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 5102الدورة العادية األوىل لعام 

 ، نيويورك5102كانون الثاين/يناير  52-01

 من جدول األعمال املؤقت 0البند 

   مسائل تنظيمية
 5102املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف عام   

 احملتويات
 5102الدورة العادية األوىل لعام   

 نيويورك( ،5102كانون الثاين/يناير  00إىل  52)من   
 الصفحة  رقم املقرر

. 5102-5102تيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني للفترة استرا 5102/0  . . . . .  0 
. 5102-5102الربنامج العاملي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، للفترة  5102/5  . . . . . . . . . . . . . .  2 
 منائي،بشــ ن ريريقيــا، و ســيا واحملــي  الــاد ، والــدول وثــائا الــربامج اإلقليميــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإل  5102/0 

 2 5102-5102العربية، وروروبا ورابطة الدول املستقلة، ورمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، للفترة 
 2 ل )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(ـم املستقــتغيري اسم مكتب التقييم ليصبح مكتب التقيي -رلف  5102/2 

. خطة التقييم املتوسطة األجل )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( -ـاء بـ   . . . . . . . . . . . . .  2 
 8 )صندوق األمم املتحدة للسكان( 5102-5102خطة التقييم االنتقالية املدرجة يف امليزانية لفترة السنتني  5102/2 
حـدة خلـدمات املشـاريع،    اإلعراب عن التقدير للسيد يان ماتسون، املدير التنفيذي لربنامج األمم املت 5102/2 

. 5102-5112يف الفترة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  8 
إجــراء تعــديالت علــا اإلجــراءات املتعلقــة بدراســة وثــيقيت الــربامج القطريــة لربنــامج األمــم املتحــدة   5102/2 

. اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، واعتمادمها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
تحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة  تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم امل   5102/8 

. 5105خلدمات املشاريع عن حالة تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات لعام  . . . . . . . .  05 
. 5102عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل لعام  5102/9  . . . . .  00 
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 5102لعام  سنويةالدورة ال  

 (نيفج، حزيران/يونيه 52إىل  50)من   
. 5100تيجية: األداء والنتائج لعام ستراتقرير مديرة الربنامج بش ن اخلطة اال 5102/01  . . . . . . . . . . .  08 
 تيجية للربنــــامج اإلمنــــائي للفتــــرةســــترااإلطــــار املتكامــــل للنتــــائج واملــــوارد املشــــمول باخلطــــة اال 5102/00 

5102-5102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .   08 
. 5100دة للمشاريع اإلنتاجية يف عام تقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتح 5102/05  . . . . .  51 
. متطوعو األمم املتحدة: تقرير مديرة الربنامج 5102/00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
. )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( 5100التقرير السنوي بش ن التقييم،  5102/02  . . . . . . . . . . . . . .  55 
. التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان 5102/02  . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
ــار اال 5102/02  ــترااإلطـ ــرة   سـ ــكان للفتـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــة لصـ ــة واإلقليميـ  تيجي للتـــدخالت العامليـ

5102-5102  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  52 
. صندوق األمم املتحدة للسكان 5100التقرير السنوي بش ن التقييم،  5102/02  . . . . . . . . . . . . . .  52 
. حتديث سياسة رقابة صندوق األمم املتحدة للسكان 5102/08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
. املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان تنقيح النظام 5102/09  . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
. التقرير السنوي للمدير التنفيذي، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 5102/51  . . . . . . . . . . . . .  58 
تقــارير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة     5102/50 

. 5100اجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لعام خلدمات املشاريع عن املر . . . . . . . . . .  59 
تقــارير مكاتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان    5102/55 

. 5100ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع عن األنشطة لعام  . . . . . . . . . . . . . . . .  00 
. 5102ذي يف دورته السنوية لعام عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفي 5102/50  . . . . . . . .  05  

 5102لعام  ثانيةالدورة العادية ال  

 ، نيويورك(5102 ريلول/سبتمرب 2إىل  5)من   
االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وتنفيذ االستعراض الشامل لسياسات األنشطة  5102/52 

.  التنفيذية من رجل التنمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  02 
امات بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان وتنفيذ االستعراض الشامل لسياسات األنشطة االلتز 5102/52 

.  التنفيذية من رجل التنمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  21 
 25 5100ي عام ـالتقرير االحصائي السنوي عن رنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة ي 5102/52 
ي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائ 5102/52 

. خلدمات املشاريع بش ن رنشطة املشتريات املشتركة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
. مريا البيئة العاملية: التعديالت علا صك مريا البيئة العاملية 5102/58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
. 5102نية لعام نظرة عامة علا املقررات اليت رختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثا 5102/59  . . . .  22 
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  5102/0 

 5102-5102اة بني اجلنسني للفترة تيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواسترا  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

تيجية برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمسـاواة      اسـترا بالتقرير بش ن تنفيـذ   حييط علما - 0
تيجية برنـامج األمـم   اسـترا وي األخري عن تنفيذ ، وهو التقرير الشف5100بني اجلنسني يف عام 

 ؛5100-5118 املتحدة اإلمنائي، للمساواة بني اجلنسني، للفترة

تيجية املسـاواة بـني اجلنسـني    اسـترا باجلهود اليت يبذلا الربنـامج اإلمنـائي لتنفيـذ     يرحب - 5
 بني اجلنسني؛   ، ولتحقيا نتائج إمنائية ومؤّسسية ملموسة علا صعيد املساواة5118 منذ عام

 تيجية الربنامج اإلمنائي اجلديدة بش ن املسـاواة بـني اجلنسـني، للفتـرة    استراب حييط علما - 0
، اليت حتدد برناجما طموحـا للنـهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني وملكـني املـررة يف        5102-5102

مبوجــب  مجيــع جمــاالت عمــل الربنــامج اإلمنــائي، ويف الوقــت  اتــه، احتــرام الواليــات املســندة   
القــرارات  ات الصــلة الــيت تعــاا مســائل املســاواة بــني اجلنســني، علــا النحــو الــذي اعتمدتــه    

 اليئات الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف  لك قرارات اجلمعية العامة؛  

علــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الضــطالعه بعمليــة تشــاورية وتشــاركية يف   يثث ي - 2
 ؛  5102-5102 يجية حتقيا املساواة بني اجلنسني للفترةتاستراإعداد 

تيجيته املتعلقـة  اسـترا اجلهـود الـيت يبـذلا الربنـامج اإلمنـائي ملواءمـة        يالحظ مع التقثيير  - 2
، مع الواليات املتعلقـة بنـوا اجلـنس الـواردة يف     5102-5102 باملساواة بني اجلنسني، للفترة

ــة العامــة   بشــ ن االســتعراض الشــامل الــذي رــري كــل رربــع ســنوات     22/552قــرار اجلمعي
 لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من رجل التنمية؛  

ــرة  اســتراهبيكــل وإطــار   يرحثثب - 2 ــني اجلنســني، للفت ، 5102-5102 تيجية املســاواة ب
ترحه من نقاط دخول وشروح لكيفية إدماج املسـاواة بـني اجلنسـني يف نتـائج     يف  لك ما تق مبا

، ويرحـــب ريضـــا بـــاخلطوط 5102-5102 تيجية للربنـــامج اإلمنـــائي، للفتـــرةســـترااخلطـــة اال
العريضة للترتيبات املؤسسية الداعمة إلدماج اعتبارات املسـاواة بـني اجلنسـني يف رنشـطة األمـم      

 املتحدة اإلمنائي؛  

، تقــدم التوجيــه 5102-5102 تيجية املســاواة بـني اجلنســني للفتــرة اســترابــ ن  يسثلم  - 2
تيجي لوحــدات عمــل الربنــامج اإلمنــائي يف مــا يتعلــا بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ســترااال

 ؛  5102-5102 تيجية للفترةسترالدى تنفيذها خطة الربنامج اإلمنائي اال

يف االعتبار احلوار اجلاري علا الصـعيد القطـري    إىل الربنامج اإلمنائي رن ي خذ يطلب - 8
بشــ ن األولويــات واالحتياجــات الوطنيــة، علــا النحــو املــبني يف صــكوك الربجمــة علــا الصــعيد 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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ــذ   ــدى تنفي ــرة  اســتراالقطــري، ل ــني اجلنســني للفت ــا املســاواة ب ، يف 5102-5102 تيجية حتقي
 البلدان املستفيدة من الربامج؛  

فوية رصــد الفعاليــة املؤسســية املتعلقــة برصــد تنفيــذ النتــائج   بــردراج مصــ حيثثيط علمثثا - 9
 املؤسسية وتقدمي التقارير بش هنا؛  

تيجية اسـترا الربنامج اإلمنائي علـا تنفيـذ اليكـل اجلنسـاين، علـا النحـو املـبني يف         حيث - 01
 ؛  5102-5102 حتقيا املساواة بني اجلنسني للفترة

ية الربنامج اإلمنائي اجلديـدة لتحقيـا املسـاواة بـني     تيجاستراالستناد  يعرب عن تقييره - 00
تيجية السـابقة، وبوجـه   سـترا ، إىل اإلجنـااات الـيت حققتـها اال   5102-5102اجلنسني، للفتـرة  

 خاص، استنادها إىل جمموعة من اآلليات املؤسسية للمساءلة واإلبالغ؛  

عاجلة املساواة بني اجلنسني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي اللتزامه مب يعرب عن تقييره - 05
تيجية املسـاواة بـني اجلنسـني الـيت     اسـترا املسـتويات يف املنظمـة مـن خـالل      للموظفني علا مجيع

ــرة  ــامج اإلمنــائي رن يواصــل حتســني   5102-5102 وضــعت مــؤخرا، للفت ــب إىل الربن ، ويطل
اخلطـوات   التواان بني اجلنسني علا مستوى الوظـائف املتوسـطة والعليـا، يضـال عـن رن يت ـذ      

الالامـة لضـمان ملثيـل النسـاء مـن البلـدان املسـتفيدة مـن الـربامج، علـا مجيـع املسـتويات، ويف             
 املقر، وعلا الصعيدين اإلقليمي والقطري، مع مراعاة مبدر التمثيل اجلغرايف العادل؛  

ال الربنامج اإلمنائي علا توسيع نطاق اآلليات املعنيـة بالتوجيـه والتنفيـذ يف اجملـ     يشجع - 00
تيجية حتقيـا املسـاواة بـني اجلنسـني،     استرااجلنساين علا الصعيد اإلقليمي من رجل رصد تنفيذ 

   ؛5102-5102 للفترة

تيجية املساواة بـني اجلنسـني سيسـتعاض عنـها بـالفقرة      استرامن  28رن الفقرة  يالحظ - 02
امــة يف جمــال وســتقدم مجيــع املكاتــب القطريــة خطــة تكفــل امتالكهــا لل ــربات الال  ”التاليــة، 

الشؤون اجلنسانية لرباجمها احملددة، ومبا يتناسب والسياق القطري لكـل منـها، مـع اإلشـارة إىل     
ــها    ــيت تفــوق ميزانيت ــب ال ــع رن    52رن املكات ــة( يتوق ــل احلالي ــون دوالر، )مبســتويات التموي ملي

ة، مـع  يكون لديها مستشار متفرغ للشؤون اجلنسانية رو ما يعادل  لك من القدرات امل صص
مراعاة رن جترى عملية ختصيص املوارد علا رساس إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة،  
بالتشاور مع البلدان املستفيدة من الربامج. وستشـجعع املكاتـب القطريـة علـا رن تستكشـف مـع       

 ؛“، سبل االستفادة من خرباهتاالوكاالت الشريكة، وخباصة هيئة األمم املتحدة للمررة

ــذ    حيثثثث - 02 ــا تنفيـ ــائي علـ ــامج اإلمنـ ــتراالربنـ ــرة  اسـ ــني، للفتـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ  تيجية املسـ
، علا حنو يكفل التكامـل ويتجنـب االادواجيـة، بالتعـاون والتكـاتف وتبـادل       5102-5102
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املعلومـات بفعاليـة لتحقيــا رقصـا قــدر اكـن مـن التــسار مـع املؤسســات األخـرى يف منظومــة        
 ة األمم املتحدة للمررة وغريها من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛  األمم املتحدة، وخباصة هيئ

تيجية املسـاواة بـني اجلنسـني    اسـترا الربنامج اإلمنائي علا رن يقوم، لدى تنفيذه  يشجع - 02
بتقييم هنج مبتكرة، مبا يف  لك احلصـول علـا تكنولوجيـات ملكينيـة،      ،5102-5102 للفترة

 رة؛  باعتبار  لك وسيلة لتمكني املر

ــة اإلبــالغ عــن     يطلثثب - 02 ــامج اإلمنــائي مواءمــة عملي ــامج األمــم  اســتراإىل الربن تيجية برن
، مــع عمليــة تقــدمي التقــارير 5102-5102 املتحــدة اإلمنــائي للمســاواة بــني اجلنســني، للفتــرة 

، وإبــالغ اجمللــس 5102-5102 تيجية للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة ســتراالســنوية عــن اخلطــة اال 
، وردائهـــا 5102-5102 تيجية املســـاواة بـــني اجلنســـني، للفتـــرةاســـتران تنفيـــذ التنفيـــذي عـــ

 .5102ن دورته السنوية لعام ونتائجها، بدءًا م

 5102كانون الثاين/يناير  00

  5102/5 

 5102-5102تحدة اإلمنائي للفترة الربنامج العاملي لربنامج األمم امل  
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 5102-5102مج العــاملي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للفتــرة علــا الربنــا يوافثث  - 0
(DP/GP/3 و DP/GP/3/Corr.1؛) 

لويـة العليـا   رن يركـز الربنـامج العـاملي للربنـامج اإلمنـائي علـا األو       يشيد على ضرورة - 5
والــدا الشــامل، ومهــا القضــاء علــا الفقــر واحلــد مــن روجــه عــدم املســاواة واالســتبعاد، ورن  

 :5102-5102تيجية للربنامج اإلمنائي، للفترة سترايسهم يف نتائج اخلطة اال

ــدرات       )ر(  ــع ومســتدامني، متضــمنني ق ــة شــاملني للجمي ــو والتنمي رن يكــون النم
 العيش للفقراء واملستبعدين؛ إنتاجية توير يرص العمل وسبل

رن حتقا توقعات املواطنني املتصلة باحلا يف إبداء  رائهـم ويف التنميـة وسـيادة     )ب( 
 القانون واملساءلة، من خالل تعزيز نظم احلكم الدميقراطي؛  

رن تكون لدى البلدان مؤسسات معزاة قادرة علا تويري اخلدمات األساسـية   )ج( 
 للجميع تدرريًا؛  

ــز      )د(  رن حيــرا تقــدم رســرا يف احلــد مــن عــدم املســاواة بــني اجلنســني، ويف تعزي
 ملكني املررة؛  

http://undocs.org/ar/DP/GP/3
http://undocs.org/ar/DP/GP/3/Corr.1
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رن تكون البلدان قادرة علا تقليـل احتمـاالت نشـوب الااعـات، واحلـد مـن        )هـ( 
 خماطر الكوارث الطبيعية، مبا ييها الكوارث النامجة عن تغري املناخ؛  

ودة السـريعة إىل مسـارات التنميـة البشـرية     رن يتم حتقيـا اإلنعـاا املبكـر والعـ     )و(   
 النـزاا وما بعد الكوارث؛   املستدامة يف حاالت ما بعد

رن تويل املناقشات واإلجراءات اجلارية علا مجيع املستويات األولويـة ملسـائل    )ا(   
 الفقر وعدم املساواة واالستبعاد، انسجاما مع مبادئنا يف العمل؛

املتحدة اإلمنائي رن يعمل، بالتشاور مع الدول األعضـاء، مـن   إىل برنامج األمم  يطلب - 0
رجل حتسني نوعية إطار النتائج واملـوارد للربنـامج العـاملي، مـن رجـل االسـتفادة مـن مسـامهات         

تيجية للربنـامج اإلمنـائي   سـترا الربنامج العاملي، علا وجه التحديد، يف الرؤية الشاملة لل طـة اال 
 ؛  5102-5102 للفترة

رن ي خذ الربنامج اإلمنائي يف االعتبـار جمـاالت بنـاء القـدرات وتعبئـة املـوارد مـن         ريقر - 2
رجل التنمية، من بني رمور رخرى، اليت هتدا إىل حتقيا القضـاء علـا الفقـر ويقـا لالسـتعراض      
الشامل الذي رري كل رربع سنوات للسياسـات املتعلقـة باألنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا        

