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2016/1 
  ورد اإلدارة باأللغام املتعلقة اإلجراءات يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إسهام تقييم

 التنفيذي اجمللس إن 
 باأللغـام  املتعلقـة  اإلجـراءات  يف اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج إسهام بتقييم يتعلت فيما 

(DP/2016/4 )عليه  ورد اإلدارة(DP/2016/5  ا) 
 للغايـة  هام مشارك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أن إىل توصل التقييم بهن علما حييط - 1
 الوطنيـة  احلكومـات  مبسـاعدته  باأللغـام،  املتعلقـة  اإلجـراءات  جمـال  يف املبـذول  العـاملي  اجلهد يف
 .  باأللغام املتعلقة اإلجراءات جمال يف براجمها وإدارة إنشاء على
 .  ورد اإلدارة التقييم، تقرير يف الواردة والتوصيات ايستنتاجات يالحظ - 2

 ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨
 

2016/2 
   احلسابات مراجعي جملس توصيات 

 ومكتـب  للسـكان  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج تقارير 
 لعـام  احلسـابات  مراجعـي  جملـس  توصـيات  تنفيـذ  حالة عن املشـاريع خلدمات املتحدة األمم

2014 
ــم برنـــامج  ــرا اإلمنـــائي املتحـــدة األمـ ــيات تنفيـــذ عـــن تقريـ  مراجعـــي جملـــس توصـ

   2014 احلسابات،
 حسـابات  مراجعي جملس تقرير متابعة بشهن للسكان املتحدة األمم صندوق تقرير 
   التوصيات تنفيذ حالةا 2014 لعام املتحدة األمم

 مراجعـي  جملـس  توصـيات  تنفيذ عن تقريرا املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب 
 2014 لعام احلسابات

 
 التنفيذي اجمللس إن 

 األمـم  حسـابات  مراجعـي  جملس عن ال ادرة بتحفظات املشفوعة غري باآلراء يرحب - 1
 مجيعها؛ الثالث للمؤسسات بالنسبة 2014 عام بشهن املتحدة

ــات يسلللم - 2 ــة بالبيئ ــيت املســاطر العالي ــا يشــتغل ال ــن كــل فيه ــامج م ــم برن  املتحــدة األم
 شـركائهم  عـن  فضـال  املشـاريع  خـدمات  ومكتـب  للسـكان،  املتحـدة  األمم وصندوق اإلمنائي،

http://undocs.org/ar/DP/2016/4
http://undocs.org/ar/DP/2016/5
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 الغـ   منـع  آليـات  لتعزيـز  املالئمـة  التـدابري  اختـا   مواصـلة  الكيانـات  تلك إىل ويتلب املنفذين،
 ملنــع التشــغيلية لإلجــراءات الفعــال التتبيــت طريــت عــن  لــك يف مبــا املســاطر، وتقيــيم واملراقبــة
 الغ ؛

 :اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج يتعلق وفيما 
 برنــامج مــن كــل اختــذها الــيت بــاإلجراءات املتعلــت( DP/2016/6) بــالتقرير علمللا حيليط  - 3

 الـيت  األخـر   واإلجـراءات  اإلنتاجيـة  للمشـاريع  املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم
ــرة عــن احلســابات مراجعــي جملــس توصــيات لتنفيــذ اختا هــا يعتــزم ــة الفت ــة املالي  31 يف املنتهي
 ؛2014 ديسمرب/األول كانون

 اإلدارة أولويـات  معاجلـة  يف اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج أحرزه الذي التقدم يالحظ - 4
   ؛2015-2014 السنتني فترة يف احلسابات مبراجعة املتعلقة العليا الثماين

 وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج يبذهلا اليت املتواصلة اإلنتاجية اجلهود ُيشجع - 5
 كـانون  31 يف املنتهيـة  للسـنة  احلسـابات  مراجعـي  جملـس  توصيات تنفيذ يف اإلنتاجية املشاريع
 املستهدفة؛ التنفيذ ملواعيد وفقا السابقة، واألعوام 2014 ديسمرب/األول
 والرقابــة الــربامج إدارة تعزيـز  يواصــل أن علـى  اإلمنــائي املتحــدة األمـم  برنــامج يشلجع  - 6

 وأن القتـري،  ال ـعيد  علـى  سـيما  وي الربامج، نوعية حتسني خالل من  لك يف مبا واإلبالغ،
 ال دد؛ هذا يف املتسذة التدابري فعالية يرصد
 إىل الراميــة جهــوده يواصــل أن علــى كــذلك اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج يشللجع - 7

 األمـم  برنـامج  لسياسـات  ايمتثال كفالة  لك يف مبا وإدارهتم، املنفذين الشركاء إشراف تعزيز
 أن علـى  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  وحيـ   التهمني، ومتتلبات وإجراءاته، اإلمنائي املتحدة
   النقدية؛ للتحويالت واملنقح املنست النهج إطار تنفيذ كثب عن يرصد
 كشـد  أجـل  مـن  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يبـذهلا  الـيت  املتواصلة اجلهود يشجع - 8

ــع ــات يف املسالفــات ومن ــة املمارســات مــن وغريهــا الشــراء عملي  إجــراءات وحتســني ايحتيالي
 محايـة  وسـائل  أن وكفالـة  املسالفـات  عـن  املـبلغني  محايـة  أمهيـة  علل   ويشلد   األموال، استرداد
 املوظفني؛ جلميع ومعروفة قوية املسالفات عن املبلغني

 الالزمـة  التـدابري  مجيـع  اختـا   علـى  اإلمنـائي  الربنـامج  وحي  اهليكلي، التغيري بتنفيذ ينوه - 9
 الت ـدي  مواصـلة  ضـرورة  على كذلك يؤكدو الفوائد، لتحقيت رمسية ختة وضع من لالنتهاء
 اهليكلي؛ التغيري بتنفيذ ال لة  ات املوظفني شواغل من شاغل ألي

http://undocs.org/ar/DP/2016/6
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 :للسكان املتحدة األمم بصندوق يتعلق وفيما 
ــالتقرير علملللللا حيللللليط - 10 ــذها الـــــيت بـــــاإلجراءات املتعلـــــت(  DP/FPA/2016/1) بـــ  اختـــ

ــزم الــيت األخــر  واإلجــراءات للســكان املتحــدة األمــم صــندوق  تنفيــذ أجــل مــن اختا هــا يعت
 كــانون 31 يف املنتهيــة املاليــة الفتــرة عــن احلســابات مراجعــي جملــس عــن ال ــادرة التوصــيات

 /األول
 ؛2014 ديسمرب
 الوحــدات مجيــع تنفيــذ رصــد مواصــلة علــى للســكان املتحــدة األمــم صــندوق يشللجع - 11
 مـن   لـك  يف مبـا  املعلومـات،  وحتليـل  العمـل  ختـ   إلدارة اجلديـدة  الداخلية اإللكترونية للنظم
 للمساطر؛ الت دي وهنج األداء، وإدارة اإلجناز، حتسني يف النظم هذه فعالية تعقب خالل

 :املشاريع خلدمات املتحدة األمم مبكتب يتعلق وفيما  
 مكتـــب اختـــذها الـــيت بـــاإلجراءات املتعلـــت( DP/FPA/2016/1) بـــالتقرير علملللا حيللليط - 12
 تنفيــذ أجــل مــن اختا هــا يعتــزم الــيت األخــر  واإلجــراءات املشــاريع خلــدمات املتحــدة األمــم

 كــانون 31 يف املنتهيــة املاليــة الفتــرة عــن احلســابات مراجعــي جملــس عــن ال ــادرة التوصــيات
 ؛2014 ديسمرب/األول
 فســيكون األجــل، طويــل اهتمامــا تتتلــب التوصــيات مــن العديــد أن مبــا بهنــه يسلللم - 13

 .ناجح بشكل لينفذها 2015 املالية السنة بعد العمل إىل حباجة املشاريع خدمات مكتب
 ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨

 
2016/3 
ــرض ــام عـ رارات عـ ــ يت للقـ ــ ــدها الـ ــس اعتمـ ــذي اجمللـ ــه يف التنفيـ ــة دورتـ  األوىل العاديـ
  2016 عام

 التنفيذي اجمللس إن 
 ا يلي مبا 2016 لعام األوىل العادية دورته يف قام أنه إىل يشري 
 1 البند

 التنظيمية املسائل
 ا  2016 لعام أمساؤهم التالية املكتب أعضاء انتسب 
 (أرمينيا) مناتساكانيان زهراب السيد سعادةا الرئيس 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/1
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 (بلجيكا) فرانكينيت بينيديكت السيدة سعادةا الرئيس نائب 
 (غينيا مجهورية) توري مامادي السيد سعادةا الرئيس نائب 
 الدميقراطيـــة يو مجهوريـــة) فانســـوريفون  كيـــان الســـيد ســـعادةا الـــرئيس نائـــب 

 (الشعبية
 (وبربودا أنتيغوا) بلري توماسي السيدا الرئيس نائب 
 2016 لعـام  األوىل العاديـة  لدورتـه  العمل ختة على وافتو األعمال جدول وأقّر 

(DP/2016/L.1)؛ 
   ؛(DP/2016/1) 2015 لعام الثانية العادية الدورة تقرير على ووافت 
 ؛(DP/2016/CRP.1) 2016 لعام التنفيذي للمجلس السنوية العمل ختة وأقر 
 ؛2016 لعام السنوية لدورته املؤقتة العمل ختة على ووافـت 
 يف التنفيـــذي للمجلـــس املتبقيـــة للـــدورات التــا   الزمنــــي اجلـــدول علـــى ووافـــت  

 ا  2016 عام
 -2016 يونيه/حزيران 10 إىل 6 منا 2016 لعام السنوية الدورة 
 .2016 سبتمرب/أيلول 12و ،9 إىل 6 منا 2016 لعام الثانية العادية الدورة 
 اإلمنائي املتحدة األمم بربنامج املتعلت اجلزء
 2 البند

 هبا املت لة واملسائل اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج القترية الربامج
 ا 2014/7 للقرار وفقا التالية القترية الربامج على وافت 
 املتحـــــــــدة  تزنانيـــــــــا ومجهوريـــــــــة  ،(DP/DCP/ETH/3) إثيوبيـــــــــاا أفريقيلللللللللا 

(DP/DCP/TZA/2)؛ 
 السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  ،(Corr.1و DP/DCP/IRQ/2) العـراق : العربية الدول 

(DP/DCP/SYR/3)؛ 
 ؛(DP/DCP/AZE/4) أ ربيجانا املستقلة الدول ورابطة أوروبا 
ــتني: الكللللاريي البحللللر ومنطقللللة الالتينيللللة أمريكللللا   ،(DP/DCP/ARG/3) األرجنــ

 (.DP/DCP/URY/3) وأوروغواي

http://undocs.org/ar/DP/2016/L.1
http://undocs.org/ar/DP/2016/1
http://undocs.org/ar/DP/2016/CRP.1
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ETH/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/TZA/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/IRQ/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SYR/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/AZE/4
http://undocs.org/ar/DP/DCP/ARG/3
http://undocs.org/ar/DP/DCP/URY/3
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 الربازيـل  مـن  لكـل  القتريـة  للـربامج  واحدة سنة ملدة األول بالتمديد علما وأحاط 
 إىل ينـاير /الثـاين  كـانون  1 من للفترة الشعبية الدميقراطية يو ومجهورية وتوباغو وترينيداد

 وغانــا الدومينيكيــة واجلمهوريــة أوكرانيــا مــن ولكــل ،2016 ديســمرب/األول كــانون 31
 عليهـا  وافـت  الـيت  ،2017 ديسـمرب /األول كـانون  31 إىل يناير/الثاين كانون 1 من للفترة
 (.DP/2016/3) سلفا الربنامج مدير

 كـــانون 1 مـــن للفلـــبني القتـــري للربنـــامج ســـنتني لفتـــرة التمديـــد علـــى ووافلللق 
 (.  DP/2016/3) 2018 ديسمرب/األول كانون 31 إىل 2017 يناير/الثاين
 3 البند
 التقييم
 يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إســهام بتقيــيم املتعلــت 2016/1 القــرار اعتمــد 

 (.DP/2016/5) ورد اإلدارة ،(DP/2016/4) باأللغام املتعلقة اإلجراءات
 للسكان املتحدة األمم ب ندوق املتعلت اجلزء
 4 البند

 هبا املت لة واملسائل القترية الربامجا للسكان املتحدة األمم صندوق
 قـرار لل وفقـا  للسـكان  املتحـدة  األمـم  ل ـندوق  التاليـة  القتريـة  الـربامج  علـى  وافت 
 ا2014/7
 ومجهوريلللة ؛(DP/FPA/CPD/URY/3) وأوروغلللواي ؛(DP/FPA/CPD/ET/H/8) إثيوبيلللا 
 DP/FPA/CPD/SYR/8) السلورية  العربيلة  واجلمهوريلة  ؛(DP/FPA/CPD/TZA/8) املتحلدة  تزنانيا
 ؛(DP/FPA/CPD/IRQ/2) والعراق ؛(Corr.1 و

ــاين التمديــد علــى ووافــت  ــربامج واحــدة ســنة ملــدة الث ــة لل  األمــم ل ــندوق القتري
 ملــدة للفلــبني القتــري الربنــامج متديــد وعلــى والــيمن، اجلزائــر مــن لكــل للســكان املتحــدة
 ؛(DP/FPA/2016/2) سنتني

 التنفيـذي،  املـدير  عليـه  وافـت  الذي واحدة، سنة ملدة األول بالتمديد علما وأحاط 
 (.DP/FPA/2016/2) لغانا القتري للربنامج
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مبكتب املتعلت اجلزء

  .املشاريع خدمات ملكتب التنفيذي املدير بيان إىل استمع 

http://undocs.org/ar/DP/2016/3
http://undocs.org/ar/DP/2016/3
http://undocs.org/ar/DP/2016/4
http://undocs.org/ar/DP/2016/5
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/ET/H/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/URY/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/TZA/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SYR/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/IRQ/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/2
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 املشترك اجلزء
 6 البند

 احلسابات مراجعي جملس توصيات
ــدا  ــت 2016/2 قــرارال عتم ــي جملــس بتوصــيات املتعل  املت ــلة احلســابات مراجع
 مراجعـي  جملـس  توصـيات  تنفيذ عن تقريرا اإلمنائي املتحدة األمم برنامجا التالية بالتقارير

