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  2020/4 
، 2021-2018اســـــتعراص منتصـــــخ المدة للخية ا ســـــتراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة    

 2019في ذلك التقرير السنوي لمدير البرنامج لعام  بما

 
  إن المجلس التنفيذي 

ــتعراض من   يحيي علما مع التقدير - 1  ــتند إلي األدلة والبيانات للخطة باســــ تصــــــف المدة المســــ
، بما في ذلك التقرير السنوي لمدير البرنامج  2021-2018االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة 

 ( ومرفقاته؛ DP/2020/8) 2019لعام 

إلي البرنامج اإلنمائي أن  ويطلبي تحققت حتي منتصـــــــــف المدة، بالنتائج الت   يحيي علما - 2 
علي تنفيذ الخطة االســـــتراتيجية  19-يعجل بالجهود المبذولة، ويســـــلم في الوقت نفســـــه برن ترفير مرض كوفيد

 خالل النصف الفاني من الخطة غير معروف؛  2021-2018للفترة 

إلي البرنامج اإلنمائي مراعاة الدروس المســـــــــــتفادة من الســـــــــــنتين األوليين من تنفيذ    ييلب - 3 
 ، وكذلك من خططه االستراتيجية السابقة؛ 2021-2018الخطة االستراتيجية للفترة 

ــائج المحـــددة في الخطـــة االســــــــــــــتراتيجيـــة للفترة يرحــب - 4  ــالتقـــدم المحرز في مجـــاالت النتـ  بـ
صـدد البرنامج اإلنمائي علي مواصـلة جهودا الرامية إلي النهوض بالقءـا  في هذا ال ويشـجع،  2018-2021

ــتدامة،  ــكاله وأبعادا، و تســـــــــــريع وتيرة التحوقالت الهيكلية من أجل تحقيق التنمية المســـــــــ علي الفقر بجميع أشـــــــــ
 وتعزيز القدرة علي الصمود في مواجهة الصدمات واألزمات؛ 

ن التزام قوي بإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بما يبديه البرنامج اإلنمائي م يرحب - 5 
البرنامج علي مواصــــــــلة العمل عن كفب مع مؤســــــــســــــــات األمم المتحدة، بقيادة المنســــــــقين المقيمين   ويشــــــــجع

وبالتعاون مع األفرقة القطرية لألمم المتحدة، وأصـــــــــحاب المصـــــــــلحة وغيرهم من الشـــــــــركا  في التنمية، لدعم 
إلي تحقيق أهداف التنمية المســـــــــتدامة من خالل إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل  الجهود القطرية الرامية

 التنمية المستدامة؛

ــاواة   يالحظ مع التقدير - 6  ــتراتيجية المسـ التقرير الســـنوي لمدير البرنامج اإلنمائي عن تنفيذ اسـ
(، ومســــــــــــاهمة البرنامج اإلنمائي في تحقيق المســــــــــــاواة بين  DP/2020/11) 2019بين الجنســــــــــــين في عام 

ــا إلي المرحلة الفانية من  ــا  والفتيات، والتقدم الفابت الذي أحرزا البرنامج اإلنمائي قياسـ ــين وتمكين النسـ الجنسـ
دا  أفرقة خطة العمل علي نطاق منظومة األمم المتحدة بشـــرن المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة وســـجل أ

ــين في إطار خطة العمل علي نطاق المنظومة،  ــاواة بين الجنســ ــجعاألمم المتحدة القطرية المتعلق بالمســ  ويشــ
، ودعم جهود 2021-2018البرنامج اإلنمائي علي مواصــــلة تنفيذ اســــتراتيجيته للمســــاواة بين الجنســــين للفترة 

 تدخالت التحويلية؛ تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتحول نحو المزيد من ال

إلي البرنامج اإلنمائي أن يقدم   ويطلبعمل البرنامج اإلنمائي بشــــــرن تمير المنا ،  يالحظ - 7 
ــميلية والبرامجية،  ــرن أهدافه التشــــــــ ــنوي لمدير البرنامج، معلومات بشــــــــ إلي المجلس التنفيذي، في التقرير الســــــــ

ــلة بتحقي  ق تنمية خفيءــــــــة االنبعافات وقادرة علي التكيف والجهود المبذولة في هذا الصــــــــدد، والنتائج المتصــــــ
ــة  مع ــة االســــــــــــــتراتيجيــ ــائج والموارد في الخطــ ــل للنتــ ــامــ ــار المتكــ ــا ، علي النحو المبين في اإلطــ تمير المنــ
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، بســـــــــــبل منها الحد من بصـــــــــــمته الكربونية وتطبيق معاييرا االجتماعية والبيئية، وكذلك 2021-2018 للفترة
ــلة با ــاريع المتصــــ ــد المشــــ ــاريع الممولة بواســــــطة بشــــــرن رصــــ لمنا  وتقييمها ومراقبة إدارتها، بما في ذلك المشــــ

 الصناديق الرأسية؛ 

أن البرـنامج اإلنمـائي بحـاجـة إلي زـيادة تنفـيذ التزامـاـته المتعهـد بهـا في اتفـاق التموـيل،   يالحظ  -   8 
دد الكفير منـها لـعام  معلوـمات خطية   إلي البرـنامج أن يواصــــــــــــــل ـما دأب علـيه من تـقديم   ويطـلب ، 2021والتي حـد

