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  2020/1 
ــندوق     ــاريع  اإلنتاجية  وصـــــــ ــندوق  األمم  املتحدة  للمشـــــــ تقارير  برانمج  األمم  املتحدة  اإلمنائي  وصـــــــ

ــاريع  عن حالة  تنفيذ  توصيات  جملس   األمم املتحدة  للسكان  ومكتب  األمم  املتحدة  خلدمات  املشـــــ
 مراجعي احلساابت لعام 2018

 
 إن اجمللس التنفيذي، 
آبراء مراجعي احلسـاابت ري  املتحفةة اليت تلقاها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   يرحب - 1 

وصــــــــندو  األمم املتحدة للســــــــاان وصــــــــندو  األمم املتحدة للمشــــــــاري  اإلنتاجية وماتب األمم املتحدة 
 ، ويالحظ يف الوقت نفسه أيضا أنه ال يزال هناك جمال للتحسني؛2018خلدمات املشاري  لعام 

إىل الرتكيز بشــــــــــــــدة علهل ـتداب  إـددة ا ـدر ســــــــــــــعـيا إىل اختـا  إجراءات وـقائية   دعويـ  - 2 
وضــــــــــــــمــان النوعيــة، خضــــــــــــــالل عن التوعيــة ابألمبالقيــات، و ــايــة املبل ني عن امل ــالفــات،  ــا يتمــا ــــــــــــــهل 

 السياسات ري  االنتقامية اليت تنهجها الاياانت؛ م 
ــندو   األمم    حيث - 3  ــاان  وصـ ــندو   األمم  املتحدة للسـ برانمج  األمم املتحدة  اإلمنائي  وصـ

املتحدة  للمشــاري   اإلنتاجية  وماتب  األمم املتحدة  خلدمات  املشــاري  علهل  مواصــلة  تنفيذ  توصــيات  جملس  
مراجعي  احلســــاابت  للســــنة  املنتهية  يف  31  كانون  األول/ديســــمر  2018  والتوصــــيات  املتبقية من الســــنوات  

 السابقة وإريال  ملفها؛
إدارة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندو  األمم املتحدة للســـــــــاان وصـــــــــندو    يدعو  - 4 

املتحدة للمشــاري  اإلنتاجية وماتب األمم املتحدة خلدمات املشــاري  إىل مواصــلة العمل بصــورة منهجية   األمم
 ؛مجي  املستوايت، وال سيما تعزيز املساءلة وتنفيذ أطر الرقابة الدامبلية علهل حتسني نضج إدارة امل اطر علهل 

 
 خيما يتعلق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي:  

يالحظ  التقدم  الذي  أحرزه  الرانمج  اإلمنائي  يف  تناول  األولوايت  العليا  الســـــــب   املنقحة   - 5 
 املتصلة  راجعة احلساابت يف الفرتة 2018-2019؛

ــيات املهمة اليت قدمها جملس   2019/2إىل القرار    يشــــــــــر - 6  ويالحظ أن النتائج والتوصـــــــــــ
ــعيد القطري، ويشـــج  الرانمج اإلمنائي   2018مراجعي احلســـاابت يف عام   ما زالت قابلة للتطبيق علهل الصـ

املتعلقة ابألسباب اجلذرية الاامنة وراء املالحةات   2019علهل أن يقدم مبطة عمله للدراسة الدامبلية لعام  
بة املتاررة الصــــادرة عن مراجعي احلســــاابت، وأن يقدم مبططا ملموســــة ملعاجلة هذه املســــائل املتعلقة ابلرقا 

 واملساءلة علهل نطا  املمارسات واحلاخةات اإلدارية القطرية واإلقليمية والعاملية للرانمج اإلمنائي؛
ــتوايت متلفة من النضـــج والوعي بني   يالحظ - 7  ــاابت الحظ مسـ أن جملس مراجعي احلسـ

ج اإلمنائي علهل اختا  املااتب واملااتب القطرية خيما يتعلق ابمتثا ا ألطر الرقابة الدامبلية، ويشـــــج  الرانم
اإلجراءات املناســـــــــبة لافالة أن ياون مجي  املولفني علهل الصـــــــــعيد القطري مدربني تدريبا كاخيا ويتمتعون 