 جملـس  تقريـر  متابعـة ا للسكان املتحدة األمم وصندوق ؛(DP/2016/6) 2014 احلسابات،
 ؛(DP/FPA/2016/1) التوصـيات  تنفيذ حالةا 2014 لعام املتحدة األمم حسابات مراجعي
ــرا املشــاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب  مراجعــي جملــس توصــيات تنفيــذ عــن تقري
 (.DP/OPS/2016/1) 2014 لسنة احلسابات
 ا التالية اخلاصة واملناسبات الرمسية غري واملشاورات اإلحاطة جلسات أيضا وعقد 
 املتحـدة  األمـم  ومكتب للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 املشاريع خلدمات
 2030 لعام املستدامة التنمية ختة تنفيذ بشهن إحاطة جلسة 
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 األساسـي  التمويـل ) اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  متويـل  بشـهن  رمسـي  غري حوار 
 (املواضيعي التمويل ونوافذ
 للسكان املتحدة األمم صندوق
 وحتقيللق والطفلل  األم صللحة معاجلللة أجلل  ملل  شللراكاتا بعنــوان خاصــة مناســبة 
 الطليعة يف املعتقد إىل املستندة األفريقية املنظمات: الدميوغرايف العائد

 ل ندوق ايستراتيجية للستة املدة منت د استعراض بشهن رمسية غري مشاورات 
 .  2017-2014  للسكان، املتحدة األمم

 ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨
 

  

http://undocs.org/ar/DP/2016/6
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/1
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/1
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  2016/4 

 2017-2014استعراض منت د املدة للستة ايستراتيجية للربنامج اإلمنـائي للفتـرة     
 السنوي ملديرة الربنامجوالتقرير 

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

بشـهن ايسـتعراض التجميعـي والتقريـر السـنوي ملـديرة        2013/11قراراتـه   يشري إىل - 1
ــرة       ــائج للفت ــائيا األداء والنت ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــامج بشــهن اخلتــة ايســتراتيجية لربن الربن

ــرة     2013/27؛ و2008-2012 ــتراتيجية للفتـــ ــائي ايســـ ــامج اإلمنـــ ــة الربنـــ ــهن ختـــ  بشـــ
نوي ملديرة الربنامج عن تنفيذ ختـة الربنـامج   بشهن التقرير الس 2015/7؛ و 2014-2017

 ؛2017-2014اإلمنائي ايستراتيجية للفترة 
باســتعراض منت ــد املــدة للستــة ايســتراتيجية للربنــامج اإلمنــائي للفتــرة  حيلليط علمللا - 2

 (DP/2016/9) 2015، مبــا يف  لــك التقريــر الســنوي ملــديرة الربنــامج لعــام        2014-2017
 ومرفقاته؛

 مبواءمــــة أعمــــال الربنــــامج اإلمنــــائي مــــع اخلتــــة ايســــتراتيجية للفتــــرة         يرحللللب - 3
 ، والنتائج اليت حتققت يف منت د املدة؛2014-2017

ــوغ امل     يرحللب - 4 ــة بشــهن بل ــب القتري ــة للمكات ــدة للنســبة املئوي ــالتحليالت اجلدي ــا  ب ع
عـن تغـيريات    2017التراكمية ويتلب زيادة اإلبالغ يف التقرير السنوي ملـديرة الربنـامج عـام    

النسب املئويـة للمكاتـب القتريـة الـيت تفـي باملعـا  التراكميـة أو تتجاوزهـا ويتلـب أيضـا إىل           
 الربنامج اإلمنـائي مواصـلة حتسـني جـودة البيانـات والتحلـيالت والتقييمـات املسـتسدمة لقيـا          

 أداء املكاتب القترية وال الت بني النتائج احملققة على ال عيدين العاملي والقتري؛
ــة      ويالحللظ مللع التقللدير   - 5 ــداف املرحلي أن معظــم املؤشــرات اجلنســانية اــاوزت األه

املقـررة هلـا، وحيـ  الربنـامج اإلمنـائي علـى اختـا  إجـراءات وإعـداد تقـارير عنـد ختل ـد النتـائج              
اة بني اجلنسني عن النتائج األوسع نتاقا ويشجع الربنامج اإلمنائي على مواصـلة  املتعلقة باملساو

دعم جهود تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين والتحـول صـوب مزيـد مـن التـدخالت الـيت حتقـت         
 التغيري؛

 2017-2014علـى أن الرؤيـة والنتـائج املتوقعـة للستـة ايسـتراتيجية للفتـرة         يوافق - 6
ومـع أهـداف    2030عموم اتساقا جيدا مـع ختـة التنميـة املسـتدامة لعـام      متسقني على وجه ال
 التنمية املستدامة؛

بالتزام الربنامج اإلمنـائي بزيـادة تعزيـز أدائـه املؤسسـي مـن خـالل تنفيـذ ختـة           يرحب - 7
مــن تقريــر مــديرة   84علــى النحــو املــبني يف الفقــرة   2017-2016عمــل موســعة يف الفتــرة 

http://undocs.org/ar/DP/2016/9
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ــتعرا   ــهن اسـ ــامج بشـ ــرة     الربنـ ــتراتيجية للفتـ ــة ايسـ ــدة للستـ ــد املـ  2017-2014ض منت ـ
(DP/2016/9)؛ 

مـن تقريـر مـديرة     8و  7أن التغيريات اليت اقترحها الربنامج اإلمنائي يف املـرفقني   يقرر - 8
ــرة    ــة ايســــتراتيجية للفتــ ــن اســــتعراض منت ــــد املــــدة للستــ  2017-2014الربنــــامج عــ

(DP/2016/9)   ســتحتاإ إىل مزيــد مــن املشــاورات مــع الــدول األعضــاء، مبــا يف  لــك يف ســياق
 إعداد اخلتة ايستراتيجية املقبلة؛

إزاء اسـتمرار اياـاه التنـاز  للمـوارد وي سـيما املـوارد األساسـية،         ُيعرب ع  القللق  - 9
د مــن قــدرة الربنــامج اإلمنــائي علــى كفالــة فعاليــة التنميــة العامليــة واحلفــا  علــى متويــل    حيــ ممــا

 الربناجمية؛ امليزانية
إىل الربنامج اإلمنائي أن يقدم يف التقريـر السـنوي املقبـل مزيـدا مـن التحلـيالت        يطلب - 10

 بشهن العالقة بني املوارد املالية املقررة والنفقات الفعلية والنتائج احملققة؛
إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يبــدأ يف وقــت مبكــر األعمــال التحضــريية للستــة         يطلللب - 11

ر الكامــل مــع اجمللــس التنفيــذي، ومــع املراعــاة التامــة لنتــائج        ايســتراتيجية املقبلــة، بالتشــاو  
سـنوات لسياسـة األنشـتة التنفيذيـة الـيت تضـتلع هبـا         4ايستعراض الشامل الـذي رـري كـل    

ــة لعــام     ــدرو  املســتفادة مــن اســتعراض   2016منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنمي ، وال
ــدورة الع    ــت يف الـ ــة طريـ ــدم خارطـ ــدة، وأن يقـ ــد املـ ــذي   منت ـ ــس التنفيـ ــة للمجلـ ــة الثانيـ اديـ

 ، بشهن املشاورات املقررة إلعداد اخلتة ايستراتيجية املقبلة؛2016 لعام
التعاون مع صناديت وبرامج األمم املتحدة األخر  أثنـاء التحضـري    يالحظ مع التقدير - 12

يســـتعراض منت ـــد املـــدة ويشـــجع علـــى زيـــادة احلـــوار واملشـــاركة خـــالل إعـــداد اخلتـــة   
راتيجية املقبلـة وتعزيـز التكامـل، والتماسـك، والفعاليـة، يف دعـم ختـة التنميـة املسـتدامة          ايست
 وأهداف التنمية املستدامة؛ 2030لعام 
بشكل التقريـر السـنوي الـذي رمـع بـني التقـدم السـنوي احملـرز وايسـتعراض           يرحب - 13

ــامج م   واصــلة اســتسدام هــذه  التجميعــي لتنفيــذ اخلتــة ايســتراتيجية، ويتلــب إىل مــديرة الربن
، كمـا يتلـب إىل مـديرة    2017ال يغة للتقرير السنوي الذي سيقدم يف الدورة السـنوية لعـام   
ــرة      ــائي للفت ــامج اإلمن ــدط اخلتــة ايســتراتيجية للربن ــامج تق ــدورة   2021-2018الربن ــاء ال أثن

 .2017العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

http://undocs.org/ar/DP/2016/9
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  2016/5 
 2017-2014استعراض منت د املدة للميزانية املتكاملة للربنامج اإلمنائي للفترة   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــة       حيللليط علملللا  - 1 ــة املتكاملـ ــي يف امليزانيـ ــر املؤسسـ ــدة للعن ـ ــد املـ ــتعراض منت ـ  باسـ
 ؛2014-2017

ض منت ـد  بتقرير اللجنة ايستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن استعرا حييط علما - 2
 ؛2017-2014املدة للميزانية املتكاملة للربنامج اإلمنائي 

ــة كــال مــن العن ــرين الربنــاجمي واملؤسســي     يشللد  - 3 ــة املتكامل علــى أن تتضــمن امليزاني
 ويتلب إىل الربنامج اإلمنائي أن يكفل تغتية التقارير املقبلة لكال العن رين على حد سواء؛

الــذي يحــو ضــرورة احلفــا  علــى      2013/28إىل قــرار اجمللــس التنفيــذي    يشللري - 4
مســتويات كافيــة مــن املــوارد ملكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات ومكتــب األخالقيــات،  
ومكتب التقييم، وطلب أن ُتقـدم كبنـود مف ـلة يف امليزانيـة ت  ـات كـل منـها اسـتنادا إىل         

 يذي أو اليت ُأطلع عليها؛خت  عملها اليت وافت عليها اجمللس التنف
الـذي شـدد علـى أن املـوارد العاديـة هـي        2015/16إىل قرار اجمللس التنفيـذي   يشري - 5

الركيزة اليت يسـتند إليهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وأهنـا أساسـية للحفـا  علـى التـابع            
ذا ال ــدد برنــامج املتعــدد األطــراف واحملايــد والشــامل لوييتــه ولتنفيــذ أعمالــه، ويشــجع يف هــ 

األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة تعبئة هـذه املـوارد، مـع مواصـلة تعبئـة مـوارد أخـر  لتلبيـة         
 سيما أفقرها وأضعفها؛ احتياجات مجيع البلدان املستفيدة من الربنامج، وي

بهن تقاسم احلكومات للتكاليد يشكل آلية متويل طوعية تعـزز امللكيـة الوطنيـة     يسلِّم - 6
ُتسهم يف إجناز الربامج القترية، ويشدد يف هذا ال دد على ضرورة مراعاة السـمات اخلاصـة   و

بتقاسم احلكومات للتكاليد عند دراسة آليات حفز التمويل األقل تقييدا/خت ي ا من املـوارد  
 األخر ، مع احلرص على مواءمة هذه املوارد مع اخلتة ايستراتيجية؛

الــذي وافــت اجمللــس فيــه علــى خت ــي    2013/28تنفيــذي إىل قــرار اجمللــس ال يشللري - 7
 ؛2017-2014اعتمادات من املوارد العادية للعن ر املؤسسي يف امليزانية املتكاملة للفترة 

ــه      يسلللِّم - 8 ــائج يف ميزانيت ــة القائمــة علــى النت ــامج اإلمنــائي قــد أدرإ هنــج امليزن ــهن الربن ب
دط معلومات بشهن بنود اإلنفـاق الرئيسـية حتـت بنـد     املتكاملة، ويتلب إىل الربنامج اإلمنائي تق



 DP/2017/2 

 

12/44 16-16971 

 

املــوارد املت ــلة بالوظــائد واملــوارد غــري املت ــلة بالوظــائد يف التقــارير املقبلــة بشــهن امليزانيــة    
 املتكاملة، وحتسني حتليل الفروق بني النفقات مقارنة بتقديرات التستي ؛

ؤسسـي يف امليزانيـة املتكاملـة،    خبفض التكاليد اإلدارية كنسـبة مـن العن ـر امل    يرحب - 9
 ويشجع على مواصلة العمل من أجل إحراز تقدم بشهن األهداف القائمة يف هذا اجملال؛

بالتقـدم الـذي أحـرزه الربنـامج اإلمنــائي يف مواءمـة التكـاليد مـن خـالل تنفيــذ          يسللِّم  - 10
د من التقـدم ويشـجع   سياسة استرداد التكاليد، ويشري إىل ضرورة إحراز الربنامج اإلمنائي ملزي

اجلهات اليت تقدم املسامهات للربنامج على التقيُّد جبوانب سياسة استرداد التكـاليد الـيت وافـت    
 ؛2013/9عليها اجمللس التنفيذي يف القرار 

ويتتلع إىل نتائج التقيـيم اخلـارجي واملسـتقل ملـد  اتسـاق       2013/9إىل قراره  يشري - 11
 ؛67/226يد مع قرار اجلمعية العامة ومواءمة منهجية استرداد التكال

الربنــامج اإلمنــائي علــى العمــل مــع الكيانــات األخــر  التابعــة ملنظومــة األمــم    يشللجع - 12
، وختـة عمـل   2030املتحدة لضمان اتباع هنج متكامل يف تنفيذ ختة التنمية املستدامة لعـام  

 ال ادرة عن املؤمتر الدو  الثال  لتمويل التنمية؛أبابا  أديس
إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يقــوم بالتشــاور مــع صــندوق األمــم املتحــدة للســكان  يطلللب - 13

ومنظمــة األمــم املتحــدة للتفولــة )اليونيســيد(، وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني  
ــم املتحــدة للمــرأة(، حســ     ــة األم ــرأة )هيئ ــدرو  املســتفادة   ومتكــني امل ــاة ال ب ايقتضــاء، مبراع

، لـــد  التحضـــري للميزانيـــة املتكاملـــة للفتـــرة  2017-2014امليزانيـــة املتكاملـــة للفتـــرة  مـــن
2018-2021. 