حاطة غير رسـمية في سـياق الحوارات المنظمة بشـرن التمويل، قبل الدورة ا  ،  2020لعادية الفانية لعام مسـتكملة واح
بالتنفيذ الفعال التفاق   2021- 2018 عن كيفية ارتباط نتائج اسـتعراض منتصـف المدة للخطة االسـتراتيجية للفترة 

 ؛ 2021- 2018التمويل في الفترة المتبقية من الخطة االستراتيجية للفترة 

ــتراتيجية للفترة  بالتقدم الذي أحرزا البرنامج اإلنمائي نحو تحقيق نواتج يرحب - 9  الخطة االســــــــ
البرنامج علي زيادة تسـريع وتيرة التقدم المحرز في االلتزامات والواليات المتفق عليها   ويشـجع،  2018-2021

ــرن  ــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، بما في ذلك اتفاق التمويل وقرارات الجمعية العامة بشــ في إطار إصــ
ربع ســنوات لســياســة األنشــطة التنفيذية التي تءــطلع بها منظومة األمم االســتعراض الشــامل الذي يجري كل أ

 ؛2021-2018المتحدة من أجل التنمية، في الفترة المتبقية من الخطة االستراتيجية للفترة 

إلي البرنامج اإلنمائي أن يعجل بجهودا الرامية إلي تنفيذ الفصل الموحد، باالشتراك   ييلب - 10 
دة للســــكان واليونيســــيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة، بوســــائل منها وءــــع إطار التتبع  مع صــــندوق األمم المتح

الالزم ءــمن اإلطار المتكامل للنتائج والموارد في الخطة االســتراتيجية الحالية لكل من هذا المنظمات، تنفيذا 
، 2020آذار/ مارس  30للتوصـــــيات الواردة في التقرير المشـــــترك عن تقدير تقييمية الفصـــــل الموحد، المؤر  

وفي ســــــــــــــيــاق إعــادة تنظيم منظومــة األمم المتحــدة اإلنمــائيــة، علي النحو المبين في قرار الجمعيــة العــامــة 
ــا، 72/279 عام إلي البرنامج اإلنمائي أن يقدم إلي المجلس التنفيذي في دورته العادية الفانية ل  وييلب أيضــــــ

 معلومات مشتركة عن أحدث ما تم إحرازا من تقدم؛ 2020

البرنامج اإلنمائي علي تحســـــــــين التقدم بشـــــــــرن النواتج التي تحققت جزئيا من الخطة  حث - 11 
ــتراتيجية للفترة   ــاليب الجديدة لتحقيق هذا النواتج في 2021-2018االســـــ ، وءـــــــمان أن تعكس المنظمة األســـــ

 ؛2025-2022للفترة الخطة االستراتيجية المقبلة 

البرنامج اإلنمائي إلي اعتماد معالم أكفر طموحا للنواتج التي تم التفوق فيها بشـــــكل   يدعو - 12 
، من أجل كفالة أن تظل األهداف المحددة واقعية وأكفر 2021-2018مسـتمر في الخطة االسـتراتيجية للفترة  

 طموحا علي حد سوا ؛

بالتزام البرنامج اإلنمائي بمســاعدة البلدان المســتفيدة من البرامج علي التصــدي لجائحة   رحب  -   13 
ـبالرـيادة التقنـية للبرـنامج اإلنـمائي في جهود االســـــــــــــتجـاـبة االجتـماعـية   ويرحـب أيءــــــــــــــا والتـعافي منـها،  19- كوفـيد 

الفوري لمرض فيروس    واالقتصـادية وجهود اإلنعا  ءـمن إطار األمم المتحدة للتصـدي االجتماعي االقتصـادي 
 كورونا، تحت قيادة المنسقين المقيمين وبالتعاون مع أصحاب المصلحة وغيرهم من الشركا  اإلنمائيين؛ 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ــجائحة كوفيد يالحظ - 14  ــيا مع الجهود المبذولة علي  19-اســـتجابة البرنامج اإلنمائي لـــــــــــــــ تمشـ
كمـلة عن عمـله وعن أفر الجـائحـة في أن يـقدم البرـنامج معلومـات مســــــــــــــت   وييـلبنطـاق منظومـة األمم المتحـدة 

 ؛2020العمليات واألنشطة البرنامجية، بد ا من الدورة العادية الفانية لعام 

ــتراتيجية للفترة   يدعو - 15  ــمان تحقيق أهداف الخطة االســـــــ - 2018البرنامج اإلنمائي إلي ءـــــــ
دعم ، ومواصـــــــلة العمل كجز  من تحرك دولي منســـــــق، مع التركيز علي 19-، في ســـــــياق أزمة كوفيد2021

 البلدان المستفيدة من البرامج من أجل إعادة البنا  علي نحو أفءل، دون ترك أي أحد خلف الركب؛ 

إلي البرنامج اإلنمائي أن يواصــل زيادة تركيزا البرنامجي في مجاالت اختصــاصــاته   بييل - 16 
، وفي إعداد الخطة 2021-2018األســـاســـية المقررة في تنفيذ ما تبقي من الخطة االســـتراتيجية الحالية للفترة 

 ؛ 2025-2022االستراتيجية المقبلة للفترة 

المســـــتفادة المقترحة في اســـــتعراض منتصـــــف  علي مســـــار العمل المقترح والدروس يوافق - 17 
إلي البرنــامج اإلنمــائي أن يبــدأ في وقــت مبكر  ويطلــب، 2021-2018المــدة للخطــة االســــــــــــــتراتيجيــة للفترة 

