطـــرق اجمللـــس إىل مـــسألة 
ســسات منظومــة األمــم املتحــدة يف إطــار احلــوار الرفيــع املــستوى    املــشتركة الــيت ســتقدمها مؤ 

، وإىل مـسألة    ٢٠١٣ بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة، الـذي سـتجريه اجلمعيـة العامـة يف عـام                   املتعلق
  .٢٠١٤توسيع نطاق برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إىل ما بعد عام 

  
  القضايا السكانية  -  ١  

 الـــسكانية والتحـــوالت الدميوغرافيـــة مـــن بـــني التحـــديات الرئيـــسية  ُتعـــد احلركيـــات  - ٢٧
التنميـة املـستدامة، ال سـيما       جمـال    يف   كـبرية  اجملتمع الـدويل وتترتـب عليهمـا آثـار           يواجهها اليت
 قــد ضــاعفتو. مــا يتعلــق بــاألمن الغــذائي، واســتخدام املــوارد الطبيعيــة واســتهالك الطاقــة   يف

فتـرة املـشمولة بـالتقرير، جهودهـا لكـي تكـون أكثـر فعاليـة يف          خالل ال ،منظومة األمم املتحدة  
 ومــساعدة البلــدان علــى   للتحــديات الناشــئة عــن تغــري األمنــاط الــسكانية  الــدعوة إىل التــصدي

تمديـد برنـامج عمـل املـؤمتر        ب املتعلـق  ٦٥/٢٣٤واسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة         . التصدي هلـا  
، تنــاول جملــس الرؤســاء التنفيــذيني مــسألة  ٢٠١٤الــدويل للــسكان والتنميــة إىل مــا بعــد عــام   

 باليـني نـسمة يـوفر    ٧ الــ  معلـم احلركيات السكانية وسلم بأن جتاوز عدد سكان العامل مؤخرا       
وأكد اجمللـس أن التـصدي   . غرايف على التنمية املستدامة  وحافزا على التفكري يف تأثري التغري الدمي      

وشرع اجمللـس، بقيـادة     . اجلهات املعنية هود مجيع   للتحديات السكانية املتنوعة يتطلب تضافر ج     
صـندوق األمــم املتحــدة للـسكان وبالتعــاون مــع مؤســسات منظومـة األمــم املتحــدة، يف إعــداد    
تقرير مشترك يتناول احلركيات السكانية من منظور منظومة األمم املتحدة ويـوفر التوجيـه مـن         

  .ت املتوقعة واقع السكان والتوجهاإزاء استجابة منسقة توفريأجل 
  

  اهلجرة الدولية والتنمية  -  ٢  
ازداد االهتمام باهلجرة الدولية على األصعدة العـاملي واإلقليمـي والـوطين منـذ عقـدت                  - ٢٨

. ٢٠٠٦اهلجرة الدوليـــة والتنميـــة يف عـــام املتعلـــق بـــاجلمعيـــة العامـــة احلـــوار الرفيـــع املـــستوى 
ــة    ــة العام ــراري اجلمعي ــتعلقني ا ٦٥/١٧٠ و ٦٣/٢٢٥واســتجابة لق ــة   مل ــسألة اهلجــرة الدولي مب

اهلجرة الدولية والتنميـة،    جتاه  اللذين شجعا على اعتماد هنج متوازن ومتسق وشامل         ووالتنمية،  
املتعلـق  يف احلوار الرفيع املستوى   اإلسهام  املعنية يف منظومة األمم املتحدة إىل       املؤسسات  دعيا  و



E/2012/67
 

12 12-33430 
 

ــ ــة االــذي ســتعقده اهلجرة الدوليــة والتنميــة ب ، فقــد تنــاول جملــس  ٢٠١٣لعامــة يف عــام اجلمعي
ومـن أجـل ضـمان االتـساق والتنـسيق          . ٢٠١٢ عـام    ربيـع يف دورة    املـسألة    الرؤساء التنفيـذيني  

هلجرة الدوليـة   ابـ املتعلـق    يف احلوار الرفيع املستوى      اإلسهاماملنظومة يف عملية    كامل  على نطاق   
لدولية للهجرة بالتعـاون مـع الفريـق        والتنمية، سيقود صندوق األمم املتحدة للسكان واملنظمة ا       

العاملي املعين باهلجرة عملية تشاور بني الوكاالت هبـدف إعـداد حتليـل للفـرص والتحـديات يف                  
ــة، و  ــشاريع جمــال اهلجــرة الدولي ــاهلجرة باعتبارهــ   م ــة ب ــائج والتوصــيات املتعلق  إســهاما يف االنت

  .العملية التحضريية للحوار الرفيع املستوى
  

  األمم املتحدة اإلمنائيجهاز د أداء توحي  - ثالثا  
  األهداف اإلمنائية لأللفيةبإجناز دعم البلدان يف التعجيل   -ألف   

إلطـار عمـل    واألعمـال التحـضريية     األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       مؤمتر القمة املعـين ب    متابعة    -  ١  
  ٢٠١٥فترة ما بعد عام 

األهداف اإلمنائية لأللفيـة برنـامج عمـل    املعين بنتج عن االجتماع العام الرفيع املستوى       - ٢٩
، وجتـدد فيـه التـزام مجيـع اجلهـات الفاعلـة بتعجيـل               ٢٠١٥عاملي لتحقيق األهداف حبلول عـام       

الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع التوجيـه االسـتراتيجي لعمـل       ووفـرت  . التقدم حنو حتقيق هذه الغاية   
  .ئية لأللفيةمنظومة األمم املتحدة من أجل دعم حتقيق األهداف اإلمنا

وتواصل جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، نيابـة عـن جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني، تقـدمي                    - ٣٠
تنفيذ إطار التعجيـل    بالدعم للجهود القطرية املبذولة للتعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          

وتـشري البيانـات   . منائيـة بإجناز األهداف اإلمنائية لأللفية وأطر عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإل   
ويــدعم إطــار .  يف املائــة مــن األطــر تتركــز علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة٩٨األخــرية إىل أن 

التعجيل بإجناز األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة هتـدف إىل حتقيـق                    
الـيت تعـوق    الختناقـات   أن حتـدد ا   ويـساعد اإلطـار احلكومـات علـى         . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   

إحراز التقدم حنو حتقيق األهداف، واحللول املختربة واملوثوقة اليت ميكـن أن تـساعد يف التغلـب                 
 اجلهود الوطنيـة احلاليـة ويولّـد خطـط التعجيـل اخلاصـة              علىاإلطار  يعتمد  . على هذه املعوقات  

ميـة األكثـر أمهيـة    احلكومـات والـشركاء اآلخـرين حـول أولويـات التن     ممـا جيمـع بـني    بكل بلد،  
  . املعينلبلدلبالنسبة 

ومــن املنتظــر أن تقــدم جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة الــدعم إىل البلــدان يف أعماهلــا      - ٣١
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــذي ســتقوم بــه   حتقيــق التحــضريية الســتعراض التقــدم احملــرز حنــو  

منـائي لفتـرة   إعـداد إطـال عمـل إ   عام يف ومن أجل دعم األمني ال    . ٢٠١٣اجلمعية العامة يف عام     
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، تقدم جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة الـدعم أيـضا لعمليـات تـشاور جتـري                 ٢٠١٥ما بعد عام    
 وكــذلك لتــسع ٢٠١٥مــا يتعلــق بربنــامج العمــل اإلمنــائي لفتــرة مــا بعــد عــام    بلــدا يف٥٠يف 

  . املشاورات الرمسيةوهتدف مشاورات البلدان إىل استكمال. مشاورات مواضيعية إقليمية
  

  أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  -  ٢  
التنـسيق  أن تعـزز     منظومة األمم املتحدة إىل      ٦٢/٢٠٨  يف قرارها   اجلمعية العامة  تدع  - ٣٢

بــني الوكــاالت، لكفالــة اتبــاع هنــج متكامــل ومتــسق ومنــسق لتقــدمي   التنــسيق بــني اإلدارات و
وسـعيا لتحقيـق هـذه الغايـة، واصـلت جمموعـة األمـم املتحـدة                . املساعدة على الصعيد القطـري    

طـر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة          حمـدد لألعمـال التحـضريية القطريـة أل        اإلمنائية تقـدمي دعـم      
  .اإلمنائية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

قطريـة   كـبريا يف بنـاء قـدرات األفرقـة ال    ااسـتثمار وقد استثمرت األمم املتحدة اإلمنائيـة       - ٣٣
ــة اجلــودة     لــدعم الألمــم املتحــدة،  جلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان لتــصميم وتنفيــذ أطــر عمــل عالي

ــة  ــساعدة اإلمنائيـ ــاس     ظِّوُن. للمـ ــا األسـ ــع فيهـ ــتراتيجي، ُوضـ ــيط االسـ ــات للتخطـ ــت معتكفـ مـ
االســتراتيجي لألطــر، ومجعــت بــني احلكومــة واجملتمــع املــدين وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة،    

لتحديات الرئيسية اليت تواجه التنمية الوطنيـة، وحتديـد املزيـة النـسبية لفريـق األمـم                 الستعراض ا 
بـأطر   إىل نتـائج ملموسـة       ينبغـي ترمجتـها   املتحدة القطري واجملـاالت ذات األولويـة العاليـة الـيت            

 يف املائـــة مـــن مجيـــع أطـــر عمـــل األمـــم املتحـــدة ٩٤وذكـــرت احلكومـــات أن . تلـــكالعمـــل 
وتظهــر بيانــات . قــد كفلــت توافقهــا مــع أولويــات االســتراتيجية الوطنيــة   للمــساعدة اإلمنائيــة

دراســات استقــصائية أصــدرهتا مــؤخرا إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة  
. األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   العمل تتمحور حـول   يف املائة من أطر     ٩٨العامة لألمم املتحدة أن     

 أفرقة األمم املتحدة القطرية عـززت تعاوهنـا علـى مـستوى الـسياسات      البيانات أيضا أن  وتظهر  
  .والربامج

  
  نظام اإلدارة واملساءلة  -  ٣  

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كَلَّفــت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة بــإجراء            - ٣٤
نفيـذه  اسـتعراض مـستقل لتنفيـذ نظـام اإلدارة واملـساءلة مـن أجـل التعـرف علـى سـبل حتـسني ت           

االستعراض املـستقل بـإحراز تقـدم كـبري، وأشـار إىل            أقّر  وقد  . وتعزيز هذا التنفيذ والتعجيل به    
وضـع هيكـل مؤسـسي      جـرى   و. حتسن ملحوظ يف ثقافة العمل وتقدمي النتائج بـشكل مـشترك          

 األمم املتحدة اإلمنائي علـى املـستوى القطـري، ويـشمل ذلـك الفريـق           جهازدعم تنسيق   لزيادة  
ي جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واألفرقة اإلقليمية جملموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،              االستشار

ــة    ــات اإلمنائي ــسيق العملي ــب تن ــساءلة     . ومكت ــام اإلدارة وامل ــل لنظ ــذ الكام ــد التنفي  إحــدىويع
  . األولويات اهلامة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف املرحلة املقبلة
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  متر بأزمات أو مبرحلة ما بعد األزمة أو مبرحلة انتقاليةالبلدان اليت   -  ٤  
منــذ اعتمــاد االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل ثــالث ســنوات لعــام      - ٣٥

ــة عمليــات األمــم     رزحــأ، ٢٠٠٧ ــز فعالي  تقــدم كــبري يف وضــع أطــر الــسياسات الالزمــة لتعزي
وتـرد هـذه األطـر، الـيت        . اثة إىل التنمية  املتحدة يف دعم البلدان اليت متر مبرحلة االنتقال من اإلغ         

بتكامـل اجلهـود، يف تقريـر األمـني العـام عـن بنـاء الـسالم يف املرحلـة                   املتعلقة   اتتشمل السياس 
  ).A/63/881–S/2009/304(انتهاء الرتاع مباشرة اليت تعقب 

 إطــارا اســتراتيجيا متكــامال تعمــل علــى تعزيــز االتــساق بــني جهــات  ١٨هنــاك حاليــا   - ٣٦
. حتقيق األهداف االستراتيجية املشتركة املتفق عليهـا      يف سبيل     يف امليدان،  مم املتحدة الفاعلة  األ

 قــدرات لتــدعيمالــدعم الــذي تقدمــه تعزيــز كــذلك واصــلت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  
وقــد ســاهم هــذا . التخطــيط االســتراتيجي للمنــسقني املقــيمني وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة  

طــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة  تــستند أكفالــة أن ) أ: (يف مــا يلــيملعــزز االــدعم 
مركــزة وتعمــل علــى  تكــون واإلطــارات االســتراتيجية املتكاملــة إىل األولويــات الوطنيــة، وأن  

إدماج العمـل الـذي تقـوم بـه بعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات الـسياسية اخلاصـة وأفرقـة األمـم                         
حتسني الربجمة، مع تزايد الربامج املشتركة اليت جيري االضطالع هبـا مـع             ) ب (؛املتحدة القطرية 

حتـسني اخلـدمات املقدمـة ألفرقـة األمـم          ) ج(بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصـة؛        
  .املتحدة القطرية وللحكومات

ــة دعمهــ         - ٣٧ ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــالتقرير، واصــلت جمموع ــشمولة ب ــرة امل ا خــالل الفت
قيــيم احتياجــات مــا بعــد الــرتاع علــى النحــو املطلــوب يف قــرار اجلمعيــة العامــة     الضــطالع بتل

اختـاذ خطـوات لتعزيـز قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة، والبنـك                 منها   ، وذلك بوسائل  ٦٢/٢٠٨
تعددة األطراف يف منهجية تقييم احتياجـات مـا بعـد           املالدويل واالحتاد األورويب وبنوك التنمية      

من خالل تدريب املختـصني مـن ذوي اخلـربة الـذين سـيجري نـشرهم لـدعم البلـدان،                    الرتاع،  
  .ابناء على طلبه

  
  املسائل املتعلقة باإلدارة  -رابعا   

  مواءمة وتبسيط ممارسات تسيري األعمال   - ألف  
املنظومـة تـشجع   نطـاق  االتـساق علـى   املتعلـق ب  ٦٤/٢٨٩عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة          - ٣٨