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
 

  2016/6 
 التقرير السنوي عن التقييم )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

 وبالتقرير السنوي الكامل؛ (DP/2016/13)باملوجز  حييط علما - 1
 إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي معاجلة املسائل املتروحة؛ يطلب - 2
إىل اســتعراض سياســة التقيــيم اجلديــدة للربنــامج اإلمنــائي يف الــدورة املقبلــة          يتطلللع - 3

 للمجلس التنفيذي؛

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
http://undocs.org/ar/DP/2016/13
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مع القلت اخنفاض ميزانيـة مكتـب التقيـيم املسـتقل، وحيـ  اإلدارة علـى تـوفري         يالحظ - 4
مـــوارد كافيـــة متســـقة مـــع املســـتويات الـــيت حـــددها اجمللـــس يف امليزانيـــة املتعـــددة الســـنوات، 

ه املـوارد يف الوقـت املناسـب ملكتـب التقيـيم املسـتقل وملهـام التقيـيم الالمركـزي          وخت ي  هذ
 للتهكد من قدرهتما على ايضتالع بعملهما بفعالية؛

اخلتــوات الــيت اختــذهتا إدارة الربنــامج اإلمنــائي لتحســني جــودة مهمــة التقيــيم   يالحللظ - 5
ملســـتقل علـــى مواصـــلة اختـــا  الالمركـــزي وحيـــ  إدارة الربنـــامج اإلمنـــائي ومكتـــب التقيـــيم ا

اخلتـوات الالزمـة لتعزيـز جـودة التقيـيم الالمركـزي مبـا يف  لـك تعزيـز القـدرات علـى صــعيد            
مراكــز اخلــدمات اإلقليميــة وعلــى ال ــعيد القتــري، فضــال عــن سلســلة ضــمان اجلــودة علــى    

 املنظمة؛ نتاق
قبلــة بشــهن التقيــيم إىل الربنــامج اإلمنــائي أن يكفــل إجــراء التقــارير الســنوية امل  يطلللب - 6

لتحليــل النتــائج واألنشــتة املنفــذة مبزيــد مــن الوضــو  مــع اإلشــارة إىل ختــة العمــل الســنوية   
 املعتمدة ملكتب التقييم املستقل؛

 2017 و 2016على برنـامج عمـل مكتـب التقيـيم املسـتقل وميزانيتـه لعـامي         يوافق - 7
 )املقترحة(.

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
 

  2016/7 
األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةا التقرير السنوي املتكامل بشهن النتـائج الـيت    صندوق  

واســتعراض منت ــد املــدة لإلطــار ايســتراتيجي للفتــرة   2015حققهــا ال ــندوق عــام 
2014-2017 

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

ــة     حيللليط علملللا - 1 ــاريع اإلنتاجيـ ــدة للمشـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــا صـ ــيت حققهـ ــائج الـ بالنتـ
 والوضع اإلرايب لل ندوق يف بيئة التمويل اإلمنائي املتغرية؛ 2015 عام
ــرة      يالحللظ - 2 ــتراتيجي للفت ــار ايس ــدة لإلط ــتعراض منت ــد امل  2017-2014أن اس

يؤكد األداء القوي املتواصل لل ـندوق يف ضـوء األهـداف احملـددة، ويف هـذا ال ـدد، يرحـب        
 مب فوفة النتائج واملوارد املتكاملة املنقحة؛

ــة     يسللللم - 3 ــربامج ايبتكاريـ ــع الـ ــت بوضـ ــا يتعلـ ــندوق يف مـ ــتراتيجي لل ـ ــاملركز ايسـ بـ
والشراكات مع القتـاعني العـام واخلـاص، وي سـيما تلـك املت ـلة بتعبئـة املـوارد احملليـة لـدعم           
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ــة الكــبرية          ــة، ويالحــو األمهي ــاطت احملروم ــة ال ــغرية يف املن ــرية واملشــاريع التجاري ــر الفق األس
املالية، من أجل تنفيذ ختة التنمية املستدامة لعـام  ’ امليل األخري‘ندوق، ومنا إ يبتكارات ال 

، وختة عمـل أديـس أبابـا، وبرنـامج عمـل إسـتنبول، وغريهـا مـن ايتفاقـات الدوليـة           2030
 ال لة؛  ات
هبيكــل التمويــل  ي األربــع نوافــذ التــابع لل ــندوق باعتبــاره خيــارا جــذابا          يسلللم - 4

 )غري األساسية( من املوارد، فضال عن الدور احلاسم للموارد العادية؛للمسامهات األخر  
مليـون دوير املتفـت    25ألن املوارد العادية ي تزال دون عتبـة مبلـ     ُيعرب ع  القلق - 5

عليــه يف اإلطــار ايســتراتيجي مــن أجــل ضــمان تواجــد ال ــندوق ومنــا إ التمويــل ايبتكاريــة  
لـدان منـوا، كمـا يالحـو مـع القلـت أنـه نتيجـة لـذلك اخنفـض           من أقل الب 40يقل عن  ي ما يف

 ؛2015يف عام  31إىل  2013يف عام  33عدد البلدان اليت يقدم ال ندوق هلا الدعم من 
التزامــه بــدعم عمـل ال ــندوق خــالل السـنتني املقبلــتني مبــا يف  لـك مــن خــالل     جيلد   - 6

 عادية؛تشجيع الدول على متويل كامل ايحتياجات من املوارد ال
بضــرورة وجــود قاعــدة موثوقــة مــن املــوارد العاديــة وفقــا لالســتعراض الشــامل   يسلللم - 7

سنوات لألنشتة التنفيذية من أجل التنمية الـيت تضـتلع هبـا منظومـة األمـم       4الذي رري كل 
املتحدة لضمان احتفا  ال ندوق بقدرته على ايبتكار، ليتسىن له زيادة تعبئة مـوارد إضـافية،   

متابعة ايستثمارات، مبا يف  لك عن طريت تعبئة املوارد احمللية ألغـراض التنميـة احملليـة،     وإتاحة
من أقـل البلـدان منـوا علـى النحـو املتلـوب        40مع إدراك أمهية ضمان وجوده يف ما ي ل إىل 

 ؛2014/2يف القرار 
ال ــندوق علــى مواصــلة استكشــاف ُســُبل جديــدة جلمــع واســتسدام م ــادر   يشللجع - 8
 كرة للتمويل، مبا يتست مع وييته بغية حتقيت أكرب أثر إمنائي ألقل البلدان منوا؛مبت
الدول األعضاء اليت   تسـاهم يف املـوارد العاديـة لل ـندوق، إىل القيـام بـذلك،        يدعو - 9
 مليون دوير يف العام من املوارد العادية؛ 25يكفل متكنه من بلوغ هدف الــ  مبا
يـر السـنوي الـذي رمـع بـني التقـدم السـنوي احملـرز وايسـتعراض          بشكل التقر يرحب - 10

التجميعـي لإلطـار ايســتراتيجي، ويتلـب إىل ال ــندوق أن يواصـل اســتسدام هـذا الشــكل يف      
 .2017الدورة السنوية لعام 

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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  2016/8 
 متتوعو األمم املتحدةا تقرير مديرة الربنامج  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

بتقريــر فتــرة الســنتني املرتكــز علــى النتــائج الــذي أعدتــه مــديرة الربنــامج    حيلليط علمللا - 1
(DP/2016/15)؛ 

جلميع متتـوعي األمـم املتحـدة وللمتتـوعني عـرب اإلنترنـت الـذين         يعرب ع  التقدير - 2
سـهاماهتم البـارزة يف السـالم والتنميـة علـى ال ـعيد       حشدهم برنامج متتوعي األمم املتحدة إل

يف املائـة مـن متتـوعي األمـم      3،8وي سـيما أن   2015-2014العاملي خـالل فتـرة السـنتني    
املتحــدة هــم مــن بلــدان جنــوب الكــرة األرضــية وهــي نســبة متثــل مســامهة كــبرية يف التعــاون     

 بني بلدان اجلنوب؛ ما يف
املتحـدة علـى نتـائج وإجنـازات منت ـد املـدة إلطـاره        نـامج متتـوعي األمـم    بلرب  يشيد - 3

 ؛2017-2014ايستراتيجي للفترة 
بالدعم املقدم من متتـوعي األمـم املتحـدة إىل البلـدان املسـتفيدة مـن الربنـامج         يرحب - 4

ومؤسسات األمم املتحدة يف ما يتعلـت بـاجلهود الراميـة إىل حتقيـت السـالم والتنميـة مـن خـالل         
 الدمج بني املتتوعني والعمل التتوعي؛

يف اتبــاع ُنُهــج  أن يســتفيد برنــامج متتــوعي األمــم املتحــدة مــن التقــدم احملــرز  يطلللب - 5
تتلعيــة وابتكاريــة وشــراكات مــن أجــل إعــداد حلــول تتوعيــة للتحــديات الــيت تواجــه التنميــة 

ــام    ــة املســتدامة لع ــل    2030املســتدامة يف ختــة التنمي ــاون مــع الشــركاء مث ــك التع ، مبــا يف  ل
 األوساط األكادميية واجملتمع املدين، والقتاع اخلاص، وغريها؛

تــوعي األمــم املتحــدة ملشــاركته النشــتة يف وضــع ختــة التنميــة علــى برنــامج مت ُيللثي - 6
، وعلى وجه اخل وص، يرحب بدور برنامج متتـوعي األمـم املتحـدة يف    203املستدامة لعام 

تنفيذ ختة العمل الرامية إىل إدماإ العمـل التتـوعي يف سياسـات وبـرامج السـالم والتنميـة يف       
كـــانون  17املـــؤر   70/129معيـــة العامـــة بعـــده، متاشـــيا مـــع قـــرار اجل العقـــد املقبـــل ومـــا
 ؛2015األول/ديسمرب 

إىل متتــوعي األمــم املتحــدة التشــاور بانتظــام مــع الــدول األعضــاء والشــركاء   يطلللب - 7
املعنيني، يف مشاورة غري رمسية عادية للمجلس التنفيـذي، بشـهن ختـة العمـل لضـمان تكثيـد       
جهود أصحاب امل لحة املتعددين من أجل ح  املزيد من األشـساص علـى اسـتسدام العمـل     

 أهداف التنمية املستدامة؛التتوعي كوسيلة لالخنراط يف تنفيذ 

http://undocs.org/ar/DP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/129


 DP/2017/2 

 

16/44 16-16971 

 

بنــهج متتــوعي األمــم املتحــدة يف منت ــد املــدة للحفــا  علــى هنــج طمــو     يرحللب - 8
لألهــداف ايســتراتيجية، ويالحــو أنــه وإن كــان اإلجنــاز الكامــل جلميــع األهــداف املؤديــة إىل  

حـدة  نتائج يواجه حتديا كبريا، فإن هـذه األهـداف السـامقة ي تـزال توجـه متتـوعي األمـم املت       
ــة        ــة وايســتدامة املالي ــر التنمي ــة بالنســبة لكــل مــن أث علــى  ــو اســتراتيجي، وهــي بالغــة األمهي

 ملتتوعي األمم املتحدة على املد  البعيد؛
بالتحليــل املــا  والنتــائج ملنت ــد املــدة لربنــامج متتــوعي األمــم املتحــدة   حيلليط علمللا - 9

ــرة  ــة املــوارد العاديــ 2015-2014للفت ــد أمهي ــدول األعضــاء إىل   ، وبالتحدي ــها ال ــيت قدمت ة، ال
برنامج متتوعي األمم املتحـدة عـن طريـت برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالنسـبة إىل قاعـدة          

 عمليات برنامج متتوعي األمم املتحدة إلجناز وييته األساسية؛
الدور احلاسم ل ندوق التربعات اخلاص بوصفه عن ـرا ي غـىن عنـه مـن      يؤكد جمد ا - 10
ارد برنــامج متتــوعي األمــم املتحــدة ويــوفر التمويــل األّو  للمشــاريع ايبتكاريــة، ويــدعو   مــو

 مجيع شركاء التنمية الذين ميكنهم وضعهم من املسامهة يف ال ندوق إىل القيام بذلك.
 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

 
  2016/9 
للسـكان للفتـرة   استعراض منت د املـدة للستـة ايسـتراتيجية ل ـندوق األمـم املتحـدة         

 والتقرير السنوي للمدير التنفيذي 2014-2017
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بالوثـــــائت الـــــثالث الـــــيت يتـــــهلد منـــــها تقريـــــر املـــــدير التنفيـــــذي   حيللللليط علملللللا - 1

(DP/FPA/2016/2)املوقع الشبكي لل ندوق؛ ، مبا يف  لك املرفقات  ات ال لة واملتاحة على 
 1بايستنتاجات الواردة يف التقريـر ويف إطـار النتـائج املتكامـل املـنقح )املرفـت        يرحب - 2

ــرة         ــة اخلتــة ايســتراتيجية لل ــندوق للفت ــة يف مواءم ــا ختــوات مهم ــر(، باعتباره ــذا التقري هل
لتنميــة وختــة ا 2014، وللمــؤمتر الــدو  للســكان والتنميــة يف مــا بعــد عــام   2014-2017

 ؛2030املستدامة لعام 
يف تنفيـذ اخلتـة ايسـتراتيجية مـع      2015-2014بالتقدم احملرز خالل الفترة  يرحب - 3

التسليم يف الوقت نفسه بالتحديات املقبلة املتعلقة مبواصلة تنفيذه، ويرحب أيضـا بـالتزام إدارة   
 ال ندوق باحلفا  على التركيز ايستراتيجي لل ندوق؛

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/2
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 2017-2014علــى إطــار النتــائج املتكامــل املــنقح للستــة ايســتراتيجية،        يوافللق - 4
(DP/FPA/2016/2 والتنقيحـــــات الالحقـــــة للتـــــدخالت العامليـــــة 1، اجلـــــزء األول، املرفـــــت )

قم اإلمجــا  واإلقليميــة، ويشــجع مجيــع البلــدان علــى مســاعدة ال ــندوق مــن أجــل بلــوغ الــر   
للموارد العادية واملوارد األخر  ملا تبقى من فترة اخلتة ايستراتيجية، بوسائل منها التعهـدات  

 املتعددة السنوات؛
اإلبــالغ عــن حتليــل النتــائج واألداء يف التقريــر الســنوي للمــدير    يالحللظ مللع التقللدير  - 5