 املتحدة؛   منظومة األمم

 ي  ثار تشغيلية.ر DP/GP/3/Corr.1بعدم لزوم رن تترتب علا الوثيقة  يسّلم - 2

 5102كانون الثاين/يناير  00

  5102/0 

  وثـائا الــربامج اإلقليميـة لربنــامج األمـم املتحــدة اإلمنائي،بشـ ن ريريقيــا، و سـيا واحملــي       
الاد ، والـدول العربيـة، وروروبـا ورابطـة الـدول املسـتقلة، ورمريكـا الالتينيـة ومنطقـة          

 5102-5102لبحر الكارييب، للفترة ا

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بالربامج اإلقليميـة اجلديـدة، باعتبـار  لـك خطـوة هامـة لتحسـني تنفيـذ اخلطـة           يرحب - 0
 تيجية اجلديدة؛سترااال

وي ييمـا بـني الـربامج اإلقليميـة، مـن رجـل ايـادة حتسـني االتسـاق          التنسيا القـ  يشجع - 5
وقابلية املقارنة، ويف تنفيذ برامج واضحة وعملية من رجل ضمان تقسـيم العمـل علـا الصـعيد     

 ل من الصعيدين اإلقليمي والقطري.العاملي وعلا ك

 5102يناير /كانون الثاين 01

http://undocs.org/ar/DP/GP/3/Corr.1
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  5102/2 

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(ح مكتب التقييم املستقل تغيري اسم مكتب التقييم ليصب -رلف  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــائي )    يسثثثّلم - 0 ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــيم لربنـ ــة التقيـ ــ ن سياسـ ــزا  (DP/2011/3بـ تعـ
   ؛االستقاللية اليكلية لوظيفة التقييم

إىل احلفـا  علـا اسـتقاللية مكتـب التقيـيم التـابع لربنـامج األمـم          جثة يشّيد علثى ااا  - 5
 املتحدة اإلمنائي، وعلا توضيح هذا الوضع لدى رصحاب املصلحة؛  

علا رن يتم يورا تغيري اسم مكتـب التقيـيم التـابع للربنـامج اإلمنـائي إىل مكتـب        يواف  - 0
 قل التابع للربنامج اإلمنائي.التقييم املست

 
 ة التقييم املتوسطة األجل )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(خط -باء  

 ، إن اجمللس التنفيذي 

الذي يطلـب ييـه مـن مكتـب التقيـيم وضـع خطـة عمـل          5100/02إىل مقرره  يشري - 0
تيجية اجلديــدة لربنــامج األمــم املتحــدة  ســترامفصــلة جديــدة تــدمج علــا حنــو كامــل اخلطــة اال 

 ؛  5102-5102 اإلمنائي للفترة

مكتـب التقيـيم التـابع للربنـامج اإلمنـائي:       ،DP/2014/5 مع التقدير بالوثيقـة  حييط علما - 5
، اليت تقدم نظرة شـاملة للتقييمـات وغريهـا مـن     5102-5102 اخلطة املتوسطة األجل للفترة

 تيجية للربنامج اإلمنائي؛  سترااالاألنشطة املتصلة بالتقييم املقررة لفترة اخلطة 

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي رن ترصــد مــا يكفــي مــن التمويــل،      يطلثثب - 0 إىل إدارة برن
ــرة      ويف ــل للفتـ ــطة األجـ ــيم املتوسـ ــة التقيـ ــل خلطـ ــذ الكامـ ــل التنفيـ ــن رجـ ــب، مـ  الوقـــت املناسـ

 ، علا الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري؛  5102-5102

دارة علـا مجيـع املسـتويات رن تعـزا اجلهـود الراميـة إىل اسـت دام        إىل اإل يطلب أيضا - 2
التقييمات من رجـل حتسـني نتـائج الـربامج وردائهـا، وجلعـل الـربامج ركثـر تركيـزا علـا النتـائج            

 وركثر كفاءة؛  

إىل التقريــر الســنوي املتعلــا بــالتقييم الــذي ســيقدم يف دورة اجمللــس التنفيــذي    يتطلثثع - 2
 ، ورد اإلدارة عليه؛  5102 السنوية لعام

http://undocs.org/ar/DP/2011/3
http://undocs.org/ar/DP/2014/5
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الـدعم الـذي يقدمـه مكتـب التقيـيم إىل املكاتـب القطريـة يف إجـراء          يشيد على أمهية - 2
 5102تقييمات المركزية من رجل مواصلة حتسني نوعيتها، ويتطلع إىل نتائج اسـتعراض عـام   

 سة الربنامج اإلمنائي التقييمية.املستقل لسيا
 5102كانون الثاين/يناير  01

  5102/2 

األمـم   )صندوق 5102-5102خطة التقييم االنتقالية املدرجة يف امليزانية لفترة السنتني   
 املتحدة للسكان(

 ، إن اجمللس التنفيذي 

خبطة التقييم االنتقاليـة لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، املدرجـة يف امليزانيـة         يرحب - 0
  (؛DP/FPA/2014/2) 5102-5102لفترة السنتني 

العملية التشاورية الشفاية والقائمة علا املشاركة اليت يضـطلع هبـا    يالحظ مع التقيير - 5
صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف وضــع خطــة التقيــيم االنتقاليــة املدرجــة يف امليزانيــة لفتــرة    

 ؛  5102-5102 السنتني

يم االنتقاليـــة لصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان، املدرجـــة علـــا خطـــة التقيـــ يوافثثث  - 0
 ،DP/FPA/2014/2 ، بالصـــيغة الـــواردة يف الوثيقـــة5102-5102امليزانيـــة لفتـــرة الســـنتني  يف
؛ والتقييمـات  0ا يف  لك النهج؛ والتقييمات املؤسسية املقترحة، علا النحـو املـبني يف املريـ    مبا

   ؛5علا النحو املبني يف املريا  ،املقترحة علا صعيد الربامج

صندوق األمم املتحدة للسكان إىل إجراء مناقشات مع اجمللـس التنفيـذي بشـ ن     يدعو - 2
ــرة     ــا يف الفت ــتعني تقييمه ــيت ي ــار املواضــيع    5102- 5102 اجملــاالت ال ــع األخــذ يف االعتب ، م

 .DP/FPA/2014/2من الوثيقة  الواردة يف املريا الثالث
 5102كانون الثاين/يناير  01

  5102/2 

ــامج األمــم املتحــدة         ــذي لربن ــدير التنفي ــان ماتســون، امل اإلعــراب عــن التقــدير للســيد ي
 5102 - 5112 خلدمات املشاريع، يف الفترة

 ،إن اجمللس التنفيذي 

رن السيد يـان ماتسـون سـوا يتقاعـد مـن منصـبه بوصـفه مـديرا          يالحظ مع األسف - 0
 ؛  5102  ار/مارس  00تنفيذيا ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، اعتبارا من 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/2


DP/2015/2 
 

 

14-61129 9/51 

 

بفضل ما يتمتع به مـن قيـادة ورؤيـة،     ،ب ن السيد ماتسون قد ملكن، هو ويريقه يسلم - 5
حدة خلدمات املشاريع، ب ن رعادوا بناء املنظمـة ورعـادوا   من إحداث حتول يف برنامج األمم املت

 إليها مصداقيتها املالية؛  

ب ن املكتب رصبح، بفضل سعي السيد ماتسون من رجل حتقيا الكفاءة واملسـاءلة   يقر - 0
والشــفايية، يقــوم بــدور ريــادي يف عمليــة إصــالح األمــم املتحــدة، ورصــبح معتريــا بــه بصــفة     

 ري  ات مستوى عاملي يف اجملاالت األساسية؛  مستقلة ب نه يليب معاي

ــا اســتدامة إدارة        يسثثلم - 2 ــود عل ــز اجله ــب خــدمات املشــاريع، بفضــل تركي ــ ن مكت ب
املشاريع، والياكل األساسية، واملشتريات، رثبت رنه مورد حموري لألمم املتحـدة واحلكومـات   

 والشركاء اآلخرين؛  

ا االسـتدامة االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة     كذلك بالتزام السيد ماتسون بتحقي ُيقر - 2
يف عمليات مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، وبتركيـزه الشـديد علـا امللكيـة الوطنيـة         

 وتنمية القدرات؛  

خـالل يتـرة توليـه منصـب املـدير       ،رن السيد ماتسون قد حتلـا  ييرك مع بالغ التقيير - 2
ع والتعـاطف واملهنيـة، وهـو بـذلك، قـد جسـد ر ـا        التنفيذي للمكتب، بروح تنم عن التواض

 قيم األمم املتحدة؛  

عليه ملا ربداه من قيادة يعالة وابتكارية ملكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع،      ي ي - 2
، وهـو اـا جعـل مـن هـذه املنظمـة جهـااا بـاراا يف         5102 إىل عـام  5112 يف الفترة من عـام 

 ؛  الدياا عن إصالح األمم املتحدة

لــه لقيادتــه القويــة املركــزة علــا النتــائج وعلــا مــا قدمــه    يعثثرب عثثن امتنالثثي العميثث   - 8
 خدمـــة اتـــااة ملكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع واألمـــم املتحـــدة علـــا مـــدى مـــن
عامــا، يف ردوار متعــددة، منــها مناصــب علــا رعلــا املســتويات بصــفة رمــني عــام مســاعد    01

 ووكيل رمني عام؛  

التوييا يف عن رحر التمنيات للسيد يان ماتسون بالصحة اجليدة علا الدوام وبـ  يعرب - 9
 مجيع مساعيه املقبلة.

 5102كانون الثاين/يناير  58
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  5102/2 

تعــديل اإلجــراءات املتعلقــة بــالنظر يف وثــيقيت الــربامج القطريــة لربنــامج األمــم املتحــدة      
 مهااإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، واعتماد

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــة       يؤيثثي - 0 ــربامج القطري ــيقيت ال ــالنظر يف وث ــة ب ــا اإلجــراءات املتعلق ــرح عل ــديل املقت التع
(DP/2014/8 و DP/FPA/2014/3) م هذا القرار؛  واعتمادمها، رهنا ب حكا 

باجلهود املتواصلة اليت يبذلا رعضـاء جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن رجـل         يرحب   - 5
ايادة مواءمة وتبسي  ردوات الربجمة وعملياهتا دعمًا لربامج التعاون القطرية، و لـك ملشـيًا مـع    

األنشـطة   التوصيات الصادرة عن االستعراض الشامل الذي رري كل رربع سنوات لسياسـات 
 التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من رجل التنمية؛  

رن تواصل عملية برجمة التعاون بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  يشيد على ضرورة   - 0
 وصندوق األمم املتحدة للسكان الت كيد علا امللكية الوطنية؛  

ه اجمللس التنفيـذي يف اسـتعراض وثـائا    علا رمهية الدور الذي يضطلع ب يشيد كذلك   - 2
 الربامج القطرية واعتمادها؛  

ــام      يطلثثثب   - 2 ــال القيـ ــكان رن يكفـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــائي وصـ ــامج اإلمنـ إىل الربنـ
ــة ــت          بعمليـ ــة وقـ ــذي، إلتاحـ ــس التنفيـ ــع اجمللـ ــت مـ ــن التوقيـ ــفايية وحسـ ــم بالشـ ــاور تتسـ تشـ
والتوصيات الـيت تقـدمها الـدول األعضـاء، يف     للمناقشة، ورن يكفال إتاحة مجيع التعليقات  كاا

ر يـا يف وثـائا   ما يتعلا مبشـاريع وثـائا الـربامج القطريـة، ألعضـاء اجمللـس التنفيـذي قبـل النظـر          
 الربامج القطرية؛

ــ       يطلثثثثثب   - 2 ــاس اخلطـــ ــا رســـ ــة علـــ ــربامج القطريـــ ــائا الـــ ــداد وثـــ ــتمر إعـــ رن يســـ
ــة،   واألولويــات ــة، بالتشــاور مــع احلكومــات الوطني واملنســا املقــيم وغــريه مــن رعضــاء    الوطني

ــا ــدة   الفريـ ــم املتحـ ــابع لألمـ ــري التـ ــيني     ،القطـ ــلحة املعنـ ــحاب املصـ ــائر رصـ ــع سـ ــذلك مـ وكـ
الصعيد القطري، بالتوايا التام مع إطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، حيثمـا ينطبـا       علا

وصــندوق األمــم  تيجية لكــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ســترا لــك، ومــع اخلطــ  اال
 املتحدة للسكان؛  

إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان رن حيدا مـن   يطلب   - 2
عدد الصكوك والعمليات اخلاصة بكـل وكالـة، حيثمـا رمكـن  لـك، وبوجـه خـاص يف بلـدان         

باا مجلـة طـرق منـها    والبلدان اليت تقرر تطبيا إجراءات التشغيل املوحدة، بات “توحيد األداء”

http://undocs.org/ar/DP/2014/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/3
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االستعاضة عن خط  عمل الربامج القطرية وخط  العمل السنوية برطار عمـل األمـم املتحـدة    
للمساعدة اإلمنائية، وخط  العمل املشتركة لأليرقـة املعنيـة بتحقيـا النتـائج ضـمن إطـار عمـل        

 األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛  

م املتحدة للسكان علـا رن يواصـال العمـل مـع     الربنامج اإلمنائي وصندوق األم يشجع   - 8
منظمة األمم املتحدة للطفولة لزيادة موائمة منا ج وثائا براجمهـا القطريـة، والوثـائا واملريقـات     

 املتصلة هبا؛  

إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان رن يـدرجا      يطلب   - 9
 مج القطري ومريقاهتا:  العناصر التالية يف وثيقة الربنا

ميزانيـــــة إرشـــــادية تـــــبني روجـــــه االســـــت دام املتوقعـــــة للمـــــوارد العاديـــــة   )ر(   
 األخرى؛ واملوارد

 إطار للنتائج واملوارد؛ )ب( 

معلومــات عــن كيفيــة اتصــال النتــائج، كمــا تظهــر يف إطــار النتــائج واملــوارد،   )ج(   
ــة اال ــتراباخلط ــاق املنظمــ    س ــائج علــا نط ــار النت ــة، وحســب   تيجية وإط ــات الوطني ة، وباألولوي

 االقتضاء، برطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛

 خطة تقييم حمددة التكاليف؛ )د( 

 بيان للمساءلة عن النتائج الربناجمية؛ )هـ( 

ــدة للســـكان        يطلثثثب   - 01 ــندوق األمـــم املتحـ ــائي وصـ ــم املتحـــدة اإلمنـ ــامج األمـ إىل برنـ
املــوارد جــزءا ال يتجــزر مــن وثــائا الــربامج القطريــة وترمجتــها    تكــون النتــائج ورطــر رن كفالــة
 لذلك؛   ويقا

ــة        يشثثثري - 00 ــرار اجلمعيـ ــل قـ ــن قبيـ ــد، مـ ــرارات والقواعـ ــة للقـ ــاة الدقيقـ ــة املراعـ إىل رمهيـ
ــة ــات األ      22/595 العام ــف هيئ ــبة مل تل ــات بالنس ــات املتعلقــة باللغ ــذي حيــدد الترتيب مــم ، ال
 ورجهزهتا. املتحدة

 5102ين/يناير كانون الثا 01
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  5102/8 

تقارير برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومكتـب األمـم           
 5105جملس مراجعي احلسابات لعام  املتحدة خلدمات املشاريع عن حالة تنفيذ توصيات

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــائي )    حيثثيط علمثثا    - 0 ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــارير برن ــم   (،DP/2014/7بتق وصــندوق األم
ومكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة خلــــــدمات املشــــــاريع  (،DP/FPA/2014/1املتحــــــدة للســــــكان )

(DP/OPS/2014/1،)      ــدة ــم املتحـ ــابات األمـ ــي حسـ ــس مراجعـ ــيات جملـ ــذ توصـ ــة تنفيـ ــن حالـ عـ
 ؛5105 لعام

 :ئي وصنيوق األمم املتحية للسكانيف ما يتعل  بربلامج األمم املتحية اإلمنا

باآلراء غري املشفوعة بتحفظـات الصـادرة عـن جملـس مراجعـي حسـابات األمـم         يرحب - 5
 ئي وصندوق األمم املتحدة للسكان؛املتحدة اإلمنا ، املوجهة لربنامج األمم5105املتحدة لعام 

