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  2017/٩ 
  2017الدورة االستثنائية لعام   

 ،التنفيص إ  اجمللس  
مـن الناـام الـداخلخ للميلـس التنفيـص ، عقـد دورة اسـتثنائية  1مـن املـادة  3، وفقـا للفقـرة يقرر 

ألجــــ  الناــــر ة ايالــــة االســــلاانييية وامليزانيــــة املتكاملــــة لــــربتمد األمــــم  2017ة انتــــرين الثــــا /نوفمرب 
 واعتمادمها. 2021-2018املتحدة ا  ائخ للفلة 

 
 2017 زيرا /يونيه  8

 
  2017/10 
 2017-2014االســـتعرال التعميعـــي للسرتـــة االســـجاتيعية لـــربانمج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي   

  والتقرير السنوي ملديرة الربانمج
 ،إ  اجمللس التنفيص  
اننفيــــص ايالــــة االســــلاانييية،  ابالســــتعراا التيميعــــخ للوــــنة الثالثــــة مــــن حيــــيم علمــــا - 1 
 ( ومرفقاانه؛DP/2017/15)الوثيقة  2014-2017

بوـــب  التحليـــ  املعـــزخلة الـــ  أخـــص يـــا الـــربتمد ا  ـــائخ لتحديـــد أســـبا   حيـــيم علمـــا - 2 
اخنفاا األداء وا بتغ ابلدروس املوتفادة والتدابري املتاصة لتحوني مواطن الضعف ال  جرى حتديدها 

 االسلاانييية؛أثناء اننفيص ايالة 
  يعـــرا النتـــائد الـــ  حتققـــت الـــص 1ابلتحليـــ  ا  ـــاة الـــوارد ة املرفـــق  حيـــيم علمـــا - 3 

 حبوب النوااند؛ 2017لن ائية لعام اآل  مقارنة ابألهداف ا  ىت
علــج  2017الــربتمد ا  ــائخ علــج التعييــ  ت ــراخل التقــدم وحتقيــق أهــداف عــام  حيــ  - 4 

 ؛تكام  للنتائد واملوارد فيما صخ  يميا النوااند املتعلقة ابلتنمية والفعالية املؤسويةالنحو املبني ة ا طار امل
إىل الــربتمد ا  ــائخ أ  يــدرا ة صــيااة ايالــة االســلاانييية ا ديــدة الــدروس  ياللــب - 5 

املوـــتفادة مـــن التحلـــيتت  ات الصـــلة لـــةداء ة إطـــار ايالـــة االســـلاانييية ا اليـــة،  ـــا ة  لـــ  انقيـــيم 
ائخ علـج انعزيـز الفعالية املؤسوية للربتمد ا  ائخ وانقييم ايالـة االسـلاانييية نفوـ ا، وحيـ رب الـربتمد ا  ـ

 و دات اننفيص الربامد ة املنامة؛النوااند ومؤشرات النتائد واألثر ابلتتاور ما 
ة وشـــك  بالاقـــة التقريـــر، وياللـــب ا  ـــود املبصولـــة بـــني الومـــاالت ملواءمـــة من ييـــ يـــدرك - 6 

انوـــاأل تحـــدة مـــن أجـــ  خل دة االالـــربتمد ا  ـــائخ أ  يواصـــ  متـــاوراانه مـــا صـــناديق وبـــرامد األمـــم امل إىل
 ؛انقدمي التقارير ة

الــربتمد ا  ــائخ علــج مواصــلة مواءمــة هيكــ  نتائيــه مــا إطــار أهــداف التنميــة  حيــ  - 7 
املوــتدامة ابلتنوــيق مــا ســائر صــناديق وبــرامد األمــم املتحــدة، للموــاعدة ة قيــاس األداء ة دعــم اننفيــص 

 ؛2030خالة عام 

https://undocs.org/ar/DP/2017/15
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ه الوــنوية املقبلــة معلومــات عــن الوــياأل إىل الــربتمد ا  ــائخ أ  يضــمن انقــارير  ياللــب - 8 
 غ عن نوااند ايالة االسلاانييية؛ا  ائخ للبلدا  لدى ا بت