املتحدة على مواصـلة بـذل جهودهـا ملواءمـة وتبـسيط ممارسـات تـسيري األعمـال                  منظومة األمم   
اســتراتيجيات وعمليــات مــشتركة بغيــة حتقيــق وفــورات يف التكــاليف وتقليــل األعبــاء بواســطة 

وقـد ظلـت مواءمـة ممارسـات تـسيري األعمـال وتبـسيطها مـن األولويـات                  . اإلدارية واإلجرائية   
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يف جمـال   جيـري غالبـا االضـطالع بالعمـل         و. ملـشمولة بـالتقرير   الرئيسية للمجلس خالل الفتـرة ا     
املواءمة من خـالل اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـاإلدارة التابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني،                       
وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية والشبكات الفنيـة التابعـة هلمـا ويقتـصر علـى املهـام والعمليـات         

  . اختصاص الرؤساء التنفيذينياليت تقع مسؤوليتها ضمن
ــاإلدارة،      وخــالل   - ٣٩ ــة ب ــستوى املعني ــة امل ــة الرفيع ــالتقرير عملــت اللجن ــشمولة ب ــرة امل الفت

: وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة علــى مــسارات متعــددة، وفقــا لثالثــة أهــداف رئيــسية هــي   
يــة أكثــر متاســكا حتــسني منــاذج األعمــال اخلاصــة باملؤســسات وجعــل إدارهتــا وعملياهتــا اإلدار  

كفاءة التكـاليف مـع حتـسني نوعيـة اخلـدمات         منظومة األمم املتحدة؛ وحتقيق     كامل  وتوافقا يف   
  .لتحديث بيئة العملالالزمة ؛ والسعي إىل إحداث التغيريات السلوكية والثقافية املقدمة
أعمـال  املتعلـق جبـدويل     اجلوانب الرئيـسية لعمـل أمانـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني              من  و  - ٤٠

ــة هــو حتديــد أفــضل       ــة بــاإلدارة وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي ــة الرفيعــة املــستوى املعني اللجن
ــدروس املــستفادة وتكرارهــا    ــسياق،  . املمارســات والتجــارب الناجحــة وال انتــهت ويف هــذا ال

 يف  شاملني للتدابري اليت وضـعت    اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة من عملية جتميع وحتليل          
. لتحـديات القائمـة   لمنظومة األمم املتحـدة هبـدف حتـسني الكفـاءة وضـبط التكـاليف، و              كامل  

على نطاق املنظومـة يف النقـاش الـدائر حـول الكفـاءة الـذي               كإسهام  وقدمت نتائج هذا العمل     
  .يضطلع به األمني العام لألمم املتحدة برعاية نائب األمني العام

ــة الرفيعــة   للــس عمــل اجملوتــدعم أيــضا برنــامج    - ٤١ لمواءمــة والتبــسيط خطــة عمــل اللجن
يبلـغ  وهي خطة حصلت علـى متويـل        ملوائمة ممارسات تسيري األعمال،     املعنية باإلدارة   املستوى  

، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،             دوالر من السويد  ماليني   ١٠,٥حنو  
 ماليـني دوالر ملـشاريع      ٤,٦ خـّصص مـا يقـارب        وحىت اآلن، . والنرويج، ونيوزيلندا، وهولندا  

ــة وامليزا      ــشتريات واملالي ــشرية وامل ــوارد الب ــادرات يف جمــاالت امل ــسيط املب ــة وتب ــدعم مواءم ــة ت ني
اريع وجيـري حاليـا إعـداد مـش       . املعـارف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتدريب ونقل      

  .  مليون دوالر٢تبلغ حنو إضافية 
  

  يط ممارسات تسيري األعمال على الصعيد القطري مواءمة وتبس  -  ١  
مــن خــالل خطــة عملــه ملواءمــة ممارســات تــسيري األعمــال، مــن  وخباصــة زاد اجمللــس،   - ٤٢

تركيزه على املواءمة على الصعيد القطري استجابة لنتائج البعثة املشتركة الرفيعة املـستوى الـيت              
 ٢٠١٠الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــاإلدارة يف  أوفــدهتا جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة واللجنــة  

ويقدم التقريـر الـسنوي     . لتحديد االختناقات يف ممارسات تسيري األعمال على الصعيد القطري        
  .تيجة عمل البعثةعن نمعلومات ) E/2011/104 (٢٠١٠/٢٠١١للمجلس للفترة 
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أجــل دعــم زال التعــاون مــع كليــة مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة مــستمرا مــن    ومــا  - ٤٣
لـربامج والعمليـات علـى الـصعيد       إزاء ا هنج متكامـل    باعتماد  واستجابة للتوصية   . التنفيذ امليداين 

 مـن مـوظفي الـربامج والعمليـات مـن البلـدان الـيت               ٣٠٠ تدريب مـا يزيـد عـن         جرىالقطري،  
 علـى كيفيـة   ٢٠١١إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لعام        شرعت يف االستفادة من     

 مبــادرة ذهوهــ -التكامــل بــني الربجمــة، وعمليــات تــسيري األعمــال، والتمويــل املــشترك   قيــق حت
. تــشترك يف متويلــها اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــاإلدارة وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  

لتحديـد سـبل مواصـلة دعـم     مـوظفي األمـم املتحـدة      وتعمل اللجنـة واجملموعـة حاليـا مـع كليـة            
 بني الربامج وعمليات تسيري األعمال يف ضوء التغيريات اليت طرأت علـى هيكـل دعـم                 التكامل

ونفــذت وإضــافة إىل ذلــك، وضــعت اجملموعــة . إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة
دعمـا جلهـود املواءمـة      خمتلـف امليـادين التنفيذيـة       نظاما للقوائم إلدارة الـدعم الـتقين واملـوارد يف           

ويوضع نظام القوائم على أسـاس دورات تدريبيـة، اشـتركت           . الصعيد القطري ى  والتبسيط عل 
يف وضــعها اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــاإلدارة وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وكليــة     

  .موظفي األمم املتحدة
 ت فيهـا اللجنـة  دراسة استقصائية عامليـة اشـترك  اختذت ويف جمال املشتريات املشتركة،     - ٤٤

 يف املائـة مـن الوفـورات النقديـة يف قيمـة املـشتريات               ١٢,٥واجملموعة وأظهرت متوسطا بنسبة     
اإلمجالية من السلع واخلدمات الـيت مت شـراؤها بـشكل مـشترك علـى الـصعيد القطـري، إضـافة                     

واملختنقـات  الدراسة أيضا تفاصيل عـن التحـديات        وتضمنت  . إىل عدد من الفوائد غري النقدية     
وإضــافة إىل ذلــك، تقــوم شــبكة . ى الــصعيد القطــري يف جمــال املواءمــة والتبــسيطعلــاملعترضــة 

املشتريات التابعة للجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـاإلدارة بتنفيـذ مـشروع لتحـسني التعـاون يف                     
ويركـز املـشروع علـى تعزيـز     . جمال املشتريات يف امليدان بقيادة منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة          

 إدخاهلـا علـى التوجيهـات       الـالزم حديد التعديالت   بتلوكاالت يف جمال املشتريات     التعاون بني ا  
. املـشتريات مـا يتعلـق ب     اخلاصة بكل مؤسسة على حدة واملبـادئ التوجيهيـة بـني الوكـاالت يف             

ملواءمـة ممارسـات تـسيري اإلعمـال        ويشمل تنفيذ املشروع، الذي ميول من خـالل خطـة العمـل             
 األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، إنــشاء أدوات ألفرقــه إدارة العمليــات   بالتنــسيق مــع جمموعــة وجيــري 

  .ومواد تدريبية تدرج يف الربامج التدريبية للمؤسسات
ما يتعلق بالتنـسيق بـني الوكـاالت يف جمـال املـوارد البـشرية، تـدعم شـبكة املـوارد                      ويف  - ٤٥

ميـول أيـضا مـن خـالل خطـة          البشرية التابعة للجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـاإلدارة مـشروعا،               
واألطـر القانونيـة املقابلـة لكـل منـهما          االستقدام واالختيـار    العمل، ويهدف إىل موائمة عملييت      
علـى الـصعيد   مـن الفئـة الفنيـة    املـوظفني الـوطنيني   وظـائف  من أجل وظائف اخلـدمات العامـة و    

 وجمموعـة األمـم     وقد اعترب ذلك مـن جانـب البعثـة املـشتركة للجنـة الرفيعـة املـستوى                . القطري
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العقبات العديدة اليت تعتـرض اتبـاع طريقـة         من   ة واحد ٢٠١٠، املوفدة يف عام     املتحدة اإلمنائية 
وائمـة ممارسـات تـسيري    القيام، يف سـياق خطـة العمـل مل      ويستند املشروع إىل    . “توحيد األداء ”

د البــشرية املمارســات والــسياسات واإلجــراءات يف جمــال املــوارباســتعراض ومقارنــة األعمــال، 
. داخل منظومة األمم املتحدة، مع التركيز بوجه خاص على ما يتعلق منها باملوظفني امليـدانيني              

منظمة األمم املتحدة للتربيـة     وستقودها  وحتظى هذه املبادرة بدعم قوي من احتادات املوظفني،         
  . نامييت واي وفوغستشمل مشاريع جتريبية يف أورووالعلم والثقافة، 

ــ  - ٤٦ ــا املعلومـــات واالتـــصاالت  ويف جمـ ــبكة  يهـــدف مقتـــرح ال تكنولوجيـ مقـــدم مـــن شـ
ــة       ــامج األغذي ــادة برن ــشتركة بــني الوكــاالت، حتــت قي ــا املعلومــات واالتــصاالت امل تكنولوجي

واالعتمــاد علــى العــاملي، إىل توحيــد خــدمات نقــل البيانــات ومواءمتــها يف املكاتــب القطريــة،  
وبعـد أن ينفـذ   .  وموزامبيـق  مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة   التجارب السابقة يف مشروعات مماثلـة يف     
ــتمكني ااملــشروع، ســيؤدي إىل حتــسني الكفــاءة   ــادل مــن لوكــاالت ب ــة تب الوصــول إىل إمكاني

  .خدمات االتصاالت العاملية
ويف جمال اخلدمات املشتركة، انتهت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية من وضـع املبـادئ                - ٤٧

ــة الســتراتيجي ة عمليــات تــسيري األعمــال وجمموعــة مــن األدوات الداعمــة الــيت تعــزز    التوجيهي
أفرقـه األمـم املتحـدة    وترشـد  القطـري  الـصعيد   تطوير عمليـات تـسيري األعمـال املـشتركة علـى            

 موظفـا مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة           ٦٠تـدريب   جـرى   وإضافة إىل ذلك،    . القطرية
حكومـة   ١٨ ـ الدعم ل  قُدمكن العمل املشتركة،    ويف جمال أما  . على منهجية اخلدمات املشتركة   

  . األمم املتحدة القطرية من أجل تطوير أماكن العمل املشتركةةوألفرق
ويف جمــال أســاليب التمويــل املــشترك، دعمــت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة أيــضا      - ٤٨

ــة املــشتركة تطبيــق أطــر  مانية املتعــددة وقامــت بأعمــال تتعلــق بإنــشاء الــصناديق االســتئ  امليزاني
، وإنشاء نظام واضح ملراقبـة اإلدارة املاليـة، وتعزيـز القـدرات             التمويل الواحد املاحنني وصناديق   

مــا يتعلــق بتمويــل أطــر عمــل  علــى الــصعيد القطــري يف جمــال صــنع القــرارات االســتراتيجية يف
يـضا تقييمـا عامليـا      جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة أ        بـدأت   و. األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة     

نوعيـة  المستقال يهدف إىل حتديـد نتـائج برنـامج النـهج املنـسق يف التحـويالت النقديـة وتعزيـز                     
 بلـدا   ١٤٠ بلـدا مـن بـني        ١٩وقـد أفـاد التقيـيم العـاملي بـأن           . املنـسق  تنفيـذ النـهج      يفكفاءة  الو

 إىل إجــراء ٢٠١٢وهتــدف جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة خــالل عــام   . متتثــل للنــهج املنــسق
تناول تتنقيحات يف إطار النهج املنـسق مـن املتوقـع أن تـؤدي إىل خفـض تكـاليف التنفيـذ، وسـ                     

  .التوصيات الواردة يف التقرير
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  األعمال على الصعيد العامليتسيري مواءمة وتبسيط ممارسات   -  ٢  
علـى  نطاقـا    يركـز علـى حنـو أوسـع       املعنية بـاإلدارة    مبا أن عمل اللجنة الرفيعة املستوى         - ٤٩

تــسيري واءمــة ممارســات ة عملــها مل، متــول اللجنــة، مــن خــالل خطــ املؤســساتسياســات إدارة 
  .األعمال، عدة مبادرات ذات أثر عاملي

واملـشروع األكثـر تطـورا مـن هـذا النـوع، والـذي يـشارك يف قيادتـه كـل مـن منظمــة              - ٥٠
ل اإلدارة املاليــة ويهــدف إىل جمــاهــو يف الــصحة العامليــة والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة،  

ــة مــشتركة و  ــر االستعراضــي الــسنوي  . أو مواءمــة/وضــع خــدمات خزان وكمــا ورد يف التقري
ــرة    ــذيني للفتـ ــاء التنفيـ ــس الرؤسـ ــة   )E/2011/104 (٢٠١١-٢٠١٠جمللـ ــبكة املاليـ ــرت شـ ، أجـ
وحددت الدراسـة عـدة جمـاالت حيـث ميكـن أن يـؤدي              . وامليزانية التابعة للجنة دراسة جدوى    

در أكــرب مــن التعــاون بــني الوكــاالت إىل حتقيــق وفــورات وزيــادة الكفــاءة يف إطــار القواعــد  قــ
صـرف  معـامالت  وتشمل تلك اجملاالت اخلدمات املـصرفية، واملـدفوعات، و    . واألنظمة القائمة 