ــات ب     ــن املعلوم ــد م ــدم املزي ــب إىل ال ــندوق أن يق ــذي، ويتل ــدرو  املســتفادة  التنفي شــهن ال
 وإجراءات حتسني الربجمة؛

علــى أمهيـة املــوارد العاديـة يف مــا يتعلـت بالتنفيــذ الفعـال للستــة ايســتراتيجية،      يشلد   - 6
 ويشجع البلدان على زيادة مسامهاهتا يف املوارد العادية ل ندوق األمم املتحدة للسكان؛

ــدء األ    يطللللب - 7 ــكان بـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــة   إىل صـ ــريية للستـ ــال التحضـ عمـ
ايستراتيجية املقبلة يف وقت مبكر، بالتشاور الكامل مع اجمللس التنفيـذي، ومـع املراعـاة التامـة     
لنتائج ايستعراض الشـامل الـذي رـري كـل أربـع سـنوات لسياسـات األنشـتة التنفيذيـة الـيت           

املســتفادة مــن ، والــدرو  2016تضــتلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة لعــام   
استعراض منت د املـدة، وتقـدط خارطـة طريـت يف الـدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس التنفيـذي          

 بشهن املشاورات املقررة إلعداد اخلتة ايستراتيجية املقبلة؛ 2016لعام 
ــم املتحــدة األخــر  خــالل      يالحللظ مللع التقللدير  - 8 ــرامج األم ــع صــناديت وب ــاون م التع

املدة، ويشجع على زيادة احلوار واملشاركة خـالل إعـداد اخلتـة     التحضري يستعراض منت د
ــة املســتدامة         ــة التنمي ــدعم خت ــة ل ــل، والتماســك، والفعالي ــز التكام ــة لتعزي ايســتراتيجية املقبل

 وأهداف التنمية املستدامة؛ 2030 لعام
بشكل التقريـر السـنوي الـذي رمـع بـني التقـدم السـنوي احملـرز وايسـتعراض           يرحب - 9

التجميعــي لتنفيــذ اخلتــة ايســتراتيجية، ويتلــب إىل املــدير التنفيــذي مواصــلة اســتسدام هــذه     
، ويتلـب كـذلك   2017ال يغة بالنسبة للتقرير السنوي الذي سيقدم يف الدورة السنوية لعام 

اخلتـــة ايســـتراتيجية ل ــندوق األمـــم املتحــدة للســـكان للفتـــرة   إىل املــدير التنفيـــذي، تقــدط   
 .2017، يف الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي عام 2018-2021

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/2
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  2016/10 
 اســــتعراض منت ــــد املــــدة للميزانيــــة املتكاملــــة ل ــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان    

2014-2017 
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
ــة ل ــندوق األمــم املتحــدة      حيلليط علمللا  - 1 ــة املتكامل ــدة للميزاني باســتعراض منت ــد امل

، املقـــــدم بـــــايقتران مـــــع اســـــتعراض (DP/FPA/2016/3) 2017-2014للســـــكان للفتـــــرة 
 2017-2014الفتـــرة للستـــة ايســـتراتيجية ل ـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان،  منت ـــد

(DP/FPA/2016/2)؛ 
بتقرير اللجنة ايستشارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة عـن اسـتعراض      حييط علما كذلك - 2

ــرة      ــة ل ــندوق األمــم املتحــدة للســكان للفت ــة املتكامل  2017-2014منت ــد املــدة للميزاني
(DP/FPA/2016/4)؛ 

باحتواء املنظمـة للتكـاليد يف ضـوء اإليـرادات املتوقعـة املنقحـة، كمـا يتضـح مـن           يقر - 3
 اخنفاض ايعتمادات املنقحة املتلوبة للميزانية املؤسسية والتدخالت العاملية واإلقليمية؛

ــة التكــاليد      يرحللب - 4 ــن أجــل مواءم ــود ال ــندوق م ــت   جبه ــع إطــار الت ــنيد املنس  م
للتكاليد الذي أقره اجمللس التنفيذي، مما ميثـل ميزانيـة تعكـس ب ـورة أدق األنشـتة املضـتلع       

 هبا داخل املنظمة؛
بهن صندوق األمم املتحدة للسكان قد أدمـج هنـج امليزنـة القائمـة علـى النتـائج يف        يقر - 5

 روق بني النفقات وتقديرات التستي ؛ميزانيته املتكاملة، ويتلب إىل ال ندوق حتسني الف
باملعلومـــات املتعلقـــة باســـترداد التكـــاليد الـــواردة يف التقريـــر، وحيـــ     حيللليط علملللا - 6

ــس         ــيت أقرهــا اجملل ــام بسياســة اســترداد التكــاليد ال ــد الت ــى التقي ــه عل ال ــندوق واملســامهني في
شـرة وحتميـل التكـاليد    ، مبا يف  لـك اسـترداد التكـاليد غـري املبا    2013/9التنفيذي يف قراره 

 املباشرة النامجة عن تنفيذ املشاريع والربامج املمولة من موارد أخر ؛
ويتتلــع إىل اســتنتاجات التقيــيم اخلــارجي واملســتقل ملــد   2013/9إىل قــراره  يشلري  - 7

 ؛67/226اتساق وتواؤم منهجية استرداد التكاليد مع قرار اجلمعية العامة 
ــامج األمــم      يطلللب - 8 إىل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان أن يقــوم، بالتشــاور مــع برن

املتحدة اإلمنائي واليونيسيد وهيئة األمم املتحدة للمرأة، حسب ايقتضـاء، واألخـذ بالـدرو     

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/3
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/4
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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أثنــاء التحضــري للميزانيــة  2017-2014ة للفتــرة املســتفادة  ات ال ــلة مــن امليزانيــة املتكاملــ 
 ؛2021-2018املتكاملة للفترة 

بتقييم الُسُبل الكفيلة بتعزيز امليزنة القائمة علـى النتـائج، يف إعـداد امليزانيـة      حييط علما - 9
 ؛2021-2018املتكاملة املقترحة للفترة 

 2017-2014ؤسســية للفتــرة علــى التقــديرات املنقحــة اإلمجاليــة للميزانيــة امل يوافللق - 10
مليـون   150.4ماليـني دوير ويالحـو أن هـذه التقـديرات تشـمل مبلـ         609.9مببل  قـدره  

 دوير يسترداد التكاليد من موارد أخر ؛
بشـهن رفـع مسـتو  متويـل ايسـتجابة اإلنسـانية ل ـندوق         2015/3إىل قـراره   يشري - 11

ت التمويـل الـواردة فيـه، ويتتلـع إىل التقريـر      األمم املتحدة للسـكان ويشـدد علـى أمهيـة ترتيبـا     
املقدم من صندوق األمم املتحدة للسكان بشهن متويـل ايسـتجابة اإلنسـانية يف الـدورة العاديـة      

 ؛2017األوىل لعام 
 2017-2014على التقـديرات املنقحـة للتـدخالت العامليـة واإلقليميـة للفتـرة        يوافق - 12

 مليون دوير؛ 231.5مببل  قدره 
أنه ينبغي استسدام املبال  املس  ـة لتحقيـت نتـائج اخلتـة ايسـتراتيجية املرتبتـة        يقرر - 13

 هبذه املوارد؛
صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى العمــل مــع الكيانــات األخــر  التابعــة   يشللجع - 14

ــتدامة         ــة املسـ ــة التنميـ ــذ ختـ ــل يف تنفيـ ــج متكامـ ــاع هنـ ــمان اتبـ ــدة لضـ ــم املتحـ ــة األمـ ملنظومـ
 ، وختة عمل أديس أبابا ال ادرة عن املؤمتر الدو  الثال  لتمويل التنمية.2030 لعام

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
 

  2016/11 
 التقرير السنوي ملكتب التقييم التابع ل ندوق األمم املتحدة للسكان  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

 ٢٠١5اجلزء ألف: التقرير السنوي بشأن التقييم لعام 
ــيم يف صــندوق األمــم املتحــدة للســكان       حيلليط علمللا  - 1 ــر بشــهن مهمــة التقي هبــذا التقري

(DP/FPA/2016/5)      املرفـت األول(، ورد   2016، مبا يف  لك ختـة عمـل مكتـب التقيـيم لعـام(
 اإلدارة على التقرير؛

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/5
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تقييم يف صندوق األمـم املتحـدة للسـكان    جمددا الدور الذي تضتلع به وظيفة ال يؤكد - 2
، كمـا يؤكـد جمـددا أمهيـة     (DP/FPA/2013/5)وأمهية املبادئ الـواردة يف سياسـة التقيـيم املنقحـة     

د غـري  خت ي  املوارد الكافية للتقييم، مبا يف  لك من املوارد األخر  للربامج املمولة من مـوار 
 أساسية؛

بالتحسُّن يف جـودة التقييمـات الالمركزيـة، ويشـجع ال ـندوق علـى مواصـلة         يرحب - 3
تعزيـــز القـــدرات وخت ـــي  املـــوارد الكافيـــة حســـب ايقتضـــاء، مـــن أجـــل الرصـــد والتقيـــيم 

 الالمركزيني؛
، ويشـجع  2015بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الـواردة يف تقريـر عـام     حييط علما - 4
  ندوق على اختا  املزيد من اإلجراءات لضمان تنفيذها بالكامل؛ال
عن حالة وظيفة التقيـيم يف صـندوق    2017إىل مكتب التقييم اإلبالغ يف عام  يطلب - 5

 األمم املتحدة للسكان.
 

اجللزء بلاء: التقيليم املوايلليعي للدعم صلندوق األملم املتحللدة للسلكان لبيانلات تعلدا  السللكان          
 ٢٠١4-٢٠٠5ارة هبا يف اختاذ القرار وصياغة السياسات للفترة واملساك  لالستن

بالتقييم املواضـيعي لـدعم صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان لبيانـات تعـداد          علما حييط - 6
، ورد اإلدارة 2014-2005اختا  القرار وصياغة السياسات للفتـرة   لالستنارة هبا يفالسكان 

 التقرير؛ على
بنتائج واستنتاجات التقيـيم املواضـيعي، وخاصـة التسـليم بهمهيـة دور صـندوق        يرحب - 7

األمم املتحدة للسكان يف دعم التعداد داخل منظومة األمـم املتحـدة ومـع املكاتـب اإلح ـائية      
 ؛2010الوطنية، واملسامهة الكبرية اليت وفرها دعم ال ندوق جلولة التعداد السكاين عام 

ل ندوق يف دعـم البلـدان مـن أجـل القيـام جبولـة التعـداد السـكاين         بهمهية عمل ا يسلم - 8
، وبناء القدرة على توليد واسـتسدام تلـك البيانـات، فضـال عـن بيانـات التسـجيل        2020 لعام

املــدين واألحــوال املدنيــة مــن أجــل حتقيــت أهــداف التنميــة املســتدامة، ويؤكــد ضــرورة تقــدط     
 من أجل هتيئة املنظمة يف هذا ال دد؛البلدان والشركاء اآلخرين الدعم الالزم 

أن عــددا مــن املســائل ايســتراتيجية الــيت أثــريت يف التقريــر تتتلــب اســتمرار    يالحللظ - 9
ايهتمام واملتابعة من جانب اإلدارة ويرحـب بكـون إدارة ال ـندوق قـد نفـذت بالفعـل عـددا        

 من التوصيات الواردة يف التقرير؛

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/5
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 ايعتبار ب ـورة كاملـة توصـيات التقيـيم املواضـيعي      إىل ال ندوق أن يهخذ يف يطلب - 10
يف استجابته ايستراتيجية والتشغيلية، وإدراإ معلومات مستكملة عن التقدم احملـرز يف الـدورة   

 .2017السنوية لعام 
 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

 
  2016/12 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعا التقرير السنوي للمدير التنفيذي  

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 

بالتقرير السنوي للمدير التنفيذي ويقدر القيمة املضافة اليت قدمها املكتـب إىل   يرحب - 1
 الشركاء، باعتباره منظمة ابتكارية وفعالة من حي  التكلفة، وتتلعية؛

مكتـب واحـد   ‘بنجا  تنفيذ النظام املركـزي لتستـي  املـوارد     حييط علما مع التقدير - 2
فضال عمـا صـاحب  لـك مـن إدمـاإ إدارة مزايـا واسـتحقاقات املـوظفني،         ’ خلدمات املشاريع

وعمليــات اخلزانــة واســتثمارات النقديــة وســائر ال ــكوك الســائلة، اســتنادا إىل توصــيات جلنــة  
 ايستثمارات؛

ه لتيسري الشـراكات بـني القتـاعني العـام واخلـاص      املكتب على مواصلة جهود يشجع - 3
ــز الشــديد علــى اجملــايت      ــر ايجتمــاعي املســتدام، مــع التركي يف جمــال ايســتثمارات  ات األث
ال ادر هبا تكليد للمكتب من قبيل تتـوير اهلياكـل األساسـية والشـراء وإدارة املشـاريع، ويف      

اهليكليــة املؤسســية املالئمــة هبــدف   هــذا الســياق، يرحــب بــاعتزام املكتــب إدخــال التعــديالت  
التسفيــد مــن حــدة املســاطر احملتملــة املتعلقــة بالســمعة وايلتزامــات املاليــة، ومبــا يتماشــى مــع   

 أفضل املمارسات واملعايري الدولية  ات ال لة باحلوكمة والشفافية؛
ف سالمة الوضع املا  للمكتب ويؤيد إنشاء صـندوق لـرأ  املـال األو  هبـد     يالحظ - 4

اســتسدام جــزء مــن ايحتياطيــات التشــغيلية للمكتــب مــن أجــل تقــدط مســامهات موجهــة إىل   
ــة مبكــرة، يف اجملــايت ال ــادر هبــا تكليــد للمكتــب، و لــك      املشــاريع ايســتثمارية يف مرحل
هبدف تعزيز املبادرات اليت حتقت التغيري ويكون أثرها جلـيال يف البلـدان الـيت هبـا وجـود ميـداين       

ــم املتحــ  ــا      لألم ــة ومب ــات املتقارب ــات املا ــة واملســتثمرين  وي ايهتمام ــع اجله ــاون م دة، بالتع
يتماشى متاما مع األولويات ايسـتراتيجية للحكومـات املعنيـة ومـع برنـامج حتقيـت ايتسـاق يف        