 ابلافاءة املناسبة لالمتثال ابستمرار وبدقة ألطر املساءلة والرقابة الدامبلية يف الرانمج اإلمنائي؛
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ــا - 8  مالحةات جملس مراجعي احلســــاابت املتعلقة ابملوارد البشــــرية، ويشــــج    يالحظ أيضـ
ــات املتعلقة ادارة القوة العاملة و ــــؤون املولفني  ــياســ الرانمج اإلمنائي علهل أن يواصــــل كفالة االمتثال للســ

 علهل نطا  املنةمة؛
 2020إىل االســــــــــتعراض الذي ســــــــــ د يف تقرير جملس مراجعي احلســــــــــاابت لعام    يتطلع - 9 

 بشأن اإلدارة املركزية للم اطر املتبعة يف الرانمج اإلمنائي؛
 

 خيما يتعلق بصندو  األمم املتحدة للساان:  
ــنــدو    - 10  حييط علمـا ابلتقرير  )DP/FPA/2020/1( املتعلق ابإلجراءات اليت اختــذهــا صــــــــــــ

ــيات جملس مراجعي   األمم املتحدة للســــــــــاان واإلجراءات األمبرم اليت تعتزم املنةمة اختا ها لتنفيذ توصــــــــ
 احلساابت املتعلقة ابلفرتة املالية املنتهية يف 31  كانون األول/ديسمر 2018؛

 ونةــــام الت طير املركزي للموارد يف  2020إىل اإلدارة املركزيــــة للم ــــاطر يف عــــام  يتطلع  - 11 
 ؛يف صندو  األمم املتحدة للساان من أجل دعم تنفيذ التوصيات اليت مل تنفذ بعد وإقفال ملفها  2021 عام 
 

 خيما يتعلق  اتب األمم املتحدة خلدمات املشاري :  
أن جملس مراجعي احلســـــاابت أوصـــــهل رنه من الضـــــروري ملاتب األمم املتحدة  يالحظ  - 12 

خلدمات املشــاري  أن يضــ  اســرتاتيجية الســت دام خوائضــه املتزايدة يف إطار احتياطيه التشــ يلي اســت دامال 
يف هذا الصـــدد، يدعو املاتب إىل اســـت دام احتياطيه   2019/20  و  2012/5خعاالل، وإ  يشـــ  إىل القرارين  

 التش يلي  ا يتفق متاما م  القواعد واألنةمة املالية القائمة.
 2020 باط/خراير  6

 
  2020/2 
 أساليب عمل اجمللس التنفيذي  

 إن اجمللس التنفيذي، 
الـــــذي اختـــــذه اجمللس التنفيـــــذي لرانمج األمم املتحـــــدة  2019/16إىل القرار  يشــــــــــر  - 1 

ــاليب عمل  ــأن أســـ ــاري  بشـــ ــاان/ماتب األمم املتحدة خلدمات املشـــ ــندو  األمم املتحدة للســـ اإلمنائي/صـــ
 اجمللس التنفيذي ويارر الطلبات الواردة خيه؛

حييط  علمــا  ابلورقــة املشــــــــــــــرتكــة املتعلقــة رســــــــــــــــاليــب عمــل اجملــالس التنفيــذيــة لرانمج   - 2 
ــنـدو   األمم املتحـدة للســــــــــــــاـان/ماتـب  األمم املتحـدة خلـدمـات املشـــــــــــــــاري    األمم املتحـدة اإلمنـائي/صــــــــــــ

 واليونيسف وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتاني املرأة وبرانمج األريذية العاملي؛
ابملـباد  التوجيهـية املنقحـة املتعلقـة ابلزايرات املـيدانـية للمجـالس  حييط علمـا مع التـقدير  - 3 

التنفيذية لرانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صـــــــــندو  األمم املتحدة للســـــــــاان/ماتب األمم املتحدة خلدمات 
ــاري ، ومنةمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة لل ــاواة بني اجلنســــــــــــني ومتاني املرأة، املشــــــــــ مســــــــــ

وابلزايرات امليدانية املشــــــــــــــرتكة للمجالس التنفيذية لرانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صــــــــــــــندو  األمم املتحدة 
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للســــــــــاان/ماتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــــاري ، ومنةمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة 
 رأة، وبرانمج األريذية العاملي؛للمساواة بني اجلنسني ومتاني امل

إىل أمانة اجمللس التنفيذي لرانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صـــندو  األمم املتحدة  يطلب  - 4 
للســـــــــــــاان/ماتب األمم املتحدة خلدمات املشـــــــــــــاري  أن تقدم إىل الدول األعضـــــــــــــاء، ابلتعاون م  أمانيت 