زيـــادة الكفـــاءة وخفـــض إمكانـــات و.  واالســـتثمارات،العمـــالت األجنبيـــة، وإدارة املخـــاطر
  .٢٠١٢ هناية عامقبل تتاح صورة مفصلة لألثر املايل للتعاون املقترح التكاليف، ويتوقع أن 

، واصـلت أمانـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني،           ٦٤/٢٨٩واستجابة لقرار اجلمعية العامة       - ٥١
بالتعــاون مــع إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، عملــها خبــصوص وضــع قاعــدة بيانــات  

ويهــدف . ونظـام اإلبـالغ عنـها    نظومـة األمـم املتحـدة   مكامـل  اإلحـصاءات املاليـة علـى نطـاق     
ول أيـضا مـن خـالل     وميّـ  ٢٠١٢يونيـه   /ذلك املشروع، الذي من املتوقع أن يكتمل يف حزيـران         

ــة ممارســات  ملخطــة العمــل   ــسري واءم ــسيط وحتــسني وحتــديث   تي ــة األعمــال، إىل تب مجــع عملي
  .املنظومة واإلبالغ عنهاكامل اإلحصاءات املالية على نطاق 

. ٢٠١٢  و٢٠١١ونــشطت شــبكة الــشراء التابعــة للجنــة علــى حنــو خــاص يف عــامي   - ٥٢
نمـــوذجي جلـــدارة البـــائعني يف السياسات الـــاليـــة للـــشبكة إدخـــال إطـــار ومـــن األولويـــات احل

آليـة قـرار   باسـتحداث  ويـسمح اإلطـار   . العمليات الداخليـة ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة        
شتبه هبم ويـستجيب للحاجـة إىل الـشفافية واملـساءلة والفعاليـة             مشتركة للتعامل مع املوردين امل    

العمـل املـشترك    أجنـز   و. وتواصل الشبكة أيضا تركيزها على الـشراء التعـاوين        . يف عملية الشراء  
مبـادرة  بدأت  وباإلضافة إىل ذلك،    . يف جماالت شحن البضائع والتخزين والتأمني على الشحن       

ومـن شـأن   . قيادة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    بملركبات شراء تعاونية بني الوكاالت ختص ا   
. العقود الـسابقة  بـ لتكلفـة، مقارنـة     يف ا هذه املبادرات التعاونية أن حتقق ختفيضات سنوية كبرية         

ن اجتاهــات اإلنفــاق يف عــوجتــري الــشبكة أيــضا دراســة بقيــادة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
فيهـا الـشراء    جـل حتديـد جمـاالت إضـافية ميكـن أن يـؤدي              منظومة األمم املتحـدة، وذلـك مـن أ        

  .إىل زيادة الكفاءة بالنسبة للمنظومةالتعاوين 
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دعوات الدول األعـضاء للزيـادة يف مـشاركة البلـدان الناميـة واالقتـصادات              استجابة ل و  - ٥٣
ات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة يف عمليــة الــشراء اخلاصــة بــاألمم املتحــدة، تواصــل شــبكة املــشتري  

، والتطــوير املهــين ةعملــها خبــصوص قاعــدة بيانــات مــوردي األمــم املتحــدة يف الــسوق العامليــ   
الـشبكة  املرحلـة املقبلـة تـشدد       ويف  . املـوردين ، وإمكانية اسـتفادة     للموظفني املعنيني باملشتريات  

ــة تبــسيط   ــة علــى أمهي ولتحقيــق هــذا . األمــم املتحــدةعمليــات الــشراء يف الوصــول إىل إمكاني
، تسعى الشبكة إىل تبسيط تسجيل البـائعني الـذي مـن شـأنه تعزيـز فـرص الوصـول إىل                      اهلدف

  .عمليات الشراء بالنسبة للبائعني اجلدد
وأجرى جملس الرؤساء التنفيذيني، من خـالل شـبكته للمـوارد البـشرية، مناقـشة أوليـة                 - ٥٤

. قـود لغـري املـوظفني    بشأن مسألة العاملني يف مؤسسات النظام املوحد لألمم املتحدة مبوجب ع          
ومنـسق  للمـوظفني يتـسم بـالتفهم    ومن أجل تسريع وترية التقدم احملـرز يف ضـمان دعـم شـامل       

 وعند االقتضاء، لغريهم من العاملني املدنيني املتضررين مـن احلـوادث اخلطـرية يف أداء                ،ومتسق
الثغـرات  واجبهم، وكذلك ألسرهم، ستقوم اللجنة بعملية تقيـيم لتحديـد أفـضل املمارسـات و              

يف األهليـة   الفـوارق   واجملاالت اليت توجد فيها مشاكل؛ وتوضيح النطاق؛ وحتديد واستكشاف          
  .فئات املوظفنيملختلف والتغطية 

االتفاقات بني منظمات األمـم     حول  وتيسر أمانة جملس الرؤساء التنفيذيني املفاوضات         - ٥٥
وتـضمن تقيـد مجيـع    . ني التحريـريني املتحـدة والرابطـات الدوليـة للمتـرمجني الـشفويني واملتـرمج      

األطراف باالتفاقات اليت تنظم شـروط عمـل املـوظفني بعقـود قـصرية األجـل يف جمـايل الترمجـة                     
وجيـري التفـاوض بـشأن االتفـاق مـع الرابطـة            . املتصلة هبمـا  الشفوية والترمجة التحريرية واملهام     

اسـتعراض  ر  ومل جيـ  . س سـنوات  الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات كل مخ       
 وبالتايل جيري حاليـا تكييفـه مـع         ١٩٩١االتفاق مع الرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات منذ عام         

، جتري املفاوضـات مـع      ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة   . الواقع احلايل للنظام املوحد لألمم املتحدة     
ــة املــؤمترات     ــشفويني املختــصني خبدم ــرمجني ال ــة للمت ــة ملترمجــي  الرابطــة الدولي  والرابطــة الدولي

وحتـسب أمانـة جملـس      . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١املؤمترات بغية التوصل إىل اتفاقني جديدين حبلول        
الرؤســاء التنفيــذيني األجــور الــصافية الــشهرية للمتــرمجني الــشفويني واملتــرمجني التحريــريني         

  .بنشرها وتقوم
املعنيـــــة بـــــاإلدارة توى ، أكملـــــت اللجنـــــة الرفيعـــــة املـــــس٢٠١٢مـــــارس /ويف آذار  - ٥٦

 - بالتشاور مع الصندوق املـشترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة         - استعراضها
ــك األســاليب      ــا يف ذل ــة، مب ــهاء اخلدم ــة النت ــسن اإللزامي ــة لل ــسن  االبتكاري ــق ال ــة يف تطبي واملرن

ليـة حتـسبا لنظـر اللجنـة        اإللزامية النتهاء اخلدمة، وأحالت تقريرها إىل جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدو            
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سن التقاعد مـن    لرفع  اللجنة بأنه ليس هناك حاجة مالية ملحة        سلمت  و. يف هذه املسألة  املقبل  
ثـل مواءمـة املمارسـات      متأن  بـدال مـن ذلـك،       وميكـن   . وجهة نظر صندوق املعاشات التقاعديـة     

  .لتقاعد املرن، جمالني يستحقان املزيد من االستكشافلووضع برامج 
ــة   يف تــرب دعــم املنظمــات  ويع  - ٥٧ ــة ومتنقل ــة موهوب ــوة عامل ــذاب ق ــة واســتبقائها اجت أولوي

املعنيــة ويف هــذا الــسياق، أعطــت اللجنــة الرفيعــة املــستوى . بالنــسبة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني
وأيـدت  . األولوية لوضع أدوات من أجـل دعـم زيـادة التنقـل داخـل املنظمـات وبينـها                 باإلدارة  

ــا ا لربيعيـــة، االتفـــاق املـــشترك بـــني املنظمـــات لنقـــل املـــوظفني أو انتـــداهبم   اللجنـــة، يف دورهتـ
.  بـني املنظمـات الـيت تطبـق نظـام األمـم املتحـدة املوحـد للمرتبـات والبـدالت                   ما إعارهتم يف  أو

، اللبنـة األوىل إلطـار عمـل    ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثـاين ١ويقدم االتفاق، الذي أصبح نافذا يف  
التنقـل داخـل   املقبلة حـول  وحتسبا ملناقشات الدول األعضاء  .  املنظومة لتعزيز التنقل على نطاق   

األمم املتحـدة، ستواصـل اللجنـة عملـها، الـذي يـضطلع بـه فريـق عامـل أنـشأته شـبكة املـوارد                         
فريقــا عــامال لتحديــد أيــضا وأنــشأت الــشبكة . قيــادة األمانــة العامــة لألمــم املتحــدةبالبــشرية، 

وأصـدرت أمانـة جملـس      . منظمـات األمـم املتحـدة     يف كـل     األداء   العناصر املشتركة لنظم تقيـيم    
  .٢٠١٢ مايو/الرؤساء التنفيذيني التقرير السنوي عن إحصاءات املوظفني يف أيار

املنظومة يف ما خيـص تكنولوجيـا       كامل  ومن أجل حتسني التخطيط وامليزنة على نطاق          - ٥٨
ت واالتــصاالت مــشروعا يــساعد شــبكة تكنولوجيــا املعلومــابــدأت املعلومــات واالتــصاالت، 

وسيحــسن هــذا املــشروع، . املنظمــات علــى حتليــل تكلفــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت
الذي يقوده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قدرة منظومة األمم املتحدة علـى              

لـى أسـاس معلومـات      ميزنة استثماراهتا يف تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت والتخطـيط هلـا ع           
  .مقارنة عن التكاليف

وتظل خدمات نقـل البيانـات يف صـميم عمليـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                   - ٥٩
تـيح  للعديد من املنظمـات، وبـدأت شـبكة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت عـدة مـشاريع ت                  

 األمـم املتحـدة     مـشروع واحـد يـسمى بوابـة       سـيتيح   و. الزيادة يف املواءمة علـى نطـاق املنظومـة        
لوكاالت، ممـا يعطـي قـدرة غـري مـسبوقة علـى             الداخلية ل شبكات  الاألساسية، ألول مرة، ربط     
األمانــة العامــة لألمــم تتــوىل وباإلضــافة إىل ذلــك، . الوكــاالتبــني التواصــل بــسهولة وبفعاليــة 

ــادة املتحــدة  نتقــل مجيــع الوكــاالت إىل أحــدث نــسخة مــن بروتوكــول    يبــذل لكــي يجهــد قي
وسيطلب من شـبكة اإلنترنـت العامليـة كلـها اعتمـاد هـذا الربوتوكـول يف الـسنوات                   . ترنتاإلن

  . وتوحيدهااملقبلة، وستوفر فرصة فريدة ملواءمة شبكات الوكاالت
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وباإلضافة إىل ذلك، تواصل شبكة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت معاجلـة مـسألة                - ٦٠
ؤمتر عاملي على اإلطالق ملنظومة األمـم املتحـدة         أمن الفضاء اإللكتروين، ووافقت خالل أول م      

علــى مــستوى كبــار مــوظفي أمــن املعلومــات، قــاده االحتــاد الــدويل لالتــصاالت، علــى اعتمــاد  
  .مشتركة خاصة بالتوعيةوحدات تدريب منوذجية معايري مشتركة وبناء 

  
  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  - باء  

م املتحـدة بـشكل متزايـد املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                 تستعمل منظومة األم    - ٦١
وتنفـذ اآلن أربـع     . كأداة لتحسني نوعية اإلبالغ املـايل، وبالتـايل الزيـادة يف الـشفافية واملـساءلة              

وبرنـامج األمـم املتحـدة      (املعـايري   هـذه   منظومة األمم املتحـدة     من مؤسسات   وعشرون مؤسسة   
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب هـو آخـر منظمـة              /قص املناعة البشرية  املشترك املعين بفريوس ن   

بـني  للمعـايري   هـا اعتمادتتـراوح تـواريخ   وتقوم حاليا ثالث عشرة منظمة، ). بدأت تنفذ املعايري 
وتـــرد قائمـــة باملنظمـــات وتـــواريخ تنفيـــذها . ، بتنفيـــذ هـــذه املعـــايري٢٠١٤ و ٢٠١٢عـــامي 

يف املرفق األول من التقرير املرحلي الرابع لألمـني العـام           ،  ٢٠١١يوليه  / متوز ٣١حىت  للمعايري،  
  ).A/66/379(عن اعتماد األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

عـام  وأفاد مجيـع املنظمـات الـيت سـتقوم بتنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة يف الفتـرة مـن                         - ٦٢
وقامت فرقـة العمـل املعنيـة       . ول الزمنية ملشاريعها   بأهنا تسري وفق اجلدا    ٢٠١٤ عام    إىل ٢٠١٢

برصــد املعنيــة بــاإلدارة املعـايري احملاســبية علــى نطــاق املنظومـة والتابعــة للجنــة الرفيعــة املـستوى    ب
ــشتركة بــني العديــد مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة عــن كثــب            مــشاكل التنفيــذ امل

اعتماد املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام           ومن املتوقع أن يعزز     . ناقشتها واإلبالغ عنها  مبو
 بــشكل كــبري مــستوى قابليــة البيانــات املاليــة الــيت تــصدرها مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة 

بنجـاح قبـل هنايـة      ملعـايري   امؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة بتنفيـذ           مـن    ١٠وبقيـام   . مقارنةلل
 ٢٠١١وخــالل عــامي .  اإلبــالغ املــايل، هنــاك أدلــة جتريبيــة أكثــر تتعلــق مبواءمــة ٢٠١١ عــام
، قام الفريق املعين باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق املنظومة بتحليـل              ٢٠١٢ و

ويف . ذه املعـــايري لثمـــاين منظمـــات تابعـــة لألمـــم املتحـــدة املمتثلـــة هلـــمقـــارن للبيانـــات املاليـــة 
حملاسـبية فريقـا عـامال مـن أجـل حتليـل فوائـد              ، أنشأت فرقة العمـل املعنيـة باملعـايري ا         ٢٠١٢ عام

ــى أســاس التجــارب           ــدة عل ــد املمارســات اجلي ــام وحتدي ــاع الع ــة للقط ــبية الدولي ــايري احملاس املع
املوجودة يف تنفيذ هذه املعايري من قبل مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة هبـدف تـسخري فوائـد               