ابلتقرير الونو  ملديرة الربتمد ا  ائخ عن اننفيص اسلاانييية الـربتمد للموـاواة  ير ب - 9 
 صدد؛واب جناخلات ال  حتققت ة هصا ال 2016بني ا نوني ة عام 

أل  الــربتمد ا  ــائخ ال يوــتوة يميــا املعــايري املرجعيــة الــ   ــددها  ن القلــقيعــر  عــ - 10 
للمتـــاريا الـــ  سعـــ  املوـــاواة بـــني ا نوـــني هـــدفا رئيوـــيا اـــا، ويتـــيعه علـــج اختـــا  التـــدابري التصـــحيحية 

 التخلمة ة هصا الصدد؛
أ  إدراا النتــــائد واملؤشــــرات املتعلقــــة ابملوــــاواة بــــني ا نوــــني ة هــــصه ايالــــة  يت ــــ  - 11 

وــاواة بــني ا نوــني، مــا  مفيــدا االســلاانييية وا طــار املتكامــ  للنتــائد واملــوارد، فضــت عــن اســلاانييية امل
 الـــربتمد الن ـــوا بعمـــ  الـــربتمد ا  ـــائخ ة بـــال املوـــاواة بـــني ا نوـــني و كـــني املـــرأة، وياللـــب إىل ة

ا  ائخ إدماا الدروس املوتفادة من اننفيص اسلاانييية املواواة بني ا نوني ا الية ة ايالـة االسـلاانييية 
 اواة بني ا نوني و كني املرأة.املقبلة وا طار املتكام  للنتائد واملوارد من أج  املضخ ة انعزيز املو
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  2017/11 
  2017-2014ل التعميعي للميزانية املتكاملة للربانمج اإلمنائي للفجة االستعرا  

 ،إ  اجمللس التنفيص  
 2017-2014ابالســـــــتعراا التيميعـــــــخ للميزانيـــــــة املتكاملـــــــة للفـــــــلة  حيـــــــيم علمـــــــا - 1 
 ( ومرفقاانه؛DP/2017/16 )الوثيقة

  شـــــدد علـــــج أ  املـــــوارد العاديـــــة الـــــص 2015/16ار اجمللـــــس التنفيـــــص  إىل قـــــر  يتـــــري - 2 
الالـــابا املتعـــدد األطـــراف الرميـــزة الـــ  يوـــتند إلي ـــا الـــربتمد ا  ـــائخ، وألـــا أساســـية للحفـــا  علـــج  هـــخ

د ا  ـــائخ علـــج مواصـــلة انعب ـــة والتـــام  لواليتـــه ولتنفيـــص أعمالـــه، ويتـــيا ة هـــصا الصـــدد الـــربتم واذايـــد
بلـــدا  املوـــتفيدة مـــن الـــربامد، املـــوارد، مـــا مواصـــلة انعب ـــة مـــوارد أخـــرى، لتلبيـــة ا تياجـــات يميـــا ال هـــصه
 ؛ا وأ عف اسيما أفقره وال

إخلاء اآلاثر الوـــلبية الخنفـــاا التمويـــ ، ال ســـيما علـــج قـــدرة الـــربتمد  يعـــر  عـــن قلقـــه - 3 
التنميـــة، وانـــوفري ايـــدمات االستتـــارية ا  ـــائخ علـــج اال ـــالتا ابألنتـــالة الربتبيـــة، ومفالـــة الفعاليـــة ة 

 التقنية للمكاانب القالرية؛
 اجة الربتمد ا  ائخ إىل مواصـلة حتوـني التـفافية ة اسـتادام املـوارد لتحقيـق  يؤمد - 4 

قــدم ة خالالــه وانقــاريره املاليــة النتــائد الربتبيــة وانعزيــز الفعاليــة والكفــاءة التنايميتــني، وياللــب إليــه أ  ي
  قدرا أمرب من التفاصي  بتق  طريقة انوخليا واستادام املوارد العاديـة )األساسـية(، فيمـا يتعلـق املوتقب ة