 األمم املتحدة.
 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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  2016/13 
 مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان  

 
 ،التنفيذيإن اجمللس  

بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة       يرحب - 1
للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع يف معاجلـة مسـائل اإلدارة املتعلقـة مبراجعـة      

 ؛2014احلسابات يف عام 
قـة مبراجعـة احلسـابات الـيت     بـاجلهود املبذولـة لتنفيـذ التوصـيات املتعل     ينوه مع التقلدير  - 2
 ُيبت فيها من تقارير سابقة؛  
ــة ُأطــر     يرحللب - 3 ــة وفعالي ــإدراإ رأي املراجعــة احملــدود للحســابات بشــهن مــد  كفاي ب

احلوكمــة وإدارة املســاطر وُنُظــم الرقابــة للمنظمــات، يف التقــارير الســنوية املقدمــة يف إطــار         
 منها على حدة؛وظائد املراجعة الداخلية للحسابات بكل واحدة 

التقديرات املرضـية جزئيـا بالنسـبة للربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة          يالحظ - 4
للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ويتلــب إىل كــل مــن وظــائد املراجعــة   
 الداخلية للحسابات إدراإ األسا  املنتقي الذي يدعم رأيها يف التقـارير املقبلـة، وحيـ  إدارة   
ــز أداء احلوكمــة وإدارة املســاطر      ــة إىل تعزي ــة علــى مواصــلة وتكثيــد اجلهــود الرامي كــل وكال

 الرقابة؛ وُأطر
أن عمليـات مراجعـة حسـابات الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم         يالحظ ملع القللق   - 5

املتحــدة للســكان تشــري إىل عــدد مــن مــواطن الضــعد املتكــررة مبــا يف  لــك مــا يتعلــت بــإدارة   
، واملشتريات، واحلوكمة، واإلدارة املالية، ويقدر املعلومـات املقدمـة مـن اإلدارة بشـهن     الربامج

اجلهود املبذولـة ملعاجلـة مـواطن الضـعد هـذه، وحيـ  اإلدارة علـى مواصـلة وتكثيـد اجلهـود           
 الرامية إىل معاجلة هذه املسائل وتقدط املزيد من املعلومات عن أثر التدابري اليت اختذهتا.

 
 يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي: وفيما 

بـــالتقرير ال ـــادر بشـــهن املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات والتحقيقـــات    حيللليط علملللا - 6
(DP/2016/16)ومرفقاته ورد اإلدارة؛ ، 

عن دعمه املتواصل لتعزيز مهام املراجعـة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات يف      ُيعرب - 7
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

http://undocs.org/ar/DP/2016/16
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تدين مستو  مـا ُأبلـ  يف التحقيقـات عـن اسـترداده مـن املبـال  الـيت          يالحظ مع القلق - 8
تعرقــل  كانــت ُعرضــة لالحتيــال، ويرحــب بــاجلهود املبذولــة الراميــة إىل حتديــد العقبــات الــيت   

اينتعــا ، وحيــ  الربنــامج اإلمنــائي علــى بــذل ق ــار  جهــده لضــمان اســترداد األمــوال الــيت  
كانــت ُعرضــة لالحتيــال يف الوقــت املناســب، ويرحــب بعمــل املنظمــة بشــهن ُنُظــم وعمليــات   

 مكافحة الغ ، وحي  الربنامج اإلمنائي على حتديد أولويات هذا العمل؛
ء ي يزال ميثل قضية متكررة يف مراجعة احلسابات وميثـل  أن ايشترا يالحظ مع القلق - 9
يقـرب مـن ُثلـ  الشـكاو  الـيت تلقتـها وحـدة التحقيقـات، وحيـ  الربنـامج اإلمنـائي علـى              ما

 معاجلة  لك األمر على سبيل األولوية وإبالغ اجمللس عن التقدم احملرز؛
ســــابات، وبــــرد بــــالتقرير الســــنوي للجنــــة ايستشــــارية ملراجعــــة احل  حيلللليط علمللللا - 10

 عليه؛ اإلدارة
زيادة الشفافية التنظيمية الـيت تولدـدت عـن اإلف ـا  املنـهجي عـن        يالحظ مع التقدير - 11

املراجعة الداخلية حلسابات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وفقـا لسياسـات الربنـامج اإلمنـائي         
مراجعــة احلســابات  املتعلقــة باإلف ــا  عــن تقــارير مراجعــة احلســابات ال ــادرة عــن مكتــب   

 ال ادر عن اجمللس التنفيذي؛ 2012/18والتحقيقات وفقا للقرار 
إىل عــدد تقــارير الت ــنيد غــري املرضـي للمراجعــة الداخليــة حلســابات الربنــامج   يشلري  - 12

اإلمنائي* ويرحـب بـاخلتوات الـيت اختـذها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واملكاتـب القتريـة           
لربنامج اإلمنائي، ومكتب األمـم املتحـدة للتعـاون يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب مـن         املعنية التابعة ل

أجل التنفيـذ الكامـل جلميـع التوصـيات الـواردة يف مجيـع تقـارير الت ـنيفات غـري املرضـية، مـع            
ــُبل حتســني        ــة وختــوط التسلســل اإلداري، وُس ــات اإلداري ــاة احلاجــة إىل توضــيح العالق مراع

عاليـة والكفـاءة، ويتتلـع إىل تلقـي تقريـر مسـتكمل يف الـدورة السـنوية         الشفافية واملسـاءلة والف 
 .2017القادمة عام 

مكتللب مراجعللة ااسللابات والتحقيقللات لربنللامج األمللم املتحللدة اإلمنللائي، عللل  املوقللع الشللبكي:        * 
<audit-public-disclosure.undp.org>. 

 
 وفيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان: 

ــات يف       علمللا حيلليط - 13 ــة للحســابات والتحقيق ــة الداخلي ــت بهنشــتة املراجع ــالتقرير املتعل ب
ــام ــارية       ،(DP/FPA/2016/7) 2015 ع ــة ايستش ــنوي للجن ــر الس ــه، والتقري ــك مرفقات ــا يف  ل مب

ــابات   ــة احلســــــــــ ــرين   ،(DP/FPA/2016/7/Add.1)ملراجعــــــــــ ــى التقريــــــــــ ورد اإلدارة علــــــــــ
(DP/FPA/2016/CRP.2)؛ 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/7
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/7/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/CRP.2
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عـن دعمـه املسـتمر لتعزيـز مهـام مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات يف صـندوق           ُيعرب - 14
 األمم املتحدة للسكان، ولتوفري املوارد املناسبة والكافية يضتالعهما بوييتهما؛

الشكاو  املتعلقة بتسريب املنتجات ال ـيدينية، وحيـ  ال ـندوق     يالحظ مع القلق - 15
ا يف  لـك مـن خـالل مراقبـة إدارة املسـزون والشـركاء       على مواصلة جهوده لتعزيز املساءلة، مب

 املنفذين، وتقدط تقرير إىل اجمللس عن هذه اجلهود يف الدورات املقبلة؛
التقدم احملرز يف إنشاء نظام إلدارة املساطر يف املؤسسة وحيـ  صـندوق األمـم     يالحظ - 16

ل ضـمان حتديـد وتنفيـذ    املتحدة للسكان على مواصلة تعزيـز عمليـات إدارة املسـاطر مـن خـال     
 إجراءات التسفيد من املساطر يف الوقت املناسب؛

مبشــاركة مكتــب خــدمات املراجعــة الداخليــة للحســابات والتحقيقــات، يف        يسلللم - 17
 أنشتة املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات املشتركة، ويدعم  لك.

 
 وفيما يتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع: 

بـــالتقرير الســـنوي لفريـــت املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات والتحقيقـــات  حيللليط علملللا - 18
 ، وبرد اإلدارة على  لك التقرير؛2015 لعام
بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ توصـيات مراجعـة احلسـابات، مبـا فيهـا التوصـيات          حييط علما - 19

 شهرا؛ 18اليت مضى على إصدارها أكثر من 
ــام       حيلليط علمللا  - 20 ــة احلســابات لع ــارية ملراجع ــة ايستش ــالتقرير الســنوي للجن  2015ب
 (؛2008/37لقرار اجمللس التنفيذي  )وفقا
أن إدارة ومشــتريات املشــاريع ي تــزاين مــن جمــايت املهــام الــيت    يالحللظ مللع القلللق - 21

حتظــى بــهعلى معــديت التوصــيات ال ــادرة، وحتــ  املكتــب علــى معاجلــة  لــك علــى ســبيل    
 ية؛األولو
ــة عــن املسالفــات املاليــة، وي ســيما يف مــا يتعلــت     يالحللظ بقلللق أي للا  - 22 اســتمرار األدل

بــالغ  يف املشــتريات وحيــ  املكتــب علــى مواصــلة جهــوده لــردع وكشــد ومنــع ايحتيــال    
 وتعزيز اجلهود الرامية إىل التعايف من مجيع اخلسائر املالية.

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
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  2016/14 
ــارير    ــم       تق ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي مكات

 املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بتقارير مكاتب األخالقيات التابعة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق       يرحب - 1

، DP/2016/17األمــــم املتحــــدة للســــكان ومكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات املشــــاريع )       
DP/FPA/2016/8 و (DP/OPS/2016/4؛ 

باجلهود الـيت يبـذهلا الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان          يرحب أي ا - 2
 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، لتعزيز ثقافة عدم السكوت عن اخلته؛

ــم املتحــدة       يالحللظ - 3 ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي ــه مكات ــذي أحرزت ــدم ال التق
دوق األمــم املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع ودور   اإلمنــائي وصــن

ــات، مبــا يف  لــك      ــة األخالقي ــز ثقاف ــها تلــك املكاتــب إىل اإلدارة يف تعزي ــيت قدمت التوصــيات ال
 التدريب واألساليب املبتكرة، لزيادة الوعي باألخالقيات وتوفري احلماية من اينتقام؛

يت اينتقام من املـبلغغني عـن املسالفـات، ويالحـو أن كـال      إزاء حا ُيعرب ع  القلق - 4
ــت        ــة مؤكــدة واحــدة تتعل ــه حال ــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان لدي مــن الربن

 باينتقام؛
ــع املنظمــات حــايت      يطلللب - 5 ــات الســنوية جلمي ــب األخالقي أن تتضــمن تقــارير مكات

وجودها، ومعلومـات تتعلـت بـاخلتوات املتسـذة      اينتقام من املبلغني عن املسالفات عند ثبوت
حلماية املشتكني من مزيد من اينتقـام أثنـاء التحقيـت وُسـُبل اينت ـاف املتاحـة للضـحايا عنـد         

 ثبوت اينتقام؛
اإلدارة على إجراء مساءلة لكل من تثبت مسؤوليتهم عن سـوء السـلوك كمـا     يشجع - 6

السنوي بشهن اإلجـراءات التهديبيـة و/أو اإلداريـة     يشجع اإلدارة على إدراإ بيانات يف التقرير
 املتسذة تشمل من يشاركون يف اينتقام؛

اإلدارة العليا علـى التهكـد مـن أن مجيـع املـديرين، سـواء منـهم يف الوقـت احلـا            حيث - 7
يف املســتقبل، يتمتعــون بالتــدريب الــالزم ومهــارات حــل الزناعــات مــن أجــل تعزيــز ثقافــة      أو

الزناهة واملهارات اإلدارية لالستجابة علـى  ـو اسـتباقي للمنازعـات الـيت حتـدث       األخالقيات و
 يف أماكن العمل؛

http://undocs.org/ar/DP/2016/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/8
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/8
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بهن التدريب الشس ي واملشورة بالغا األمهيـة لـتمكني املكاتـب األخالقيـة مـن       يسلِّم - 8
الوفاء بوييتها وتوفري احلماية من اينتقام، ويرحب بالربامج ايبتكارية املتسذة من أجل تـوفري  

 اخلدمات عن ُبعد بتكلفة منسفضة؛
ــلة ممار     ُيقلللر - 9 ــى مواصـ ــ  اإلدارة علـ ــية، وحيـ ــوارد األساسـ ــاض املـ ــة  باخنفـ ــة املرونـ سـ
يتعلت مبيزانيـات مكاتـب األخالقيـات للتهكـد مـن إمكـان اسـتمرارها يف تـوفري خـدمات           ما يف

 شس ية مستقلة وفعالة؛
مكاتـب األخالقيـات التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم           يشجع - 10

يــد اإلدارة  املتحــدة للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع علــى مواصــلة تزو        
باملشورة والتوصيات؛ وحي  اإلدارة علـى مواصـلة العمـل مـع مكاتـب األخالقيـات مـن أجـل         
تنفيذ التوصيات وتقـدط تقريـر إىل اجمللـس عـن تنفيـذ هـذه التوصـيات والتوصـيات املتبقيـة مـن           

 السنوات السابقة.
 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠

 
  2016/15 
 2016اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام استعراض عام للقرارات اليت اختذها   

 
 ،التنفيذي اجمللس إن 

 مبا يليا 2016إىل أنه قام خالل دورته السنوية لعام  يشري - 1
 

 1البند   
 املسائل التنظيمية  

ــام         ــنوية لعـ ــه السـ ــل لدورتـ ــة العمـ ــى ختـ ــت علـ ــال ووافـ ــدول األعمـ ــر جـ  2016أقـ
(DP/2016/L.2؛) 

   ؛(DP/2016/7) 2016وافت على تقرير الدورة العادية األوىل لعام  
 .2016وافت على ختة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام  

 

http://undocs.org/ar/DP/2016/L.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/7
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 ج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء املتعلت بربنام  
 2البند   
 التقرير السنوي ملديرة الربنامج  

بشــهن اسـتعراض منت ــد املــدة للستـة ايســتراتيجية لربنــامج    2016/4اختـذ القــرار   
ــرة    ــائي للفتــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج   2017 -2014األمــ ــديرة الربنــ ــنوي ملــ ــر الســ ، والتقريــ

(DP/2016/9 ،DP/2016/9/Add.1 و (DP/2016/9/Add.2. 
 