  .املنظومةكامل املعايري لصاحل 
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  سالمتهم وأمن املوظفني  - جيم  
ومـن  .  وسـالمتهم يويل جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني أمهيـة قـصوى ملـسألة أمـن املـوظفني            - ٦٣

، وبقيـادة إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن التابعـة             املعنيـة بـاإلدارة    خالل اللجنـة الرفيعـة املـستوى      
ة بـأمن  لألمانة العامـة لألمـم املتحـدة، اسـتمر اجمللـس يف إحـراز تقـدم منـتظم يف املـسائل املتعلقـ                   

 أعـضاء الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت إلدارة             مجيـع  مبشاركة فعلية مـن   وسالمتهم  املوظفني  
، بـدأ العمـل بالنظـام اجلديـد ملـستويات           ٢٠١١يناير  /واعتبارا من كانون الثاين   . املسائل األمنية 

يـدات،   وضـع برنـامج أكثـر متانـة لتحليـل التهد           يتيح هذا النظام اجلديد، باإلضـافة إىل      و. األمن
  . باستخدام معايري مشتركة وتصنيفهاحتليل التهديدات على الصعيد العاملي

يف دورهتــا املعقــودة ،  التابعــة للمجلــس املعنيــة بــاإلدارةأيــدت اللجنــة الرفيعــة املــستوىو  - ٦٤
ــ آخــر جــزء م ،٢٠١١خريــف عــام   يف ــد ق مــن نظــام األمــم املتحــدة إلدارة األمــن الــذي أُ   تب عي

ــة املعقــدة واملــتغرية الــيت يواجههــا موظفــو األمــم    تــصميمه، والــذي يــستجي  ب للتحــديات األمني
، أي إطـار األمهيـة احليويـة    “وقـت املغـادرة  ”  بـدل هنـج    “يـة البقـاء   كيف”املتحدة، والعتماد هنـج     

 تطويرهــا بعــد مــشاورات مستفيــضة علــى جــرىهــذه األداة اجلديــدة، الــيت ستــساعد و. للــربامج
، مبا يف ذلك اختبارها ميدانيا يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          صعيد املقر وعلى الصعيد امليداين    

والــصومال وكينيــا، علــى اختــاذ القــرارات بــشأن اســتمرار وجــود الــربامج يف احلــاالت القطريــة     
يــصدر   بلــدا رائــدا، ومــن املتوقــع أن ١٢وســينفَّذ إطــار األمهيــة احليويــة للــربامج يف  . املستعــصية

  .لي موحد يشمل الدروس املستخلصة والتعديالت املوصى هبا تقرير مرح٢٠١٣بداية عام  يف
ــضا تقــدم يف    - ٦٥ ــد أُحــرز أي ــشبكة      وق ــاون مــع ال ــة بالتع ــسياسة العام ــق بإعــداد ال ــا يتعل م

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أيـدت اللجنـة        . املشتركة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية     
 مـن الـسياسات اجلديـدة واحملّدثـة بـشأن الـسالمة علـى               موعـة  املعنية باإلدارة جم   الرفيعة املستوى 

الطرق، واالعتقال واالحتجاز، واحلماية القريبة، وإدارة حوادث احتجاز الرهـائن، والعالقـات        
وإضــافة إىل ذلــك، تعمــل إدارة . مــع البلــدان املــضيفة خبــصوص األمــن، والــسالمة مــن احلرائــق

 الوكـاالت إلدارة املـسائل األمنيـة حاليـا علـى      شؤون الـسالمة واألمـن والـشبكة املـشتركة بـني         
عرض وسـتُ . وضع سياسة عامة ومبادئ توجيهية خبصوص استخدام الـشركات األمنيـة اخلاصـة           

  .٢٠١٢ريف عام خللموافقة عليها يف دورتيهما لهذه السياسة على اللجنة وعلى اجمللس 
ابة الطبيـــة يف حـــاالت ويف إطـــار اإلجـــراءات احملـــددة لفريـــق األمـــم املتحـــدة لالســـتج  - ٦٦

، وتبعهــا تأييــد خطــة مــديري الــشؤون  ٢٠٠٤الطــوارئ، الــيت أيــدهتا اللجنــة أول مــرة يف عــام  
ــة يف عــام   ــة ،٢٠٠٩الطبي  ســاعة يف حــادث تفجــري أبوجــا   ٢٤ الفريــق يف غــضون   جــرت تعبئ

رضــى مل  إســداء املــشورةرف باالســتجابة املتــضافرة لوحــدةوقــد اعُتــ. ٢٠١١أغــسطس /آب يف
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ة، التابعة إلدارة شؤون الـسالمة واألمـن، وأفرقـة الطـوارئ            طريالناجم عن احلوادث اخل   اإلجهاد  
 ىذحتــالطبيــة، والعناصــر األمنيــة واإلداريــة التابعــة للوكــاالت والــصناديق والــربامج، كمثــال يُ   

 إىل توافر موارد أكـرب       إىل حد كبري   عزى هذا وُي. لتدخل املنسق والفعال على نطاق املنظومة     ل به
  .الدروس املستفادة يف أعقاب هجمات سابقة ضد األمم املتحدة يف العراق واجلزائروإىل 

  
  املشتركة التنسيق بني جملس الرؤساء التنفيذيني واهليئات األخرى  - خامسا 

ــذيني           - ٦٧ ــاء التنفي ــس الرؤس ــني جمل ــستمر ب ــاون امل ــام التع ــضاء بانتظ ــدول األع ــاندت ال س
، واصلت أمانـة اجمللـس تفاعالهتـا    ٢٠١١ويف عام  . تمويل املشتركة ال   األخرى وهيئات التنسيق 

 مع تلك اهليئات، وخباصة مع وحدة التفتيش املشتركة وجلنة اخلدمـة           االنتظام والنشاط  ةزايداملت
ويف هـذا الـصدد، سـعت أمانـة اجمللـس إىل تعزيـز تفاعالتـه وتعاونـه عـن طريـق               . املدنية الدوليـة  

لتفتــيش املــشتركة علــى نطــاق املنظومــة، ورفــع وتــرية   اإلســراع بــالتعليق علــى تقــارير وحــدة ا 
ــس       ــة للمجل ــات الفرعي ــة يف اجتماعــات اآللي ــة الدولي ــة املدني ــة اخلدم ــشاركة الوحــدة وجلن . م

دار تبــادالت منتظمــة لــآلراء مــع هيئــات الرقابــة مثــل مكتــب خــدمات وعــالوة علــى ذلــك، ُتــ
  .الرقابة الداخلية

ــة ا  وُت  - ٦٨ ــدعوة بانتظــام إىل جلن ــدم ال ــة لإلســهام بوجهــ   ق ــة الدولي ــة املدني ــا اتخلدم  نظره
، وتـشارك    املعنيـة بـاإلدارة     اللجنة الرفيعة املستوى    األمهية املعروضة على   خبصوص املسائل ذات  

 التابعـة   ةملافرقة الع األ العمل و  ةفرقأيف كل اجتماعات شبكة املوارد البشرية ويف معظم أنشطة          
فرقـة  األمجيـع دورات اللجنـة وتنخـرط يف العديـد مـن             ، تشارك أمانـة اجمللـس يف        باملثلو. للجنة
 التابعة هلا اليت تنظر يف املـسائل ذات األمهيـة علـى نطـاق املنظومـة، مثـل تنقـل املـوظفني                       ةملاالع

، نظمت الشبكة معتكفـا دام يومـا        ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . واملشقة ومعايري السلوك وغري ذلك    
ــة املدنيــة الد      . وليــة لتمــتني عالقــات العمــل وتعزيــز التعــاون     واحــدا مــع أعــضاء جلنــة اخلدم

 وحتاليـل   ملوظفنيا ءات إحصا  عن  بيانات  أيضا جماالت التعاون األخرى، تنجز أمانة اجمللس      ويف
  .، وتقوم بتجميع البيانات والدراسات على نطاق املنظومة، وتتبادهلا مع اللجنةهلا
األعــضاء يف اجمللــس ووحــدة   التنــسيق بــني املنظمــات  وثيــق عمليــةوال يــزال موضــوع ت  - ٦٩

التفتيش املشتركة يشكل إحدى األولويـات، وتواصـل أمانـة اجمللـس تـشجيع املنظمـات األعـضاء         
 اتنظمـ مـن امل  على أن تقوم، يف مجلة إجراءات أخرى، بكفالة تدفق جيد للمعلومـات بـني كـل                 

.  عملـــها تنفيـــذ توصـــياهتا وبرنـــامج عمليـــة تنـــسيق باإلضـــافة إىلووحـــدة التفتـــيش املـــشتركة،
ات منظومـة األمـم املتحـدة       ؤسـس  أن م  معيتعلق بربنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة، و       ما ويف
وحـدة التفتـيش املـشتركة علـى     أيـضا   سـاعدت أمانـة اجمللـس     فقـد ساهم دوما يف هـذه العمليـة،      ت

. ٢٠١٢ة والفائــدة الــيت ميكنــها النظــر فيهــا يف برنــامج عملــها لعــام  مهيــحتديــد املواضــيع ذات األ
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وإضافة إىل ذلك، يواصل اجمللس وجلانه الرفيعة املستوى البحـث عـن سـبل زيـادة تعزيـز التعـاون                  
دعى املفتــشون بانتظــام إىل املــشاركة يف اجتماعــات وُيــ. بــني األمانــة ووحــدة التفتــيش املــشتركة

التفتـيش   لتبـادل اآلراء أثنـاء إعـداد تقـارير وحـدة              املعنية باإلدارة  شبكات اللجنة الرفيعة املستوى   
ورحبـت منظومـة األمـم املتحـدة بتوسـيع منظـور عمـل وحـدة         .  ما هو مناسـب املشتركة حسب 

 للفتــرة  املــنقحالتفتــيش املــشتركة كمــا يتــضمنه خمططهــا املتوســط األجــل وإطارهــا االســتراتيجي 
  زادت مــن وحــدة التفتــيش املــشتركةمــع أنو.  نطــاق املنظومــةل كامــلمش ليــ٢٠١٩-٢٠١٠

 واصـلت   فقـد تـسعة،  املنظومة من معدل أربعة أو مخسة تقـارير إىل مثانيـة أو  تركيزها على نطاق  
  .أمانة اجمللس القيام بأنشطتها الداعمة لعمل وحدة التفتيش املشتركة يف حدود القدرات املتوافرة

  
  ستنتاجاتالا  - سادسا 

 يف اختـاذ    ابريخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أحرز اجمللس بقيادة األمني العام تقـدما كـ              - ٧٠
يـة، وذلـك    ذينفإجراءات فعالة ومنسقة بشأن طائفة واسعة من املسائل الربناجميـة واإلداريـة والت            

منظومة األمـم املتحـدة بـشكل وثيـق         تتعاون  دعما للواليات احلكومية الدولية، وبغية كفالة أن        
لـدور التنـسيقي   مـا يتعلـق بواليـة اجمللـس يف دعـم ا           ويف. على املـسائل الـيت هتـم املنظومـة ككـل          

، سخر اجمللس أوجه التـآزر والتكامـل بـني املنظمـات التابعـة       هوتعزيز للهيئات احلكومية الدولية  
 ملـؤمتر األمـم املتحـدة    تحـضري ملنظومة األمم املتحدة يف جماالت متنوعة، وخاصـة باإلسـهام يف ال    

جهودهـا الراميـة إىل   وإضافة إىل ذلك، ساند اجمللـس البلـدان يف    . ٢٠١٢للتنمية املستدامة لعام    
 التنـــسيق يف جمـــال مواءمـــة وتبـــسيط نّسحـــتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، والتعجيـــل ب

  . أو العاملي الصعيدين القطرياملمارسات املتصلة بالعمل، سواء على
 الـدول األعـضاء إحـدى أولوياتـه      أمـام وكان تعزيز شفافية اجمللس وخضوعه للمساءلة    - ٧١

 حـوار مباشـر      بتنظـيم   أمـني اجمللـس ومـسؤولو أمانتـه        اضـطلع و. ولة بـالتقرير  خالل الفترة املـشم   
وواصــل اجمللــس أيــضا تعاونــه مــع هيئــات التنــسيق . وموضــوعي بــني اجمللــس والــدول األعــضاء

األخرى املشتركة التمويل، وخاصة مع وحدة التفتيش املشتركة وجلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة،       
  .بشأن املسائل ذات االهتمام املشتركوعزز تعاونه مع تلك اهليئات 

ــاسو  - ٧٢ ــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة     لا شرافت لمــستقبل، مــن املتوقــع أن تكــون للوثيقــة اخلتامي
ــار تــ   ــستدامة آث ــة امل ــلللتنمي ــة، شمل كام ــصادية    يف نطــاق املنظوم ــاد االقت ــاج األبع ــادة إدم  زي