، بالتشـــــــاور الكامل مع المجلس التنفيذي، مع 2025-2022التحءـــــــيرات للخطة االســـــــتراتيجية المقبلة للفترة  
منتصـف المدة، والتقرير المشـترك عن تقدير تقييمية الفصـل الموحد،   مراعاة الدروس المسـتفادة من اسـتعراض

، ونتائج االســــتعراض الشــــامل الذي يجري كل أربع ســــنوات للســــياســــة اإلنمائية 2020آذار/مارس   30المؤر  
ــا، 2020لمنظومـة األمم المتحـدة لعـام  إلي البرـنامج اإلنمـائي أن يقـدم خريطـة طريق في اـلدورة   وييـلب أيضـــــــ

ــتراتيجية المقبلة   2020الفانية لعام  العادية ــير للخطة االســــــ ــياق التحءــــــ ــاورات المقررة في ســــــ ألغراض المشــــــ
 . 2025-2022 للفترة
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  2020/5 
المتكاملة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اســـــتعراص منتصـــــخ المدة لخية الموارد المتكاملة والميزانية    

 2021-2018للفترة 

 
 إن المجلس التنفيذي 

باسـتعراض منتصـف المدة لخطة الموارد المتكاملة والميزانية المتكاملة لبرنامج   يحيي علما - 1 
 (؛ DP/2020/9) 2021-2018األمم المتحدة اإلنمائي للفترة 

للجنة االســــــتشــــــارية لشــــــؤون اإلدارة والميزانية   2020أيار/مايو  29بالتقرير المؤر   يرحب - 2 
بشــــــرن اســــــتعراض منتصــــــف المدة لخطة الموارد المتكاملة والميزانية المتكاملة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

إلي البرنامج اإلنمائي أن ينفذ جميع توصـيات اللجنة االسـتشـارية لشـؤون اإلدارة   وييلب،  2021-2018للفترة 
 والميزانية وأن يقدم تقارير عنها، بما يتماشي مع آليات اإلبالغ القائمة؛ 

ــة اـلمـوارد وـتحـقــيق اـلـتوازن فـي  ـيرحـــــب - 3  ــاـئي فـي ـتعــبئـــــ ــامـج اإلـنمـــــ ــاألدا  اـلقـوي ـلـلـبرنـــــ بـــــ
علي خلفـية التحـدـيات والتميرات الكبيرة التي واجهتهـا المنظمـة خالل  المؤســــــــــــــســـــــــــــــية وتوخي الكـفا ة، الميزانـية

البرنامج اإلنمائي في الوقت ذاته علي مواصــــلة تكفيف حوارا مع جميع الدول  ويشــــجع،  2019-2018 الفترة
 األعءـا  لتوسـيع قاعدة المسـاهمين وزيادة الموارد العادية، بما يتماشـي مع اتفاق التمويل الذي وءـعه األمين

العــام، بمــا في ذلــك من خالل التملــب علي مــا تبقي من العقبــات القــانونيــة وغيرهــا من العقبــات التي تعترض  
تحســــــــين تعاونه مع القطا  الخاا، مع مراعاة الدروس المســــــــتفادة من الشــــــــراكات القائمة، بما في ذلك مع 

 مل وتجنب االزدواجية؛ المؤسسات المالية الدولية وغيرها من مؤسسات األمم المتحدة، لءمان التكا

أوجـه االختالل في جميع المجـاالت البرنـامجيـة من حيـث الموارد المتـاحـة والنفقـات  يالحظ - 4 
ــعيف،   ــل باألهداف، بما في ذلك األهداف ذات األدا  الءـ ــعي  ويطلبفيما يتصـ إلي البرنامج اإلنمائي أن يسـ

النتائج والحلول التي تحمل بصـمة البرنامج  جاهدا إلي تقسـيم الموارد علي نحو واف ومنصـف لجميع مجاالت  
، مع اإلشـــــــــــــارة في الوقت ذاته إلي أهمية توفير موارد 2021-2018الواردة في الخطة االســـــــــــــتراتيجية للفترة 

 عادية كافية يمكن التنبؤ بها واالستعانة بها في الوقت المناسب، وهو أمر حاسم بالنسبة للبرنامج اإلنمائي؛ 

امج اإلنمائي أن يدرج معلومات عن أوجه االختالل علي صعيد المجاالت إلي البرن   ييلب - 5 
ــمة البرنامج في إطار التقارير الحالية قبل إجرا  الحوارات  البرامجية ومجاالت النتائج والحلول التي تحمل بصـ

 ؛ 2020المنظمة بشرن التمويل في الدورة العادية الفانية للمجلس التنفيذي لعام 

هود المتواصـــلة التي يبذلها البرنامج اإلنمائي لحشـــد أوجه الكفا ة اإلدارية، مع بالج يعترخ - 6 
 مواصلة االرتقا  بفعالية البرامج إلي المستوى األمفل من حيث المءمون والشكل علي السوا ؛ 

ســــــــنتا من كل دوالر من دوالرات الواليات المتحدة تم إنفاقه خالل  91بتخصــــــــيا  يرحب - 7 
ســــــــــــــنتا من كل دوالر في  88لإلنفاق علي برامج وخدمات إنمائية، مقابل تخصــــــــــــــيا    2019-2018الفترة 
مليون دوالر من الموارد اإلءـــــــافية  240أن هذا المبلغ قد شـــــــكقل إجماال نحو  ويالحظ،  2017-2014 الفترة