 3بند ال  
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارة  

بشهن استعراض منت د املدة للميزانية املتكاملة لربنـامج األمـم    2016/5اختذ القرار  
تشـارية لشـؤون   وتقريـر اللجنـة ايس   ،(DP/2016/10) 2017 -2014املتحدة اإلمنائي للفتـرة  

 اإلدارة وامليزانية.
 

 4البند   
 الشؤون اجلنسانية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

عرض عليه التقرير السنوي ملديرة الربنـامج بشـهن تنفيـذ اسـتراتيجية الربنـامج اإلمنـائي        
 .(DP/2016/11) 2015للمساواة بني اجلنسني يف عام 

 
 5البند   
 تقرير التنمية البشرية  

 أحاط علما باملعلومات املستكملة عن املشاورات املتعلقة بتقرير التنمية البشرية. 
 

 6البند   
 الربامج القترية واملسائل  ات ال لة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ا2014/7على الربامج القترية التالية وفقا للقرار  وافت 
   ؛(DP/DCP/MUS/4)( وموريشيو  )DP/DCP/SSD/2ا جنوب السودان )أفريقيا 
بورونـدي ومجهوريـة أفريقيـا الوسـتى     أحاط علما بتمديد الـربامج القتريـة لكـل مـن      

ــامج ســلفا          ــديرة الربن ــا م ــت عليه ــيت وافق ــا ال ــرأ  األخضــر وموريتاني ــابون وال ــة الغ ومجهوري
(DP/2016/12)؛   

http://undocs.org/ar/DP/2016/9
http://undocs.org/ar/DP/2016/9/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2016/9/Add.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/9/Add.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/9/Add.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/10
http://undocs.org/ar/DP/2016/11
http://undocs.org/ar/DP/DCP/SSD/2
http://undocs.org/ar/DP/DCP/MUS/4
http://undocs.org/ar/DP/2016/12
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وافت على التمديد الثاين ملدة سـنة للـربامج القتريـة لكـل مـن بوركينـا فاسـو والـيمن،          
 .(DP/2016/12متديد الربنامج القتري للسنغال ملدة سنتني ) وعلى
 

 7البند   
 التقييم  

ورد  (DP/2016/13)املتعلــت بــالتقرير الســنوي بشــهن التقيــيم      2016/6اختــذ القــرار   
 اإلدارة.

 
 8البند   
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

ــةا    2016/7اختــذ القــرار   ــر بشــهن صــندوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي التقري
ــة بشــهن      ــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي ــل ل ــندوق األم ــا   الســنوي املتكام ــيت حققه ــائج ال النت

 2017-2014واستعراض منت د املدة لإلطـار ايسـتراتيجي للفتـرة     2015ال ندوق عام 
(DP/2016/14). 
 

 9البند   

 متتوعو األمم املتحدة  
ــرار    ــذ القـ ــامج      2016/8اختـ ــديرة الربنـ ــر مـ ــدةا تقريـ ــم املتحـ ــوعي األمـ ــهن متتـ بشـ

(DP/2016/15). 
 

 اجلزء اخلاص ب ندوق األمم املتحدة للسكان  
 10البند   
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي  

بشهن اسـتعراض منت ـد املـدة للستـة ايسـتراتيجية ل ـندوق        2016/9اختذ القرار  
والتقريــــر الســــنوي للمــــدير التنفيــــذي   2017-2014األمــــم املتحــــدة للســــكان، للفتــــرة  

[DP/FPA/2016/2 (Part I).] 
بشهن استعراض منت د املـدة للميزانيـة املتكاملـة ل ـندوق      2016/10واختذ القرار  

 .(P/FPA/2016/3) 2017-2014األمم املتحدة للسكان، للفترة 
 

  

http://undocs.org/ar/DP/2016/12
http://undocs.org/ar/DP/2016/12
http://undocs.org/ar/DP/2016/13
http://undocs.org/ar/DP/2016/14
http://undocs.org/ar/DP/2016/14
http://undocs.org/ar/2016/8
http://undocs.org/ar/DP/2016/15
http://undocs.org/ar/2016/9
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/2%20(Part%20I)
http://undocs.org/ar/P/FPA/2016/3
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 11البند   

 األمم املتحدة للسكانالربامج القترية واملسائل  ات ال لة ل ندوق   
 ا2014/7وافت على الربامج القترية التالية وفقا للقرار  
 .(DP/FPA/CPD/SSD/2)جنوب السودان  

 
 12البند   
 التقييم  

بشهن التقريـر السـنوي ملكتـب التقيـيم التـابع ل ـندوق األمـم         2016/11اختذ القرار  
ــداد    (DP/FPA/2016/5)املتحـــدة للســـكان  ــندوق لبيانـــات تعـ ــيعي لـــدعم ال ـ ــيم املواضـ والتقيـ

ــرار وصــياغة       ــا  الق ــد اخت ــا عن ــتنارة هب ــرة  الســكان واملســاكن لالس -2005السياســات، للفت
2014. 

 
 اجلزء املتعلت مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 13البند   
 التقرير السنوي للمدير التنفيذي  

ــرار    ــر       2016/12اختــذ الق ــم املتحــدة خلــدمات املشــاريعا التقري ــب األم بشــهن مكت
 .(DP/OPS/2016/2)السنوي للمدير التنفيذي 

 
 اجلزء املشترك  
 14البند   
 مراجعة احلسابات والرقابة الداخليتان  

بشــهن مراجعــة احلســابات والرقابــة الــداخليتني، الــذي ضــم    2016/13اختــذ القــرار  
الداخليـــة للحســـابات والتحقيقـــات تقريـــر برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي بشـــهن املراجعـــة  

(DP/2016/16)،         ــة ــة الداخلي ــم املتحــدة للســكان بشــهن أنشــتة املراجع ــر صــندوق األم وتقري
ــر مكتــب األمــم املتحــدة   وت ،(DP/FPA/2016/7) 2015للحســابات والتحقيقــات يف عــام   قري

 2015خلـــدمات املشـــاريع بشـــهن فريـــت املراجعـــة الداخليـــة للحســـابات والتحقيقـــات لعـــام   
(DP/OPS/2016/3)  . 

http://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/SSD/2
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/5
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/2
http://undocs.org/ar/DP/2016/16
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/7
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/3
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 15البند   
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــ       م تقــارير مكاتــب األخالقيــات التابعــة لربن

 املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
ــرار    ــم      2016/14اختــذ الق ــامج األم ــة لربن ــات التابع ــب األخالقي ــارير مكات بشــهن تق

املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع      
(DP/2016/17 ،DP/FPA/2016/8  و(DP/OPS/2016/4. 

 وعقد أيضا املناسبات اخلاصة وجلسات اإلحاطة واملشاورات غري الرمسية التاليةا 
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
الـيت ألقاهـا سـعادة     عشـرة الثالثـة  مناسبة خاصةا حماضرة رافاييل م. سال  التذكاريـة   

حزيران/يونيـــه  6الســـيد جاكايـــا كيكـــوييت، الـــرئيس الســـابت جلمهوريـــة تزنانيـــا املتحـــدة يف  
2016. 

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومكتـب األمـم املتحـدة         

 يعخلدمات املشار
 2030 إحاطة اجمللس التنفيذي بشهن تنفيذ ختة التنمية املستدامة لعام 

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠
  2016/16 

 املسائل املتعلقة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 إن اجمللس التنفيذي 

ــائتب حيللللللللليط علملللللللللًا - 1  ؛DP/2016/21 َو DP/2016/20/Add.1 َو DP/2016/20  الوثـــــــ
http://undocs.org/ar/DP/2016/21؛ 

إىل أمهية املوارد العادية، الـيت تبقـى حجـر األسـا  للـدعم الـذي يقدمـه برنـامج          يشري - 2
األشـد فقـرا واألكثـر ضـعفا،     منـها البلـدان   األمم املتحـدة اإلمنـائي للبلـدان املسـتفيدة، ي سـيما      

 ليتها؛ولتماسك منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وفعا
املــوارد العاديــة واملــوارد األخــر   كــل مــن ات يفمهســاببــال  القلــت تراجــع امل يالحللظ - 3

 هما؛وتنامي ايختالل بين

http://undocs.org/ar/DP/2016/17
http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/8
http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/4
http://undocs.org/ar/DP/2016/20
http://undocs.org/ar/DP/2016/20/Add.1
http://undocs.org/ar/DP/2016/21
http://undocs.org/ar/DP/2016/21؛
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تعزيـز تنـوع قاعـدة    إىل مبجهودات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الراميـة       حييط علمًا - 4
 موارد إضافية؛ حشداملا ني و

دعـم األنشــتة الـيت متوهلــا   يف تفـادي اســتسدام املـوارد العاديــة    ضــرورةتهكيـد   ويكلرر  - 5
ملبـدأ التـوجيهي الـذي حيكـم متويـل مجيـع       أن يسـتند ا املوارد األخر ، ويؤكد جمددا أنـه ينبغـي   

 ؛2013/9 الربناجمية إىل قرار اجمللس التنفيذي التكاليد غري
ــة     يؤكللد - 6 ــا للمســامهات املســتقرة واملنتظمــة مــن أمهي ــويف ام ــة، ويشــري إىل  مل ارد العادي

ــاقها       ــا واتسـ ــر  وانتظامهـ ــوارد األخـ ــامهات يف املـ ــة املسـ ــني نوعيـ ــرورة حتسـ ــع ضـ ــة مـ اخلتـ
، )مبا يف  لك من خالل نوافذ متويلية جديدة(،  لـك أهنـا   2017-2014 ايستراتيجية للفترة

 متثل تكملة هامة لقاعدة املوارد العادية؛
ــل ودقــ   يشللري - 7 ــة انتظــام التموي ــت إىل أمهي ــال  املدفوعــة ة توقي ــزام بالتعهــدات   املب وايلت

 املوارد العادية؛ يفمتعددة السنوات لتجنب القيود على السيولة 
ــدان األخــر     حيللث - 8 ــدان املا ــة والبل ــيت بوســعها أن  البل ــوارد  ال تقــدم مســامهاهتا يف امل

يشـجع  علـى أن تفعـل  لـك يف أقـرب اآلجـال؛ و      و  تقـم بـذلك بعـد    2016 العادية عن عـام 
املقبلـة علـى النظـر يف     األعـوام تقدط تعهدات متعـددة السـنوات عـن     يف استتاعتهاالبلدان اليت 
 القيام بذلك؛

باستمرار احلـوار بـني الـدول األعضـاء وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بشـهن           يرحب -9
ة إىل قضـايا التمويـل، مبــا يف  لـك كيفيـة تســهيل التحـول مـن املــوارد املس  ـة بدرجـة كــبري        

وحيــ  الــدول األعضــاء علــى إيــالء األولويــة  ؛خت ي  ــا/املـوارد العاديــة أو املــوارد األقــل تقييــد ا 
 متماشـية تكـون أقـل خت ي ـا و   ولتوفري موارد عادية وموارد أخر  تتسـم باملرونـة واينتظـام،    

 ؛2017-2014 مع نتائج اخلتة ايستراتيجية للفترة
اإلمنـائي، يف سـياق احلـوار اهليكلـي بشـهن التمويـل،       إىل برنـامج األمـم املتحـدة     يطلب -10

مواصلة حب  احلوافز واآلليات املناسبة لتشجيع البلـدان املا ـة والبلـدان األخـر  الـيت بوسـعها       
زيادة مسامهاهتا يف املوارد العادية وإعتائها األولوية على القيام بذلك بغية تيسـري التحـول  ـو    

قــل تقييــدا وتتماشــى مــع اخلتــة ايســتراتيجية، وتوســيع   يف املــوارد تكــون أ أخــر  مســامهات
م ـادر جديـدة للتمويـل، بسـبل منـها األخـذ بـُنهج جديـدة يف تعبئـة           اجتـذاب قاعدة املا ني و

 املوارد وبهشكال جديدة من الدعم املقدم من م ادر متنوعة؛
ــدول        يطلللب -11 ــع ال ــة م ــائي مواصــلة احلــوارات اهليكلي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم إىل برن

 ؛2015/16 على مدار السنة، وفقا للقراروتعزيزها  األعضاء بشهن التمويل
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أمهية مشاركة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف آليـات األمـم املتحـدة للتمويـل        يؤكد - 12
 .2030 التنمية املستدامة لعام اجملمع يف سياق التعاون على تنفيذ ختة

إىل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالتعـاون مـع ال ـناديت والـربامج األخـر           يطلب - 13
ــه الســنوية لعــام  أن يــوايف اجمللــس ات ال ــلة،  جبميــع املعلومــات ، 2017 التنفيــذي، يف دورت

ات املتعلقـــة باخلتـــة يف الوقـــت املناســـب إلدراجهـــا يف املشـــاور تكـــاليداملتعلقـــة باســـترداد ال
وفقـا  ، و لـك   2021-2018 وامليزانية املتكاملة للفتـرة  2021-2018  ايستراتيجية للفترة

 ؛2013/9 للقرار
أن مــن شــهن تقلبــات العمــالت التــهثري علــى مســتويات مــوارد برنــامج األمــم   يالحللظ - 14

املتحدة اإلمنـائي، ويتلـب إىل الربنـامج ايسـتمرار يف إبـالغ اجمللـس التنفيـذي مبـا يقـوم بـه مـن            
عمل ملعاجلة اآلثار النامجة عـن تقلبـات العمـالت، وأن يواصـل رصـد عمـل املنظمـات الدوليـة         

 إدارة العمالت يف الربنامج يف مستو  أمثل؛ ان بقاءلضماألخر  يف هذا ال دد 
متويـل طوعيـة تعـزز امللكيـة الوطنيـة       آليـةُ هـو  بهن تقاسـم احلكومـات للتكـاليد     يسلِّم - 15

وُتسهم يف إجناز الربامج القترية، ويشدد يف هذا ال ـدد علـى ضـرورة أخـذ السـمات اخلاصـة       
نظـــر يف آليـــات حفـــز التمويـــل األقـــل لتقاســـم احلكومـــات للتكـــاليد بعـــني ايعتبـــار عنـــد ال 

خلتــة  مــع اخت ي ــا مــن املــوارد األخــر ، مــع احلــرص علــى مواءمــة هــذه املــوارد          /تقييــدا
 ايستراتيجية؛

 ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول 9
  2016/17 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والتقرير املتعلـت بتنفيـذ التوصـيات الـواردة      التقييم يفسياسة 
 يف تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احلد من الفقر