وسـيتطلب  . مـة األمـم املتحـدة      منظو  مؤسـسات  واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة يف عمـل      
  .هذا استجابة متسقة ومنسقة من أعضاء اجمللس من أجل اإلسراع باملتابعة والتنفيذ
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	1 - عملا بقرار اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي ٢٠٠٨ (د-٦)، يقدم هذا التقرير لمحة عامة سنوية عن عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق خلال الفترة التي تُغطي دورته لخريف 2011 المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ودورته لربيع 2012 المعقودة في نيسان/أبريل 2012.
	2 - واستجابة لقرار الجمعية العامة 66/8 الذي أيدت فيه الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الحادية والخمسين، يبرز هذا التقرير الاستعراضي السنوي الأنشطة الرئيسية التي جرت تحت إشراف مجلس الرؤساء التنفيذيين من أجل تعزيز الاتساق والتنسيق على صعيد منظومة الأمم المتحدة دعما للولايات الحكومية الدولية وطبقا لها. ولهذا الغرض، عقد أمين مجلس الرؤساء التنفيذيين جلسات حوارية لإطلاع الدول الأعضاء على دورات المجلس. وإضافة إلى ذلك، تبادل موظفو أمانة المجلس أيضا الآراء مع الدول الأعضاء. ويمكن الاطلاع على تقارير تفصيلية عن الدورات نصف السنوية لمجلس الرؤساء التنفيذيين وأجهزته الفرعية على موقعي المجلس الشبكيين ذوي الصلة (www.unsceb.org و www.undg.org). 
	3 - وعلى مدى العقدين الماضيين، شهد العالم تغيرات رئيسية في الساحة السياسية والاقتصادية العالمية أثرت على جميع جوانب الحياة الإنسانية تقريبا. وفي الوقت نفسه، لم يجر تقاسم فوائد العولمة بشكل متساوٍ في ما بين البلدان أو داخلها. وتتدهور النظم الإيكولوجية في العالم بسرعة، ويؤثر التدهور البيئي على جميع المناطق وجميع البلدان. وأصبحت الحاجة إلى رؤية مشتركة لمستقبل الكوكب، وإلى التزام سياسي متجدد بوضع العالم على مسار تنمية أكثر استدامة، هدفا شاملا وأولوية أساسية لمنظومة الأمم المتحدة. وكان لهذا الاتجاه أيضا تأثيره على عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	4 - وقد دعت الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة إلى كفالة الاتساق بين الوكالات ومشاركتها، في ظل قيادة الأمين العام، خلال العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفي المؤتمر ذاته. ودرس مجلس الرؤساء التنفيذيين في دورات متعاقبة، الإسهامات على نطاق المنظومة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر ونظر، في هذا السياق، في عناصر من خطة التنمية العالمية الأوسع نطاقا، بما في ذلك الأبعاد الأساسية لعولمة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر عدلا واستدامة. وعالج المجلس أيضا، بواسطة أجهزته الفرعية، المسائل التنظيمية والإدارية الكبرى بغرض زيادة التنسيق والتوافق بين العمليات الإدارية في كل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ودعما للأنشطة التنفيذية، تظل واحدة من الأولويات العليا لمنظومة الأمم المتحدة تركز على دعم الجهود القطرية للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بما في ذلك في البلدان التي تمر بأزمات والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. واستمر أيضا التركيز بوجه خاص على تبسيط ممارسات العمل ومواءمتها، وتدعيم القيادة، وتحسين إدارة المعارف. وإضافة إلى ذلك، اتخذ مجلس الرؤساء التنفيذيين أيضا المزيد من الخطوات لتعزيز الاتساق والتنسيق بين أجهزته الفرعية وذلك بتحسين تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون المواضيعي، وتعميق الأنشطة البرنامجية المشتركة.
	5 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، رحب مجلس الرؤساء التنفيذيين بالأعضاء الجدد التالية أسماؤهم: كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ وخوسيه غرازينو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ وكوجي سيكيم يتزو، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية؛ وإرثرين كوزان، المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي.
	ثانيا - المسائل المتعلقة بالبرنامج
	ألف - تعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
	6 - ظل دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى النهوض بالنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية بطريقة متكاملة يحظى بأهمية قصوى لدى مجلس الرؤساء التنفيذيين، وهو في صميم خطة العمل الخمسية للأمين العام. واستجابة لقرار الجمعية العام 65/152، أعد مجلس الرؤساء التنفيذيين، تحت إشراف لجنته الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، عدة إسهامات مشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العملية التحضيرية لمؤتمر التنمية المستدامة ترمي إلى النهوض بالاتساق وأوجه التآزر داخل منظومة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
	1 - الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

	7 - ذكرت الدول الأعضاء، مرارا وتكرارا، أن التنمية المستدامة عنصر رئيسي في الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، ودعت منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لضمان التنفيذ والمتابعة، على نحو فعال للالتزامات والبرامج والغايات المحددة زمنيا المتعلقة بالتنمية المستدامة. وشدَّد مجلس الرؤساء التنفيذيين، في دورته لخريف عام 2011 ودورته لربيع عام 2012، على أن التنمية المستدامة، بدعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة، تظل أولوية عليا بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة. وأقر المجلس أيضا بأن المؤتمر يمثل فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق حول إطار عمل يضع العالم على مسار تنمية أكثر استدامة. وأقر المجلس كذلك بأن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة تتطلب من منظومة الأمم المتحدة أن تتبع نهجا منسقا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من أجل إيجاد حلول مشتركة ابتكارية ودائمة دعما لجهود البلدان الرامية إلى معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة.
	8 - ودعم مجلس الرؤساء التنفيذيين الأعمال التحضيرية الحكومية الدولية للمؤتمر بإصدار بيان مشترك للديباجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 كإسهام في المسودة الأولى للوثيقة الختامية للمؤتمر. وأقر ذلك النص بأن التحول إلى التنمية المستدامة ينطوي على تحديات وعلى فرص وأن منظومة الأمم المتحدة في وضع موات جدا لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة وتنفيذ أطر تمكينية للسياسات والأنظمة التي تتيح التنمية المستدامة. وأشار البيان أيضا إلى الاستعداد الجماعي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ”لدعم دول العالم وشعوبه في جعل التنمية المستدامة حقيقة ملموسة“ (http://www.unsceb.org/ceb/press/20111029_CEB_RIO_COMMON_STATEMENT_FINAL.pdf).
	9 - وتبنى المجلس، في دورته لربيع عام 2012، بيانا مشتركا ثانيا يصدر عن المؤتمر ذاته كنداء إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لدعم إطار تطلعي متين للتنمية المستدامة من شأنه أن يحسّن على نحو كبير الرفاه البشري، والإنصاف الاجتماعي وما بين الأجيال، والاستدامة البيئية. وسعى البيان إلى إعطاء زخم لاتفاق سياسي حول الخطوات اللازمة لإدماج الدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة بشكل أقوى وأكثر انتظاما في قرارات الجهات المعنية وأعمالها (http://www.unsceb.org/ceb/press/CEBRioStatementFINAL.pdf). 
	2 - تغير المناخ

	10 - ما زال تغير المناخ شاغلا رئيسيا للدول الأعضاء ولمنظومة الأمم المتحدة. وقد حدد الأمين العام للأمم المتحدة أيضا تغير المناخ كمجال يحظى بالأولوية في خطة عمله الخمسية. واستمر المجلس في دعم الجهود المبذولة في هذا المجال على نطاق كامل المنظومة بالتركيز على الحاجة إلى استمرار التعاون والاتساق بين الوكالات وتعزيزها. ولهذا الغرض، تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين تغير المناخ في دورتيه لخريف عام 2011 وربيع عام 2012.
	11 - وتمثَّل نشاط هام اضطلع به مجلس الرؤساء التنفيذيين في عام 2011 في تبادل المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة دعما للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ وعن الدروس المستفادة من تلك الإجراءات. وخلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في دوربان بجنوب أفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2011، استضاف الأمين العام حدثا رفيع المستوى لمجلس الرؤساء التنفيذيين يبرز موضوع ”توحيد أداء منظومة الأمم المتحدة في مجال تغير المناخ: مساعدة البلدان في تنفيذ اتفاقات كانكون“. وقد جمع ذلك الحدث الأمين العام وعدة رؤساء تنفيذيين لمنظمات الأمم المتحدة في حوار مع وزراء وممثلين رفيعي المستوى للأطراف بغية إظهار كيفية دعم الأنشطة المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة للجهود المبذولة على الأصعدة العالمي والإقليمي والوطني للتصدي لتغير المناخ. وعلى سبيل المثال، فإن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي تعمل معا على إعداد مبادرة تعاونية دولية تشارك فيها الحكومات والجامعات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وهيئات أخرى من أجل تيسير اعتماد ممارسات زراعية حصيفة بيئيا ترمي إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين سبل العيش في الريف، وبناء قدرة سكان الريف على التكيّف.
	12 - وبالإضافة إلى تنسيق المشاركة على نطاق المنظومة في مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، استمرت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، من خلال فريق العمل التابع لها المعني بتغير المناخ، في تيسير اعتماد نهج متسق وإجراءات مشتركة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وشجع فريق العمل الاتساق البرنامجي عن طريق تبادل المعلومات والمعارف، واتخاذ المبادرات الملموسة الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ جدول الأعمال المتعلق بتغير المناخ وتعميم المسائل المتعلقة بتغير المناخ في الولايات البرنامجية الفردية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال، فإن منبر الأمم المتحدة الموحد للخدمات التدريبية في مجال تغير المناخ، الذي يضم 32 شريكا، يدعم الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة وشركاء تنمية آخرين في تصميم وتنفيذ برنامج التعلُّم القائم على النتائج والمستدام للتصدي لتغير المناخ، في حين أن برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية يساعد البلدان النامية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. ونتيجة لاعتماد نهج أكثر اتساقا والقيام بعدد متزايد من المبادرات المشتركة، فإن دعم الأمم المتحدة للإجراءات العالمية والإقليمية والوطنية في مجال تغير المناخ قد ازداد قوة.
	13 - ومدّد مجلس الرؤساء التنفيذيين ولاية الفريق العامل المعني بتغير المناخ من أجل زيادة تعزيز الاتساق الاستراتيجي والبرنامجي والتنفيذي لمنظومة الأمم المتحدة في مجال تغير المناخ. وسيواصل الفريق العامل تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة بين أعضائه، والترويج لنهج شامل على الصعيد العالمي لمواجهة القضايا المتعددة القطاعات المترابطة ذات الصلة بالعمل في مجال تغير المناخ، وتحديد أوجه التآزر، وبالتالي تحقيق أقصى أثر على المجتمع العالمي من تنفيذ الولايات الحكومية الدولية لهيئات منظومة الأمم المتحدة.
	3 - شبكة الأمم المتحدة للمحيطات ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة

	14 - تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين من خلال شبكاته المواضيعية المشتركة بين الوكالات، وهي شبكة الأمم المتحدة للمحيطات ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، أهم الشواغل القطاعية المرتبطة بالتنمية المستدامة، وذلك في دورتيه المعقودتين في خريف عام 2011 وفي ربيع عام 2012. 
	15 - وتؤدي المحيطات دورا حاسما ضمن الإطار الشامل للتنمية المستدامة، ويُعترف بضرورة معالجة المسائل المتصلة بالمحيطات في عملية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك في خطة العمل الخمسية للأمين العام. وتناول مجلس الرؤساء التنفيذيين مسألة المحيطات في دورته المعقودة في ربيع عام 2012 بهدف تعزيز التعاون في ما بين الوكالات دعما للمحيطات وللبشر الذين يعتمدون عليها، وذلك في إطار أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وهي آلية التنسيق بين الوكالات المعنية بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة، إسهامات جوهرية في العملية التحضيرية للمؤتمر. وتضمنت تلك الإسهامات إعداد منشورين مميزين اشتركت في إصدراهما عدة وكالات، ألا وهما ”المخطط الأولي لاستدامة المحيطات والمناطق الساحلية“ و ”اقتصاد أخضر في عالم أزرق“، وتوفير الدعم لمجموعة ”أصدقاء المحيطات“، والمشاركة في عدة أحداث هامة تتصل بالمحيطات وتبرز الروابط المشتركة بين التنمية المستدامة والمحيطات.
	16 - والمياه عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بعدد من التحديات الإنمائية العالمية، منها الغذاء، والصحة، والطاقة، والقضاء على الفقر، والسلام والأمن. وقد اعترفت الدول الأعضاء بأن لمنظومة الأمم المتحدة دورا هاما تؤديه في دعم البلدان في بلوغ الأهداف ذات الصلة بالمياه والتصدي للتحديات الناشئة بتعزيز التعاون على جميع المستويات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية عددا من التقارير الرئيسية كإسهامات مشتركة بين الوكالات لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة منها الطبعة الرابعة من التقرير عن تنمية المياه في العالم، وتقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه عن تحليل حالة الصرف الصحي ومياه الشرب في العالم وتقييمها، والتقرير المرحلي للبرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة لرصد إمدادات المياه والصرف الصحي. وعززت اللجنة أيضا دورها وقدراتها على الانخراط في الحوارات المتعلقة بالسياسات وفي أنشطة الدعوة والاتصالات، على الصعيد العالمي، وأدت دورا فعالا في الدعوة إلى توفير الإمدادات المائية وخدمات الصرف الصحي للجميع، وتحسين إدارة الموارد المائية والمياه المستعملة.
	17 - وبرزت مسألة الطاقة باعتبارها إحدى القضايا الحاسمة في الخطة العالمية للتنمية المستدامة مع تزايد اعتراف الدول الأعضاء بما تكتسيه من أهمية محورية في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية البشرية. وأيّدت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، وهي شبكة فنية في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة للمجلس ترمي إلى تعزيز التنسيق والاتساق في ما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي تتعامل مع القضايا ذات الصلة بالطاقة، تأييدا نشطا مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع. وساهمت الشبكة في صوغ هدف شامل يتعلق بتنمية الطاقة المستدامة وغايات ترتبط بالطاقة النظيفة لكي يُنظر فيها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وستعمل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة وشبكة الأمم المتحدة للمحيطات ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشكل منهجي أكثر في المستقبل من أجل الاستفادة من أوجه التآزر والتكامل في ضوء الروابط القوية بين المسائل المتعلقة بالمياه والمحيطات والطاقة، بطرق شتى منها تبادل المعارف والمعلومات. 
	باء - التعجيل بتعميم مراعاة القضايا الشاملة في عمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	18 - تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين مسألة تعميم مراعاة القضايا الشاملة في عمل المنظمات الأعضاء فيه باستحداث أدوات وصكوك وعمليات فعلية في ما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان والحد من مخاطر الكوارث، وذلك دعما للقرارات الحكومية الدولية الداعية إلى اتخاذ إجراءات منسقة على نطاق كامل المنظومة في هذه المجالات. 
	1 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	19 - أحرزت هيئات منظومة الأمم المتحدة، منفردة ومجتمعة، تقدما كبيرا صوب تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل الأمم المتحدة المتعلق بوضع المعايير والعمل والتنفيذي. واستجابة لاستنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1997/2، أقر مجلس الرؤساء التنفيذيين في أكتوبر 2006 السياسة المتبعة في منظومة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، باعتبارها وسيلة للتعجيل بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها. وفي سبيل تفعيل سياسات مجلس الرؤساء التنفيذيين، وضِعت خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى فهم مشترك وتعزيز الاتساق على نطاق المنظومة وتعزيز نهج تدريجي في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقد استعرض مجلس الرؤساء التنفيذيين خطة العمل تلك في دورته المعقودة في ربيع عام 2012، ممهدا بذلك الطريق لتنفيذها على نطاق المنظومة.
	20 - وتشكل خطة العمل المذكورة، التي تتضمن مجموعة قوامها 15 مؤشر أداء مشترك على نطاق المنظومة، إطارا شاملا للإبلاغ والمساءلة يُتوقع أن يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي في سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها. وقد أُعدت خطة العمل تلك بالاستناد إلى عملية تشاور واسعة النطاق بين الوكالات تولت قيادتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
	2 - حقوق الإنسان