ــندوق     يرحثثثب أيضثثثا - 0 ــائي وصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــراه برنـ ــدم الـــذي رحـ بالتقـ
 املتحــدة للســكان يف معاجلــة األولويــات العليــا املتصــلة مبراجعــة احلســابات يف الفتــرة         األمــم
 ؛  5105-5100

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم   اجلهود املتواصلة اليت تبذلا إداريت يؤيي - 2
املتحدة للسكان يف تنفيذ توصيات جملـس مراجعـي حسـابات األمـم املتحـدة للسـنة املنتهيـة يف        

 ؛  5105كانون األول/ديسمرب  00

إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسـكان رن يواصـال    يطلب - 2
ــز الضــواب  الداخل  ــب القطريــة ورصــدها، مبــا يف  لــك تنفيــذ        تعزي يــة وحتســني مراقبــة املكات

التوصيات املتبقية جمللس مراجعي حسابات األمم املتحدة يف الوقت املناسب، ورن يواصال كفالة 
 تبع امل زون، والتسويات املصريف؛االمتثال للسياسات واإلجراءات املتعلقة باملشتريات، وت

ــيت يت  يالحثثظ - 2 ــم     اإلجــراءات ال ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  ــذها برن
املتحدة للسكان ملعاجلة ارتفاا مستوى اخلصوم غري املمولة بعد انتـهاء اخلدمـة، ويشـجع علـا     
 مواصلة العمل للت كد من تواير خط  ملويل هنائية لل صوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني؛  

ــم   يشثثجع   - 2 ــائي وصــندوق األم ــامج اإلمن ــة     الربن ــاء األولوي ــا إعط املتحــدة للســكان عل
لالنتــهاء مــن وضــع اإلطــار املــنقح للنــهج املنســا للتحــويالت النقديــة، بالتنســيا مــع األعضــاء   
 اآلخرين يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وكفالة حتسني الرقابة عند تنفيذ اإلطار املنقح؛  

http://undocs.org/ar/DP/2014/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/1
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 :يف ما يتعل  مبكتب األمم املتحية خليمات املشاريع

بالرري غري املعدل وغري املشفوا بتحفظات بشـ ن مراجعـة حسـابات مكتـب      يرحب   - 8
األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع الصـــادر عـــن جملـــس مراجعـــي حســـابات األمـــم املتحـــدة  

 ؛  5105 لعام

بالتقدم الذي رحراه مكتـب خـدمات املشـاريع يف معاجلـة األولويـات املتصـلة        يرحب - 9
 ربراها جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة؛  مبراجعة احلسابات اليت 

اجلهـود املتواصـلة الـيت تبـذلا إدارة مكتـب خـدمات املشـاريع للت كـد مـن تنفيـذ            يؤيي - 01
 التوصيات املتبقية؛  

باجلهود اليت تبذلا إدارة مكتب خـدمات املشـاريع مـن رجـل حتقيـا النجـاح يف        يشيي - 00
خـدمات املشـاريع يف االنتقـال مـن املعـايري احملاسـبية       التصدي للتحديات الـيت يواجههـا مكتـب    

 ملنظومة األمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاا العام.  

 5102كانون الثاين/يناير  01

  5102/9 

 5102دورته العادية األوىل لعام  عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 :5102دورته العادية األوىل لعام يف  ،إىل رنه قام مبا يلي يشري 

 0البند   

 التنظيمية املسائل  

 :5102انت ب رعضاء املكتب التالية ر اؤهم لعام  

 سعادة السيد بيتر ثومسن )ييجي(  الرئيس: 

 نونغي )مجهورية تاانيا املتحدة(سعادة السيد توياكو ناثانيال ما نائب الرئيس: 

 السيد بويان بيليف )بلغاريا( ائب الرئيس:ن 

 ريرلندا(السيد يينسنت هريليهي ) نائب الرئيس: 

 السيد جوناثان ييريا )إكوادور( نائب الرئيس: 
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ــام      ــة األوىل لعـــ ــه العاديـــ ــل لدورتـــ ــة العمـــ ــال وخطـــ ــدول األعمـــ ــر جـــ  5102رقـــ
(DP/2014/L.1). 

ــام       ــة لعـ ــة الثانيـ ــه العاديـ ــن دورتـ ــر عـ ـــد التقريـ ــويبه  (DP/2014/1) 5100اعتمـ وتصـ
(DP/2014/1/Corr.1). 

 .(DP/2014/CRP.1) 5102رقــر خطة العمل السنوية لعام  

 .5102ملؤقتة لدورته السنوية لعام وايـا علا خطة العمل ا 

ــت       ــدورتني املتبقيـ ــايل للـ ـــي التـ ـــا علـــا اجلـــدول الزمنـ ــذي يف  وايـ ــس التنفيـ ني للمجلـ
 :5102 عام

 )جنيف( 5102حزيران/يونيه  52إىل  50: من 5102الدورة السنوية لعام  

 .5102ريلول/سبتمرب  2إىل  5: من 5102ية الثانية لعام الدورة العاد 
 

 اجلزء املتعلا بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 5 البند  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالشؤون اجلنسانية يف  

تيجية برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمسـاواة بـني      استرابش ن  5102/0اختـذ املقرر  
 .5102-5102 ةاجلنسني، للفتر

 
 0البند   

 املتصلة هبا )الربنامج اإلمنائي(الربامج القطرية واملسائل   

حـدة اإلمنـائي، للفتـرة    بشـ ن الربنـامج العـاملي لربنـامج األمـم املت      5102/5اختذ املقرر  
5102 -5102. 

دة املتعلـا بوثـائا الـربامج اإلقليميـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـ         5102/0اختذ املقرر  
ــدول        ــا ورابطــة ال ــة، وروروب ــدول العربي ــا، و ســيا واحملــي  الــاد ، وال ــائي، بشــ ن ريريقي اإلمن

 .5102-5102لبحر الكارييب، للفترة املستقلة، ورمريكا الالتينية ومنطقة ا

بش ن إدخال تعديالت علـا إجـراءات النظـر يف وثـائا الـربامج       5102/2اختذ املقرر  
 واملوايقة عليها.دة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان القطرية لربنامج األمم املتح

وايا علا وثائا الربامج القطرية النهائية التالية علا رساس عـدم االعتـراض، مـن دون     
 :5112/02و  5110/00عرض رو نقاا، ويقا للمقررين 

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/1
http://undocs.org/ar/DP/2014/1/Corr.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/CRP.1
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 : ناميبيا؛منطقة ريريقيا 

 : املكسيك.رمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 

  2البند   

 التعاون ييما بني بلدان اجلنوب   

ــدان    ســترارحــاط علمــا باإلطــار اال   ــني بل تيجي ملكتــب األمــم املتحــدة للتعــاون ييمــا ب
 ، ووايا عليه.  5102-5102 اجلنوب، للفترة

 
  2البند   

 التقييم )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(   

تــب التقيــيم ليصــبح مكتــب التقيــيم  )ر( تغــيري اســم مك بشــ ن: 5102/2اختــذ املقــرر  
 املستقل؛ و )ب( خطة التقييم املتوسطة األجل.  

 
  9البند   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

بشـ ن تـويري    5100/58رحاط علما بالرد علا اجمللس التنفيذي يف مـا يتعلـا بـاملقرر     
 موارد إضايية للتدابري األمنية.  

 
  01البند   

 األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  صندوق  

 تيجي لصندوق األمم املتحدة للمشـاريع اإلنتاجيـة، للفتـرة   سترارحاط علما باإلطار اال 
 .5100، والنتائج األولية لعام 5102-5102

 
 اجلزء املتعلا بصندوق األمم املتحدة للسكان  

  2البند   

 التقييم )صندوق األمم املتحدة للسكان(   

 بش ن خطة التقييم االنتقالية، املدرجة يف امليزانيـة لفتـرة السـنتني    5102/2ملقرر اختذ ا 
5102-5102   
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رحـــاط علمـــا بتقريـــر التقيـــيم املشـــترك املتعلـــا بالربنـــامج املشـــترك لصـــندوق األمـــم    
 بتـر األعضـاء التناسـلية لثنـاث:    /للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشـ ن تشـويه   املتحدة

 لتغيري.اإلسراا با

  2البند   

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا   

بش ن إجـراء تعـديالت علـا إجـراءات النظـر يف وثـائا الـربامج         5102/2اختذ املقرر  
 القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واملوايقة عليها.  

 ني القطريني التاليني:  وايا علا الوثيقتني النهائيتني للربناجم 

 ؛(DP/FPA/CPD/NAM/5: ناميبيا )منطقة شرق ريريقيا واجلنوب األيريقي 
 .(DP/FPA/CPD/MEX/6: املكسيك )رمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 
 اجلزء املتعلا مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع   

بشـ ن اإلعـراب عـن التقـدير للسـيد ماتسـون، املـدير التنفيـذي          5102/2اختذ املقـرر   
 .5102-5112 ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 
 اجلزء املشترك  

  8البنــد   

 توصيات جملس مراجعي احلسابات  

بشـ ن تقــارير برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي وصــندوق األمــم     5102/8قــرر اختـذ امل  
جملـس   املتحدة للسـكان ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع عـن حالـة تنفيـذ توصـيات          

 .5105مراجعي احلسابات لعام 
 

  00 البند  
 الزيارات امليدانية   

قــام هبــا اجمللــس التنفيــذي للربنــامج  رحــاط علمــا بــالتقرير املتعلــا بالزيــارة امليدانيــة الــيت 
اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومكتــب خــدمات املشــاريع، إىل طاجيكســتان، يف 

 .(DP-FPA/2014/CRP.1) 5100حزيران/يونيه  01إىل  52الفترة من 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/NAM/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MEX/6
http://undocs.org/ar/DP
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 اجتماا مشترك   

لتنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنائي/صــندوق  عقــد اجتماعــا مشــتركا للمجــالس ا 
ــم املتحــدة         ــة األم ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ومنظم ــم املتحــدة للســكان/مكتب األم األم

، 5102يربايـر  /شـباط  0للطفولة، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـررة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي يف        
بش ن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اخلطـ    تناول بالنظر املواضيع التالية: )ر( معايري األداء

، لكــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم    5102-5102 تيجية،ســترااال
املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،        

)ب( حتقيـا االتسـاق يف عمـل األمـم      وهيئة األمم املتحدة للمـررة وبرنـامج األغذيـة العـاملي؛ و    
 املتحدة يف جمال مكايحة الفقر والضعف ومن رجل حتقيا القدرة علا التكيف.  

 عقد ريضا جلسات اإلحاطة واملشاورات غري الر ية التالية:   

 برلامج األمم املتحية اإلمنائي   

رة دعـم املكاتـب   مشاورات غري ر ية بش ن حالة رطر النتائج للربنامج اإلمنـائي ومبـاد   
 القطرية للربنامج اإلمنائي؛

ــة بشــ ن اإلطــار اال    ــرة   ســترامشــاورات غــري ر ي تيجي ملتطــوعي األمــم املتحــدة، للفت
5102-5102  . 

 صنيوق األمم املتحية للسكان  

تيجي لتـدخالت صــندوق األمـم املتحــدة   ســترامشـاورات غــري ر يـة بشــ ن اإلطـار اال    
 ؛5102-5102 اإلقليمي، للفترةللسكان علا الصعيدين العاملي و

 جلسة إحاطة غري ر ية بش ن الربنامج العاملي ألمن سلع الصحة اإلجنابية؛ 

ــة بشــ ن رعمــال صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف جمــال         جلســة إحاطــة غــري ر ي
 الشباب واملراهقني.  

 يمات املشاريع الربلامج اإلمنائي وصنيوق األمم املتحية للسكان ومكتب األمم املتحية خل  

جلسة إحاطة بش ن متابعة تنفيذ االسـتعراض الشـامل الـذي رـري كـل رربـع سـنوات         
 لسياسات األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة.  

 5102كانون الثاين/يناير  00
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  5102/01 

  5100تيجية: األداء والنتائج لعام ستراتقرير مديرة الربنامج بش ن اخلطة اال  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

تيجية: األداء ســترابالتقريــــر الســنوي ملديــــرة الربنامــــج بشــ ن اخلطـــــة اال  حيثيط علمثثا  - 0
 ومريقاته؛   (DP/2014/11) 5100والنتائج لعام 

امج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لتعزيــز بــاجلهود الــيت يبــذلا برنــ حيثثيط علمثثا  مثثع التقثثيير - 5
، ويشـجع  “سـجل لـألداء  ”اإلبالغ عـن التقـدم الـذي رحـراه وعـن ردائـه مـن خـالل إحـداث          

 اإلدارة علا مواصلة تعزيز اإلبالغ يف جمال تقييم األداء؛  

 ؛5100الربنامج اإلمنائي يف عام  باإلجنااات اليت حققها حييط علما أيضا مع التقيير - 0

رنامج األمم املتحدة اإلمنائي علا مواصلة حتسني نوعيـة التقريـر السـنوي عـن     ب يشجع - 2
ــا          ــزام باملراحــل وحتقي ــو االلت ــاملة حن ــدم احملــرا بصــورة ش ــربراا التق ــك ب ــائج، و ل األداء والنت
األهداا يف اإلطار املتكامل للموارد والنتائج وإدراج سرد ركثـر حتلـياًل للتحـديات والـدروس     

 ة اليت سيؤثر هبا  لك علا الربجمة املستقبلية؛  املستفادة والكيفي

برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـا يـوير بالفعـل مـوارد للقـدرات يف          يشجع كذلك - 2
 جمال رصد النتائج علا املستويني القطري واإلقليمي؛  

ة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي رن يقدم إىل اجمللس التنفيـذي يف جلسـة إحاطـ    يطلب - 2
اخلطوط العريضة للشكل الذي سـتت ذه التقـارير    5102غري ر ية يف دورته العادية الثانية لعام 

السنوية عن النتـائج واملعلومـات الـيت ستتضـمنها اسـتنادًا إىل اإلطـار املتكامـل للمـوارد والنتـائج،          
 املتوّقعة.لا بالنفقات الفعلية وواليت سوا تسمح بالتتبع املالئم للنتائج احملققة ييما يتع

 5102ونيو حزيران/ي 52

  5102/00 

نـامج اإلمنـائي للفتـرة    تيجية للربسـترا اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد املشمول باخلطة اال  
5102-5102 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 تيجية للفتـــرةســـترابشـــ ن خطـــة الربنـــامج اإلمنـــائي اال 5010/52إىل مقـــرره  يشثثثري - 0
 ؛5102-5102

http://undocs.org/ar/DP/2014/11
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التقـدم الـذي رحـراه الربنـامج اإلمنـائي يف وضـع الصـيغة النهائيـة          مثع التقثيير  يالحظ  - 5
 تيجية للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة  ســترالثطــار املتكامــل للنتــائج واملــوارد املشــمول باخلطــة اال     

 ؛  5102-5102

د ب ن اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد ينبغـي رن يبـّين الـرواب  بـني النتـائج واملـوار       يسلم - 0
علا حنو يعال، ويشجع يف هذا الصدد علـا اإلبـالغ عـن املـوارد امل صصـة مل تلـف النتـائج يف        
اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد، يضـال عـن اإلبـالغ عـن املـوارد املسـت دمة علـا ضـوء النـواتج          

 ها؛تيجية وجماالت عملسترا ات الصلة عند االنتهاء من دورة اإلبالغ، ويقًا ألولويات اخلطة اال

إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إجـراء ري تعـديالت ضـرورية علـا اإلطـار          يطلب - 2
ــة عــام    ــل هناي ــوارد قب ــائج وامل ــدول األعضــاء،   5102 املتكامــل للنت ، تتضــمن وجهــات نظــر ال

 حسب االقتضاء؛  

إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وضع الصـيغة النهائيـة للحـد األقصـا      يطلب كذلك - 2
لغـرض تقـدمي رحـدث     5102دد املعـايري املرجعيـة احملـددة للسـنتني األوىل والثانيـة ورهـداا       لع

املعلومات عن الصيغة النهائية لثطار املتكامل للنتـائج واملـوارد إىل اجمللـس التنفيـذي يف جلسـة      
للمسـاعدة يف إعـداد التقريـر السـنوي ملـدير       5102غري ر ية يف دورته العادية األوىل يف عـام  

   ؛5102 الربنامج يف عام

تيجية للربنــامج ســترارن اإلطــار املتكامــل للنتــائج واملــوارد املشــمول باخلطــة اال   يؤكثثي - 2
قـد صمـّمم ويقـًا ملبـاد  اإلدارة القائمـة علـا النتـائج، علمـًا رن          5102-5102 اإلمنائي للفترة

ألمــم املتحــدة كــل مســتوى مــن النتــائج مــرتب  بشــكل مباشــر رو غــري مباشــر بــربامج برنــامج ا
ــايري     ــة رو املعـ ــائج واألهـــداا املتوقعـــة حمـــددة علـــا رســـاس الـــربامج القطريـ ــائي ورن النتـ اإلمنـ

 وااللتزامات املتفا عليها دوليا؛  

رن النتائج الواردة يف اإلطار املتكامل للنتـائج واملـوارد املشـمول باخلطـة      يؤكي كذلك - 2
سوا يتم حتقيقها مبساعدة الربامج الـيت   5102-5102تيجية للربنامج اإلمنائي للفترة سترااال

 ينفذها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البلدان املعنية، يضال عن براجمه اإلقليمية والعاملية؛  

بــ ن مجيــع املؤشــرات الدوليــة املضــمنة يف اإلطــار املتكامــل للنتــائج واملــوارد ومــا    يقثثر - 8
 قد مت وضعها ويقًا للمعايري الدولية املتاحة؛  يقابلها من معايري مرجعية خاصة باألهداا 

يف هذا الصدد ب نه عند عدم توير األهداا واملؤشرات الدولية الثابتـة، وال سـيما    يقر - 9
علا مستوى النواتج، سوا يتم بـذل كـل اجلهـود لوضـعها باسـت دام األهـداا واملؤشـرات        

 ت نظر بلدان الربنامج املعنية؛  القطرية  ات الصلة واليت ميكن التحقا منها، متضمنة وجها
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إىل الربنــامج اإلمنــائي كفالــة رن تكــون ري مؤشــرات ورهــداا  ات صــلة يف    يطلثثب - 01
اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد متسقة مع األهداا املتصلة بالتنميـة املسـتدامة يف سـياق خطـة     

 ، عند االقتضاء؛  5102 التنمية ملا بعد عام

م املتحــدة اإلمنــائي إىل تطبيــا اإلطــار املتكامــل للنتــائج واملــوارد يف برنــامج األمــ يثثيعو - 00
يات الـيت تمواجـه يف هـذه    رقرب وقت اكن وإطالا اجمللس التنفيذي علا التقدم احملرا والتحـد 

 العملية.