 إن اجمللس التنفيذي 
 ،  (DP/2016/23فيما يتعلق بسياسة التقييم املنقحة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) 

بـهن هـذه السياسـة     عتـرف بالتنقيحات اليت أدخلت على سياسـة التقيـيم وي   حييط علما - 1
الـيت وضـعها فريـت األمـم املتحـدة املعـق بـالتقييم        التوعيـة  تعتمد على القواعـد واملعـايري املهنيـة    

الق ور الـيت حـددت   وتستجيب لتوصيات وحدة التفتي  املشتركة  ات ال لة، وتعاجل أوجه 
 (؛2010/16 يف استعراض التقييم )مبوجب القرار

http://undocs.org/ar/DP/2016/23
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إىل برنـامج   يطللب قـيم علـى وظيفـة التقيـيم، يعتمـد سياسـة التقيـيم املنقحـة،          فته الب - 2
 الوفــاءاألمـم املتحـدة اإلمنـائي إعتـاء األولويـة لتس ـي  املـوارد لوظيفـة التقيـيم، مبـا يف  لـك            

 ضـمان ح ـول  بتـوافر األمـوال، ل   رهنـا  ،DP/2016/23ة السياسـ  ألهداف التمويلية احملـددة يف با
 ما يكفي من التمويل؛   على الربنامج اإلمنائييف قييم التنظام 
، مبـا يف  لـك   ُحـدددت الربنامج اإلمنائي على التعجيل بتنفيذ التدابري اجلديدة الـيت   حيث - 3

ــة اإلجــراءات ــز  املزمع ــى     جــودة لتعزي ــامج عل ــدهتا، ويشــجع الربن ــة وفائ ــات الالمركزي التقييم
 التعاون مع الوكايت األخر  بشهن ضمان جودة التقييمات الالمركزية؛

تنظــيم جلســة غــري رمسيــة، خــالل الــدورة   إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  يطلللب - 4
لتقدط معلومات مستكملة عن التقـدم احملـرز   ، 2017 العادية األوىل للمجلس التنفيذي يف عام

يف اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التقييمات الالمركزية وجدواها، مبا يف  لك تقـدط جـدول   
 زمق للعمل؛

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتشاور مع مكتب التقيـيم املسـتقل،    ةإىل مدير يطلب - 5
ة لتحسـني التقييمـات الالمركزيـة، مبـا يف  لـك التـدابري       درإ معلومات عن التـدابري املتسـذ  تأن 

ــة       ــاد يف التقييمــات الالمركزي ــب تضــارب امل ــان، ولضــمان احلي ــة إىل ان يف التقــارير  الرامي
 ؛2017 املنتظمة املقدمة إىل اجمللس يف دورته السنوية يف عام

إىل مكتب التقييم املسـتقل التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تقـدط تقريـر          يطلب - 6
ينجــز ســنوي إىل اجمللــس التنفيــذي بشــهن إجنــاز اإلجــراءات املســترة يف سياســة التقيــيم، وأن    

 ؛2019 لينظر فيه اجمللس التنفيذي يف عام استعراضا مستقال لسياسة التقييم
بتنفيذ التوصيات اللوار ة يف تقيليم مسلابة برنلامج األملم       وفيما يتعلق بالتقرير املتعلق 

   ،(DP/2016/26املتحدة اإلمنائي يف ااد م  الفقر )
قـة بكيفيـة اسـتجابة اخلتـة     وي سيما املعلومـات املتعل ، (DP/2016/26بالتقرير ) يرحب - 7

 ؛DP/2013/3 ايستراتيجية احلالية للتوصيات الواردة يف الوثيقة
أمهيــة املتابعــة الفعالــة للتوصــية املقدمــة للربنــامج اإلمنــائي بتحســني الوســائل         يؤكللد - 8

 ؛استسداما فعاين التجارب السابقة واحلوافز حىت يتسىن استسدام الدرو  املستقاة م
تقيـيم اخلتـة ايسـتراتيجية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والـربامج          يعكسأن  يتوقع - 9

ــعالعامليــة واإلقليميــة امل  لتغــيريات الــيت أدخلــها   ا، 2017 تقدميــه يف الــدورة الســنوية لعــام    زم
-2014 بـالفقر وفقـا للستـة ايسـتراتيجية احلاليـة للفتـرة       تعلقةامل براجمهالربنامج اإلمنائي على 

 .  (DP/2013/3، مع مراعاة ايستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقييم )2017

http://undocs.org/ar/DP/2016/23
http://undocs.org/ar/DP/2016/26
http://undocs.org/ar/DP/2016/26
http://undocs.org/ar/DP/2013/3
http://undocs.org/ar/DP/2013/3
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2016/18 
 املسائل املت لة بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان

 إن اجمللس التنفيذي   
بــالتقرير ال ــادر بشــهن مســامهات الــدول األعضــاء وغريهــا يف صــندوق    حيلليط علمللًا - 1

ــدة للســــــكان و  ــات األمــــــم املتحــــ ــام توقعــــ ــرادات لعــــ ــة  2016اإليــــ ــنوات املقبلــــ والســــ
(DP/FPA/2016/10)؛   
لعاديـة هـي الركيـزة الـيت يقـوم عليهـا صـندوق األمـم املتحـدة          علـى أن املـوارد ا   يؤكلد  - 2

ــة،  املللســكان، وأهنــا ضــرورية للحفــا  علــى طبيعــة وييتــه    تعــددة األطــراف واحملايــدة والعاملي
ولقيامه بعمله، ويشجع ال ندوَق على مواصلة تعبئة هذه املوارد موازاة مع عملـه علـى حشـد    

 املواضيعية؛  موارد تكميلية لتمويل صناديقه وبراجمه 
ــوارد ال ــندوق،        يالحللظ - 3 ــى مســتويات م ــهثري عل ــات العمــالت الت ــن شــهن تقلب أن م

ايستمرار يف إبالغ اجمللس التنفيـذي مبـا يقـوم بـه مـن عمـل ملعاجلـة اآلثـار النامجـة           يهويتلب إل
عن هذه التقلبات، وأن يواصل رصد عمل املنظمات الدولية األخـر  يف هـذا ال ـدد، و لـك     

 ن تظل إدارته للعمالت يف مستو  أمثل؛  لضمان أ
بشــهن أمهيــة رفــع مســتو  متويــل ايســتجابة اإلنســانية    2016/10إىل القــرار  يشللري - 4

ل ندوق األمم املتحـدة للسـكان، ويتتلـع إىل تقريـر ال ـندوق بشـهن هـذه املسـهلة يف الـدورة          
 ؛  2017العادية األوىل لعام 

نظمــة بشــهن التمويــل، وفقــا لقــراري اجمللــس  املوارات احلــال ــندوق إىل تعزيــز  يللدعو - 5
، 46، الفقـرة  67/266ومتشيا مع قـرار اجلمعيـة العامـة     2015/18و  2014/25التنفيذي 

 حتليل للثغرات التمويلية وآثارها على إطار النتائج املتكامل؛   دراإوإ
عضـاء علـى زيـادة مسـامهاهتا يف املـوارد العاديـة، كمـا يشـجع         مجيـع الـدول األ   يشجع - 6

البلدان اليت بوسعها تقـدط مسـامهاهتا خـالل الن ـد األول مـن السـنة واإلعـالن عـن تعهـداهتا          
 القيام بذلك، و لك لكفالة فعالية الربجمة؛  على املالية لعدة سنوات 

وافز واآلليـات الكفيلـة   إىل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مواصـلة حبـ  احلـ        يطلب - 7
ــة         ــوارد العادي ــادة مســامهاهتا يف امل ــيت بوســعها زي ــدول األعضــاء ال ــدان املا ــة وال بتشــجيع البل
وإعتائهـا األولويـة علـى القيــام بـذلك، وتيسـري التحــول  ـو مـوارد أخــر  تكـون أقـل تقييــدا          

ديـدة للتمويـل   م ـادر ج  اجتـذاب وتتماشى مع اخلتة ايستراتيجية، وتوسيع قاعـدة املـا ني و  
 بسبل منها األخذ بُنهج جديدة يف تعبئة املوارد وبهشكال جديدة من الدعم متعدد امل ادر؛  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/10
http://undocs.org/ar/A/RES/67/266
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أن ال ندوق حيتاإ إىل مؤازرة سياسية قوية وإىل مزيـد مـن الـدعم املـا ، فضـال       يؤكد - 8
عن موارد عادية منتظمة، ليتسىن له حتسني مساعدته للبلدان يف إدماإ ختة عمل املؤمتر الـدو   
للســكان والتنميــة ب ــورة كليــة يف ايســتراتيجيات واألطــر اإلمنائيــة الوطنيــة، وحتقيــت األهــداف  

 . 2030ملتفت عليها دوليا، وكذا دعمها يف الدفع قدما خبتة التنمية املستدامة لعام اإلمنائية ا
 أن يـوايف إىل ال ندوق، بالتعاون مع ال ناديت والربامج األخـر   ات ال ـلة،    يطلب - 9

يف  التكــاليد، جبميــع املعلومــات املتعلقــة باســترداد  2013/9اجمللــس التنفيــذي، وفقــا للقــرار  
 2021-2018دراجها يف املشاورات املت ـلة باخلتـة ايسـتراتيجية للفتـرة     الوقت املناسب إل

 ؛  2017يف دورهتا السنوية لعام  2021-2018وامليزانية املتكاملة للفترة 
 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  9

  2016/19 
اســتعراض منت ــد املــدة للستــة ايســتراتيجية ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع     

 2017-2014 للفترة
 إن اجمللس التنفيذي 

 العملياتيـة يف النتـائج   بإسهامات مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع      علما حييط   -1
 ؛2015-2014 للحكومات واألمم املتحدة والشركاء اآلخرين، خالل فترة السنتني

بالنتائج اإلدارية احملققة، اليت تؤكد مقومات منـو إ عملـه الفريـد القـائم علـى       يعترف - 2
 التلب؛

باعتزام بيان غرض املكتب ب ورة أوضح، مبا يف  لك املعايرة املقترحـة لرؤيـة    ُيرحب - 3
 املكتب ومهمته وأهداف إسهامه؛

 :بالتلب املتزايد على إسهامات املكتب من أجل يعترف - 4
حتقيت زيادة كفؤة وفعالة يف القدرة على تنفيذ التنمية املستدامة، مبـا يف  لـك    )أ( 

 يف أشد األوضاع هشاشة؛  
 مــن  لــك يف مبــا ،2030 عبئــة املــوارد الالزمــة خلتــة التنميــة املســتدامة لعــام ت )ب( 

 اخلاص؛ القتاع
بغيــة زيــادة تتلــع املكتــب إىل تعزيــز اســتسدام البيانــات الداخليــة واخلارجيــة    ُيشللج ع - 5

 .تركيز تنفيذه وبيان ما يقوم به من تنفيذ لالستراتيجية
 ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول 9
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2016/20 
 2015عام  يف منظومة األمم املتحدة يف لشراءالتقرير اإلح ائي السنوي بشهن أنشتة ا

 إن اجمللس التنفيذي 
منظومـة   بالتقرير اإلح ائي السنوي عن أنشتة الشراء الـيت اضـتلعت هبـا    علما حييط - 1

   ؛(DP/OPS/2016/6) 2015 األمم املتحدة يف عام
املعلومـات الالزمـة    الـيت وفـرت   ملسـامهات كيانـات األمـم املتحـدة     تقلديره  ع  يعرب - 2

ــى       ــة لألمــم املتحــدة عل ــات التابع ــع الكيان ــر اإلح ــائي الســنوي، ويشــجع مجي ــع التقري لتجمي
 ؛شترياتاملسامهة يف هذا التقرير اهلام املتعلت باملباملشاركة 

 لجمهـور، ونشـره  لالتقريـر   إتاحـة  للمكتـب  خولـت  للشـفافية الـيت   تقلديره  ع  يعرب - 3
 ألوىل من خالل بوابة األمم املتحدة العاملية للمشتريات؛نترنت للمرة اعلى اإل اآلن
لتحسينات املتواصلة اليت يضفيها املكتـب علـى التقريـر كـل سـنة،      ل يعرب ع  تقديره - 4

مع ضمان كوهنا وثيقة ال لة مبوضوع ايهتمام احلا ، كما هو احلال هذه السنة مـع التحليـل   
 املن ب على البلدان األقل منوا؛

باياــاه  ــو زيــادة حجــم املشــتريات مــن البلــدان الــيت متــر اقت ــاداهتا مبرحلــة  يرحللب - 5
انتقالية والبلدان النامية وأقل البلدان منوا، ويشجع املكتب وسائر كيانـات األمـم املتحـدة علـى     
مواصلة حتقيت املزيد من القيمة مقابل املال، واختا  املزيد من التـدابري بغـرض زيـادة املشـتريات     

 لدان اليت متر اقت اداهتا مبرحلة انتقالية، والبلدان النامية وأقل البلدان منوا؛من الب
املناقشــات، قــدر اإلمكــان، بشــهن نتــاق إعــداد تقــارير منتظمــة عــن أنشــتة     يشللجع - 6
التركيــز  إضــفاء التــابع الرمســي علــى يفاملشــتركة والوفــورات، مــن أجــل املسـاعدة   شـتريات امل

ــامي ــادة التعريــد بنجاحــات الوكــايت يف هــذا    علــى املشــتريات ال املتن ــة، مــن أجــل زي تعاوني
 .ال دد، ولضمان احترام ايلتزامات مببادئ الشفافية

 ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول 9
  

http://undocs.org/ar/DP/OPS/2016/6
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2016/21 
 2016 استعراض عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام

 إن اجمللس التنفيذي 
 :مبا يلي 2016 إىل أنه قد قام خالل دورته العادية الثانية لعام يشري 
 1 البند

 املسائل التنظيمية
 2016 جـــــدول األعمـــــال وختـــــة العمـــــل لدورتـــــه العاديـــــة الثانيـــــة لعـــــام أقـــــر 

(DP/2016/L.3)؛   
   ؛(DP/2016/18) 2016 أقر تقرير الدورة السنوية لعامو 
يف  مسـتقبال  وافت على اجلدول الزمق التا  للدورات اليت سيعقدها اجمللس التنفيـذي و 