	21 - تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين مسألة حقوق الإنسان في دورته المعقودة في خريف عام 2011، واتخذ في وقت لاحق، في دورته المعقودة في ربيع عام 2012، خطوات فعلية لتعزيز إدماج حقوق الإنسان في عمله وفي عمل هيئاته الفرعية. فبالإضافة إلى السلم والأمن والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، تمثل حقوق الإنسان أحد المجالات الرئيسية في عمل المنظمة وأحد دعائمه الثلاثة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وقد أعاد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وجميع المؤتمرات الرئيسية التي عُقدت بعد ذلك، تأكيد الترابط بين هذه الدعائم الثلاثة، وأيّدت تعزيز إدماج حقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة. كذلك أكدت الجمعية العامة في قرارها 62/208 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يُجرى كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، على أهمية حقوق الإنسان في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية.
	22 - ورغم إحراز تقدم جيد صوب إدماج حقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة، فقد أقرّ مجلس الرؤساء التنفيذيين بضرورة إجراء مناقشات أكثر انتظاما حول السياسات المتبعة في مجال حقوق الإنسان لزيادة تعزيز اتساق تلك السياسات وسلامتها على نطاق المنظومة بأسرها، استنادا إلى قواعد المنظمة ومعاييرها. وأيّد مجلس الرؤساء التنفيذيين النظر بصورة منهجية أكثر في قضايا حقوق الإنسان في عمله الرامي إلى تعزيز اتساق السياسات والتنسيق بين الوكالات بإدراج مواضيع حقوق الإنسان بانتظام في مداولات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج. أما مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، فتعمل على زيادة تنسيق استجابات الأمم المتحدة للطلبات التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على دعم للجهود التي تبذلها تلك الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وترمي المجموعة إلى تعزيز اتساق السياسات والتعاون على نطاق المنظومة من أجل إدماج مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية.
	3 - الحد من مخاطر الكوارث

	23 - وفقا لتقرير التقييم العالمي لعام 2011 الصادر عن الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، فإن خطر الخسائر الناجمة عن الكوارث يتزايد عالميا، والبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية هي التي تعاني أشد المعاناة من الكوارث. ودعت الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى بذل قصارى جهدها للتعجيل بالإدماج التام للحد من مخاطر الكوارث وتعميم مراعاته في جميع برامجها وأنشطتها. وفي هذا الصدد، يوفّر إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، خطة عمل دولية شاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث على جميع الأصعدة.
	24 - وقام مجلس الرؤساء التنفيذيين، انطلاقا من الجهود التي بدأت في دورته المعقودة في ربيع عام 2011 ومن العمل الذي تضطلع به حاليا اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، بتعزيز القدرات والتنسيق على نطاق كامل المنظومة لتعميم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث في برامج مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأنشطتها التنفيذية دعما لاستعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو. وبناء على طلب من مجلس الرؤساء التنفيذيين، وبقيادة الممثل الخاص للأمين العام المعني بالحد من مخاطر الكوارث، استعرضت الأمانة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث حالة تعميم الحد من مخاطر الكوارث في سياسات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وتخطيطها وبرمجتها.
	25 - وحظي الحد من مخاطر الكوارث بتأييد واسع داخل منظومة الأمم المتحدة، ويجري بالفعل، على الصعيدين العالمي والإقليمي، بذل عدد كبير من الجهود على أرض الواقع لتعزيز اتساق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وإدماجها في عمل الأمم المتحدة. وفي سبيل تعزيز الولايات ذات الصلة، طلب مجلس الرؤساء التنفيذيين إلى الأمانة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، أن توسع نطاق جهود منظومة الأمم المتحدة لتعميم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والأنشطة التنفيذية، وأن تعزز تلك الجهود بإعداد خطة عمل على نطاق المنظومة في مجال الحد من مخاطر الكوارث بغية كفالة اتسام عمل المنظومة في مضمار الحد من مخاطر الكوارث بأعلى درجة ممكنة من الاتساق والفعالية، وأن تعالج، بطريقة منهجية واستراتيجية أكثر، القضايا الأساسية في مجال الحد من مخاطر الكوارث والثغرات التي تعتريه.
	جيم - تعزيز التنسيق على صعيد الأمم المتحدة استعدادا للتحديات المقبلة في مجال التنمية المستدامة
	26 - متابعةً للمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة والتي تدعو فيها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز التنسيق والاتساق عند تقديم إسهامات في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الحكومية الدولية المقبلة، تطرق المجلس إلى مسألة الإسهامات المشتركة التي ستقدمها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في إطار الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية، الذي ستجريه الجمعية العامة في عام 2013، وإلى مسألة توسيع نطاق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014.
	1 - القضايا السكانية

	27 - تُعد الحركيات السكانية والتحولات الديموغرافية من بين التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي وتترتب عليهما آثار كبيرة في مجال التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي، واستخدام الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة. وقد ضاعفت منظومة الأمم المتحدة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، جهودها لكي تكون أكثر فعالية في الدعوة إلى التصدي للتحديات الناشئة عن تغير الأنماط السكانية ومساعدة البلدان على التصدي لها. واستجابة لقرار الجمعية العامة 65/234 المتعلق بتمديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014، تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين مسألة الحركيات السكانية وسلم بأن تجاوز عدد سكان العالم مؤخرا معلم الـ 7 بلايين نسمة يوفر حافزا على التفكير في تأثير التغير الديموغرافي على التنمية المستدامة. وأكد المجلس أن التصدي للتحديات السكانية المتنوعة يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وشرع المجلس، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، في إعداد تقرير مشترك يتناول الحركيات السكانية من منظور منظومة الأمم المتحدة ويوفر التوجيه من أجل توفير استجابة منسقة إزاء واقع السكان والتوجهات المتوقعة.
	2 - الهجرة الدولية والتنمية

	28 - ازداد الاهتمام بالهجرة الدولية على الأصعدة العالمي والإقليمي والوطني منذ عقدت الجمعية العامة الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية في عام 2006. واستجابة لقراري الجمعية العامة 63/225 و 65/170 المتعلقين بمسألة الهجرة الدولية والتنمية، واللذين شجعا على اعتماد نهج متوازن ومتسق وشامل تجاه الهجرة الدولية والتنمية، ودعيا المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة إلى الإسهام في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية الذي ستعقده الجمعية العامة في عام 2013، فقد تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين المسألة في دورة ربيع عام 2012. ومن أجل ضمان الاتساق والتنسيق على نطاق كامل المنظومة في عملية الإسهام في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية، سيقود صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الفريق العالمي المعني بالهجرة عملية تشاور بين الوكالات بهدف إعداد تحليل للفرص والتحديات في مجال الهجرة الدولية، ومشاريع النتائج والتوصيات المتعلقة بالهجرة باعتبارها إسهاما في العملية التحضيرية للحوار الرفيع المستوى.
	ثالثا - توحيد أداء جهاز الأمم المتحدة الإنمائي
	ألف - دعم البلدان في التعجيل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية
	1 - متابعة مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والأعمال التحضيرية لإطار عمل فترة ما بعد عام 2015

	29 - نتج عن الاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية برنامج عمل عالمي لتحقيق الأهداف بحلول عام 2015، وتجدد فيه التزام جميع الجهات الفاعلة بتعجيل التقدم نحو تحقيق هذه الغاية. ووفرت الوثيقة الختامية للاجتماع التوجيه الاستراتيجي لعمل منظومة الأمم المتحدة من أجل دعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	30 - وتواصل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، نيابة عن مجلس الرؤساء التنفيذيين، تقديم الدعم للجهود القطرية المبذولة للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتنفيذ إطار التعجيل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن 98 في المائة من الأطر تتركز على الأهداف الإنمائية للألفية. ويدعم إطار التعجيل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويساعد الإطار الحكومات على أن تحدد الاختناقات التي تعوق إحراز التقدم نحو تحقيق الأهداف، والحلول المختبرة والموثوقة التي يمكن أن تساعد في التغلب على هذه المعوقات. يعتمد الإطار على الجهود الوطنية الحالية ويولّد خطط التعجيل الخاصة بكل بلد، مما يجمع بين الحكومات والشركاء الآخرين حول أولويات التنمية الأكثر أهمية بالنسبة للبلد المعني.
	31 - ومن المنتظر أن تقدم مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الدعم إلى البلدان في أعمالها التحضيرية لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي ستقوم به الجمعية العامة في عام 2013. ومن أجل دعم الأمين العام في إعداد إطال عمل إنمائي لفترة ما بعد عام 2015، تقدم مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الدعم أيضا لعمليات تشاور تجري في 50 بلدا في ما يتعلق ببرنامج العمل الإنمائي لفترة ما بعد عام 2015 وكذلك لتسع مشاورات مواضيعية إقليمية. وتهدف مشاورات البلدان إلى استكمال المشاورات الرسمية.
	2 - أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

	32 - دعت الجمعية العامة في قرارها 62/208 منظومة الأمم المتحدة إلى أن تعزز التنسيق بين الإدارات والتنسيق بين الوكالات، لكفالة اتباع نهج متكامل ومتسق ومنسق لتقديم المساعدة على الصعيد القطري. وسعيا لتحقيق هذه الغاية، واصلت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية تقديم دعم محدد للأعمال التحضيرية القطرية لأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	33 - وقد استثمرت الأمم المتحدة الإنمائية استثمارا كبيرا في بناء قدرات الأفرقة القطرية للأمم المتحدة، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان لتصميم وتنفيذ أطر عمل عالية الجودة للمساعدة الإنمائية. ونُظِّمت معتكفات للتخطيط الاستراتيجي، وُضع فيها الأساس الاستراتيجي للأطر، وجمعت بين الحكومة والمجتمع المدني وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، لاستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الوطنية، وتحديد المزية النسبية لفريق الأمم المتحدة القطري والمجالات ذات الأولوية العالية التي ينبغي ترجمتها إلى نتائج ملموسة بأطر العمل تلك. وذكرت الحكومات أن 94 في المائة من جميع أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية قد كفلت توافقها مع أولويات الاستراتيجية الوطنية. وتظهر بيانات دراسات استقصائية أصدرتها مؤخرا إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة أن 98 في المائة من أطر العمل تتمحور حول الأهداف الإنمائية للألفية. وتظهر البيانات أيضا أن أفرقة الأمم المتحدة القطرية عززت تعاونها على مستوى السياسات والبرامج.
	3 - نظام الإدارة والمساءلة

	34 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كَلَّفت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بإجراء استعراض مستقل لتنفيذ نظام الإدارة والمساءلة من أجل التعرف على سبل تحسين تنفيذه وتعزيز هذا التنفيذ والتعجيل به. وقد أقرّ الاستعراض المستقل بإحراز تقدم كبير، وأشار إلى تحسن ملحوظ في ثقافة العمل وتقديم النتائج بشكل مشترك. وجرى وضع هيكل مؤسسي لزيادة دعم تنسيق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى القطري، ويشمل ذلك الفريق الاستشاري لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، والأفرقة الإقليمية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ومكتب تنسيق العمليات الإنمائية. ويعد التنفيذ الكامل لنظام الإدارة والمساءلة إحدى الأولويات الهامة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في المرحلة المقبلة. 
	4 - البلدان التي تمر بأزمات أو بمرحلة ما بعد الأزمة أو بمرحلة انتقالية