هيئة األمم املتحدة للمرأة، قبل انعقاد الدورة الســـــــــنوية اجمللســـــــــني التنفيذيني ملنةمة األمم املتحدة للطفولة و 
، هبدر امبتتام املناقشــــــــات املتعلقة رســــــــاليب العامل يف أجل ال يتجاوز الدورة العادية الثانية، 2020لعام  

، تتضــــــمن جداول 2021مقرتحا ملموســــــا بشــــــأن مبطة عمل ســــــنوية أعيد ترتيبها للمجلس التنفيذي لعام  
الثالث واملشــــاورات ري  الر ية، مدعومة بتحليل مقارن تفصــــيلي للةر اىتملة علهل زمنية يومية للدورات  

البنود املعروضة الختا  القرارات، والتااليف العامة، والافاءة والرقابة، و لك ب ية تقليل عبء عمل الدورة 
 ؛العادية الثانية بنقل بنود جدول األعمال خيما بني الدورات الر ية، حسب االقتضاء

ــلة مواءمة النةر يف بنود   2018/22إىل القرار   يشــــر  ذل   - 5  ويشـــــدد علهل ضـــــرورة مواصـــ
جـدول األعمـال املشــــــــــــــرتكـة علهل نطـا  جـداول أعمـال اجملـالس التنفـيذـية املعنـية، ويطلـب إىل أمـاـنة اجمللس 

اإلمنائي/صــــــــندو  األمم املتحدة للســــــــاان/ماتب األمم املتحدة خلدمات التنفيذي لرانمج األمم املتحدة 
، و لك ابلتعاون م  أمانيت اجمللسـني 2021املشـاري  أن سسـد  لك يف مقرتخ مبطة عمل أعيد ترتيبها لعام  

 التنفيذيني ملنةمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمرأة؛
ويطلب إىل إدارة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندو    2018/22إىل القرار   يشــــــر  - 6 

ــاري  أن تعمم ردا مبطيا يف الوقت املناســــــب  ــاان وماتب األمم املتحدة خلدمات املشــــ األمم املتحدة للســــ
 ذي ومل تقدم إجابة عليها؛علهل األسئلة اليت طرحت يف الدورات الر ية للمجلس التنفي

بنةـام التتب  احلـال لقرارات اجمللس التنفـيذي ويطـلب إىل األمانة  حييط علـما مع التـقدير  - 7 
ــاء رقابة كاملة علهل متابعة القرارات  ــ  النك الاامل للقرارات يف النةام تيو تاون للدول األعضــ أن تضــ

 .2019وتنفيذها، بدءا من عام 
 2020 باط/خراير  6

 
  3/2020 
 2020عرض عام للقرارات الت اختذها اجمللس التنفيذي ف دورته العادية األول لعام   

 ،التنفيذي اجمللس إن 
 يشر إىل أنه قام يف دورته العادية األوىل لعام 2020  ا يلي: 

 
 1البند   
 املسائل التنظيمية  

 انت ب يف 16  كانون األول/ديسمر 2019 أعضاء املاتب التالية أ اؤهم لعام 2020:
 ة السيد والتون ويبسون )أنتي وا وبربودا(سعاد  :الرئيس 
 (بل اراي) ابانيوتور جورجي السيد سعادة انئب الرئيس: 
 (السويد) إنيسسرتوم كارين  - آان السيدة سعادة انئبة الرئيس: 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/3
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 (رواندا) روريوابيزا خالنتاين السيدة سعادة انئبة الرئيس: 
 (الاويت) العتييب عياد منصور السيد سعادة انئب الرئيس: 

 (؛DP/2020/L.1) 2020أقّر جدول األعمال وواخق علهل مبطة العمل لدورته العادية األوىل لعام 
 (؛DP/2020/1) 2019واخق علهل تقرير الدورة العادية الثانية لعام 

 (؛DP/2020/CRP.1) 2020أقر مبطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام 
 ؛2020اعتمد مبطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام 

 :2020واخـق علهل اجلدول الزمنـي التال للدورتني املتبقيتني للمجلس التنفيذي يف عام 
 2020 يونيه/حزيران 5 إىل 1 من  الدورة السنوية:

 من 31 آب/أريسطس إىل 4 أيلول/سبتمر 2020. الدورة العادية الثانية:
 

 اجلزء  املشرتك  
 البند 2  
 توصيات جملس مراجعي احلساابت  

تقارير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  -بشــــــــأن توصــــــــيات جملس مراجعي احلســــــــاابت    2020/1اختذ القرار  
(DP/2020/3( وصــــــــندو  األمم املتحدة للمشــــــــاري  اإلنتاجية ،)DP/2020/4 وصــــــــندو  األمم املتحدة ،)

ــاان ) ــاري  )DP/FPA/2020/1للســـ ( عن حالة DP/OPS/2020/1(، وماتب األمم املتحدة خلدمات املشـــ
 ؛2018تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلساابت لعام 

 
 البند 3  
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  

ــياســـــــــة اســـــــــرتداد التااليف ) -DP/FPA-ICEFأحاط علما ابملقرتخ الشـــــــــامل األول املشـــــــــرتك املتعلق بســـــــ

UNW/2020/CRP.1؛) 
 

 البند 4  
 أساليب عمل اجمللس التنفيذي  

 .اختذ القرار 2/2020 املتعلق رساليب عمل اجمللس التنفيذي
 

 اجلزء  املتعلق  بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 البند 5  
 الربامج القطرية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا  

 واخق علهل الرامج القطرية التالية لرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وخقا للقرار 7/2014:
 (؛DP/DCP/MLI/4؛ مال )(DP/DCP/COD/3: مجهورية الاون و الدميقراطية )أخريقيا

https://undocs.org/ar/DP/2020/L.1
https://undocs.org/ar/DP/2020/1
https://undocs.org/ar/DP/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/1
https://undocs.org/ar/DP/2020/3
https://undocs.org/ar/DP/2020/4
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2020/1
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2020/1
https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/2
https://undocs.org/ar/DP/DCP/COD/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/MLI/4
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 (؛DP/DCP/KWT/3(؛ الاويت )DP/DCP/IRQ/3) العرا : الدول العربية
 (؛DP/DCP/PRY/3(؛ ابراريواي )DP/DCP/CUB/3) كواب:  أمرياا الالتينية ومنطقة البحر الاارييب

أحاط  علمال   ابلتمديد  األول  ملدة ســـــــــــــنة  واحدة  للرامج  القطرية  لال  من  أخ انســـــــــــــتان،  وطاجياســـــــــــــتان،  
)DP/2020/5/Add.1 و DP/2020/5( وريواتيماال، وخنزويال، وكولومبيا، ولبنان 

واخق علهل التمـدـيد الـثال للرانمج القطري للماســـــــــــــــيك وعلهل التمـدـيد الـثاـلو للرانجمني القطريني جلنوب 
 (؛DP/2020/5أخريقيا واجلمهورية العربية السورية )

 

 اجلزء  املتعلق  بصندوق األمم املتحدة للسكان  
 البند 6  
 التقييم  

ــنـدو  األمم املتحـدة للســــــــــــــاـان  أحـاط علمـا ابلتقييم الـدينـامي لنهج اإلدارة القـائمـة علهل النتـائج يف صــــــــــــ
(DP/FPA/2020/CRP.1؛) 
 

 البند 7  
 الربامج القطرية واملسائل ذات الصلة  

 واخق علهل الرامج القطرية التالية لصندو  األمم املتحدة للساان وخقا للقرار 7/2014:
(؛ العرا  DP/FPA/CPD/COD/5(؛ مجهوريـــــــة الاون و الـــــــدميقراطيـــــــة )DP/FPA/CPD/CUB/9كواب )

(DP/FPA/CPD/IRQ/3؛) ( مالDP/FPA/CPD/MLI/8( ؛ ابراريواي)DP/FPA/CPD/PRY/8؛) 
ثالو ملدة أحاط علما بتمديد الرامج القطرية ل واتيماال وخنزويال وكولومبيا ملدة ســــــــــنة واحدة، وابلتمديد ال

ســـــــــــنة واحدة للرانمج القطري للجمهورية العربية الســـــــــــورية، وابلتمديد الثالو ملدة  ال ة أ ـــــــــــهر للرانمج 
 (؛DP/FPA/2020/2القطري جلنوب أخريقيا )

 
 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 البند 8  
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 استم  إىل بيان ألقته املديرة التنفيذية ملاتب األمم املتحدة خلدمات املشاري .
 2020 باط/خراير  6