 ؛ 2019-2018المتاحة للتنمية في الفترة 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
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ــية  يقر - 8  ــســــ للموارد العادية، مما أتاح زيادة  باالنخفاض المســــــجل في نفقات الميزانية المؤســــ
 مليون دوالر؛  19٫5نسبة الموارد العادية المخصصة للبرامج اإلنمائية بمقدار 

المســـــــــــار الحالي الذي ينتهجه البرنامج اإلنمائي إلنجاز الخطة االســـــــــــتراتيجية للفترة   يؤيد - 9 
 ؛ 2025-2022، ووءع األساس للخطة االستراتيجية المقبلة للفترة 2018-2021

البرنامج اإلنمائي علي زيادة تســـريع وتيرة التقدم بشـــرن االلتزامات والواليات المتفق  يشــجع - 10 
عليها في إطار إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، بما في ذلك اتفاق التمويل الذي وءعه األمين العام 

األنشـطة التنفيذية التي والقرارات المعتمدة في سـياق االسـتعراض الشـامل الذي يجري كل أربع سـنوات لسـياسـة  
- 2018تءــطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية في الفترة المتبقية من الخطة االســتراتيجية للفترة 

 ؛ 2021
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  2020/6 
للخية ا ســـــــتراتيجية لصـــــــندوق األمم المتحدة للســـــــكان التقرير الجامع  ســـــــتعراص منتصـــــــخ المدة    

 وللتقرير المرحلي عن تنفيذها: تقرير المديرة التنفيذية 2021-2018 للفترة

 
 إن المجلس التنفيذي 

التقدم الذي أحرزا صــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــكان في تحقيق النتائج   التقدير مع يالحظ - 1 
ــتراتيجية للفترة التراكمية لخطته   ــلة إدماج واليات إصـــالح  ويشـــجع،  2021-2018االسـ ــندوق علي مواصـ الصـ

 منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في الفترة المتبقية لتنفيذ هذا الخطة االستراتيجية؛ 

 بالتقدم الذي أحرزا الصندوق نحو تحقيق نواتج الخطة االستراتيجية؛  يرحب - 2 

ن التقدم المحرز بشــــرن النواتج التي تحققت جزئيا من الخطة الصــــندوق علي تحســــي  يحث - 3 
االســــــــــــــتراتيجيــة، وءــــــــــــــمــان أن يعكس الصــــــــــــــنــدوق األســــــــــــــــاليــب الجــديــدة لتحقيق هــذا النواتج في الخطــة 

  المقبلة؛ االستراتيجية

الصــندوق إلي اعتماد معالم أكفر طموحا للنواتج التي تم التفوق فيها بشــكل مســتمر   يدعو - 4 
، من أجل كفالة أن تظل األهداف المحددة واقعية وطموحة علي 2021-2018ستراتيجية للفترة  في الخطة اال

 حد سوا ؛ 

 إلي ويطلـــب نـــا ،التزام الصــــــــــــــنـــدوق بتعزيز تركيزا المواءــــــــــــــيعي علي تمير الم يالحظ - 5 
 البرامجية مســــــــــــــتهدفاته علي التنفيذية، للمديرة الســــــــــــــنوي التقرير  في التنفيذي،  المجلس يدطلع أن الصــــــــــــــندوق
ــلة والنتائج الجهود وعلي والتشـــــــميلية،  المنطبقة واالجتماعية البيئية المعايير خالل من يعمل وأن بها، المتصـــــ

ــل علي ــه جعـ ــه برامجـ ــاتـ ــة وعمليـ ــا ، تمير علي المواءــــــــــــــيعي تركيزا مع متوافقـ  في المبين النحو علي المنـ
 ؛2021-2018 للفترة االستراتيجية للخطة المدة منتصف استعراض

إلي الصــــــندوق أن يعجل بجهودا الرامية إلي تنفيذ الفصــــــل الموحد، باالشــــــتراك مع   ييلب - 6 
المتحدة للمرأة، بوســائل منها وءــع إطار التتبع الالزم  األممبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيســيف وهيئة 

ءـــــمن اإلطار المتكامل للنتائج والموارد في الخطة االســـــتراتيجية الحالية لكل منها، تنفيذا للتوصـــــيات الواردة 
، وفي ســــــياق إعادة 2020آذار/ مارس  30في التقرير المشــــــترك عن تقدير تقييمية الفصــــــل الموحد، المؤر  

 2020ة األمم المتحـدة اإلنمـائـية، وأن يقـدم إلي المجلس التنفـيذي في دورـته العـادـية الـفانـية لعـام تنظيم منظومـ 
 معلومات مشتركة عن أحدث ما تم إحرازا من تقدم؛ 

بما يبديه الصــندوق من التزام قوي بإصــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ويشــجعه   يرحب  -   7 
 الفريق مع  وبالتعاون  المقيمين  المنســــــــقين  بقيادة  المتحدة،  األمم   ت مؤســــــــســــــــا علي مواصــــــــلة العمل عن كفب مع 

  إلي  الرامية  القطرية  الجهود  لدعم  التنمية،   في  الشـــــركا   من  وغيرهم  المصـــــلحة   وأصـــــحاب  المتحدة،  لألمم   القطري 
 المستدامة؛  التنمية   أجل  من  للتعاون  المتحدة   األمم   إطار   خالل  من  المستدامة  التنمية   أهداف  تحقيق 