	35 - منذ اعتماد الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات لعام 2007، أحرز تقدم كبير في وضع أطر السياسات اللازمة لتعزيز فعالية عمليات الأمم المتحدة في دعم البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية. وترد هذه الأطر، التي تشمل السياسات المتعلقة بتكامل الجهود، في تقرير الأمين العام عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع (A/63/881–S/2009/304).
	36 - هناك حاليا 18 إطارا استراتيجيا متكاملا تعمل على تعزيز الاتساق بين جهات الأمم المتحدة الفاعلة في الميدان، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة المتفق عليها. كذلك واصلت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية تعزيز الدعم الذي تقدمه لتدعيم قدرات التخطيط الاستراتيجي للمنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. وقد ساهم هذا الدعم المعزز في ما يلي: (أ) كفالة أن تستند أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والإطارات الاستراتيجية المتكاملة إلى الأولويات الوطنية، وأن تكون مركزة وتعمل على إدماج العمل الذي تقوم به بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة وأفرقة الأمم المتحدة القطرية؛ (ب) تحسين البرمجة، مع تزايد البرامج المشتركة التي يجري الاضطلاع بها مع بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة؛ (ج) تحسين الخدمات المقدمة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية وللحكومات.
	37 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية دعمها للاضطلاع بتقييم احتياجات ما بعد النزاع على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة 62/208، وذلك بوسائل منها اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف في منهجية تقييم احتياجات ما بعد النزاع، من خلال تدريب المختصين من ذوي الخبرة الذين سيجري نشرهم لدعم البلدان، بناء على طلبها.
	رابعا - المسائل المتعلقة بالإدارة
	ألف - مواءمة وتبسيط ممارسات تسيير الأعمال 
	38 - عملا بقرار الجمعية العامة 64/289 المتعلق بالاتساق على نطاق المنظومة تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة بذل جهودها لمواءمة وتبسيط ممارسات تسيير الأعمال بواسطة استراتيجيات وعمليات مشتركة بغية تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل الأعباء الإدارية والإجرائية . وقد ظلت مواءمة ممارسات تسيير الأعمال وتبسيطها من الأولويات الرئيسية للمجلس خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويجري غالبا الاضطلاع بالعمل في مجال المواءمة من خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والشبكات الفنية التابعة لهما ويقتصر على المهام والعمليات التي تقع مسؤوليتها ضمن اختصاص الرؤساء التنفيذيين.
	39 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عملت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على مسارات متعددة، وفقا لثلاثة أهداف رئيسية هي: تحسين نماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات وجعل إدارتها وعملياتها الإدارية أكثر تماسكا وتوافقا في كامل منظومة الأمم المتحدة؛ وتحقيق كفاءة التكاليف مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة؛ والسعي إلى إحداث التغييرات السلوكية والثقافية اللازمة لتحديث بيئة العمل.
	40 - ومن الجوانب الرئيسية لعمل أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين المتعلق بجدولي أعمال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية هو تحديد أفضل الممارسات والتجارب الناجحة والدروس المستفادة وتكرارها. وفي هذا السياق، انتهت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة من عملية تجميع وتحليل شاملين للتدابير التي وضعت في كامل منظومة الأمم المتحدة بهدف تحسين الكفاءة وضبط التكاليف، وللتحديات القائمة. وقدمت نتائج هذا العمل كإسهام على نطاق المنظومة في النقاش الدائر حول الكفاءة الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة برعاية نائب الأمين العام.
	41 - وتدعم أيضا برنامج عمل المجلس للمواءمة والتبسيط خطة عمل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة لموائمة ممارسات تسيير الأعمال، وهي خطة حصلت على تمويل يبلغ نحو 10.5 ملايين دولار من السويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيوزيلندا، وهولندا. وحتى الآن، خصّص ما يقارب 4.6 ملايين دولار لمشاريع تدعم مواءمة وتبسيط المبادرات في مجالات الموارد البشرية والمشتريات والمالية والميزانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب ونقل المعارف. ويجري حاليا إعداد مشاريع إضافية تبلغ نحو 2 مليون دولار. 
	1 - مواءمة وتبسيط ممارسات تسيير الأعمال على الصعيد القطري 

	42 - زاد المجلس، وبخاصة من خلال خطة عمله لمواءمة ممارسات تسيير الأعمال، من تركيزه على المواءمة على الصعيد القطري استجابة لنتائج البعثة المشتركة الرفيعة المستوى التي أوفدتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة في 2010 لتحديد الاختناقات في ممارسات تسيير الأعمال على الصعيد القطري. ويقدم التقرير السنوي للمجلس للفترة 2010/2011 (E/2011/104) معلومات عن نتيجة عمل البعثة.
	43 - وما زال التعاون مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة مستمرا من أجل دعم التنفيذ الميداني. واستجابة للتوصية باعتماد نهج متكامل إزاء البرامج والعمليات على الصعيد القطري، جرى تدريب ما يزيد عن 300 من موظفي البرامج والعمليات من البلدان التي شرعت في الاستفادة من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لعام 2011 على كيفية تحقيق التكامل بين البرمجة، وعمليات تسيير الأعمال، والتمويل المشترك - وهذه مبادرة تشترك في تمويلها اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. وتعمل اللجنة والمجموعة حاليا مع كلية موظفي الأمم المتحدة لتحديد سبل مواصلة دعم التكامل بين البرامج وعمليات تسيير الأعمال في ضوء التغييرات التي طرأت على هيكل دعم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة ونفذت نظاما للقوائم لإدارة الدعم التقني والموارد في مختلف الميادين التنفيذية دعما لجهود المواءمة والتبسيط على الصعيد القطري. ويوضع نظام القوائم على أساس دورات تدريبية، اشتركت في وضعها اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وكلية موظفي الأمم المتحدة.
	44 - وفي مجال المشتريات المشتركة، اتخذت دراسة استقصائية عالمية اشتركت فيها اللجنة والمجموعة وأظهرت متوسطا بنسبة 12.5 في المائة من الوفورات النقدية في قيمة المشتريات الإجمالية من السلع والخدمات التي تم شراؤها بشكل مشترك على الصعيد القطري، إضافة إلى عدد من الفوائد غير النقدية. وتضمنت الدراسة أيضا تفاصيل عن التحديات والمختنقات المعترضة على الصعيد القطري في مجال المواءمة والتبسيط. وإضافة إلى ذلك، تقوم شبكة المشتريات التابعة للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة بتنفيذ مشروع لتحسين التعاون في مجال المشتريات في الميدان بقيادة منظمة الأمم المتحدة للطفولة. ويركز المشروع على تعزيز التعاون بين الوكالات في مجال المشتريات بتحديد التعديلات اللازم إدخالها على التوجيهات الخاصة بكل مؤسسة على حدة والمبادئ التوجيهية بين الوكالات في ما يتعلق بالمشتريات. ويشمل تنفيذ المشروع، الذي يمول من خلال خطة العمل لمواءمة ممارسات تسيير الإعمال ويجري بالتنسيق مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، إنشاء أدوات لأفرقه إدارة العمليات ومواد تدريبية تدرج في البرامج التدريبية للمؤسسات.
	45 - وفي ما يتعلق بالتنسيق بين الوكالات في مجال الموارد البشرية، تدعم شبكة الموارد البشرية التابعة للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة مشروعا، يمول أيضا من خلال خطة العمل، ويهدف إلى موائمة عمليتي الاستقدام والاختيار والأطر القانونية المقابلة لكل منهما من أجل وظائف الخدمات العامة ووظائف الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية على الصعيد القطري. وقد اعتبر ذلك من جانب البعثة المشتركة للجنة الرفيعة المستوى ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، الموفدة في عام 2010 واحدة من العقبات العديدة التي تعترض اتباع طريقة ”توحيد الأداء“. ويستند المشروع إلى القيام، في سياق خطة العمل لموائمة ممارسات تسيير الأعمال، باستعراض ومقارنة الممارسات والسياسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة، مع التركيز بوجه خاص على ما يتعلق منها بالموظفين الميدانيين. وتحظى هذه المبادرة بدعم قوي من اتحادات الموظفين، وستقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وستشمل مشاريع تجريبية في أوروغواي وفييت نام. 
	46 - وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف مقترح مقدم من شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة بين الوكالات، تحت قيادة برنامج الأغذية العالمي، إلى توحيد خدمات نقل البيانات ومواءمتها في المكاتب القطرية، والاعتماد على التجارب السابقة في مشروعات مماثلة في جمهورية تنزانيا المتحدة وموزامبيق. وبعد أن ينفذ المشروع، سيؤدي إلى تحسين الكفاءة بتمكين الوكالات من تبادل إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات العالمية.
	47 - وفي مجال الخدمات المشتركة، انتهت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من وضع المبادئ التوجيهية لاستراتيجية عمليات تسيير الأعمال ومجموعة من الأدوات الداعمة التي تعزز تطوير عمليات تسيير الأعمال المشتركة على الصعيد القطري وترشد أفرقه الأمم المتحدة القطرية. وإضافة إلى ذلك، جرى تدريب 60 موظفا من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على منهجية الخدمات المشتركة. وفي مجال أماكن العمل المشتركة، قُدم الدعم لـ 18 حكومة ولأفرقة الأمم المتحدة القطرية من أجل تطوير أماكن العمل المشتركة.
	48 - وفي مجال أساليب التمويل المشترك، دعمت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أيضا تطبيق أطر الميزانية المشتركة وقامت بأعمال تتعلق بإنشاء الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وصناديق التمويل الواحد، وإنشاء نظام واضح لمراقبة الإدارة المالية، وتعزيز القدرات على الصعيد القطري في مجال صنع القرارات الاستراتيجية في ما يتعلق بتمويل أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وبدأت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أيضا تقييما عالميا مستقلا يهدف إلى تحديد نتائج برنامج النهج المنسق في التحويلات النقدية وتعزيز النوعية والكفاءة في تنفيذ النهج المنسق. وقد أفاد التقييم العالمي بأن 19 بلدا من بين 140 بلدا تمتثل للنهج المنسق. وتهدف مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية خلال عام 2012 إلى إجراء تنقيحات في إطار النهج المنسق من المتوقع أن تؤدي إلى خفض تكاليف التنفيذ، وستتناول التوصيات الواردة في التقرير.
	2 - مواءمة وتبسيط ممارسات تسيير الأعمال على الصعيد العالمي

