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  املؤمتر العام  
  الرابعة عشرةالدورة 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢-نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨فيينا، 
   املؤقتمن جدول األعمال) أ (١١البند 

  مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل
  مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية

       دة من أجل التنميةاليت تضطلع هبا منظومة األمم املتح
مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض     

الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
      من أجل التنمية

      مذكرة من األمانة    
ــة إىل         ــة االقتراحــات الرامي ــزاً خللفي ــة عرضــاً وجي ــضّمن هــذه الوثيق ــة اإلطــار  تت مواءم

الربناجمي املتوسط األجل مع االسـتعراض الـشامل لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا               
     .منظومة األمم املتحدة

   مقدمة  -أوال  
ُتجــري األمــم املتحــدة علــى حنــو منــتظم استعراضــاً شــامالً لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة   -١

د كان هـذا االسـتعراض حـىت اآلونـة          وق. األمم املتحدة املتعلقة بالتنمية اليت تضطلع هبا منظومة       
 اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف قرارهــا  غــري أنَّ. األخــرية ُيجــرى مــرة كــل ثــالث ســنوات 

  . مرة كل أربع سنواتى، َعدَّلت دورة ذلك االستعراض فأصبح اآلن ُيجر٦٣/٢٣٢
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مم املتحدة إىل اسـتحداث   الوكاالت املتخصصة يف منظومة األ    ٦٣/٢٣٢وقد شّجع القرار      -٢
ما يلزم من تغيريات ملواءمة دوراهتا التخطيطيـة مـع اسـتعراض الـسياسات الـشامل الـذي جيـري كـل                      

ر إجــراء االســتعراض القــادم أثنــاء الــدورة الــسادسة والــستني رَّويف الوقــت نفــسه، تقــ. أربــع ســنوات
كما وفَّـر اجمللـس االقتـصادي       . ٢٠١٢-٢٠١١للجمعية العامة لألمم املتحدة، اليت سُتعقد يف عامي         

  .، مبادئ توجيهية إلجناز ذلك االستعراضE/2011/L.35واالجتماعي، يف مشروع القرار 
، ٩-م/٣٨-ره م ت ص  جملس التنمية الـصناعية، يف مقـرَّ       ّرروعقب النظر يف هذه املسألة، ق       -٣

توسـط األجـل احلـايل،    أن يوصي املؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة بـأن يظـل اإلطـار الربنـاجمي امل                  
، على أن ٢٠١٣نافذاً حىت حيني موعد انقضائه يف عام ) IDB.35/8/Add.1الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٠

 وُيعـرض علـى جملـس التنميـة الـصناعية مـن             ٢٠١١ُيعدَّل بإجراء استعراض يف منتصف مدته يف عام         
  )Add.2 وIDB.39/8/Add.1 وIDB.39/8 انظر الوثائق(خالل جلنة الربنامج وامليزانية 

بـأن  ، أوصى جملس التنمية الصناعية أيضاً املـؤمتر العـام           ٩-م/٣٨-ر م ت ص   ويف املقرَّ   -٤
، مــشروع إطــار ٢٠١٣م كــل أربــع ســنوات، ابتــداء مــن عــام  دِّيطلــب إىل املــدير العــام أن يقــ

 متوسط األجل للسنوات األربع اليت تلـي فتـرة الـسنتني اجلاريـة، مـع مراعـاة توصـيات                    يبرناجم
وُيقـدَّم مـشروع اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط          . ايت الـشامل الربـاعي الـسنوات      االستعراض السياس 

  .األجل إىل اجمللس من خالل جلنة الربنامج وامليزانية يف السنة الثانية من فترة السنتني
 معلومــات عــن الــسمات الرئيــسية لإلطــار الربنــاجمي  IDB.39/8وقــد تــضّمنت الوثيقــة   -٥

 قــدمت عرضــاً وجيــزاً للكيفيــة الــيت ُعــدِّل هبــا ذلــك  ، كمــا٢٠١٣-٢٠١٠املتوســط األجــل، 
اإلطــار يف اســتعراض منتــصف املــدة، لكــي يأخــذ يف احلــسبان مــا شــهدته اآلونــة األخــرية مــن   