دد الكفير   يرحب - 8  ــندوق في تنفيذ التزاماته المتعلقة باتفاق التمويل، التي حد ــتمرار الصـــــــ باســـــــ
الصـــــــــندوق علي االحتفاظ بارتفا  مســـــــــتوى الطموح في التزاماته المتعلقة باتفاق  ويشـــــــــجع، 2021 منها لعام

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/6
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ــة المتمفلة في توفير معلوم  ويطلبالتمويل،  ــندوق الممارســ ــل الصــ حاطة غير أن يواصــ ــتكملة واح ات خطية مســ
، بشـــــرن الكيفية 2020رســـــمية في ســـــياق الحوار المنظم بشـــــرن التمويل، قبل انعقاد الدورة العادية الفانية لعام 

التي ترتبط بها نتائج اســـــــــتعراض منتصـــــــــف المدة بالتنفيذ الفعال التفاق التمويل في الفترة المتبقية من الخطة 
 . 2021-2018االستراتيجية للفترة 

ــام يحيي - 9  ــدة التفتي  المشــــــــــــــتركـــة في عـ ــالتقرير المتعلق بتوصــــــــــــــيـــات وحـ ــا بـ  2019علمـ

(DP/FPA/2020/4 (Part II)) ،صــــــــندوق األمم المتحدة  ويدعو( وبالتباطؤ المســــــــجل في وتيرة معالجتها
 للسكان إلي التعجيل بالجهود الرامية إلي تنفيذها، حيفما ينطبق ذلك؛ 

ــدوق  يوافق - 10  ــة للصــــــــــــــنـــ ــة االســــــــــــــتراتيجيـــ ــا علي الخطـــ ــالهـــ ــديالت المقترح إدخـــ  علي التعـــ
، اســــتنادا إلي نتائج اســــتعراض منتصــــف المدة، التي ســــتنفذ وفقا لقرار المجلس التنفيذي 2021-2018 للفترة

 ؛ 2017/23

ــجائحة كوفيد  التقدير مع يالحظ - 11  ، 19-التدابير التي يتخذها الصندوق من أجل التصدي لــــ
إلي الصــندوق تقديم معلومات مســتكملة عن أفر الجائحة في   ويطلبتمشــيا مع جهود منظومة األمم المتحدة، 

 ؛ 2020العمليات بد ا من الدورة العادية الفانية في أيلول/سبتمبر 

في   2021-2018اف الخطة االســتراتيجية للفترة الصــندوق إلي ءــمان تحقيق أهد  يدعو - 12 
، ومواصلة العمل كجز  من تحرك دولي منسق، مع التركيز علي دعم البلدان المستفيدة 19-سياق أزمة كوفيد

 .الركب خلف أحد أي ترك دون أفءل، حومن البرامج من أجل إعادة البنا  علي ن 
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  2020/7 
 2021-2018استعراص منتصخ المدة للميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة   

 
 إن المجلس التنفيذي 
باســــــــتعراض منتصــــــــف المدة للميزانية المتكاملة لصــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــكان  يرحب - 1 

(، المتوائمة مع اســــــتعراض منتصــــــف المدة للخطة االســــــتراتيجية DP/FPA/2020/5)  2021-2018 للفترة
 DP/FPA/2020/4 (Part I )) 2021-2018للصندوق للفترة 

بإطار النتائج وبمتطلبات الموارد التي تعكســــها التقديرات المنققحة في الميزانية   علما   يحيي - 2 
، بمـا في ذـلك روابط النـتائج والموارد، كمـا هي مـددرجـة في الوفيقـة 2021-2018المتكـامـلة للصـــــــــــــــندوق للفترة 

DP/FPA/2020/5؛ 

بتقرير اللجنة االســتشــارية لشــؤون اإلدارة والميزانية بشــرن اســتعراض منتصــف المدة  يرحب - 3 
إلي الصــــــــندوق أن ينفذ جميع توصــــــــيات اللجنة  ويطلب،  2021-2018للميزانية المتكاملة للصــــــــندوق للفترة 

 ئمة؛االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية وأن يقدم تقارير عنها، بما يتماشي مع آليات اإلبالغ القا

صــــــندوق األمم المتحدة للســــــكان إلي مواصــــــلة وتســــــريع الجهود الرامية إلي تحقيق   يدعو - 4 
مكاســـب في الكفا ة من خالل مبادرات إصـــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في الفترة المتبقية من الخطة 

ــتراتيجية للفترة  ــيا مع قرار الجمعية العامة  2021-2018االســــــ ــرن إعادة تنظيم منظومة   72/279، تمشــــــ شــــــ
عادة توزيع مكاسب الكفا ة هذا في األنشطة اإلنمائية، بما في ذلك التنسيق؛  األمم المتحدة اإلنمائية، واح

الصــــندوق علي مواصــــلة تكفيف حوارا مع جميع الدول األعءــــا  لتوســــيع قاعدة  يشـــجع - 5 
 العام؛ األمين وءعه الذي التمويل اتفاق مع تمشيا العادية، الموارد مجيع دعالمساهمين وتش

درجـــــــة في الوفيقـــــــة  يوافق - 6  ــاحبـــــــة المـــــــد علي عرض األنشــــــــــــــطـــــــة والتكـــــــاليف المصــــــــــــــــــ
DP/FPA/2020/5؛ 