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/05 

 5100جية يف عام للمشاريع اإلنتا التقرير عن النتائج اليت حققها صندوق األمم املتحدة  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــم املتحــدة للمشــاريع         حيثثيط علمثثا   - 0 ــيت حققهــا صــندوق األم ــالتقرير عــن النتــائج ال ب
ــة ــام  اإلنتاجي ــوي املتواصــل للصــ   (DP/2014/12) 5100يف ع ــاألداء الق ــا رســاس  وب ندوق عل

 األهداا املرسومة؛
 ؛  5102-5102 مبصفوية النتائج واملوارد املتكاملة للفترة حييط علما  - 5

تيجية من والية الصندوق املرنة يف جمال االسـتثمار يف تطـوير   ستراباالستفادة اال يسّلم - 0
شراكات مبتكرة مع الشركاء يف التنميـة مـن القطـاعني العـام واخلـاص، ال سـيما تلـك املتصـلة         

يف جماالت خربة الصندوق، ويالحظ رن هذه اخلربة ميكن رن تكون مفيـدة  حبشد املوارد احمللية 
 ؛  5102 للمناقشات بش ن خطة التنمية ملا بعد عام

ــالنمو املســـتمر يف مـــوارد الصـــندوق )  حيثثثيط علمثثثا  - 2 ( 5100يف املائـــة يف عـــام  08بـ
ندوق مـن  ونفقاته، والذي يبدو رنه مؤشر يدل علا األمهية الكبرية للطلب علـا خـدمات الصـ   

 رقل البلدان منوًا وغريها من الشركاء يف التنمية علا حد سواء؛  

من رن املوارد العادية، وإن كانـت قـد شـهدت ايـادة طفيفـة يف عـام        يعرب عن قلقي - 2
بلـدًا   21مليون دوالر املطلوبة الستمرار بـرامج الصـندوق يف    52، ال تزال دون عتبة 5100

مع القلا رنه، نتيجة لذلك، اخنفض عدد البلدان األقـل منـوًا الـيت    من رقل البلدان منوًا؛ ويالحظ 
 ؛  5100 بلدًا يف عام 00إىل  5105بلدًا يف عام  02يدعمها الصندوق من 

ب نه يلزم تويري حد ردىن من املوارد العادية الستمرار والية الصـندوق مـن رجـل     يسّلم - 2
ستثمارات لصاحل رقـل البلـدان منـوًا؛ ويهيـب،     مواصلة االستفادة من املوارد األخرى ومتابعة اال
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علا ضوء  لك، بالـدول األعضـاء القـادرة رن تسـاهم يف املـوارد العاديـة للصـندوق مبـا يكفـل          
مليون دوالر سنويًا من املـوارد العاديـة السـنوية     52املتمثل يف  “الكتلة احلرجة”حتقيقه هدا 

 البلدان منوًا؛  بلدًا علا األقل من رقل  21لضمان تقدمي الدعم لـ 

اجلهــود الــيت يبــذلا الصــندوق لزيــادة تبســي  عملياتــه التجاريــة،  يالحثثظ مثثع التقثثيير - 2
والدخول يف شراكات ومنتجات ابتكارية تكّمل موارده العادية، مبا يف  لك عن طريا حشـد  

 موارد رخرى ركثر مرونة، حسب االقتضاء، ويقًا للظروا احمللية؛  

تقدمي حتليل ملمارسـاته يف جمـال اسـترداد التكـاليف هبـدا حتقيـا       إىل الصندوق  يطلب - 8
 قدر ركرب من الكفاءة والنتائج.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/00 

 تقرير مديرة الربنامج  متطوعو األمم املتحدة:  

 ؛(DP/2014/13بتقرير مديرة الربنامج ) حييط علما  - 0

علـــا برنـــامج متطـــوعي األمـــم املتحـــدة لنجاحـــه يف وضـــع واســـتهالل إطـــاره   يثثث ي - 5
وملا يبذله مـن جهـود    5102-5102تيجي ومصفويته املتكاملة للنتائج واملوارد للفترة سترااال

 لتحسني الفعالية والكفاءة التشغيليتني؛  

 ستناد إىل إطار النتائج اجلديد؛ة باالاعتزام مديرة الربنامج هيكلة التقارير املقبل يالحظ - 0

للمسـامهة املتميـزة الـيت قـدمها متطوعـو األمـم املتحـدة، مبـن يـيهم           يعرب عن التقيير - 2
املتطوعون عرب اإلنترنت الذين حشدهم برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة، إىل الـربامج القطريـة       

 إلمنائية؛  وشركاء األمم املتحدة يف جماالت السالم وحتقيا املنجزات ا

العمل  برنامج متطوعي األمم املتحدة علا صياغة نمهمج استشرايية وابتكارية تمدمج حيث - 2
 اجلنوب؛ التعاون ييما بني بلدان التطوعي يف الربامج واملبادرات، مبا ييها تلك اليت تتضمن

إىل الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة صــياغة شــراكات قويــة مــع          يطلثثب - 2
ي األمم املتحدة للت كد من إدماج العمل التطوعي بشكل روثا يف الربجمـة اإلمنائيـة لـذه    متطوع

 الدول والكيانات؛  

بالعمل اجلاري، الذي يضطلع به متطوعو األمم املتحدة يف إطـار الربنـامج العـاملي     يقر - 2
انيــات للشــباب، ويدعمــه، ويــدعو الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة إىل إتاحــة اإلمك  
 وتويري الياكل األساسية  ات الصلة يف جمال السياسات لصاحل عمل املتطوعني الشباب؛  
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علا برنامج متطوعي األمم املتحدة ملشاركته النشطة والناجحة يف عملية ريـو     ي ي - 8
، ويشجع متطوعي األمم املتحدة علا مواصلة إسهامهم يف تطوير وتنفيذ خطة التنميـة ملـا   51

 ؛  5102 بعد عام

ــامج  5100-5119 بتقريــر صــندوق التربعــات اخلــاص،  يرحثثب - 9 ، الــذي عرضــه برن
متطوعي األمم املتحدة ويوايا علا توسيع واليـة الصـندوق مبـا يتـيح ايـادة املشـاريع الناجحـة        
وتكرارها علا النحو الذي حيدده التقرير، ويناشد الدول األعضاء ايادة التمويل الـذي تقدمـه   

 إىل الصندوق؛  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل مواصلة تزويد برنامج متطوعي األمـم املتحـدة    ييعو - 01
 بكاية رشكال الدعم الربناجمي واإلداري واملايل والقانوين الضرورية لتنفيذ واليته.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/02 

 اإلمنائي(  )برنامج األمم املتحدة 5100التقرير السنوي عن التقييم لعام   

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــيم )   حيثثثثيط علمثثثثا   - 0 ــن التقيــ ــنوي عــ ــالتقرير الســ ــه   (DP/2014/14بــ ــب بطابعــ ويرحــ
 مشوال؛   األكثر

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علا معاجلة النتائج والتوصـيات الـواردة يف التقريـر     حيث - 5
 ي عن التقييم يف الوقت املناسب، و لك هبدا حتسني رداء الربنامج ويعاليته وكفاءته؛  السنو

بالتقييمات املشتركة وحيث برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـا رن يقـدم إىل        يرحب - 0
 اجمللس التنفيذي ردود اإلدارة علا التقييمات املشتركة؛  

رن يكفل النظر يف نتائج التقييم واسـت دامها   إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يطلب - 2
 تيجيات والربامج الرئيسية؛  ستراعلا حنو كامل يف إعداد السياسات واال

الــذي  5102وبرنــامج العمــل لعــام  5102علــا برنــامج العمــل املــنّقح لعــام   يوافثث  - 2
علا رمهيـة احلفـا    اقترحه مكتب التقييم املستقل التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويشدد 

 علا مستوى ملويل مناسب لذا املكتب باعتباره وسيلة للحفا  علا يعاليته واستقالليته؛  

إىل مكتــب التقيــيم املســتقل لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي رن يقــدم برنــامج    يطلثثب - 2
 ورن ينـاقش بشـكل   5102عمل حمسوب التكاليف لينظر ييـه اجمللـس يف دورتـه السـنوية لعـام      
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مـع اجمللـس قبـل انعقـاد      5102-5102غري ر ـي برنـامج العمـل احملسـوب التكـاليف للفتـرة       
 ؛  5102 الدورة العادية الثانية لعام

ــوير       يشثثثجع - 2 ــلة تطـ ــا مواصـ ــائي علـ ــامج اإلمنـ ــابع للربنـ ــتقل التـ ــيم املسـ ــب التقيـ مكتـ
لع هبـا املكتـب يف   حتليل الكفاءة، يف الوقت املناسب لتقييمات نتائج التنمية اليت سيضط منهجية
 ؛  5102 عام

ــائي ولتقيــيم        يتطلثثع - 8 ــيم يف الربنــامج اإلمن ــتقل لسياســة التقي ــراء اســتعراض مس إىل إج
 الربنامج للتقدم الذي رحراه يف النمو بوصفه منظمة للتعلم؛  

ــدرة       ينثثوه - 9 ــة لتحســني ق ــاجلهود املبذول ــة وب ــات الالمركزي ــة التقييم بالتحســن يف نوعي
ي يف جمــال الرصــد والتقيــيم علــا املســتويني القطــري واإلقليمــي، ويطلــب إىل    الربنــامج اإلمنــائ

الربنـــامج اإلمنـــائي اختـــا  التـــدابري املناســـبة لكفالـــة االمتثـــال خلطـــ  التقيـــيم، وحتســـني جـــودة  
 واست دام التقييمات الالمركزية واحلد من معدل ردود اإلدارة املت خرة؛  

ج اإلمنــائي يف إعــداد ردود اإلدارة املتعلقــة  ميــع بالتقــدم الــذي رحــراه الربنــام يسثثّلم - 01
ــب إىل        ــائي، ويطل ــامج اإلمن ــابع للربن ــيم املســتقل الت ــب التقي ــيت رريهــا مكت ــيم ال ــات التقي عملي
الربنامج اإلمنائي شرح مستوى اإلجراءات املنجـزة يف تعليقـات اإلدارة املسـتقبلية علـا التقريـر      

 السنوي عن التقييم.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/02 

 التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان  

تيجية للفتـرة  سـترا التقـدم احملـرا يف تنفيـذ اخلطـة اال     :5100تقرير املدير التنفيذي لعام  )ر( 
5118-5100 

  5100االستعراض اإلحصائي واملايل لعام  )ب( 

  5100تركة يف عام التقرير عن توصيات وحدة التفتيش املش )ج( 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 5100بالوثائا اليت يتكـون منـها تقريـر املـدير التنفيـذي لعـام        حييط علما  مع التقيير - 0
 ؛DP/FPA/2014/5 (Part I, Part I/Add.1 and Part II) وهي:

تيجية لصـندوق األمـم املتحـدة    سـترا بالتقدم احملرا يف تنفيذ رطر نتائج اخلطة اال يرحب - 5
 ؛5100-5118للسكان للفترة 
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، وحتديــدًا اجلوانــب 5100بتوصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة يف عــام   حيثثيط علمثثا  - 0
 اليت تكتسي رمهية خاصة بالنسبة لعمل الصندوق؛  

يت يضـطلع هبـا صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان لتنفيـذ        للجهـود الـ   يعرب عن تقييره - 2
 تيجية للفتـرة سـترا تيجي املـنقح وتوصـيات اسـتعراض منتصـف املـدة لل طـة اال      سـترا التوجيه اال
 ، من خالل خطة العمل؛  5118-5100

ب مهية ايادة املسامهات يف املوارد العادية لصندوق األمم املتحدة للسـكان، الـيت    يسّلم - 2
والقاعدة املتينة لعمليات الصندوق، وكفالة استقرار هذه املسـامهات وإمكانيـة    تشكل األساس

 التنبؤ هبا؛  

مبا لديع التربعات يف روقاهتا املقررة مـن رمهيـة رساسـية يف احلفـا  علـا السـيولة        يسّلم - 2
 وتسهيل استمرار تنفيذ الربامج، يف إطار االحترام الكامل للِملكية الوطنية للتنمية؛  

بــ ن الصــندوق يســهم يف العمليــات  ات الصــلة واألنشــطة   حيثثيط علمثثا مثثع التقثثيير  - 2
 ؛  5102املتعلقة باملناقشات بش ن خطة التنمية ملا بعد عام 

إىل الصــندوق رن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف جلســة إحاطــة غــري ر يــة يف    يطلثثب - 8
ذي سـيت ذه التقريـر السـنوي    اخلطـوط العريضـة للشـكل الـ     5102دورته العاديـة الثانيـة لعـام    

وللمعلومات اليت سيتضمنها، استنادًا إىل اإلطـار املتكامـل للنتـائج واملـوارد ضـمن       5102لعام 
تيجية، مبا يف  لك تلك املستقاة من التـدخالت العامليـة واإلقليميـة، والـيت سـوا      سترااخلطة اال

 تسمح بالتتبع املناسب للنتائج اليت حتققت مقارنة بالنفقات.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/02 

تيجي للتــدخالت العامليــة واإلقليميــة لصــندوق األمــم املتحــدة للســكان   ســترااإلطــار اال  
  5102-5102للفترة 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــار اال يرحثثثب - 0 ــتراباإلطـ ــندوق    سـ ــة لصـ ــة واإلقليميـ ــدخالت العامليـ ــرح للتـ تيجي املقتـ
، مبــــا يف  لــــك إطــــار النتــــائج واملــــوارد  5102-5102املتحــــدة للســــكان للفتــــرة  األمــــم

ــدخالت ــوثيقتني     للتـــ ــبني يف الـــ ــو املـــ ــا النحـــ ــندوق، علـــ ــة للصـــ  DP/FPA/2014/8اإلقليميـــ
 ؛DP/FPA/2014/8/Add.1 و

ــا - 5 ــا  يوايــ ــار االعلــ ــترااإلطــ ــندوق    ســ ــة للصــ ــة واإلقليميــ ــدخالت العامليــ تيجي للتــ
؛ ويقـــر إطـــار النتـــائج واملـــوارد DP/FPA/2014/8 ، الـــوارد يف الوثيقـــة5102-5102 للفتـــرة
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 قــــة، الــــوارد يف الوثي5102-5102 للتــــدخالت العامليــــة واإلقليميــــة للصــــندوق للفتــــرة    
DP/FPA/2014/8/Add.1؛ 