جبملــــة أمــــور من ــــا انكــــاليف املــــويفني، واللانيبــــات الربتبيــــة، وبنــــود امليزانيــــة الربتبيــــة، وويــــائف الرقابــــة، 
 اصة؛والفعالية ة التنمية، وبند امليزانية املاص  لةنتالة  ات األاراا اي

https://undocs.org/ar/DP/2017/16
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ابلتقـــدم الـــص  أ ـــرخله الـــربتمد ا  ـــائخ ة مواءمـــة التكـــاليف مـــن خـــتل اننفيـــص  ميوـــلرب  - 5 
سياسة اسلداد التكاليف، ويتري إىل  رورة إ راخل الربتمد ا  ائخ ملزيد من التقدم ويتيا ا  ات ال  

فـق علي ـا اجمللـس التنفيـص  انقدم املوامهات للربتمد علج التقيد جبوانب سياسـة اسـلداد التكـاليف الـ  وا
 ؛2013/9ة القرار 
الــــص  طلــــب فيــــه اجمللــــس التنفيــــص  إىل الــــربتمد ا  ــــائخ  2013/9إىل القــــرار  يتـــري - 6 

التوصــية تجــراء انعــديتت علــج معــدالت اســلداد التكــاليف املقــررة،  وــب االقتضــاء، مــن أجــ  عر ــ ا 
هـــصه العمليـــة قــد طخـــرت، وياللـــب يت ــ  أ  ، و 2016علــج الـــدورة الوـــنوية للميلــس التنفيـــص  لعـــام 

الــربتمد ا  ــائخ القيــام، ابالشــلاك مــا صــندوأل األمــم املتحــدة للوــكا  وهي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  إىل
واليونيوــــيف،  واصــــلة املتــــاورات مــــا الــــدول األعضــــاء فيمــــا يتعلــــق بوياســــة اســــلداد التكــــاليف وانقــــدمي 

سات منوقة السلداد التكاليف ألج  الربتمد ا  ائخ وصـندوأل مقل ات قائمة علج األدلة لو ا سيا
األمم املتحدة للوـكا  وهي ـة األمـم املتحـدة للمـرأة واليونيوـيف، مـا إدخـال انعـديتت  وـب االقتضـاء، 

 ؛2018لتنار في ا اجملالس التنفيصية املعنية ة موعد ال يتياوخل انعقاد دوراهتا الونوية ة عام 
ــــدى إعــــداد 2016/5قــــرار إىل ال يتــــري - 7  ــــربتمد ا  ــــائخ أ  يراعــــخ، ل ، وياللــــب إىل ال

، الــــدروس  ات الصــــلة املوــــتفادة مــــن امليزانيــــة املتكاملــــة للفــــلة 2021-2018امليزانيــــة املتكاملــــة للفــــلة 
 ، فيما يتعلق جبملة أمور من ا امليزنة القائمة علج النتائد؛2014-2017

  يقـدم انفاصـي  عـن يميـا مصـادر التمويـ   ات الصـلة، إىل الربتمد ا  ائخ أ ياللب - 8 
  ا ة  ل  املوارد العادية، واملوارد األخرى قصد ا عتم، لدى و ا امليزانية املتكاملة املقبلة.
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  2017/12 
  تقييم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 ،إ  اجمللس التنفيص  
 ي(DP/2017/20)الوثيقة  2016فيما يتعلق ابلتقرير الونو  عن التقييم لعام  
 رير الونو  الكام ؛ابملوجز وابلتق حييم علما - 1 
إدارة إىل الــربتمد ا  ــائخ أ  يعــائ املوــائ  الــ  أثــريت ة التقريــر الوــنو  ورد  ياللــب - 2 

 لربتمد ا  ائخ بتقلا؛ا
، وياللــــب أ  انبلــــة ميزانيــــة مكتــــب التقيــــيم 2017علــــج امليزانيــــة املقل ــــة لعــــام  يوافــــق - 3 
ة املائــــة مــــن ميزانيــــة الــــربتمد ا  ــــائخ، علــــج النحــــو املنصــــو  عليــــه ة سياســــة الــــربتمد  0.2املوــــتق  