ــية للفترة  يوافق - 7  ــســـــ بمبلغ  2021-2018علي التقديرات المنقحة اإلجمالية للميزانية المؤســـــ
مليون دوالر الســـــــــــترداد التكاليف  169.2مليون دوالر، ويالحظ أن هذا التقديرات تشـــــــــــمل مبلغ  738.6قدرا  

 غير المباشرة من الموارد األخرى؛

 162.7بقيمة   2021-2018لفترة  علي ســــــقف منققخ للتدخالت العالمية واإلقليمية ل يوافق - 8 
ــة  اردمليون دوالر من المو  ــدون موافقــ ــاوزا بــ ــذا المبلغ ال يمكن تجــ ــة أن هــ ــة، مع مالحظــ ــة المتوقعــ ــاديــ العــ

 التنفيذي؛ المجلس

ــير - 9  مليون    29.5، ويوافق علي مبلغ منققخ بقيمة 2015/3قرار المجلس التنفيذي  إلي يشـــــــــ
 علي مجددا   ويؤكد للســـــــــــــكان، المتحدة األمم  لصـــــــــــــندوق التابع  الطوارئ  لصـــــــــــــندوقدوالر من الموارد العادية 

 فوق دوالر مليون 2 بمـقدار الطوارئ صـــــــــــــــندوق  موجودات برفع للصـــــــــــــــندوق التنفـيذـية للمـديرة الـقائم التفويض
 .ومداها الطوارئ حاالت عدد ذلك اقتءي إذا السنوات من سنة   في السقف
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  2020/8 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 لمجلس التنفيذيإن ا 

 (:DP/OPS/2020/4فيما يتعلق بالتقرير السنوي للمديرة التنفيذية ) 

تحقيقا   2019بالمســاهمات التي قدمها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشــاريع في عام   يعترخ  -   1 
ــميلـية لـكل من الحكوـمات واألمم المتـحدة والشـــــــــــــرـكا  اإلخرين من خالل تـقديم ـخدـمات اـلدعم اإلداري  للنـتائج التشـــــــــــ

 المستدامة؛  التنمية غراض بكفا ة، وتوفير الخبرات التقنية المتخصصة الفعالة، وتوسيع نطاق القدرة التنفيذية أل 

بــالتقــدم المحرز في تنفيــذ الخطــة االســــــــــــــتراتيجيــة لمكتــب األمم المتحــدة لخــدمــات  يرحـبب - 2 
 ؛ 2021-2018المشاريع للفترة 

ــتركة وبالتقدم المحرز في   يحيي علما - 3  ــيات وحدة التفتي  المشـــ ــنوي عن توصـــ بالتقرير الســـ
 تنفيذ التوصيات المتصلة بالمكتب؛

ــية  بيرح - 4  بالتقدم الكبير المحرز في أنشـــــطة االســـــتفمار التي لها أفر في الهياكل األســـــاســـ
المســـــــــتدامة ءـــــــــمن المجاالت المكلقف بها المكتب، بما في ذلك إنشـــــــــا  مكتب االســـــــــتفمارات ذات األفر في 

 الهياكل األساسية المستدامة؛

في المائة ويقرر   1بشــــرن تطبيق ءــــريبة بنســــبة   2019/5من القرار   8إلي الفقرة   يشـــير - 5 
 إبقا  هذا المسرلة قيد نظرا الفعلي؛

 (DP/OPS/2020/CRP.1فيما يتعلق بورقة غرفة االجتما  عن صافي أصول المكتب ) 
ــة بصــــــــــــــــــــافـي أصــــــــــــــول الـمـكـتـــــــب  ـيحــيي عــلمـــــا - 6  ــا  الـمـتـعـلـقـــــ ــة االجـتـمـــــ ــة غـرفـــــ بـورقـــــ

(DP/OPS/2020/CRP.1؛) 

، ويدعو المكتب إلي مواصـلة إدارة 2020/1و  2019/20 و  2012/5إلي القرارات    يـشير - 7 
صافي أصوله بطريقة مرنة، مع الحفاظ علي الممارسات القوية في إدارة المخاطر والشفافية في اإلبالغ، وفقا 

 األنظمة المالية القائمة؛للقواعد و 

ـبإنشــــــــــــــا  احتـياطي النمو واالبتكـار، وـيدعو المكـتب إلي مواصـــــــــــــــلة تزوـيد المجلس  يرـحب - 8 
 بمستجدات سنوية بشرن استخدامه؛

إلي المكتب أن يجري دراســـــة مفصـــــلة بشـــــرن احتياطه التشـــــميلي وصـــــيمة حســـــاب   ييلب - 9 
 مستوى االحتياطي األدني اإللزامي؛

المكتب، عمال باسـتعراض اللجنة االسـتشـارية لشـؤون اإلدارة والميزانية، أن يقدم إلي   ييلب - 10 
وأن يقدم النتائج لينظر فيها المجلس التنفيذي  2021تقريرا شـــــفويا بلخر المســـــتجدات في الدورة الســـــنوية لعام 

مها في الدورة ، مع الســـــــعي إلي تقدي 2022في أقرب فرصـــــــة وفي موعد ال يتجاوز الدورة العادية األولي لعام 
 .2021العادية الفانية لعام 

 2020حزيران/يونيه  5

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2020/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/5
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/1


DP/2020/19 
 

 

20-08276 11/15 

 

  2020/9 
 2020استعراص عام للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام   