ــة يف عــام     يؤيثثي - 0 ــة والعاملي ــيم مســتقل للتــدخالت اإلقليمي ــراح الصــندوق إجــراء تقي  اقت
، بتكليف من مكتب التقييم املستقل التابع للصندوق؛ ويشجع الصـندوق علـا تنسـيا    5102

نفيـذ شـعبة خـدمات الرقابـة لتوصـيات مراجعـة حسـابات الربنـامج العـاملي          التقييم مـع متابعـة ت  
واإلقليمي، حرصـًا علـا حتقيـا التكامـل؛ ويطلـب رن يكفـل الصـندوق متابعـة مالئمـة للنتـائج           

  ات الصلة يف الوقت املناسب، عند الضرورة وحسب االقتضاء؛  

لعامليـة واإلقليميـة كجـزء    إىل الصندوق رن يقدم تقريرًا سـنويًا عـن التـدخالت ا    يطلب - 2
من التقرير السـنوي للمـدير التنفيـذي، يلّ ـص إسـهامات نتـائج التـدخالت العامليـة واإلقليميـة          

 ؛  5102-5102 تيجية للفترةستراومواردها يف اإلجنااات اليت حتققت يف إطار اخلطة اال

ــدير التنفيـــذي يتضـــ   يثثثيعو - 2 ــنوي للمـ ــر السـ ــندوق إىل إدراج مريـــا يف التقريـ من الصـ
معلومات عن تنفيـذ التـدخالت العامليـة واإلقليميـة، علـا املسـتوى اإلمجـايل، ويل ـص النتـائج          
 اليت حتققت، ويرصد األنشطة، مبا يف  لك استعراض رداء الربنامج، يضال عن رنشطة الرقابة؛  

الصــندوق علــا تنفيــذ التــدخالت علــا املســتوى القوطــري بتنســيا وثيــا مــع    يشثثجع - 2
 راعاة الظروا اإلقليمية والظروا اخلاصة بكل بلد.  احلكومات، مع م

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/02 

  ()صندوق األمم املتحدة للسكان 5100التقرير السنوي عن التقييم لعام   

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــالتقرير ا حيثثثثثيط علمثثثثثا  مثثثثثع التقثثثثثيير   - 0 ــام   بـــ ــيم، لعـــ ــن التقيـــ ــنوي عـــ  5100لســـ
(DP/FPA/2014/7)؛ 

 عن دعمه املتواصل لتعزيز وظيفة التقييم بالصندوق؛   يعرب - 5

إىل مكتــب التقيــيم يف صــندوق األمــم املتحــدة للســكان رن يــدرج يف التقريــر    يطلثثب - 0
بشـ ن تنفيـذ سياسـة التقيـيم وخطـة التقيـيم املدرجـة يف امليزانيـة         السنوي عن التقيـيم معلومـات   

 ؛  5102-5102 لفترة السنتني

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/8/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/7


 DP/2015/2 
 

26/51 14-61129 

 

إىل الصـــندوق رن يبلـــل عـــن التقـــدم احملـــرا يف معاجلـــة القضـــايا والتحـــديات   يطلثثثب - 2
األساسية يف جمال التقييم يف التقرير السنوي عـن التقيـيم، ورن يكفـل رن تتضـمن ردود اإلدارة     

 مقترحات برجراءات ملموسة للتصدي لذه التحديات؛  

ضــمن التقريــر الســنوي   إىل الصــندوق رن يقــدم تقريــرًا إىل اجمللــس التنفيــذي،  يطلثثب - 2
 للمدير التنفيذي، عن متابعة ردود اإلدارة علا التقييمات املؤسسية والربناجمية؛  

الصندوق علا كفالـة رن تعـاا ردود اإلدارة نتـائج التقيـيم وتوصـياته يف الوقـت        حيث - 2
 املناسب، و لك هبدا حتسني رداء الربنامج ويعاليته وكفاءته؛  

ــا    رن مهــام الرصــ  يؤكثثي - 2 ــًا، ويشــجع الصــندوق عل ــرتب  ارتباطــًا جوهري ــيم ت د والتقي
مواصلة تعزيز بناء القدرات والت هيل املهين ملهام الرصد والتقييم يف الصندوق، وال سـيما علـا   

 الصعيدين اإلقليمي والقوطري؛  

بالتقييمات املشتركة، ويشـجع الصـندوق علـا رن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي        يرحب - 8
 رة علا التقييمات املشتركة.  ردود اإلدا

 5102يران/يونيو حز 52

  5102/08 

 استكمال السياسة الرقابية لصندوق األمم املتحدة للسكان  

 املضي قدمًا يف استكمال السياسة الرقابية لصندوق األمم املتحدة للسكان  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ال السياســة الرقابيــة لصــندوق بــالتقرير عــن ســبل املضــي قــدمًا يف اســتكم حيثثيط علمثثا  - 0
 ؛(DP/FPA/2014/CRP.2األمم املتحدة للسكان )

دمـج مجيـع    ‘0’ إىل الصندوق استعراض واستكمال سياسته الرقابية من رجـل:  يطلب - 5
منـذ املوايقـة علـا هـذه السياسـة يف      القرارات  ات الصلة بالرقابة اليت اختذها اجمللـس التنفيـذي   

اإلشارة إىل التغيريات يف هيكل وردوار ومسـؤوليات الوحـدات التنظيميـة     ‘5’ ؛ و5118 عام
 املشاركة يف مهام الرقابة، يضال عن التحسن يف اللغة واملعرية واملمارسات يف جمال الرقابة؛  

دومــا علــا التقــدم   إىل املــدير التنفيــذي للصــندوق إطــالا اجمللــس      يطلثثب كثثذلك  - 0
ويرحــب بــاعتزام الصــندوق عقــد مشــاورات غــري ر يــة مــع اجمللــس التنفيــذي بشــ ن      احملــرا؛

 استكمال السياسة؛  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.2
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إىل عرض سياسة الرقابة املنقحة علا اجمللس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة األوىل     يتطلع - 2
 لكي ينظر ييها ويوايا عليها.   5102لعام 

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/09 

 النظام املايل والقواعد املالية املنّقحان لصندوق األمم املتحدة للسكان  

 النظام املايل والقواعد املالية املنّقحان لصندوق األمم املتحدة للسكان )ر( 

تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن تنقــيح النظــام املــايل والقواعــد  )ب( 
 مم املتحدة للسكاناملالية لصندوق األ

 ،إن اجمللس التنفيذي 

بـــالتقرير املتعلـــا بالنظـــام املـــايل والقواعـــد املاليـــة املـــنقحني لصـــندوق األمـــم  يرحثثثب - 0
   ؛للسكان املتحدة

التوصــيات الــواردة يف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن    يؤيثثي - 5
 لصندوق؛  تنقيح النظام املايل والقواعد املالية ل

 املايل رهنًا باألحكام التالية: علا تعديل النظام يواف  - 0
يف  “الدول غري األعضاء اليت تشارك يف اجلمعية العامة بصفة مراقـب ”إدراج  ‘0’ 

)ي(، حبيث يصبح نص اجلملـة األوىل مـن هـذا     0-5اجلملة األوىل من البند 
األمـم املتحـدة، رو   تعـين حكومـة دولـة عضـو يف      ‘احلكومة”’البند كما يلي: 

دولة غري عضـو تشـارك يف اجلمعيـة العامـة بصـفة مراقـب، رو دولـة عضـو يف         
 ؛“كالة الدولية للطاقة الذريةوكالة مت صصة، رو يف الو

 2-00مـن اجلملـة األوىل مـن البنـد      “ويف حـاالت اسـتثنائية  ”حذا عبـارة   ‘5’ 
دمــة وغــري بعــد انتــهاء اخل “ألغــراض التــ مني الصــحي”وتعويضــها مبــا يلــي: 

ــوظفني        ــة باســتحقاقات امل ــدى األطــول املتعلق ــا امل ــات عل ــن االلتزام ــك م  ل
، “مـارس ”يتعلا باإلجااة السنوية والعودة إىل الوطن وكذلك صندوق  ييما

حبيث يصبح نص اجلملة األوىل من هذا البند كما يلي: روا لألمني العـام رن  
الالامــة يــورًا يف صــكوك يــودا، بالتشــاور مــع املــدير التنفيــذي، النقــود غــري 

سائلة حمددة األجل ويف صكوك اسـتثمارية رخـرى ألغـراض التـ مني الصـحي      
بعــد انتــهاء اخلدمــة وغــري  لــك مــن االلتزامــات علــا املــدى األطــول املتعلقــة   
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باســتحقاقات املــوظفني ييمــا يتعلــا باإلجــااة الســنوية والعــودة إىل الــوطن        
صـــندوق وسياســـاته ، مـــع مراعـــاة رهـــداا ال“مـــارس”وكـــذلك صـــندوق 
 ؛“ملياته، مبا يف  لك السيولةواملتطلبات اخلاصة لع

، حبيـث يصـبح نـص    5-02مـن البنـد    “مثل االستدامة البيئيـة ”حذا عبارة  ‘0’ 
)ر( ريضل قيمة مقابل النقود مـع  ”الفقرة الفرعية )ر( من هذا البند كما يلي: 

وائـد الـيت تعـود    لفمراعاة مجيع العوامل  ات الصـلة، مبـا يف  لـك التكـاليف وا    
 ؛“علا الصندوق

 قيد االستعراض؛ 2-000لا القاعدة يقر بالتزام الصندوق باإلبقاء ع ‘2’ 

حيي  علمًا ب ن الصندوق قد تناول متطلبات اإلبـالغ عـن املصـرويات النثريـة      ‘2’ 
علا مسـتوى السياسـات، علـا النحـو الـذي روصـت بـه اللجنـة االستشـارية          

 )ج(؛   2-002ة ييما يتعلا بالقاعدة لشؤون اإلدارة وامليزاني

بــالتغيريات يف القواعــد املاليــة وبــ ن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة املنقحــة  حيثثيط علمثثا  - 2
 .5102يوليه /ملوا 0ستدخل حيز النفا  اعتبارًا من 

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/51 

 دمات املشاريعالتقرير السنوي للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة خل  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 بتعيني املدير التنفيذي اجلديد؛   يرحب - 0

باملسامهات الكبرية اليت قـدمها مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع،        حييط علما  - 5
ــائج         ــا النت ــة يف الصــعوبة، مــن رجــل حتقي ــان يف ظــل ظــروا غاي ــب األحي ــيت ملــت يف غال وال

 ؛  5100 وشركائها يف عام التشغيلية لألمم املتحدة

بالتحول الشامل الذي شهده مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع خـالل      يرحب - 0
 ؛  5100-5101 تيجيةسترامدة اخلطة اال

 تيجيةســــتراباملنــــهاج الراســــض الــــذي وضــــع لغــــرض تنفيــــذ اخلطــــة اال       يرحثثثثب - 2
 كز علا التنمية املستدامة؛  ر، والذي ي5102-5102

 يادة املستمرة يف األعمال اليت ينفذها املكتب؛  بالز يرحب - 2
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 يف املائة؛   90بارتفاا نسبة تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات إىل  يرحب - 2

 اجلهود املتواصلة اليت يبذلا املكتب لزيادة نسبة املوظفات؛   يقير - 2

ألساسـية  بالدور القيادي الذي يقوم به املكتب يف جمـال املشـتريات والياكـل ا    يرحب - 8
 وإدارة املشاريع.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/50 

تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسـكان، ومكتـب األمـم      
 5100ة للحسابات والتحقيقات لعام املتحدة خلدمات املشاريع عن املراجعة الداخلي

  ن املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بش )ر( 

تقرير مدير شعبة خدمات الرقابة، عن رنشطة املراجعة الداخلية للحسابات يف صـندوق   )ب( 
  5100األمم املتحدة للسكان عام 

التقرير عن نشاط لفريا املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات التابع ملكتـب األمـم    )ج( 
  5100شاريع عن عام املتحدة خلدمات امل

 ،إن اجمللس التنفيذي 

فيما يتعل  بربلامج األمم املتحية اإلمنثائي وصثنيوق األمثم املتحثية للسثكان ومكتثب        
 :األمم املتحية خليمات املشاريع

بالتقدم الذي رحراه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة         يرحب - 0
دمات املشـاريع يف معاجلــة قضـايا اإلدارة املتصــلة مبراجعــة   للسـكان ومكتــب األمـم املتحــدة خلــ  

 ؛  5100 احلسابات يف عام

باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصـيات املتعلقـة مبراجعـة حلسـابات الـيت         ينوه مع التقيير - 5
 يبت ييها من تقارير سابقة؛  

وإدارة الشـؤون   عدد التوصيات املتكررة يف جماالت إدارة املشاريع، يالحظ مع القل  - 0
املاليــة، والرصــد، واملشــتريات، ويطلــب إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم     
املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع تكثيــف جهودهــا لكــي تنفــذ يف   
حينه، وعلا رمت وركمل وجه، وبصورة مطردة مجيع التوصيات الـيت   يبـت ييهـا والتوصـيات     
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ديــدة املتعلقــة مبراجعــة احلســابات، مبــا يف  لــك عــن طريــا تعزيــز القــدرات علــا مســتوى    اجل
 املكاتب اإلقليمية والقوطرية؛  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكتـب األمـم        حيث - 2
وكفالـة   املتحدة خلدمات املشاريع علا مواصلة تعزيـز مهـام مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات،     

تزويد هذه املكاتب مبا يكفي من املوارد لالضطالا بوالياهتا علا حنو يعـال، مبـا يف  لـك مـن     
 خالل حتليل تغطية وموارد مراجعة احلسابات يف التقارير السنوية املقبلة؛  

وضع ضواب  رقابية يعالة يف املكاتب اإلقليمية والقطرية واختـا  تـدابري    يؤكي ضرورة - 2
 ثال للسياسات واإلجراءات املتعلقة بتفويض السلطة وإدارة امل اطر؛  لضمان االمت

بالتقدم احملرا يف تنقيح النهج املنسا للتحويالت النقدية ويشجع إدارة برنـامج   يرحب - 2
 األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان علا ضمان التنفيذ والرقابة الفعالني؛  

ومات املتعلقة باخلسائر املالية اليت حـددهتا التحقيقـات ويطلـب إىل    بردراج املعل يرحب - 2
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان إدراج املزيـد مـن املعلومـات يف    

 التقارير املقبلة عن طريقة استرداد املبالل وقيمتها؛  

 :فيما يتعل  بربلامج األمم املتحية اإلمنائي 

 (DP/2014/16بــالتقرير عــن املراجعــة الداخليــة للحســابات والتحقيقــات ) لمثثا حيثثيط ع - 8
 ومريقاته ورد اإلدارة؛  

عن دعمه املتواصل لتعزيز مهام املراجعـة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات يف      يعرب - 9
إدارة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـا ضـمان مـلء      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويشجع 
 وظائف احملققني الثابتة دون إبطاء؛  

 ؛  5100 بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات لعام حييط علما  - 01

اجلهود املبذولة لزيادة مد مكتب مراجعة احلسـابات والتحقيقـات    يالحظ مع التقيير - 00
إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علا إعطاء األولوية للبت يف القضـايا الـيت    باملوارد ويشجع
 مت ترحيلها؛  

إىل إدارة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقــدمي معلومــات عــن طريقــة تشــغيل   يطلثثب - 05
سـب   ليات املساءلة والرقابة يف اليكل اجلديد للربنامج اإلمنائي، مبـا يكفـل بلـوغ املسـتوى املنا    

 من الرقابة الداخلية الفعالة؛  

تيجية ويشـجع  سـترا ب ن اإلدارة الفعالة للم اطر رمـر ضـروري لتنفيـذ اخلطـة اال     يسلم - 00
 اإلدارة علا تكثيف اجلهود لتعميم إدارة امل اطر يف مجيع العمليات؛  

http://undocs.org/ar/DP/2014/16
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 :فيما يتعل  بصنيوق األمم املتحية للسكان 

ات الرقابة بش ن املراجعة الداخلية ورنشـطة الرقابـة   بتقرير مدير شمعبة خدم حييط علما  - 02
 ومريقاته ورد اإلدارة؛ ،(DP/FPA/2014/6) 5100يف صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام 