 ا2017 عام
 2017 فرباير/شباط 3يناير إىل /الثاين كانون 30من  االدورة العادية األوىل 
 2017 هيوني/حزيران 9إىل  مايو/أيار 30من   ا  الدورة السنوية 
 2017 سبتمرب/أيلول 11 إىل 5من  االدورة العادية الثانية 
ــام     و  ــذي لعـ ــس التنفيـ ــنوية للمجلـ ــل السـ ــة العمـ ــروع ختـ ــى مشـ ــت علـ  2017  وافـ

(DP/2016/CRP.2) http://undocs.org/ar/DP/2016/CRP.2   ــدورة ــة للـ ــل املؤقتـ ــة العمـ ــر ختـ وأقـ
 ؛2017 العادية األوىل لعام

 اجلزء املتعلت بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 2 البند

 املسائل املتعلقة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 بشهن املسائل املتعلقة بتمويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 2016/16 اختذ القرار 
 3 البند

 الربامج القترية واملسائل  ات ال لة
ــودان      ــري للســ ــامج القتــ ــدة للربنــ ــنة واحــ ــدة ســ ــا بالتمديــــد األول ملــ ــاط علمــ أحــ

(DP/2016/22)  . 

http://undocs.org/ar/DP/2016/L.3
http://undocs.org/ar/DP/2016/18
http://undocs.org/ar/DP/2016/CRP.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/CRP.2
http://undocs.org/ar/DP/2016/22
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وافــت علــى التمديــد الثــاين ملــدة ســنة للربنــامج القتــري لل ــومال، ومتديــد الربنــامج   و 
 ؛  (DP/2016/22والتمديد الثال  استثنائيا للربنامج القتري لليبيا ) سنتنية القتري ملالوي ملد

، وثــائت الــربامج القتريــة للبلــدان 2014/7 اسـتعرض، وفقاــا لقــرار اجمللــس التنفيــذي و 
 :التالية ووافت عليها

 أفريقيا
( وسيشـــــــيل DP/DCP/STP/3مي وبرينســـــــي  )ســـــــان تـــــــوو(، DP/DCP/ERI/3إريتريـــــــا )

(DP/DCP/SYC/3) ،( وغامبيـــــــاDP/DCP/GMB/3( وكـــــــوت ديفـــــــوار ،)DP/DCP/CIV/2) 
 ؛(DP/DCP/MOZ/3وموزامبيت )

 آسيا واحمليط اهلا ئ
(، وتايلنـــد DP/DCP/BGD/3بـــنغالدي  )، و(DP/DCP/IRN/3) (اإلســـالمية-)مجهوريـــةإيـــران 

(DP/DCP/THA/3)،  ( ــة ــعبية الدميقراطيـ ــة يو الشـ ــت DP/DCP/LAO/3Rev.1ومجهوريـ (، وفييـ
   ؛(DP/DCP/MNG/3ومنغوليا ) ،(DP/DCP/VNM/2نام )

 الدول العربية
ــرين ) ــان )DP/DCP/BHR/3البحــــ ــرب )DP/DCP/LBN/2(، ولبنــــ ( DP/DCP/MAR/3( واملغــــ

 (؛Corr.1و DP/DCP/SAU/3واململكة العربية السعودية )
 دول املستقلةأوروبا ورابطة ال

 (؛DP/DCP/MNE/2( واجلبل األسود )DP/DCP/ALB/2ألبانيا )
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريي

ــي(       ــامج دون اإلقليمـــ ــة الربنـــ ــاري  )وثيقـــ ــر الكـــ ــرق البحـــ ــة دول شـــ ــادو  ومنظمـــ بربـــ
(DP/DSP/CAR/3( ــل ــز ) (،Corr.1 و DP/DCP/BRA/3(، والربازيـــــ  (،DP/DCP/BLZ/3وبليـــــ

ــريو ) ــاغو )  (،DP/DCP/PER/3/Rev.1وبــــ ــداد وتوبــــ ــا ، (DP/DCP/TTO/3وترينيــــ وجامايكــــ
(DP/DCP/JAM/3) ،( وســـورينامDP/DCP/SUR/3) ( ــا (، وهنـــدورا  DP/DCP/GUY/3وغيانـ
(DP/DCP/HND/3)؛   

  

http://undocs.org/ar/DP/2016/22
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 4 البند
 لتقييما

بشـهن سياسـة تقيـيم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والتقريـر          2016/17 اختذ القـرار  
 بتنفيذ توصيات تقييم مسامهة الربنامج اإلمنائي يف احلد من الفقر؛املتعلت 

 اجلزء املتعلت ب ندوق األمم املتحدة للسكان
 5 البند

 الربامج القترية واملسائل املت لة هبا
ــة لكــل مــن     ــا  أحــاط علمــا بالتمديــد األول ملــدة ســنة للــربامج القتري ــة أفريقي مجهوري

وموريتانيا؛ ووافت على التمديد الثاين ملـدة سـنة   فريدي،  وكابووغابون،  ،الوستى، والسودان
للربامج القترية لكل من بوركينا فاسو وبورونـدي، وعلـى متديـد الربنـامج القتـري لكـل مـن        

 .(DP/FPA/2016/11مايوي ملدة سنتني )و السنغال
، وثــائت الــربامج القتريــة للبلــدان  2014/7 اجمللــس التنفيــذياســتعرض، وفقاــا لقــرار   

 :التالية ووافت عليها
 أفريقيا

(، واجلمهوريــــة اإلســــالمية DP/FPA/CPD/TCD/7تشــــاد )و(، DP/FPA/CPD/ERI/5إريتريــــا )
ــا ) ــومي وبرينســي  )  (،DP/FPA/CPD/GMB/8لغامبي وكــوت ، (DP/FPA/CPD/STP/7وســان ت
 ؛(DP/FPA/CPD/MOZ/9وموزامبيت ) (DP/FPA/CPD/CIV/7ديفوار )

 الدول العربية
ــر ) ــان )DP/FPA/CPD/DZA/6اجلزائــــــــــــ ــرب DP/FPA/CPD/LBN/4(، ولبنــــــــــــ ( واملغــــــــــــ

(DP/FPA/CPD/MAR/9؛) 
 آسيا واحمليط اهلا ئ

(، DP/FPA/CPD/BGD/9بــنغالدي  )و ،(DP/FPA/CPD/IRN/6)( اإلســالمية-مجهوريــة)إيــران 
وريــــــــــة كوريــــــــــا الشــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــة ومجه ،(DP/FPA/CPD/THA/11وتايلنــــــــــد )

(DP/FPA/CPD/PRK/6 ( ــعبية ــة الشــــ ــة يو الدميقراطيــــ (، DP/FPA/CPD/LAO/6(، ومجهوريــــ
   ؛(DP/FPA/CPD/MNG/6ومنغوليا )، (DP/FPA/CPD/VNM/9وفييت نام )

  

http://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/11
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 أوروبا الشرقية وآسيا الوسط 
 (؛DP/FPA/CPD/ALB/4ألبانيا )

 الكارييأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
ــل ) ــة     DP/FPA/CPD/BRA/6الربازي ــة البحــر الكــاري  الناطق ــي ملنتق ــامج دون اإلقليم (، والربن

وهنـــدورا  ، (DP/FPA/CPD/PER/9وبـــريو ) (DP/FPA/CPD/CAR/6باإلنكليزيـــة واهلولنديـــة )
(DP/FPA/CPD/HND/8).   

 6 البند

 صندوق األمم املتحدة للسكان املسائل املت لة بتمويل
 .صندوق األمم املتحدة للسكانبشهن املسائل املتعلقة بتمويل  2016/18 راراختذ الق 
 7 البند
 التقييم
قرر إرجاء اختا  قرار بشهن التقييم املواضـيعي لـدعم صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان        

 .2017 م( للدورة العادية األوىل لعا2013-2008لتنظيم األسرة )
 خلدمات املشاريعاجلزء املتعلت مبكتب األمم املتحدة 

 8 البند
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

للستـة ايسـتراتيجية ملكتـب     املـدة  بشـهن اسـتعراض منت ـد    2016/19 اختذ القـرار  
 ؛2017-2014ة األمم املتحدة خلدمات املشاريع، للفتر

بشهن التقريـر اإلح ـائي السـنوي عـن أنشـتة الشـراء الـيت         2016/20  اختذ القرارو 
 ؛2015 عت هبا منظومة األمم املتحدة يف عاماضتل

 اجلزء املشترك
 9د البن

 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارة
أحاط علم ا بتقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان           

-DP-FPA )الوثيقــة ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشــاريع بشـهن أنشـتة الشـراء املشـتركة        

OPS/2016/1؛) 
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 11 البند
 زيارات ميدانية

أحاط علما بالتقرير املتعلت بالزيارة امليدانية اليت قام هبـا اجمللـس التنفيـذي إىل مجهوريـة      
 (؛DP-FPA-OPS/2016/CRP.1غينيا )
ــم      و  ــامج األم ــة لربن ــة املشــتركة للمجــالس التنفيذي ــارة امليداني ــر الزي ــا بتقري أحــاط علم 

املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ومكتــب خــدمات املشــاريع واليونيســيد   
-DP/FPA/OPS-ICEFوهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبرنــامج األغذيــة العــاملي إىل قريغيزســتان ) 

UNW-WFP/2016/CRP.1؛) 
   12 البند

 مسائل أخر 
ــه رئـــيس جملـــس مـــوظفي بر     ــا بالبيــان الــذي أدىل ب نـــامج األمـــم املتحـــدة  أحــاط علم 

اإلمنــائي وصــندوق األمـم املتحــدة للسـكان ومكتـب خـدمات املشــاريع وهيئـة األمـم املتحــدة         
 للمرأة؛
 :عقد جلسات اإلحاطة التالية 
 ؛2030  ة لعامجلسة إحاطة بشهن تنفيذ ختة التنمية املستدام 
ربنــامج األمــم إحاطــة بشــهن خارطــة التريــت املتعلقــة باخلتــة ايســتراتيجية ل  وجلســة  

 ؛  2021-2018 املتحدة اإلمنائي للفترة
األمــم   ــندوقإحاطــة بشــهن خارطــة التريــت املتعلقــة باخلتــة ايســتراتيجية لوجلســة  
 .2021-2018للفترة  للسكان املتحدة
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 ختة العمل املؤقتة
 املشاريع األمم املتحدة خلدماتصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب واجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 2017لعام األوىل الدورة العادية 
   ، نيويورك(2017شباط/فرباير  3 -كانون الثاين/يناير 30)

 املويوع البند الوقت اليوم/التاريخ
كـانون   16ايثنني     

 الثاين/يناير
 2017انتساب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي لعام   

كـانون   30ايثنني 
 الثاين/يناير

 مسائل تنظيمية 1 00ا13-00ا10
 إقرار جدول األعمال وختة عمل الدورة • 
 2016تقرير الدورة العادية الثانية لعام  اعتماد • 
 2017ختة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام  اعتماد • 

   
 
2 
 
 

 اجلزء املتعلت ب ندوق األمم املتحدة للسكان
 الربنامجبيان مديرة 
 الربامج القترية واملسائل  ات ال لة

 عرض وثائت الربنامج القتري واملوافقة عليها • 
 متديدات الربامج القترية • 

 تقييم 3 30ا17-00ا15 
ــتراتيجيات      •  ــائي يف اسـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــامهة برنـ ــيم مسـ تقيـ

 اإلدارة وردمكافحة الفساد والزناهة العامة 
 اإلدارة وردتقييم الفعالية املؤسسية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  • 
تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف التنمية الشاملة لـذوي   • 

 اإلعاقة ورد اإلدارة
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  00ا18-30ا17 

 31 الثالثــــــــــــــــاء
 كانون الثاين/يناير

  30ا11-00ا10
4 

 )تابع(بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي اجلزء املتعلت 

 املسائل املالية ومسائل امليزانية واإلدارة
تقييم األنشتة التجريبية املضـتلع هبـا يف إطـار سياسـة الـدعم املباشـر        • 

 (2015/1للميزانية )متابعة القرار 
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 املويوع البند الوقت اليوم/التاريخ
 ٢٠3٠ املستدامة لعامإحاطة اجمللس التنفيذي بشأن تنفيذ خطة التنمية   00ا13-30ا11     
  30ا17-00ا15 

7 
 مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاجلزء املتعلت 

 بيان املدير التنفيذي
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  00ا18-30ا17 

 األربعاء
 شباط/فرباير 1

 اجلزء املتعلت ب ندوق األمم املتحدة للسكان  00ا13-00ا10
 التنفيذيبيان املدير 

 5 00ا18-00ا15 
 
 
 
6 
 

 الربامج القترية واملسائل  ات ال لة
 عرض وثائت الربنامج القتري واملوافقة عليها • 
 متديدات الربامج القترية •  

 تقييم
التقييم املواضيعي للدعم الذي يقدمه صندوق األمم املتحدة للسكان  • 

 اإلدارة ورد( 2014-2008للمراهقني والشباب )
اخلميس 

 شباط/فرباير 2
 مناسبة خاصة لصندوق األمم املتحدة للسكان  00ا13 -00ا10

  30ا17-00ا15 
8 
 
 
 
 

9 

 اجلزء املشترك
 توصيات جملس مراجعي احلسابات

تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلـدمات   • 
  احلسـابات لعـام  املشاريع عن حالـة تنفيـذ توصـيات جملـس مراجعـي      

2015 
تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة للســكان بشــهن متابعــة تقريــر جملــس     • 

 حالة تنفيذ التوصيات ا2015 مراجعي حسابات األمم املتحدة لعام

متابعة اجتماع جملس التنسيت الرباجمي لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـق      
 اإليدز/بفريو  نق  املناعة البشرية

ــر  •  ــم      التقري ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم املشــترك لربن
ــذ   املتحــدة للســكان  ــراربشــهن تنفي ــس التنســيت   ق ات وتوصــيات جمل

الرباجمي لربنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـق بفـريو  نقـ  املناعـة       
 اإليدز/البشرية
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 املويوع البند الوقت اليوم/التاريخ
 اجلمعة،    
 شباط/فرباير 3

 10 
 
1 

 مسائل أخر 

 يبت فيهااعتماد القرارات اليت    • 
 مسائل تنظيمية

 2017اعتماد ختة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام  • 
 