 
 إن المجلس التنفيذي 

 بما يلي: 2020إلي أنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشير 

 
  1البند   
 المسائل التنظيمية  

ــنوية لعام  ــيمة المنقحة DP/2020/L.2)  2020أقر جدول األعمال ووافق علي خطة عمل دورته الســ ، بالصــ
 شفويا(؛

 (؛ DP/2020/6) 2020دية األولي لعام وافق علي تقرير الدورة العا

 
 الجزء المشترك  

  2البند   
معلومات مشـــــتركة عن سخر مســـــتجدات ج ود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـــــندوق األمم المتحدة   

في ســــــــياق سخر   19-ة كوفيدللســــــــكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشــــــــاريع في التصــــــــدي ألزم
ــتجدات المتعلقة بتنفيذ لرار الجمعية العامة   ــدن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة   72/279المســــ بشــــ

 اإلنمائية

أحـاط علمـا بـالمعلومـات المشــــــــــــــتركـة عن آخر مســــــــــــــتجـدات جهود برنـامج األمم المتحـدة اإلنمـائي   
في  19-وصـــندوق األمم المتحدة للســـكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشـــاريع في التصـــدي ألزمة كوفيد

بشـــــــــــرن إعادة تنظيم منظومة األمم   72/279ســـــــــــياق آخر المســـــــــــتجدات المتعلقة بتنفيذ قرار الجمعية العامة 
 المتحدة اإلنمائية؛

 
 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 5البند   

، 2021-2018اســـــتعراص منتصـــــخ المدة للخية ا ســـــتراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة    
 2019في ذلك التقرير السنوي لمدير البرنامج لعام  بما

ــتراتيجية لبرنامج األمم المتحدة  2020/4اتخذ القرار    ــف المدة للخطة االســــــ ــتعراض منتصــــــ عن اســــــ
 ؛2019، بما في ذلك التقرير السنوي لمدير البرنامج لعام 2021-2018اإلنمائي للفترة 

 
 6البند   

 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة  

بشـــــرن اســـــتعراض منتصـــــف المدة لخطة الموارد المتكاملة والميزانية المتكاملة  2020/5ذ القرار  اتخ 
 ؛2021-2018لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/9
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 7البند   

 المساواة بين الجنسين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

ــاواة بين الجنســــــين للفترة أحا  ــتراتيجية البرنامج اإلنمائي للمســــ ط علما بالتقرير الســــــنوي عن تنفيذ اســــ
2018-2021  (DP/2020/11)؛ 

 
  8البند   
 تقرير التنمية البشرية  

ــة بتقرير    ــانـــة عن المشــــــــــــــــاورات المتعلقـ ــدمـــة من األمـ ــة المقـ ــالمعلومـــات المســــــــــــــتكملـ ــا بـ أحـــاط علمـ
 البشرية؛ التنمية

 
 9البند   

 البرامج القيرية للبرنامج اإلنمائي والمسائل ذات الصلة  

 :2014/7وافق علي البرامج القطرية التالية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفقا للقرار  

 (؛ DP/DCP/ZAF/3(؛ وجنوب أفريقيا )DP/DCP/ETH/4: إفيوبيا )أفريقيا 

ــنة واحدة للبرامج القطرية للجزائر وزمبابوي وموزامبيق علي نحو ما   أحاط علما برول تمديد لمدة ســـــــــ
 ؛DP/2020/12وافق عليه مدير البرنامج وعَرَءه في الوفيقة 

 
 الجزء المتعلق بصندوق األمم المتحدة للسكان  

  13البند   
 لتقرير السنوي للمديرة التنفيذيةا  

بشـرن التقرير الجامع السـتعراض منتصـف المدة للخطة االسـتراتيجية لصـندوق  2020/6اتخذ القرار   
 المديرة التنفيذيةوللتقرير المرحلي عن تنفيذها: تقرير  2021-2018األمم المتحدة للسكان للفترة 

 
  14البند   
 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة  

بشـــــرن اســـــتعراض منتصـــــف المدة للميزانية المتكاملة لصـــــندوق األمم المتحدة  2020/7اتخذ القرار   
 ؛2021-2018للسكان للفترة 

 
 16البند   

 القيرية والمسائل ذات الصلة البرامج  

 :2014/7وافق علي البرنامجين القطريين التاليين لصندوق األمم المتحدة للسكان وفقا للقرار  

ــا والـجـنـوب األفـريـقـي  ــا )شــــــــــــــرق أفـريـقـيـــــ ــا DP/FPA/CPD/ETH/9: إفـيـوبـيـــــ (؛ وجـنـوب أفـريـقـيـــــ
(DP/FPA/CPD/ZAF/5 ؛) 

https://undocs.org/ar/DP/2020/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/DCP/ETH/4
https://undocs.org/ar/DP/DCP/ZAF/3
https://undocs.org/ar/DP/2020/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ETH/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ZAF/5


DP/2020/19 
 

 

20-08276 13/15 

 

 
 الجزء المتعلق بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 17البند   

 مشاريعمكتب األمم المتحدة لخدمات ال  

المتعلق بــالتقرير الســــــــــــــنوي للمــديرة التنفيــذيــة لمكتــب األمم المتحــدة لخــدمــات  2020/8اتخــذ القرار  
 المشاريع.