 وق؛  عن دعمه املتواصل لتعزيز مهام مراجعة احلسابات والتحقيقات يف الصند يعرب - 02

ــا يف رنشــطة     يثثتف م ويثثيعم  - 02 مشــاركة مكتــب خــدمات مراجعــة احلســابات والتحقي
 الرقابة املشتركة؛  

بالتقرير السنوي للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات ورد اإلدارة يف هـذا   حييط علما  - 02
 ؛ DP/FPA/2014/6 (Add.1الصدد الواردة يف الوثيقة )

الصندوق علـا وضـع وتنفيـذ سياسـات يعالـة إلدارة امل ـاطر لضـمان التنفيـذ          يشجع - 08
 تيجية؛  ستراالفعال لل طة اال

 :يف ما يتعل  مبكتب األمم املتحية خليمات املشاريع 

ت عن عـام  بالتقرير السنوي لفريا املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقا حييط علما  - 09
5100 (DP/OPS/2014/3)؛ 

التقدم احملرا يف تنفيـذ توصـيات مراجعـة احلسـابات الـيت اتم ـذت        يالحظ مع التقيير - 51
 شهرًا؛   08منذ ما يزيد عن 

عة احلسـابات لعـام   تيجية ومراجسترابالتقرير السنوي للجنة االستشارية لال حييط علما  - 50
 (.5118/02مقرر اجمللس التنفيذي  )مبا يتفا مع 5100

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/55 

تقــارير مكاتــب األخالقيــات التابعــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم      
 املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــائي،       حثثثبير - 0 ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة لربنـ ــات التابعـ ــب األخالقيـ ــارير مكاتـ بتقـ
 DP/2014/17األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع ) وصــندوق

 ؛(DP/OPS/2014/4 و DP/FPA/2014/4 و

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/6(Add.1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/3
http://undocs.org/ar/DP/2014/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/4
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/4
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علا قيادة إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان      ي ي - 5
ومكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع لـــدعمها املســـتمر لعمـــل مكاتـــب األخالقيـــات  

ارة علـا مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل ختصـيص مـوارد كاييـة ملهمـة         هبـا، وحيـث اإلد   والتزامها
 إعمال األخالقيات؛  

اإلســهامات الامــة الــيت قدمتــها مكاتــب األخالقيــات مــن رجــل   يالحثثظ مثثع التقثثيير - 0
ــز ــز         تعزي ــا مواصــلة تعزي ــب عل ــة واملســاءلة، وحيــث املكات ــات والااه ــا األخالقي ــة قوامه ثقاي
 الثقاية؛   تلك

 مكتــب األخالقيــات، إن   تكــن قــد يعلــت  لــك بعــد، رن تمحّســن  ايــة إىل يطلثثب - 2
املبلغني عن امل الفات عن طريا وضع وتنفيـذ سياسـة يعالـة بشـ ن احلمايـة مـن االنتقـام حتـدد         

 مدة للتقادم املسق  حدها األدىن ستة رشهر لثبالغ عن االنتقام؛  

راجمهــا للتــدريب يف جمــال مكاتــب األخالقيــات علــا مواصــلة توســيع نطــاق ب  يشثثجع - 2
األخالقيات بغية: )ر( تضمني تفاصيل حمددة بش ن  اية املبلغني عـن امل الفـات؛ )ب( كفالـة    
حصول املوظفني مـن مجيـع املسـتويات علـا التـدريب، مبـا يف  لـك اإلدارة وموظفـو املكاتـب          

ا لكفالــة رن تظــل )ج( مجــع التعليقــات علــا بــرامج التــدريب واالســتعانة هبــ امليدانيــة النائيــة؛ و
 رنشطة التدريب يعالة ومالئمة ورن ملثل استثمارًا جيدًا للموارد؛  

مكاتب األخالقيات علا مواصـلة جهودهـا لتحقيـا االتسـاق مـع سـائر        يشجع أيضا  - 2
ــا        ــات ومعايريه ــا بسياســات األخالقي ــا يتعل ــم املتحــدة ييم ــات يف األم ــا األخالقي رعضــاء يري

 واارساهتا يف كل وكالة.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/50 

 5102فيذي يف دورته السنوية لعام عرض عام للمقررات اليت اختذها اجمللس التن  

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 مبا يلي:   5102إىل رنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشري 

 0 البند  

 املسائل التنظيمية  

 ؛(DP/2014/L.2) 5102ية لعام اعتمد جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنو 

 ؛(DP/2014/9) 5102اعتمد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  

http://undocs.org/ar/DP/2014/L.2
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 ؛  5102 رقر خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 

 :5102ول الزمين التايل للدورة املتبقية للمجلس التنفيذي يف عام وايا علا اجلد 

 .5102ريلول/سبتمرب  2إىل  5: من 5102الدورة العادية الثانية لعام   
 

 اجلزء املتعلا بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 5البند   

 السنوي ملديرة الربنامج اإلمنائيالتقرير   

األداء والنتـــائج  تقريـــر الســـنوي ملـــديرة الربنـــامج: بشـــ ن ال 5102/01اختـــذ املقـــرر  
 ؛  5100 لعام

رحاط علمًا بتقرير برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن التوصـيات الـيت قدمتـها وحـدة          
 ؛(DP/2014/11/Add.1) 5100التفتيش املشتركة يف عام 

 .(DP/2014/11/Add.2يا اإلحصائي )رحاط علمًا باملر

  0البند   

  5102-5102تيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة سترااخلطة اال  

ــرر   ــذ املقـــ ــرة   5102/00اختـــ ــوارد للفتـــ ــائج واملـــ ــل للنتـــ ــار املتكامـــ ــ ن اإلطـــ  بشـــ
5102-5102. 

  2البند   

 تقرير التنمية البشرية   

رحــاط علمــًا بــالتقرير الشــفوي املتعلــا باملشــاورات الــيت جــرت بشــ ن تقريــر التنميــة     
 .22/522قًا لقرار اجلمعية العامة ، و لك وي5102البشرية لعام 

 2البند   

 ة للمشاريع اإلنتاجية صندوق تنمية ررس املال األمم املتحد  

 بش ن التقرير عن النتائج الـيت حققهـا صـندوق األمـم املتحـدة      5102/05اختذ املقرر  
 .5100للمشاريع اإلنتاجية يف عام 

http://undocs.org/ar/DP/2014/11/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2014/11/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/57/264
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  2البند   

 متطوعو األمم املتحدة   

 عن برنامج متطوعي األمم املتحدة.بش ن تقرير مديرة الربنامج  5102/00اختذ املقرر  

 2بند ال  

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(التقييم   

 .5100رير السنوي عن التقييم لعام بش ن التق 5102/02اختذ املقرر  

  8البند   

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(   

ر، ولبنـان،  رحاط علمًا بالتمديد األول للـربامج القطريـة لألرجنـتني، وروغنـدا، واجلزائـ      
ــارا مــن     ــرة ســنة واحــدة اعتب ــا لفت ــاين  0وليبي ــاير إىل /كــانون الث ديســمرب /كــانون األول 00ين

5102 (DP/2014/15)؛ 

كـانون   0وايا علـا التمديـد لفتـرة سـنتني للربنـامج القطـري لبوتسـوانا، اعتبـارًا مـن           
 ؛  5102ديسمرب /كانون األول 00ىل إ 5102يناير /الثاين

 وايا، بصفة استثنائية، علا وثيقة الربنامج القطري لكينيا؛ 

 رحاط علمًا بوثائا مشاريع الربامج القطرية التالية والتعليقات املبداة عليها:   

 ريريقيا  

 .(DP/DCP/AGO/3وثيقة مشروا الربنامج القطري ألنغوال ) 

 .(DP/DCP/COM/2وثيقة مشروا الربنامج القطري جلزر القمر ) 
 الدول العربية  

 .(DP/DCP/KWT/2وثيقة مشروا الربنامج القطري لدولة الكويت )
 .(DP/DCP/TUN/2ثيقة مشروا الربنامج القطري لتونس )و

 رمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 .(DP/DCP/VEN/2وثيقة مشروا الربنامج القطري جلمهورية ياويال البوليفارية )

http://undocs.org/ar/DP/2014/15
http://undocs.org/ar/DP/DCP/AGO/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/COM/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/KWT/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TUN/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/VEN/2
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 اجلزء املتعلا بصندوق األمم املتحدة للسكان  

  9البند   

 التقييم )صندوق األمم املتحدة للسكان(   

التقــدم احملــرا يف  :5100بشــ ن تقريــر املــدير التنفيــذي لعــام  5102/02اختــذ املقــرر  
 ؛  5100-5118 تيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترةستراتنفيذ اخلطة اال

 (;DP/FPA/2014/5 Part I ،Add.1) 5100ط علمًا باالستعراض اإلحصائي واملايل، رحا 

 5100رحــاط علمــًا بــالتقرير املتعلــا بتوصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة يف عــام          
(DP/FPA/2014/5 Part II .) 

  01البند   

 التقييم )صندوق األمم املتحدة للسكان(    

ــرر    ــار اال  5102/02اختــذ املق ــة   ســترابشــ ن اإلط ــة واإلقليمي ــدخالت العاملي تيجي للت
 .5102-5102املتحدة للسكان للفترة لصندوق األمم 

  00البند   

 التقييم )صندوق األمم املتحدة للسكان(   

 بش ن التقرير السنوي عن التقييم.   5102/02قرر اختذ امل 

  05البند   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة )صندوق األمم املتحدة للسكان(  

 استكمال السياسة الرقابية لصندوق األمم املتحدة للسكان  )ر( 

ة بشـــ ن ســـبل املضـــي قـــدمًا يف اســـتكمال السياســـة الرقابيـــ 5102/08اختـــذ املقـــرر  
 لصندوق األمم املتحدة للسكان.  

 النظام املايل والقواعد املالية املنّقحان لصندوق األمم املتحدة للسكان  )ب( 

بش ن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة املـنّقحني لصـندوق األمـم         5102/09اختذ املقرر  
 املتحدة للسكان.  

امليزانية عن تنقـيح النظـام املـايل    رحاط علمًا بتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة و 
 .(DP/FPA/2014/13والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان )

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/5PartI
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/13
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  00البند   

 الربامج القطرية واملسائل  ات الصلة )صندوق األمم املتحدة للسكان(   

 رة سنة واحدة لربنامج غينيا بيساو؛وايا علا التمديد الثاين لفت 

 وايا علا التمديد لفترة سنتني لربنامج بوروندي؛ 

 وايا، بصفة استثنائية، علا وثيقة الربنامج القطري لكينيا؛ 

رحاط علما ب ول ملديدات ملدة سـنة واحـدة لـربامج كـل مـن روغنـدا واجلزائـر ولبنـان          
(DP/FPA/2014/10؛ DP/FPA/2014/11)؛ 

 رحاط علمًا بوثائا مشاريع الربامج القطرية التالية والتعليقات املبداة عليها:   

 شرق ريريقيا واجلنوب األيريقي  

 .(DP/FPA/DCP/ANG/7وثيقة مشروا الربنامج القطري ألنغوال ) 

 .(DP/FPA/DCP/COM/6وثيقة مشروا الربنامج القطري جلزر القمر ) 

 غرب ووس  ريريقيا  

 .(DP/FPA/DCP/SLE/8وثيقة مشروا الربنامج القطري لسرياليون ) 

 الدول العربية  

 .(DP/FPA/DCP/TUN/9وثيقة مشروا الربنامج القطري لتونس ) 

  سيا واحملي  الاد   

 .(DP/FPA/DCP/AFG/4وثيقة مشروا الربنامج القطري أليغانستان ) 

 .(DP/FPA/DCP/TLS/3وثيقة مشروا الربنامج القطري لتيمور الشرقية ) 

 رمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 .(DP/FPA/DCP/VEN/3ة ياويال البوليفارية )وثيقة مشروا الربنامج القطري جلمهوري 

 اجلزء املتعلا مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

  02البند   

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

كتـب األمـم املتحـدة    بش ن التقرير السنوي للمدير التنفيـذي مل  5102/51اختذ املقرر  
 خلدمات املشاريع.  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/10
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/11
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/ANG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/COM/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/SLE/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TUN/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/AFG/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/TLS/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/DCP/VEN/3
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 اجلزء املشترك  

  ’02 البند  

 مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان  

بش ن )ر( تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن املراجعـة         5102/50اختذ املقرر  
ملراجعـة  الداخلية للحسابات والتحقيقات؛ )ب( تقريـر املـدير، شـعبة خـدمات الرقابـة، بشـ ن ا      
ــام      ــم املتحــدة للســكان يف ع ــة يف صــندوق األم ــة للحســابات ورنشــطة الرقاب ؛ 5100 الداخلي

)ج( التقريــر عــن النشــاط لفريــا املراجعــة الداخليــة للحســابات والتحقيقــات ملكتــب األمــم    و
 .5100املتحدة خلدمات املشاريع عن عام 

  02البند   

ألمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم  تقــارير مكاتــب األخالقيــات التابعــة لربنــامج ا   
 املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

ــرر    ــم      5102/55اختــذ املق ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي ــارير مكات بشــ ن تق
 املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة السكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.  

  02البند   

 مسائل رخرى   

 عقد جلسات اإلحاطة واملشاورات التالية:   

 برلامج األمم املتحية اإلمنائي  

مشاورات غري ر ية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بشـ ن مسـائل ملويـل االسـتعراض        
 الشامل الذي رري كل رربع سنوات.  

 5102حزيران/يونيو  52

  5102/52 

األمم املتحدة اإلمنائي وتنفيذ االستعراض الشامل الذي رري االلتزامات بتمويل برنامج   
 كل رربع سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من رجل التنمية 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
( Add.1 و DP/2014/20) 5100باالستعراض السنوي للحالة املاليـة لعـام    حييط علما - 0

ــائي          ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة لربن ــوارد العادي ــل امل ــات بتموي ــة االلتزام ــا حبال ــالتقرير املتعل وب
 ؛(DP/2014/21وما بعده ) 5102والصناديا والربامج املرتبطة به يف عام 

http://undocs.org/ar/DP/2014/20
http://undocs.org/ar/DP/2014/21
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وكفاءهتــا، مبــا يف  لــك عــن طريــا إىل اليونيســيف رن تواصــل حتســني يعاليتــها  يطلثب  - 5
احلد من تكاليف اإلدارة، ومواصلة تعزيز شفاييتها ومساءلتها يف إطار اجلهد الرامي إىل تعزيـز  

 النتائج اإلمنائية وايادة املسامهات املقدمة من الدول األعضاء؛  

احلرجـة  بالعملية التشاورية مـع الـدول األعضـاء بشـ ن املقاربـات املمكنـة للكتلـة         ينوِّه - 0
ختصيصـا  /يضال عن املوارد األخرى اليت ميكن التنبـؤ هبـا بقـدر ركـرب واألقـل تقييـدا       ،من املوارد

، مبــا يتماشــا وقــرار اجلمعيــة 5102-5102 تيجية للفتــرةســتراواملواءمــة مــع نتــائج اخلطــة اال
املتعلــا باالســتعراض الشــامل    5105ديســمرب /األولكــانون   50املــؤرخ  22/552العامــة 

 للسياسات الذي رري كل رربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من رجل التنمية؛  

ــاد  املشــتركة املتعلقــة مبفهــوم الكتلــة احلرجــة مــن املــوارد واملــوارد      حيثثيط علمثثا - 2 باملب
الربامج، ويشري كذلك إىل ورقـة  األساسية علا النحو الذي وضعته األمم املتحدة والصناديا و

 ب/رغســطس  51املعلومــات األساســية الــيت رعــدها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، املؤرخــة 
، كـالتزام بالقضـاء علـا    “الكتلة احلرجـة مـن رجـل النجـاح يف حتقيـا التنميـة      ”، بش ن 5102

 ألمم املتحدة اإلمنائي؛برنامج ا الفقر وضمان الطابع الطوعي والعاملي واملتعدد األطراا لربامج

بالعمل الـذي اضـطلع بـه الربنـامج اإلمنـائي حـم اآلن مـن رجـل وضـع منـهاج            يرحب - 2
ــف باجلهــات         ــادة التعري ــك اي ــا يف  ل ــوارد، مب ــائج وامل ــب النت ــا لتعقت ــور إلكتروني ــاح للجمه مت