 
  

https://undocs.org/ar/DP/DCP/IRQ/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/KWT/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CUB/3
https://undocs.org/ar/DP/DCP/PRY/3
https://undocs.org/ar/DP/2020/5/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/2020/5
https://undocs.org/ar/DP/2020/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CUB/9
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/COD/5
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/IRQ/3
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/MLI/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/PRY/8
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2020/2
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خطة العمل املؤقتة للدورة الســــــــــنوية للمجلس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي    
 وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  لعام  2020

 ، نيويورك(2020حزيران/يونيه  1-5)  
 املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ

 املسائل التنةيمية  1 13:00-10:00 حزيران/يونيه 1االثنني،     
 إقرار جدول األعمال ومبطة العمل للدورة •
 اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام 2020 •

 اجلزء املشرتك   
ــة  2   ــرار اجلمعيــــــة العامـــ ــذ قـــ ــتاملة عــــــن تنفيـــ ــات مســـ ــأن إعــــــادة  72/279معلومـــ بشـــ

 تنةيم منةومة األمم املتحدة اإلمنائية
 والتحقيقاتاملراجعة الدامبلية للحساابت  3  

ــدة للســــاان   • ــم املتحــ ــندو  األمــ ــائي وصــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــرانمج األمــ ــارير بــ تقــ
ــطة املراجعـــــــــة  ـــــــــن أنشــــــ ـــ  عــ ـــــ ـــــــــات املشاريــ ـــدة خلدمــ ـــــ ـــــــــم املتحــ وماتــــــــب األمــ

 الدامبليــة للحســاابت والتحقيقات يف عام 2019، وردود اإلدارة
 األمبالقيات 4  

ــائي  • ــدة اإلمنـــــــــ تقـــــــــــارير مااتـــــــــــب األمبالقيـــــــــــات يف بـــــــــــرانمج األمـــــــــــم املتحـــــــــ
وصـــــــندو  األمـــــــم املتحـــــــدة للســـــــاان  وماتـــــــب األمـــــــم املتحـــــــدة خلـــــــدمات 

 املشاري  عن األنشطة املضطل  هبا يف عام 2019، وردود اإلدارة
 اجلزء املتعلق مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  15:00-17:30 
 بيان من املديرة التنفيذية   
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية 17  

 املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائياجلزء   13:00-10:00 الثالاثء، 2 حزيران/يونيه
 جلسة حتاور م  مدير الرانمج اإلمنائي   
اســـــــــتعراض منتصـــــــــف املـــــــــدة لل طـــــــــة االســـــــــرتاتيجية لـــــــــرانمج األمـــــــــم املتحـــــــــدة  5  

،  ـــــــا يف  لــــــك التقريــــــر الســـــــنوي ملــــــدير الـــــــرانمج 2021-2018اإلمنــــــائي للفــــــرتة 
 2019لعام 
تقريـــــــر بـــــــرانمج األمـــــــم املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي عـــــــن توصـــــــيات وحـــــــدة التفتـــــــي   •

 املشرتكة يف عام 2019
 املرخق اإلحصائي •

اســـــــــتعراض منتصـــــــــف املـــــــــدة لل طـــــــــة االســـــــــرتاتيجية لـــــــــرانمج األمـــــــــم املتحـــــــــدة  5 17:30-15:00 
،  ـــــــا يف  لــــــك التقريــــــر الســـــــنوي ملــــــدير الـــــــرانمج 2021-2018اإلمنــــــائي للفــــــرتة 

 )اتب ( 2019لعام 
 الشؤون املالية و ؤون امليزانية واإلدارة 6  

اســـــتعراض منتصـــــف املـــــدة خلطـــــة بـــــرانمج األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي املتااملـــــة  •
 2021-2018للموارد وميزانيته املتااملة للفرتة 

تقريـــــــــــر اللجنـــــــــــة االستشـــــــــــارية لشـــــــــــؤون اإلدارة وامليزانيـــــــــــة عـــــــــــن اســـــــــــتعراض  •
ــة بــــــرانمج األمــــــم املتحــــــدة اإلمنــــــائي املتااملــــــة للمــــــوارد  منتصــــــف املــــــدة خلطــــ

 2021-2018وميزانيته املتااملة للفرتة 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ
 )اتبع(اجلزء املتعلق بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي   13:00-10:00 حزيران/يونيه 3األربعاء،     
 املساواة بني اجلنسني يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 7  