كمـا بيَّنـت تلـك      . تطورات خارجية وداخلية، مبا فيها تـأثري األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة              
 مــن أجــل حتــسني مــسامهتها يف حتقيــق  عيَّنــةمالوثيقــة كيــف تقــوم اليونيــدو بإدخــال تعــديالت  

  .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً وتلبية احتياجات البلدان املنفردة
    

     اختاذهاإلجراء املطلوب من املؤمتر العام  -ثانيا  
، لعــل املــؤمتر )٩-م/٣٨-ر م ت صاملقــر(بنــاًء علــى توصــية جملــس التنميــة الــصناعية    -٦
  :لعام يود النظر يف اعتماد مشروع املقرر التايلا

  : املؤمتر العامإنَّ"    
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، اللــذين يــوفّران ١٠-م/٦- وم ع٢٣-م/٢-ريــه م عيــستذكر مقرَّ  )أ"(    
تكليفاً بإعداد إطار برناجمي متوسط األجل مدته أربع سنوات، يقدمه املـدير العـام إىل               

  ة الربنامج وامليزانية، يف السنة األوىل من كل فترة سنتني؛اجمللس، عن طريق جلن
 كــانون ١٩، املــؤرخ ٦٣/٢٣٢يــستذكر أيــضاً قــرار اجلمعيــة العامــة   )ب("    

ّيرت فيه دورة االسـتعراض الـشامل لـسياسة األنـشطة           ، الذي غَ  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
دورة ثالثيــة  مــنالتنفيذيــة مــن أجــل التنميــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة   

ّجعت فيه الوكاالت املتخصصة علـى إدخـال   السنوات إىل دورة رباعية السنوات، وشَ   
مــا يلــزم مــن تغــيريات ملواءمــة دوراهتــا التخطيطيــة مــع دورات االســتعراض الــسياسايت 

ــذ استعراضــ    ــسنوات، مبــا يف ذلــك تنفي ــة ال ــشامل الرباعي ات منتــصف املــدة حــسب  ال
ــضاء، وقــ  ــه إجــراء اال رَّاالقت ــدورة    رت في ــاء ال ــادم أثن ــشامل الق ــسياسايت ال ســتعراض ال

  ؛٢٠١٢-٢٠١١السادسة والستني للجمعية العامة، يف عامي 
ــرَّ   )ج"(     ــستذكر كــذلك مق ، وحيــيط علمــاً  ٩-م/٣٨-ر اجمللــس م ت صي

 ٢٠١٣-٢٠١٠باســـتعراض منتـــصف املـــدة لإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل،       
(IDB.39/8)ِّ٢٠١٣-٢٠١٠ املتوســـط األجـــل، ير أن يظـــل اإلطـــار الربنـــاجم، ويقـــر 

  ؛٢٠١٣ر يف عام نافذاً حىت موعد انقضائه املقرَّ) IDB.35/8/Add.1الوثيقة (
يطلب إىل املدير العام أن يقدم إىل اجمللـس، عـن طريـق جلنـة الربنـامج         )د"(    

ــداًء مــن عــام     ــرة  ٢٠١٣وامليزانيــة، كــل أربــع ســنوات، ابت ــة مــن فت ــسنة الثاني ، ويف ال
، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع الـيت تلـي فتـرة          ة اجلاري سنتنيال

شــامل سياســايت الــسنتني اجلاريــة، يأخــذ بعــني االعتبــار توصــيات آخــر اســتعراض        
  نشطة التنفيذية من أجل التنمية؛لأل

 املــدير العـام أن يواصــل بعـد ذلــك تقـدمي اســتعراض    إىليطلـب أيـضاً     )هـ"(    
ات لإلطار الربناجمي املتوسط األجل إىل اجمللـس يف الـسنة           سياسايت شامل رباعي السنو   

  ." اجلاريةسنتنيالالثانية من فترة 
 

 