 2020حزيران/يونيه  5
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 خية العمل المؤلتة  
وصـــندوق األمم المتحدة للســـكان ومكتب األمم المتحدة  المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 لخدمات المشاريع
   2020الدورة العادية الثانية لعام 

 ، نيويورك(2020أيلول/سبتمبر  4سب/أغسيس إلى  31)من 

 
 الموءو   البند التوقيت  التاريخ/اليوم

 مسائل تنظيمية 1 13:00-10:00 سب/أغسيس 31ا ثنين     

 أعمال الدورة وخطة عملهاإقرار جدول  •

 2020اعتماد تقرير الدورة السنوية لعام  •
 الجزء المشترك 2  

 المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات

تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمــــم المتحــــدة لخدمــــات  •
 ، وردود اإلدارة2019الداخليــة للحســابات والتحقيقات في عام المشاريــع عــن أنشطة المراجعة 

 األخالقيات 3  

تقارير مكاتب األخالقيات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــــــندوق األمم المتحدة للســــــكان ومكتب  •
 ، وردود اإلدارة2019األمم المتحدة لخدمات المشاريع عن األنشطة المءطلع بها في عام 

 الحماية من االستمالل واالنتهاك الجنسيين والتحر  الجنسي 4  
 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة 5 15:00-17:30 

 مقترح شامل مشترك بشرن سياسة استرداد التكاليف •
 أساليب عمل المجلس التنفيذي  6  
 المعني بفيروس نقا المناعة البشرية/اإليدزمتابعة اجتما  مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك  7  

التقرير المشـترك لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـندوق األمم المتحدة للسـكان بشـرن متابعة توصـيات  •
 مجلس التنسيق البرامجي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقا المناعة البشرية/اإليدز

 الجزء المتعلق بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  13:00-10:00 أيلول/سبتمبر 1الثالثاء 

 بيان المديرة التنفيذية
 2021-2018استعراض منتصف المدقة للخطة االستراتيجية للمكتب للفترة  • 16  

 2019التقرير اإلحصائي السنوي بشرن أنشطة الشرا  في منظومة األمم المتحدة في عام  •
 الجزء المشترك )تابع(  15:00-17:30 
 الحوار المنظم بشرن تمويل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 8  
 2019االستعراض السنوي للحالة المالية للبرنامج اإلنمائي لعام  •   

ــرن تمويـــل نتـــائج الخطـــة االســــــــــــــتراتيجيـــة لبرنـــامج األمم المتحـــدة اإلنمـــائي للفترة •  الحوار المنظم بشــــــــــــــ
2018-2021 

 الحوار المنظم بشرن تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان 13  

 2020- 2019تقرير عن الحوار المنظم بشرن تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان للفترة  •
 الجزء المتعلق بصندوق األمم المتحدة للسكان   13:00-10:00 أيلول/سبتمبر 2األربعاء 

 التنفيذيةبيان المديرة 
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 الموءو   البند التوقيت  التاريخ/اليوم
 التقييم 14 15:00-17:30     

 ، وتعليقات اإلدارة 2019التقرير السنوي لمكتب التقييم التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان لعام  •

 تقييم قدرة صندوق األمم المتحدة للسكان علي االستجابة لألزمات اإلنسانية، ورد اإلدارة •
 المتحدة للسكان والمسائل المتصلة بهاالبرامج القطرية لصندوق األمم  15  

 عرض وفائق البرامج القطرية والموافقة عليها •

 تمديد البرامج القطرية •
 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  13:00-10:00 أيلول/سبتمبر 3الخميس 

 حوار تفاعلي مع مدير البرنامج اإلنمائي
 القطرية للبرنامج اإلنمائي والمسائل ذات الصلةالبرامج  9 15:00-17:30 

 عرض وفائق البرامج القطرية والموافقة عليها •

 تمديد البرامج القطرية •
 التقييم 10  

 ، وتعليقات اإلدارة2019التقرير السنوي عن التقييم لعام  •

معلومات مســـتكملة مشـــتركة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـــندوق األمم المتحدة للســـكان بشـــرن  •
أول المنجزات المســـــــتهدفة للتقييم المشـــــــترك للفصـــــــل الموحد: األســـــــاس المرجعي بشـــــــرن الشـــــــراكات 

 للتقييم والقابلية

 لمتوسطة الدخل، ورد اإلدارةتقييم الدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلي البلدان ا •
 الجزء المتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )تابع(  13:00-10:00 أيلول/سبتمبر 4الجمعة 

 متطوعو األمم المتحدة 11  
 متطوعو األمم المتحدة: التقرير السنوي لمدير البرنامج •

 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية 12  

منتصــــــــف المدة لإلطار االســــــــتراتيجي لصــــــــندوق األمم المتحدة للمشــــــــاريع اإلنتاجية للفترة اســــــــتعراض   •
 2019، بما في ذلك التقرير السنوي عن النتائج التي حققها الصندوق في عام 2018-2021

 2019االستعراض السنوي للحالة المالية للصندوق لعام  •

 2021-2018للصندوق للفترة  الحوار المنظم بشرن تمويل نتائج اإلطار االستراتيجي •
 مسائل أخرى 17 15:00-17:30 

ــاريع/هيئة األمم  • ــكان/مكتب /خدمات المشـــ ــندوق الســـ ــة مجلس موظفي البرنامج اإلنمائي/صـــ كلمة رئيســـ
 المتحدة للمرأة

 اتخاذ القرارات •
 مسائل تنظيمية 1  

 2021مشرو  خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام  •

 2021العمل المؤقتة للدورة العادية األولي لعام اعتماد خطة  •

 اختتام الدورة •
 
 