 املسامهة يف التمويل األساسي؛  

الــربامج بزيــادة االعتمــاد علــا بيانــات بــاعتزام الربنــامج اإلمنــائي حتســني إدارة  يرحثثب - 2
وردلة ريضل، واالستثمار يف تصميم حمكم، و التعلم املستمر والتسويات القائمـة علـا الرصـد،    
والتقييمات املستقلة، وكذلك إدارة امل اطر بصورة يعليـة، بوصـفها حـوايز للزيـادة يف املـوارد      

مهات غــري األساســية األقــل تقييــدا،  األساســية والــيت ميكــن التنبــؤ هبــا علــا حنــو ريضــل، واملســا  
ــرا،        ــدم احملـ ــن التقـ ــس عـ ــل اجمللـ ــائي رن يبلـ ــامج اإلمنـ ــب إىل الربنـ ــر   ويطلـ ــالل التقريـ ــن خـ مـ

 للمديرة؛ السنوي

مـــا للمـــوارد العاديـــة مـــن رمهيـــة، يهـــي تشـــكل القاعـــدة الصـــلبة للمنظمـــة    يالحثثثظ - 2
يجيًا ومسـتجيبًا ورن يعـزا   تاسـترا الربنامج اإلمنائي من الت طي  املسـبا ومـن رن يكـون     وملكن

املساءلة والشفايية والرقابة واالتساق والتنسـيا املسـبا علـا مسـتوى األمـم املتحـدة ورن يـوير        
خدمات متمايزة وميكن للتنبؤ هبا جلميع الربامج القطرية، وعلا األخص لصاحل البلـدان األشـد   

 يقرًا وضعفًا؛  

مهات يف املـوارد األخـرى وإمكانيـة التنبـؤ     احلاجة املاسة إىل حتسني نوعية املسا يالحظ - 8
 تيجية،  لك رهنا تشكل تكملة هامة لقاعدة املوارد العادية؛  ستراهبا واتساقها مع اخلطة اال

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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ب ن تقاسم احلكومات للتكاليف يشكل  لية ملويل خمصص الغرض تعزا امللكيـة   يسلم - 9
شـدد يف هـذا الصـدد، علـا احلاجـة      الوطنية يضال عن رهنا تسهم يف إجنـاا الـربامج القطريـة، وي   

ــد النظــر يف اعتمــاد      ــار عن إىل رخــذ الســمات اخلاصــة بتقاســم احلكومــات للتكــاليف يف االعتب
امل صــص غــري األساســي، مــع احلــرص علــا مواءمــة هــذه  / ليــات حلفــز التمويــل األقــل تقييــدا

 تيجية؛  سترااملوارد مع اخلطة اال

يـة للمـوارد العاديـة وغريهـا مـن املـوارد الـيت        الدول األعضاء علا إعطاء األولو يشجع - 01
تتســم مبزيــد مــن املرونــة وإمكانيــة التنبــؤ هبــا وب هنــا رقــل ختصيصــًا ومتوائمــة مــع نتــائج اخلطــة     

 ؛  5102-5102تيجية للفترة سترااال

الدول األعضاء علا رن تلتزم يف وقت مبكر قـدر اإلمكـان بتقـدمي مسـامهات يف      حيث - 00
وما بعده، من خالل تقدمي تعهدات متعـددة السـنوات مـا     5102نامج لعام املوارد العادية للرب

 رمكن  لك؛  

ــود        يشثثري - 05 ــديوعات حتاشــيًا لقي ــت امل ــل وحمســن توقي ــؤ بالتموي ــة التنب ــة إمكاني إىل رمهي
 السيولة علا املوارد العادية؛  

استكشــاا مــن الربنــامج اإلمنــائي رن يواصــل، بالتعــاون مــع اجمللــس التنفيــذي،    يطلثثب - 00
احلوايز واآلليات ونوايذ التمويل من رجل توسيع قاعدة اجلهات املاحنة، وتشجيع اجلهات املاحنـة  

ختصيصـا،  /علا ايادة مسامهاهتا األساسية، وعلا التحول إىل تقدمي ملويل غري رساسي رقل تقييـدا 
تيجية لتعبئـة  ترااسـ ويطلب، يف هذا الصدد، من الربنامج اإلمنائي رن يعرض علا اجمللس التنفيذي 

 ؛  5102 املوارد حتقيقا لذه الغاية لينظر ييها خالل دورته العادية األوىل يف عام

، ويشــجع، يف هــذا الصــدد، الربنــامج اإلمنــائي، يف ســياق 5100/9 إىل مقــرره يشثثري - 02
ــن          ــذلك م ــا يتصــل ب ــدة الســترداد التكــاليف وم ــة اجلدي ــرر إجــراؤه للمنهجي االســتعراض املق

، علـا اقتـراح إدخـال تعـديالت، حسـب االقتضـاء، لكـي ينظـر ييهـا          5102 عاممعدالت يف 
اجمللس التنفيذي واليت ميكن رن تعزا احلـوايز لتـويري ملويـل رساسـي وغـري رساسـي يكـون ركثـر         

 قابلية للتنبؤ به ورقل تقييدا/ختصيصا؛  

الـدورة  رن ينظم، بدعم من رمانـة الربنـامج اإلمنـائي، علـا رسـاس سـنوي خـالل         يقرر - 02
العادية الثانيـة للمجلـس التنفيـذي، حـوارا منظمـا مـع الـدول األعضـاء يتضـمن معلومـات عـن            
الثغرات يف التمويل، و لك هبدا رصد ومتابعة إمكانية التنبؤ باملوارد املقدمة مـن رجـل تنفيـذ    

، ومــدى مرونتــها ومواءمتــها، مبــا يف  لــك تــويري  5102-5102 تيجية للفتــرةســترااخلطــة اال
 ات عن الثغرات يف التمويل.  معلوم

 5102سبتمرب /ريلول 2
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  5102/52 

االلتزامات بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وتنفيذ االستعراض الشامل الذي رري   
 كل رربع سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من رجل التنمية

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ات الدول األعضاء وغريها إىل صـندوق األمـم   بالتقرير الصادر عن مسامه حييط علما  - 0
 ؛(DP/FPA/2014/15والسنوات املقبلة ) 5102املتحدة للسكان وإسقاطات اإليرادات لعام 

إىل صندوق األمم املتحدة للسكان رن يواصل حتسـني يعاليتـه وكفاءتـه، مبـا يف      يطلب - 5
ن طريا احلد من تكـاليف اإلدارة، ومواصـلة تعزيـز شـفاييته ومسـاءلته يف إطـار اجلهـد         لك ع

 الرامي إىل تعزيز النتائج اإلمنائية وايادة املسامهات املقدمة من الدول األعضاء؛  

بالعملية التشاورية مـع الـدول األعضـاء بشـ ن املقاربـات املمكنـة للكتلـة احلرجـة          ينوِّه - 0
عن املوارد األخرى اليت ميكـن التنبـؤ هبـا بقـدر ركـرب واألقـل تقييدا/ختصيصـا        يضال  ،من املوارد

، مبــا يتماشــا وقــرار اجلمعيــة 5102-5102 تيجية للفتــرةســتراواملواءمــة مــع نتــائج اخلطــة اال
ا باالســتعراض الشــامل  املتعلــ  5105ديســمرب /كــانون األول  50املــؤرخ  22/552العامــة 

 التنمية؛   للسياسات الذي رري كل رربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من رجل

علا اجلهود اليت يبذلا صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان لتوسـيع قاعـدة التمويـل         ي ي - 2
 وتعبئة املوارد اإلضايية وغريها من رشكال الدعم من مصادر متنوعة؛  

لذي اضطلع به صندوق األمـم املتحـدة للسـكان حـم اآلن مـن رجـل       بالعمل ا يرحب - 2
وضع منهاج متـاح للجمهـور إلكترونيـا لتعقتـب النتـائج واملـوارد، مبـا يف  لـك ايـادة التعريـف           

 باجلهات املسامهة يف التمويل األساسي؛  

ــي        يشثثري - 2 ــوارد األساس ــوارد وامل ــن امل ــة احلرجــة م ــوم الكتل ــاد  املشــتركة ملفه ة إىل املب
حددتــه صــناديا األمــم املتحــدة وبراجمهــا، ويشــري كــذلك إىل ورقــة املعلومــات األساســية  كمــا

ــع ســنوات لسياســة األنشــطة         ــذي رــرى كــل ررب ــذ االســتعراض الشــامل ال  ات الصــلة بتنفي
تيجية لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان،     سـترا ملويل اخلطة اال”التنفيذية من رجل التنمية بش ن 

5102-5102“ (DP/FPA/2014/CRP.5)؛ 

احلاجة املاسة إىل حتسني نوعية املسامهات يف املـوارد األخـرى وإمكانيـة التنبـؤ      يالحظ - 2
 تيجية،  لك رهنا تشكل تكملة هامة لقاعدة املوارد العادية؛  ستراهبا واتساقها مع اخلطة اال

ن املـوارد العاديـة هـي الركيـزة الـيت يسـتند إليهـا صـندوق األمـم املتحـدة           علـا ر  يؤكي - 8
للســكان، ورهنــا رساســية للحفــا  علــا الطــابع املتعــدد األطــراا واحملايــد والشــامل ألعمالــه،    

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/15
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/CRP.5
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ويشجع الصندوق علا مواصلة تعبئة هذه املوارد والعمل يف الوقت نفسه علا مواصـلة حشـد   
براجمـه املواضـيعية، و لـك مـن رجـل تلبيـة احتياجـات مجيـع         موارد تكميليـة لتمويـل صـناديقه و   

 البلدان املستفيدة من الربامج، ال سيما رشد البلدان يقرا ورضعفها؛  

بضــرورة مواصــلة الــدعم السياســي القــوي وايــادة الــدعم املــايل إضــاية إىل ملويــل  ُيقثثّر - 9
اإلمنائيـة املتفـا عليهـا     رساسي ميكن التنبؤ به مـن رجـل مسـاعدة البلـدان علـا حتقيـا األهـداا       

دوليا، يضال عن دعم البلدان من خالل تنفيذ الربامج القطرية من رجل حتقيا رهـدايها الوطنيـة   
 5102املتعلقة برطار العمل ملتابعة برنامج عمـل املـؤملر الـدويل للسـكان والتنميـة ملـا بعـد عـام         

 ؛  5102 وإطار التنمية املستدامة ملا بعد عام

الدول األعضاء علا ايادة مسامهاهتا يف املوارد العاديـة، مبـا يف  لـك مـن     مجيع  يشجع - 01
خالل تقدمي مسامهات خالل النصف األول مـن العـام وإعـالن تربعـات لسـنوات متعـددة مـن        

 رجل كفالة يعالية الربجمة؛  

 5102الــدول األعضــاء الــيت   تقــدم بعــد مســامهاهتا يف املــوارد العاديــة لعــام  يشثثجع - 00
ن تفعــل  لــك يف رقــرب وقــت اكــن؛ ويشــجع مجيــع حكومــات البلــدان املســتفيدة مــن علــا ر

الربنــامج علــا النظــر يف توســيع مســامهاهتا يف الــربامج يف بلــداهنا، مبــا يف  لــك الــربامج املتعلقــة  
ــة    ــة لأللفي ــدعم لألهــداا اإلمنائي ــائج،   2و  2و  0بتقــدمي ال ــا النت ــل بتحقي ، مــن رجــل التعجي

 ؛  5102 ول عاموحتقيا األهداا حبل

إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان، رن يواصـــل، بالتشـــاور مـــع اجمللـــس    يطلثثثب - 05
التنفيذي، استكشاا احلوايز، واآلليات ونوايذ التمويل من رجل توسيع قاعدة اجلهات املاحنـة  
وتشجيع اجلهات املاحنة علـا ايـادة مسـامهاهتا األساسـية والتحـول إىل التمويـل غـري األساسـي         

ختصيصا؛ ويطلب، يف هذا الصدد، إىل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان رن يقـدم      /قل تقييدااأل
تيجية لتعبئة املوارد من رجل حتقيا هذه الغاية يف الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيـذي  استرا
 ؛  5102 يف عام

، ويشـــجع، يف هـــذا الصـــدد، صـــندوق األمـــم املتحـــدة  5100/9 إىل مقـــرره يشثثثري - 00
كان، علـا رن يقتـرح، يف سـياق االسـتعراض املقـرر إجـراؤه للمنهجيـة اجلديـدة السـترداد          للس

، إدخال تعديالت، حسـب االقتضـاء،   5102 التكاليف وما يتصل بذلك من معدالت يف عام
لكي ينظر ييها اجمللس التنفيذي واليت ميكن رن تعزا احلوايز لتويري ملويل رساسي وغري رساسـي  

 ختصيصا؛  /للتنبؤ به ورقل تقييدايكون ركثر قابلية 

رن ينظم، بدعم من رمانة صندوق األمم املتحدة للسـكان، وعلـا رسـاس سـنوي      يقرر - 02
خــالل الــدورة العاديــة الثانيــة للمجلــس التنفيــذي، حــوارا منظمــا مــع الــدول األعضــاء لرصــد   
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-5102 ة للفتــرةتيجيســتراومتابعــة إمكانيــة التنبــؤ بــاملوارد املقدمــة مــن رجــل تنفيــذ اخلطــة اال 
 ، ومدى مرونتها ومواءمتها، مبا يف  لك تويري معلومات عن الثغرات يف التمويل.  5102

 5102/سبتمرب ريلول 2

  5102/52 

منظومـة األمـم املتحـدة     التقرير اإلحصائي السنوي عن رنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا  
 5100لعام 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

اإلحصائي السنوي عن رنشـطة مشـتريات منظومـة األمـم املتحـدة       بالتقرير حييط علما  - 0
  ؛(DP/OPS/2014/5) 5100لعام 

ــرت       يعثثرب عثثن تقثثييره   - 5 ــيت وي ــم املتحــدة ال ــات األم ــها كيان ــيت قدمت للمســامهات ال
ويشـجع مجيـع الكيانـات التابعـة لألمـم       املعلومات الالامة لتجميع التقرير اإلحصائي السـنوي، 

   ؛املتحدة علا املشاركة يف املسامهة يف هذا التقرير الام املتعلا بالشراء

التقريـر   للطريقـة الشـفاية الـيت رتـاح هبـا مكتـب خـدمات املشـاريع         يعرب عن تقثييره  - 0
 ات؛  للجمهور من خالل املبادرة الدولية لشفايية املعونة املتعلقة بشفايية البيان

بقيمة التقارير التكميلية املواضيعية السنوية وب مهيتها يف املسامهة يف تعزيز الكفـاءة   ُيقّر - 2
 املهنية للعاملني يف جمال املشتريات؛  

بوصـول املـديرة التنفيذيـة اجلديـدة ومبـا رعربـت عنـه يف مالحظاهتـا إىل اجمللـس           يرحب - 2
 التنفيذي، ويتطلع إىل العمل معها.  