	49 - بما أن عمل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة يركز على نحو أوسع نطاقا على سياسات إدارة المؤسسات، تمول اللجنة، من خلال خطة عملها لمواءمة ممارسات تسيير الأعمال، عدة مبادرات ذات أثر عالمي.
	50 - والمشروع الأكثر تطورا من هذا النوع، والذي يشارك في قيادته كل من منظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هو في مجال الإدارة المالية ويهدف إلى وضع خدمات خزانة مشتركة و/أو مواءمة. وكما ورد في التقرير الاستعراضي السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين للفترة 2010-2011 (E/2011/104)، أجرت شبكة المالية والميزانية التابعة للجنة دراسة جدوى. وحددت الدراسة عدة مجالات حيث يمكن أن يؤدي قدر أكبر من التعاون بين الوكالات إلى تحقيق وفورات وزيادة الكفاءة في إطار القواعد والأنظمة القائمة. وتشمل تلك المجالات الخدمات المصرفية، والمدفوعات، ومعاملات صرف العملات الأجنبية، وإدارة المخاطر، والاستثمارات. وإمكانات زيادة الكفاءة وخفض التكاليف، ويتوقع أن تتاح صورة مفصلة للأثر المالي للتعاون المقترح قبل نهاية عام 2012.
	51 - واستجابة لقرار الجمعية العامة 64/289، واصلت أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عملها بخصوص وضع قاعدة بيانات الإحصاءات المالية على نطاق كامل منظومة الأمم المتحدة ونظام الإبلاغ عنها. ويهدف ذلك المشروع، الذي من المتوقع أن يكتمل في حزيران/يونيه 2012 ويمّول أيضا من خلال خطة العمل لمواءمة ممارسات تيسير الأعمال، إلى تبسيط وتحسين وتحديث عملية جمع الإحصاءات المالية على نطاق كامل المنظومة والإبلاغ عنها.
	52 - ونشطت شبكة الشراء التابعة للجنة على نحو خاص في عامي 2011 و 2012. ومن الأولويات الحالية للشبكة إدخال إطار السياسات النموذجي لجدارة البائعين في العمليات الداخلية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ويسمح الإطار باستحداث آلية قرار مشتركة للتعامل مع الموردين المشتبه بهم ويستجيب للحاجة إلى الشفافية والمساءلة والفعالية في عملية الشراء. وتواصل الشبكة أيضا تركيزها على الشراء التعاوني. وأنجز العمل المشترك في مجالات شحن البضائع والتخزين والتأمين على الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت مبادرة شراء تعاونية بين الوكالات تخص المركبات بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن شأن هذه المبادرات التعاونية أن تحقق تخفيضات سنوية كبيرة في التكلفة، مقارنة بالعقود السابقة. وتجري الشبكة أيضا دراسة بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتجاهات الإنفاق في منظومة الأمم المتحدة، وذلك من أجل تحديد مجالات إضافية يمكن أن يؤدي فيها الشراء التعاوني إلى زيادة الكفاءة بالنسبة للمنظومة.
	53 - واستجابة لدعوات الدول الأعضاء للزيادة في مشاركة البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في عملية الشراء الخاصة بالأمم المتحدة، تواصل شبكة المشتريات عملها بخصوص قاعدة بيانات موردي الأمم المتحدة في السوق العالمية، والتطوير المهني للموظفين المعنيين بالمشتريات، وإمكانية استفادة الموردين. وفي المرحلة المقبلة تشدد الشبكة على أهمية تبسيط إمكانية الوصول إلى عمليات الشراء في الأمم المتحدة. ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الشبكة إلى تبسيط تسجيل البائعين الذي من شأنه تعزيز فرص الوصول إلى عمليات الشراء بالنسبة للبائعين الجدد.
	54 - وأجرى مجلس الرؤساء التنفيذيين، من خلال شبكته للموارد البشرية، مناقشة أولية بشأن مسألة العاملين في مؤسسات النظام الموحد للأمم المتحدة بموجب عقود لغير الموظفين. ومن أجل تسريع وتيرة التقدم المحرز في ضمان دعم شامل للموظفين يتسم بالتفهم ومنسق ومتسق، وعند الاقتضاء، لغيرهم من العاملين المدنيين المتضررين من الحوادث الخطيرة في أداء واجبهم، وكذلك لأسرهم، ستقوم اللجنة بعملية تقييم لتحديد أفضل الممارسات والثغرات والمجالات التي توجد فيها مشاكل؛ وتوضيح النطاق؛ وتحديد واستكشاف الفوارق في الأهلية والتغطية لمختلف فئات الموظفين.
	55 - وتيسر أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين المفاوضات حول الاتفاقات بين منظمات الأمم المتحدة والرابطات الدولية للمترجمين الشفويين والمترجمين التحريريين. وتضمن تقيد جميع الأطراف بالاتفاقات التي تنظم شروط عمل الموظفين بعقود قصيرة الأجل في مجالي الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية والمهام المتصلة بهما. ويجري التفاوض بشأن الاتفاق مع الرابطة الدولية للمترجمين الشفويين المختصين بخدمة المؤتمرات كل خمس سنوات. ولم يجر استعراض الاتفاق مع الرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات منذ عام 1991 وبالتالي يجري حاليا تكييفه مع الواقع الحالي للنظام الموحد للأمم المتحدة. وفي الفترة 2011-2012، تجري المفاوضات مع الرابطة الدولية للمترجمين الشفويين المختصين بخدمة المؤتمرات والرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات بغية التوصل إلى اتفاقين جديدين بحلول 1 تموز/يوليه 2012. وتحسب أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين الأجور الصافية الشهرية للمترجمين الشفويين والمترجمين التحريريين وتقوم بنشرها.
	56 - وفي آذار/مارس 2012، أكملت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة استعراضها - بالتشاور مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة - للسن الإلزامية لانتهاء الخدمة، بما في ذلك الأساليب الابتكارية والمرنة في تطبيق السن الإلزامية لانتهاء الخدمة، وأحالت تقريرها إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية تحسبا لنظر اللجنة المقبل في هذه المسألة. وسلمت اللجنة بأنه ليس هناك حاجة مالية ملحة لرفع سن التقاعد من وجهة نظر صندوق المعاشات التقاعدية. ويمكن بدلا من ذلك، أن تمثل مواءمة الممارسات ووضع برامج للتقاعد المرن، مجالين يستحقان المزيد من الاستكشاف.
	57 - ويعتبر دعم المنظمات في اجتذاب قوة عاملة موهوبة ومتنقلة واستبقائها أولوية بالنسبة لمجلس الرؤساء التنفيذيين. وفي هذا السياق، أعطت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة الأولوية لوضع أدوات من أجل دعم زيادة التنقل داخل المنظمات وبينها. وأيدت اللجنة، في دورتها الربيعية، الاتفاق المشترك بين المنظمات لنقل الموظفين أو انتدابهم أو إعارتهم في ما بين المنظمات التي تطبق نظام الأمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدلات. ويقدم الاتفاق، الذي أصبح نافذا في 1 كانون الثاني/يناير 2012، اللبنة الأولى لإطار عمل لتعزيز التنقل على نطاق المنظومة. وتحسبا لمناقشات الدول الأعضاء المقبلة حول التنقل داخل الأمم المتحدة، ستواصل اللجنة عملها، الذي يضطلع به فريق عامل أنشأته شبكة الموارد البشرية، بقيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة. وأنشأت الشبكة أيضا فريقا عاملا لتحديد العناصر المشتركة لنظم تقييم الأداء في كل منظمات الأمم المتحدة. وأصدرت أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين التقرير السنوي عن إحصاءات الموظفين في أيار/مايو 2012.
	58 - ومن أجل تحسين التخطيط والميزنة على نطاق كامل المنظومة في ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدأت شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشروعا يساعد المنظمات على تحليل تكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيحسن هذا المشروع، الذي يقوده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قدرة منظومة الأمم المتحدة على ميزنة استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط لها على أساس معلومات مقارنة عن التكاليف.
	59 - وتظل خدمات نقل البيانات في صميم عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعديد من المنظمات، وبدأت شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة مشاريع تتيح الزيادة في المواءمة على نطاق المنظومة. وسيتيح مشروع واحد يسمى بوابة الأمم المتحدة الأساسية، لأول مرة، ربط الشبكات الداخلية للوكالات، مما يعطي قدرة غير مسبوقة على التواصل بسهولة وبفعالية بين الوكالات. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة قيادة جهد يبذل لكي ينتقل جميع الوكالات إلى أحدث نسخة من بروتوكول الإنترنت. وسيطلب من شبكة الإنترنت العالمية كلها اعتماد هذا البروتوكول في السنوات المقبلة، وستوفر فرصة فريدة لمواءمة شبكات الوكالات وتوحيدها.
	60 - وبالإضافة إلى ذلك، تواصل شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معالجة مسألة أمن الفضاء الإلكتروني، ووافقت خلال أول مؤتمر عالمي على الإطلاق لمنظومة الأمم المتحدة على مستوى كبار موظفي أمن المعلومات، قاده الاتحاد الدولي للاتصالات، على اعتماد معايير مشتركة وبناء وحدات تدريب نموذجية مشتركة خاصة بالتوعية.
	باء - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	61 - تستعمل منظومة الأمم المتحدة بشكل متزايد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كأداة لتحسين نوعية الإبلاغ المالي، وبالتالي الزيادة في الشفافية والمساءلة. وتنفذ الآن أربع وعشرون مؤسسة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه المعايير (وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب هو آخر منظمة بدأت تنفذ المعايير). وتقوم حاليا ثلاث عشرة منظمة، تتراوح تواريخ اعتمادها للمعايير بين عامي 2012 و 2014، بتنفيذ هذه المعايير. وترد قائمة بالمنظمات وتواريخ تنفيذها للمعايير، حتى 31 تموز/يوليه 2011، في المرفق الأول من التقرير المرحلي الرابع للأمين العام عن اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/66/379).
	62 - وأفاد جميع المنظمات التي ستقوم بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 بأنها تسير وفق الجداول الزمنية لمشاريعها. وقامت فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية على نطاق المنظومة والتابعة للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة برصد مشاكل التنفيذ المشتركة بين العديد من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن كثب وبمناقشتها والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن يعزز اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشكل كبير مستوى قابلية البيانات المالية التي تصدرها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمقارنة. وبقيام 10 من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتنفيذ المعايير بنجاح قبل نهاية عام 2011، هناك أدلة تجريبية أكثر تتعلق بمواءمة الإبلاغ المالي. وخلال عامي 2011 و 2012، قام الفريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق المنظومة بتحليل مقارن للبيانات المالية الممتثلة لهذه المعايير لثماني منظمات تابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2012، أنشأت فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية فريقا عاملا من أجل تحليل فوائد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتحديد الممارسات الجيدة على أساس التجارب الموجودة في تنفيذ هذه المعايير من قبل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بهدف تسخير فوائد المعايير لصالح كامل المنظومة.
	جيم - أمن الموظفين وسلامتهم
	63 - يولي مجلس الرؤساء التنفيذيين أهمية قصوى لمسألة أمن الموظفين وسلامتهم. ومن خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة، وبقيادة إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، استمر المجلس في إحراز تقدم منتظم في المسائل المتعلقة بأمن الموظفين وسلامتهم بمشاركة فعلية من جميع أعضاء الشبكة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية. واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011، بدأ العمل بالنظام الجديد لمستويات الأمن. ويتيح هذا النظام الجديد، بالإضافة إلى وضع برنامج أكثر متانة لتحليل التهديدات، تحليل التهديدات على الصعيد العالمي وتصنيفها باستخدام معايير مشتركة.
	64 - وأيدت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التابعة للمجلس، في دورتها المعقودة في خريف عام 2011، آخر جزء متبق من نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن الذي أُعيد تصميمه، والذي يستجيب للتحديات الأمنية المعقدة والمتغيرة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة، ولاعتماد نهج ”كيفية البقاء“ بدل نهج ”وقت المغادرة“، أي إطار الأهمية الحيوية للبرامج. وستساعد هذه الأداة الجديدة، التي جرى تطويرها بعد مشاورات مستفيضة على صعيد المقر وعلى الصعيد الميداني، بما في ذلك اختبارها ميدانيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا، على اتخاذ القرارات بشأن استمرار وجود البرامج في الحالات القطرية المستعصية. وسينفَّذ إطار الأهمية الحيوية للبرامج في 12 بلدا رائدا، ومن المتوقع أن يصدر في بداية عام 2013 تقرير مرحلي موحد يشمل الدروس المستخلصة والتعديلات الموصى بها.
	65 - وقد أُحرز أيضا تقدم في ما يتعلق بإعداد السياسة العامة بالتعاون مع الشبكة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أيدت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة مجموعة من السياسات الجديدة والمحدّثة بشأن السلامة على الطرق، والاعتقال والاحتجاز، والحماية القريبة، وإدارة حوادث احتجاز الرهائن، والعلاقات مع البلدان المضيفة بخصوص الأمن، والسلامة من الحرائق. وإضافة إلى ذلك، تعمل إدارة شؤون السلامة والأمن والشبكة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية حاليا على وضع سياسة عامة ومبادئ توجيهية بخصوص استخدام الشركات الأمنية الخاصة. وستُعرض هذه السياسة على اللجنة وعلى المجلس للموافقة عليها في دورتيهما لخريف عام 2012.
	66 - وفي إطار الإجراءات المحددة لفريق الأمم المتحدة للاستجابة الطبية في حالات الطوارئ، التي أيدتها اللجنة أول مرة في عام 2004، وتبعها تأييد خطة مديري الشؤون الطبية في عام 2009، جرت تعبئة الفريق في غضون 24 ساعة في حادث تفجير أبوجا في آب/أغسطس 2011. وقد اعتُرف بالاستجابة المتضافرة لوحدة إسداء المشورة لمرضى الإجهاد الناجم عن الحوادث الخطيرة، التابعة لإدارة شؤون السلامة والأمن، وأفرقة الطوارئ الطبية، والعناصر الأمنية والإدارية التابعة للوكالات والصناديق والبرامج، كمثال يُحتذى به للتدخل المنسق والفعال على نطاق المنظومة. ويُعزى هذا إلى حد كبير إلى توافر موارد أكبر وإلى الدروس المستفادة في أعقاب هجمات سابقة ضد الأمم المتحدة في العراق والجزائر.
	خامسا - التنسيق بين مجلس الرؤساء التنفيذيين والهيئات الأخرى المشتركة
	67 - ساندت الدول الأعضاء بانتظام التعاون المستمر بين مجلس الرؤساء التنفيذيين وهيئات التنسيق الأخرى المشتركة التمويل. وفي عام 2011، واصلت أمانة المجلس تفاعلاتها المتزايدة الانتظام والنشاط مع تلك الهيئات، وبخاصة مع وحدة التفتيش المشتركة ولجنة الخدمة المدنية الدولية. وفي هذا الصدد، سعت أمانة المجلس إلى تعزيز تفاعلاته وتعاونه عن طريق الإسراع بالتعليق على تقارير وحدة التفتيش المشتركة على نطاق المنظومة، ورفع وتيرة مشاركة الوحدة ولجنة الخدمة المدنية الدولية في اجتماعات الآليات الفرعية للمجلس. وعلاوة على ذلك، تُدار تبادلات منتظمة للآراء مع هيئات الرقابة مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
	68 - وتُقدم الدعوة بانتظام إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية للإسهام بوجهات نظرها بخصوص المسائل ذات الأهمية المعروضة على اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة، وتشارك في كل اجتماعات شبكة الموارد البشرية وفي معظم أنشطة أفرقة العمل والأفرقة العاملة التابعة للجنة. وبالمثل، تشارك أمانة المجلس في جميع دورات اللجنة وتنخرط في العديد من الأفرقة العاملة التابعة لها التي تنظر في المسائل ذات الأهمية على نطاق المنظومة، مثل تنقل الموظفين والمشقة ومعايير السلوك وغير ذلك. وفي تموز/يوليه 2011، نظمت الشبكة معتكفا دام يوما واحدا مع أعضاء لجنة الخدمة المدنية الدولية لتمتين علاقات العمل وتعزيز التعاون. وفي مجالات التعاون الأخرى، تنجز أمانة المجلس أيضا بيانات عن إحصاءات الموظفين وتحاليل لها، وتقوم بتجميع البيانات والدراسات على نطاق المنظومة، وتتبادلها مع اللجنة.
	69 - ولا يزال موضوع توثيق عملية التنسيق بين المنظمات الأعضاء في المجلس ووحدة التفتيش المشتركة يشكل إحدى الأولويات، وتواصل أمانة المجلس تشجيع المنظمات الأعضاء على أن تقوم، في جملة إجراءات أخرى، بكفالة تدفق جيد للمعلومات بين كل من المنظمات ووحدة التفتيش المشتركة، بالإضافة إلى تنسيق عملية تنفيذ توصياتها وبرنامج عملها. وفي ما يتعلق ببرنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة، ومع أن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تساهم دوما في هذه العملية، فقد ساعدت أمانة المجلس أيضا وحدة التفتيش المشتركة على تحديد المواضيع ذات الأهمية والفائدة التي يمكنها النظر فيها في برنامج عملها لعام 2012. وإضافة إلى ذلك، يواصل المجلس ولجانه الرفيعة المستوى البحث عن سبل زيادة تعزيز التعاون بين الأمانة ووحدة التفتيش المشتركة. ويُدعى المفتشون بانتظام إلى المشاركة في اجتماعات شبكات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة لتبادل الآراء أثناء إعداد تقارير وحدة التفتيش المشتركة حسب ما هو مناسب. ورحبت منظومة الأمم المتحدة بتوسيع منظور عمل وحدة التفتيش المشتركة كما يتضمنه مخططها المتوسط الأجل وإطارها الاستراتيجي المنقح للفترة 2010-2019 ليشمل كامل نطاق المنظومة. ومع أن وحدة التفتيش المشتركة زادت من تركيزها على نطاق المنظومة من معدل أربعة أو خمسة تقارير إلى ثمانية أو تسعة، فقد واصلت أمانة المجلس القيام بأنشطتها الداعمة لعمل وحدة التفتيش المشتركة في حدود القدرات المتوافرة.
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	70 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحرز المجلس بقيادة الأمين العام تقدما كبيرا في اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة بشأن طائفة واسعة من المسائل البرنامجية والإدارية والتنفيذية، وذلك دعما للولايات الحكومية الدولية، وبغية كفالة أن تتعاون منظومة الأمم المتحدة بشكل وثيق على المسائل التي تهم المنظومة ككل. وفي ما يتعلق بولاية المجلس في دعم الدور التنسيقي للهيئات الحكومية الدولية وتعزيزه، سخر المجلس أوجه التآزر والتكامل بين المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجالات متنوعة، وخاصة بالإسهام في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012. وإضافة إلى ذلك، ساند المجلس البلدان في جهودها الرامية إلى التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وحسّن التنسيق في مجال مواءمة وتبسيط الممارسات المتصلة بالعمل، سواء على الصعيدين القطري أو العالمي.
	71 - وكان تعزيز شفافية المجلس وخضوعه للمساءلة أمام الدول الأعضاء إحدى أولوياته خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واضطلع أمين المجلس ومسؤولو أمانته بتنظيم حوار مباشر وموضوعي بين المجلس والدول الأعضاء. وواصل المجلس أيضا تعاونه مع هيئات التنسيق الأخرى المشتركة التمويل، وخاصة مع وحدة التفتيش المشتركة ولجنة الخدمة المدنية الدولية، وعزز تعاونه مع تلك الهيئات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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