التقريــــر الســــنوي املتعلــــق بتنفيــــذ اســــرتاتيجية بــــرانمج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي  •
 للمساواة بني اجلنسني، 2021-2018

 تقرير التنمية البشرية 8  
معلومـــــــات مســـــــتاملة عـــــــن املشـــــــاورات املتعلقـــــــة بتقريـــــــر التنميـــــــة البشـــــــرية  •

 )قرار اجلمعية العامة 264/57(
 الرامج القطرية لرانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملسائل املتصلة هبا  9  

 عرض وةئق الرامج القطرية واملواخقة عليها •
 متديد الرامج القطرية •

 التقييم 10 15:00-17:30 
 التقرير السنوي املتعلق ابلتقييم وتعليقات اإلدارة •
ــائي  • ــدة اإلمنـــــــ ــم املتحـــــــ ــرانمج األمـــــــ ــتاملة مشـــــــــرتكة بـــــــــني بـــــــ ــات مســـــــ معلومـــــــ

ــندو  األمـــــــم املتحـــــــدة للســـــــاان عـــــــن النـــــــاتج األول للتقيـــــــيم املشـــــــرتك  وصـــــ
 للفصل املشرتك: مبر األساس املتعلق ابلشراكات والقابلية للتقييم

 متطوعو األمم املتحدة 11  
 متطوعو األمم املتحدة: التقرير السنوي ملدير الرانمج •

 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 12  
اســــــتعراض منتصــــــف املــــــدة لدطــــــار االســــــرتاتيجي لصــــــندو  األمــــــم املتحــــــدة  •

ــة للفــــــرتة  ــاري  اإلنتاجيــــ ــر الســــــنوي 2021-2018للمشــــ ــا يف  لــــــك التقريــــ ،  ــــ
 2019املتعلق ابلنتائج اليت حققها الصندو  يف عام 

 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان  13:00-10:00 حزيران/يونيه  4اخلميس، 
 بيان من املديرة التنفيذية   

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية 13  
التقريـــــــــر اجلـــــــــام  الســـــــــتعراض منتصـــــــــف املـــــــــدة لل طـــــــــة االســـــــــرتاتيجية للفـــــــــرتة  •

 وللتقرير املرحلي املتعلق بتنفيذها 2018-2021
 االستعراض اإلحصائي واملال، 2019 •
 تقرير بشأن  توصيات وحدة التفتي  املشرتكة يف عام 2019 •

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية )اتب ( 13 15:00-17:30 
 الشؤون املالية و ؤون امليزانية واإلدارة 14  

ــدة  • ــة املتااملـــــــة لصـــــــندو  األمـــــــم املتحـــــ اســـــــتعراض منتصـــــــف املـــــــدة للميزانيـــــ
 2021-2018للساان للفرتة 

تقريـــــــــــر اللجنـــــــــــة االستشـــــــــــارية لشـــــــــــؤون اإلدارة وامليزانيـــــــــــة عـــــــــــن اســـــــــــتعراض  •
ــة للفـــــرتة  ــدة للســـــاان املتااملـــ ــم املتحـــ ــندو  األمـــ ــة صـــ ــدة مليزانيـــ منتصـــــف املـــ

2018-2021 

https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
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 املوضوع البند الوقت اليوم/التاريخ
 اجلزء املتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان )اتبع(  13:00-10:00 حزيران/يونيه 5اجلمعة،     
 التقييم 16  

التقريــــر الســــنوي ملاتــــب التقيــــيم التــــاب  لصــــندو  األمــــم املتحــــدة للســـــاان   •
 لعام 2019 وتعليقات اإلدارة

ــتجابة ل زمـــــات  • ــدة للســـــاان علـــــهل االســـ ــندو  األمـــــم املتحـــ ــدرة صـــ تقيـــــيم قـــ
 اإلنسانية، وردود اإلدارة

 الرامج القطرية لصندو  األمم املتحدة للساان واملسائل املتصلة هبا 15  
 عرض وةئق الرامج القطرية واملواخقة عليها •
 متديد الرامج القطرية •

 مسائل أمبرم 18 15:00 
 اختا  القرارات •

 املسائل التنةيمية 1  
 اعتماد مبطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 2020 •
 امبتتام الدورة •

 
 