 5102/سبتمرب ريلول 2

  5102/52 

تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحـدة للسـكان، ومكتـب األمـم       
 املتحدة خلدمات املشاريع بش ن رنشطة املشتريات املشتركة 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــدة        يرحثثثثب - 0 ــم املتحــ ــندوق األمــ ــائي، وصــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــر برنــ بتقريــ
 مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع بشـــ ن رنشـــطة املشـــتريات املشـــتركةو للســـكان،

(DP-FPA-OPS/2014/1 ؛) 

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2014/5
http://undocs.org/ar/DP
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 بالتقدم احملرا يف مبادرات الشراء املشتركة، مبا يف  لك الويورات؛   يرحب أيضا - 5

ويعاليــة مــن حيــث التكلفــة  مواصــلة تقــدمي خــدمات ركثــر اتســاقا يشثثيد علثثى أمهيثثة - 0
ــا         ــة، وحتقي ــن رجــل حتســني تقــدمي املســاعدة اإلمنائي ــة يف جمــال املشــتريات، م ــاءة ومواءم وكف
ويورات إضايية من املوارد هبدا احلد من الفقر يف البلدان املستفيدة من الربامج، علـا النحـو   

 ؛DP-FPA-OPS/2014/1من الوثيقة  5الوارد يف الفقرة 

الربنامج اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب خدمات املشـاريع،   حيث - 2
ويدعو وكاالت األمم املتحدة األخرى إىل عدم االكتفاء بشراء اخلدمات املشتركة عنـد النظـر   

يما تلـك الـيت   يف يرص التعاون من رجل معاجلة السلع األساسية، ودعم خدمات الربامج، ال س
 لا قيمة كبرية؛  

ــم املتحــدة للســكان،       يشثثجع بقثثوة  - 2 ــائي، وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
ومكتب خدمات املشاريع، وغريها من وكاالت األمم املتحدة علا العمـل بشـكل روثـا، مـع     

ركزيـا وعلـا   اللجنة الرييعة املستوى إلدارة شبكة املشتريات ومع سـائر الشـركاء اإلمنـائيني، م   
الصعيد القطري، من رجل مواصلة حتديـد يـرص الطلـب الكلـي وتوحيـد عمليـات الشـراء مـن         

 رجل احلصول علا رسعار ريضل؛  

برعطاء األولوية لعملية حتليل اإلنفاق املشترك اجلاريـة حاليـا يف رربعـة جمـاالت      يرحب - 2
 رئيسية من جماالت السلع األساسية واخلدمات، ويشجع  لك؛  

بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب  ي يثثب - 2
خدمات املشاريع، ويدعو وكاالت األمم املتحدة األخرى، إىل القيام، مبا يتسا مع والية كـل  
منــها، بردمــاج بنــاء قــدرات البلــدان املســتفيدة مــن الربنــامج يف جمــال الشــراء يف عملــها املتعلــا  

ــة القــدرات  ــة       بتنمي ــدان النامي ــوردين مــن البل ــام امل ــادة إتاحــة الفــرص رم بصــفة عامــة، وإىل اي
 والبلدان اليت ملر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛  

إىل الربنــامج اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب خــدمات   يطلثثب - 8
 املشاريع ايادة حتسني رصد رنشطة الشراء املشتركة؛  

رنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان،         إىل ب يطلب أيضثا  - 9
ومكتب خدمات املشاريع رن تقـدم تقـارير عـن تنفيـذ إطـار األمـم املتحـدة النمـو جي املتعلـا          

 بفرض عقوبات علا البائعني، كجزء من اإلبالغ املنتظم الذي تقوم به؛  

اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة   إىل التقريــر املقبــل لربنــامج األمــم املتحــدة  يتطلثثع - 01
للســكان، ومكتــب خــدمات املشــاريع عــن رنشــطة الشــراء املشــتركة الــذي حتــدد ييــه تفاصــيل  

http://undocs.org/ar/DP
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رنشطة الشراء املشتركة الناجحة، مبـا يف  لـك املـواد والكميـات والقـيم والفتـرات الزمنيـة الـيت         
 حتققت ييها؛  

تحــدة للســكان، ومكتــب خــدمات إىل الربنــامج اإلمنــائي، وصــندوق األمــم امل يطلثثب - 00
ــة عــن       ــة، مبــا يف  لــك تقــدمي معلومــات كمي ــل يف التقــارير املقبل ــز التحلي ــادة تعزي املشــاريع اي
املكاسب املتحققة يف جمال الكفاءة، والدروس املستفادة، والصـعوبات املواجهـة يف السـعي إىل    

 األخذ بنهج تعاوين والكيفية اليت جتري هبا معاجلتها.  

 5102مرب سبت/ريلول 2

  5102/58 

 مريا البيئة العاملية: التعديالت علا صك مريا البيئة العاملية   

 ،إن اجمللس التنفيذي 

مبذكرة مديرة الربنامج بش ن التعديالت املقترحة علـا صـك إنشـاء مريـا      حييط علما - 0
 ؛(DP/2014/23البيئة العاملية املعاد تشكيله )

اعتماد التعديالت علا صـك إنشـاء مريـا البيئـة العامليـة املعـاد تشـكيله بالصـيغة          يقرر - 5
اليت وايقت عليها اجلمعية اخلامسة ملريا البيئة العاملية يف اجتماعهـا الـذي عقدتـه يف كـانكون،     

 ؛  5102ريار/مايو  59 و 58املكسيك، يف 

تنقـل هـذا املقـرر إىل املسـؤول التنفيـذي األول ورئـيس        إىل مـديرة الربنـامج رن   يطلب - 0
 مريا البيئة العاملية.  

 5102سبتمرب /ريلول 2

  5102/59 

ــذي يف دو        ــس التنفي ــيت اختــذها اجملل ــررات ال ــام للمق ــرض ع ــام    ع ــة لع ــة الثاني ــه العادي رت
’5102’ 

 ،إن اجمللس التنفيذي 

 مبا يلي:   5102لعام ب نه قد قام رثناء دورته العادية الثانية  يذكِّر 

 0البند   

 املسائل التنظيمية  

 .(DP/2014/L.3) 5102رقر جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية لعام  

http://undocs.org/ar/DP/2014/23
http://undocs.org/ar/DP/2014/L.3
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 .(DP/2014/18) 5102رقر تقرير الدورة السنوية لعام  

وايا علـا اجلـدول الـزمين التـايل للـدورات التاليـة الـيت سـيعقدها اجمللـس التنفيـذي يف            
 :5102 عام

   5102كانون الثاين/يناير  01 - 52 :5102الدورة العادية األوىل لعام  

 )نيويورك(   5102حزيران/يونيه  05 - 0 ’:5102الدورة السنوية لعام  

   5102ريلول/سبتمرب  2- 0: 5102الثانية لعام الدورة العادية  

 5102وايــــا علــــا مشــــروا خطــــة العمــــل الســــنوية للمجلــــس التنفيــــذي لعــــام    
(DP/2014/CRP.2)  5102ورقر خطة العمل املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام. 
 

 م املتحدة اإلمنائياجلزء املتعلا بربنامج األم  

  5البند   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

ــرر    ــائي      5102/52اختــذ املق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــل برن ــات بتموي بشــ ن االلتزام
وتنفيذ االستعراض الشـامل الـذي رـرى كـل رربـع سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن           

   .رجل التنمية

  0البند   

 ات التمويلالتزام  

ــرر    ــائي      5102/52اختــذ املق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــل برن ــات بتموي بشــ ن االلتزام
وتنفيذ االستعراض الشـامل الـذي رـرى كـل رربـع سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن           

   .رجل التنمية

  2البند   

  ات الصلة هباالربامج القطرية اليت ينفذها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل   

 :5102/2اعتمد وايا علا الربامج القطرية التالية ويقا للمقرر  

 سرياليون :ريريقيا 

 ليشيت -تيمور  :منطقة  سيا واحملي  الاد  

 : البوسنة والرسكروروبا وكومنولث الدول املستقلة 

http://undocs.org/ar/DP/2014/18
http://undocs.org/ar/DP/2014/CRP.2


 DP/2015/2 
 

46/51 14-61129 

 

 .: إكوادور، وباراغواييبيرمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار 

ثائا الربامج القطرية التالية علا رسـاس عـدم االعتـراض، مـن دون عـرض      وايا علا و 
 :  5112/02و  5110/00رو نقاا، ويقا للمقررين 

 : رنغوال، وجزر القمر؛  منطقة ريريقيا 

 : تونس، والكويت؛  منطقة الدول العربية 

 .ورية ياويال البوليفارية: مجهأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

بســاو علــا  - علــا التمديــد الثالــث ملــدة عــام واحــد للربنــامج القطــري لغينيــا    وايــا 
 استثنائي؛   رساس

وايا علا التمديد الرابع ملدة عام واحد للربنامج القطري للجمهورية العربية السـورية   
 علا رساس استثنائي؛

 رحاط علما بالتمديد األول للربنامج القطري للعراق ملدة سنة واحدة.   

  02د البن  

تنفيذ االستعراض الشامل الذي ررى كل رربع سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من   
 رجل التنمية

ــرر    ــائي      5102/52اختــذ املق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــل برن ــات بتموي بشــ ن االلتزام
وتنفيذ االستعراض الشـامل الـذي رـرى كـل رربـع سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن           

   .يةرجل التنم

  02البند   

 مسائل رخرى  

ت علــا صــك مريــا   بشــ ن مريــا البيئــة العامليــة: تعــديال     5102/58اختــذ املقــرر   
 العاملية. البيئة

 اجلزء املتعلا بصندوق األمم املتحدة للسكان  

  2البند   

 استكمال السياسة الرقابية لصندوق األمم املتحدة للسكان  

 الرقابية املنقحة لصندوق األمم املتحدة للسكان.  رحاط علما مبشروا صيغة السياسة  
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  2البند   

 االلتزامات بالتمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان  

املتعلـا بااللتزامـات بتمويـل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان         5102/52اختذ املقرر  
مـن   وتنفيذ االستعراض الشـامل الـذي رـري كـل رربـع سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة         

 رجل التنمية.  

  2البند   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة واملسائل  ات الصلة هبا  

 .5102-5102وارد املتكاملة للفترة رحاط علما بتحديث خطة امل 

  8البنــد   

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا  

 ؛(DP/FPA/2014/13وايا علا ملديد برنامج بوتسوانا ملدة سنتني ) 

، علا الوثائا النهائية للربنامج القطريـة  5112/02 وايا، ويقا ملقرر اجمللس التنفيذي 
 للبلدان التالية:  

 ؛(DP/FPA/CPD/AFG/4ريغانستان ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/ANG/7رنغوال ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/COM/6جزر القمر ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/SLE/6سرياليون ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/TLS/3شيت )لي - تيمور 

 و  ؛(DP/FPA/CPD/TUN/9تونس ) 

 .(DP/FPA/CPD/VEN/3مجهورية ياويال البوليفارية ) 

، علـا وثـائا الـربامج القطريـة لكـل مـن       5102/2 وايا، ويقا ملقرر اجمللس التنفيـذي  
 البلدان التالية:  

 ؛(DP/FPA/CPD/BIH/2البوسنة والرسك ) 

 ؛(DP/FPA/CPD/ECU/6إكوادور ) 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2014/13
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/AFG/4
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ANG/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/COM/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SLE/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TLS/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TUN/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/VEN/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/BIH/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ECU/6
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 ؛(DP/FPA/CPD/GTM/7غواتيماال ) 
 و ؛(DP/FPA/CPD/PRY/7باراغواي ) 

 .(DP/FPA/CPD/PSE/5دولة يلسطني ) 

  9البند   

تنفيذ االستعراض الشامل الذي ررى كل رربع سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من   
 رجل التنمية

املتعلـا بااللتزامـات بتمويـل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان         5102/52اختذ املقرر  
اسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن     وتنفيذ االستعراض الشـامل الـذي رـري كـل رربـع سـنوات لسي      

 رجل التنمية.  

 اجلزء املتعلا مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

  01البند   

  5100التقرير اإلحصائي السنوي املتعلا ب نشطة مشتريات منظومة األمم املتحدة،   

بشـ ن التقريـر اإلحصـائي السـنوي املتعلـا ب نشـطة مشـتريات         5102/52اختذ املقرر  
 .5100ظومة األمم املتحدة، من

 اجلزء املشترك  

  00البند   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

عــن تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم    5102/52اختــذ املقــرر  
 املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع بش ن رنشطة الشراء املشتركة.  

  05 البند  

متابعة اجتماا جملس تنسيا برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة       
 البشرية/متالامة نقص املناعة املكتسب )اإليدا( 

رحاط علمًا بالتقرير املتعلا بتنفيذ مقررات وتوصيات جملس تنسيا برنامج األمم املتحدة  
 (.Corr.1 و DP/2014/24-DP/FPA/2014/16ة واإليدا )املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/GTM/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PRY/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PSE/5
http://undocs.org/ar/DP/2014/24
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  00البند   

 الزيارات امليدانية  

ــلفادور       ــا، والســ ــتركة إىل بنمــ ــة املشــ ــارة امليدانيــ ــن الزيــ ــالتقرير عــ ــا بــ ــاط علمــ رحــ
(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2014/CRP.8). 

ــة الــيت قــام هبــا اجمللــس التنفيــذي إىل ســاموا        ــارة امليداني ــالتقرير عــن الزي رحــاط علمــا ب
 .(DP-FPA/2014/CRP.2وييجي )

  02البند   

 مسائل رخرى  

املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق    رحاط علما ببيان نائب رئيس جملس موظفي برنامج األمم  
 األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وهيئة األمم املتحدة للمررة.  

 :واملشاورات غري الر ية التاليةعقد جلسات اإلحاطة   

 الربنامج اإلمنائي  

 ة؛مشاورة غري ر ية بش ن االستعراض املستقل لسياسة الربنامج اإلمنائي التقييمي 

ــائي،         ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــاملي لربنـ ــامج العـ ــوارد الربنـ ــائج ومـ ــار نتـ ــرض إطـ  عـ
 ؛5102-5102

 .إحاطة إعالمية بش ن جممل تقارير النتائج السنوية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  

ق األمـــم إحاطـــة إعالميـــة بشـــ ن جممـــل التقريـــر الســـنوي للمـــدير التنفيـــذي لصـــندو  
 .للسكان املتحدة

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 إحاطة إعالمية قدمها املدير التنفيذي اجلديد ملكتب خدمات املشاريع.   

 اجلزء املشترك  

مشــاورة غــري ر يــة مشــتركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم     
ــائا    املتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة لل   ــة العــاملي بشــ ن وث ــامج األغذي ــة، وبرن طفول

 الربامج القطرية املوحدة.  

 5102سبتمرب /ريلول 2

http://undocs.org/ar/DP/FPA/OPS
http://undocs.org/ar/DP
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 خطة العمل األولية

 اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 5102الدورة العادية األوىل لعام 

 ، نيويورك(5102يناير /كانون الثاين 52-01)
 

 املوضوع البني الوقت اليوم/التاريخ
 5102انت اب رعضاء مكتب اجمللس التنفيذي لعام    كانون الثاين/يناير 2األربعاء،     

 مسائل تنظيمية 0 11/00-11/01 كانون الثاين/يناير 52االثنني، 
 إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة • 
 5102اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام  • 
 5102قرار خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام إ • 

 اجلزء املتعلا بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 بيان مدير الربنامج   
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 5  

   
عم املباشـر للميزانيـة واألمـوال    مشاركة الربنامج اإلمنائي يف الد • 

 (5100/0اجملمعة )املقرر 
 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا 0  

 وثائا الربامج القطرية • 
 ملديدات الربامج القطرية • 
 املوايقة علا وثائا الربامج القطرية • 

 التقييم 2 11/02-01/02 
 ورد اإلدارة استعراض سياسات التقييم يف الربنامج اإلمنائي • 

 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات 03/71-33/71 
  11/00-11/01 كانون الثاين/يناير 52، ثالثاءال

 
2 

 اجلزء املتعلا بالربنامج اإلمنائي )تابع(
 )تابع( التقييم
تقييم مشترك بني الربنامج اإلمنائي/مريا البيئـة العامليـة لربنـامج     • 

 ملريا البيئة العاملية، ورد اإلدارة عليه املنح الصغرية التابع
تقييم مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمـم   • 

املتحدة للبيئة/منظمة األغذيـة والزراعـة لربنـامج األمـم املتحـدة      
 للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات، ورد اإلدارة عليه

 املقررات مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع 33/71-33/71 
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 املوضوع البني الوقت اليوم/التاريخ
  11/00-11/01 كانون الثاين/يناير 58األربعاء،     

 
2 
 
2 

 للسكاناجلزء املتعلا بصندوق األمم املتحدة 
 بيان املدير التنفيذي

 الرقابة
 استكمال السياسة الرقابية لصندوق األمم املتحدة للسكان • 

 الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا
 القطريةاملوايقة علا وثائا الربامج  • 
 ملديدات الربامج القطرية • 

 11/02-11/02  
  
2 

 اجلزء املتعلا مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 بيان املدير التنفيذي

 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات 33/71-33/71 
  11/00-11/01 كانون الثاين/يناير 59، ميساخل

8 
 اجلزء املشترك

 احلسابات توصيات جملس مراجعي
تقارير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة         • 

خلــدمات املشــاريع عــن حالــة تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي  
 5100احلسابات لعام 

ــر       •  ــة تقري ــم املتحــدة للســكان بشــ ن متابع ــر صــندوق األم تقري
: حالــة 5100جملــس مراجعــي حســابات األمــم املتحــدة لعــام  

 تنفيذ التوصيات
 11/02-11/08   
   11/00-11/01 كانون الثاين/يناير 01، معةاجل
 مسائل رخرى 9 11/02-11/08 

 اعتماد القرارات اليت   يمبت ييها • 
 مسائل تنظيمية 0  
 5102اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام  •    

 11/00-11/01 شباط/يرباير 5االثنني، 
11/02-11/08 

مشــترك للمجــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  اجتمــاا 
وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    
املشاريع، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحـدة للمـررة،   

 وبرنامج األغذية العاملي
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