 ؛2017املوتق  لعام ا  ائخ ة بال التقييم، ويوافق علج خالة عم  مكتب التقييم 
تعــــــاو  وأعمـــــال التقيــــــيم املتــــــلك إىل الــــــربتمد ا  ــــــائخ مواصـــــلة الن ــــــوا ابل ياللـــــب - 4 

 ملتحدة وبراب ا؛مياتت األمم املتحدة األخرى، وال سيما صناديق األمم ا ما

https://undocs.org/ar/DP/2017/20
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إدارة الـربتمد ا  ـائخ علـج العمـ  مـا مكتـب التقيـيم املوـتق  ملواصـلة ج ــوده  يتـيا - 5 
يــــة إىل انعزيــــز نوعيــــة التقييمــــات التمرمزيــــة وعملياهتــــا، واســــتادام التقييمــــات مــــقدوات للــــتعلم و دارة الرام

 أج  انعزيز الربامد ة املوتقب ؛ املعارف من
ـــــربتمد ا  ـــــائخ )الوثيقـــــة   ( DP/2017/21فيمـــــا يتعلـــــق ابلتقيـــــيم املتـــــلك للفعاليـــــة املؤسوـــــية لل

 ي(DP/2017/22ا دارة عليه )الوثيقة  ورد
ابلتقيــيم الــص  مــا  هــرة ا  ــود التعاونيــة املتــلمة ملكتــب التقيــيم املوــتق   حيــيم علمــا - 6 

د إدارة الـــربتمد وبـــر ومكتـــب مراجعـــة ا وـــاابت والتحقيقـــات، و ـــا ورد فيـــه مـــن اســـتنتاجات وانوصـــيات، 
 ا  ائخ عليه؛

ايالــة االســلاانييية  أ  إدراا نتــائد ومؤشــرات الفعاليــة والكفــاءة التنايميــة ة يت ــ  - 7 
وا طــــار املتكامــــ  للنتــــائد واملــــوارد مــــا  مفيــــدا ة الن ــــوا ابلفعاليــــة والكفــــاءة  2017-2014للفــــلة 

 اذرخل ة هصا الصدد؛التنايمية وة إبتغ اجمللس التنفيص  ابلتقدم 
إىل الــربتمد ا  ــائخ أ  ينفــص التوصــيات الــواردة ة التقيــيم، مــا مراعــاة نتائيــه  ياللــب - 8 

، 2021-2018واســتنتاجاانه، وأ  يوــتال  الــدروس املوــتفادة عنــد و ــا ايالــة االســلاانييية للفــلة 
، 2021-2018م  للنتائد واملـوارد، وأ  يدرا مؤشرات نتائد الفعالية والكفاءة ة ايالة وا طار املتكا

 ية، ال سيما علج املوتوى القالر ؛لضما  رصد وانقييم الربامد  ا فيه الكفا
إىل الــــربتمد ا  ــــائخ أ  يواصــــ  ج ــــوده الراميــــة إىل حتوــــني الفعاليــــة والكفــــاءة  ياللــــب - 9 

بــتغ املوــتند إىل النتـــائد؛ التنايميتــني مــن خـــتلي )أ( اســتادام ناــر ت التربيـــري لــدعم الــربامد؛ وانعزيـــز ا 
علـج  واملواءلة علج صعيد املنامة مك  وانعزيز التعلم وإدارة املعارف؛ وانعزيز ثقافة التعلم؛ وحتوني التفافية

ــــف والقــــدرات واملــــوارد ة املرامــــز واذالــــات ا قليميــــة،  ــــا ة  لــــ   ــــا املوــــتو ت؛ ) ( انقيــــيم التويي يمي
 ؛ ت املقرات واألقاليم واألقالارثر  و ا العم  وإدارة املعارف بني موتو استدامت ا املالية، من أج  انعايم أ

فيمـــا يتعلـــق بتقيـــيم ايالـــة االســـلاانييية املقـــرر عر ـــ ا علـــج اجمللـــس التنفيـــص  ة دورانـــه العاديـــة  
 ،2017الثانية لعام 
مد إىل مكتــب التقيــيم املوــتق  أ  يكفــ  نتــر انقيــيم ايالــة االســلاانييية للــربت ياللــب - 11 

ة الوقــت املناســب، لكــخ يناــر فيــه اجمللــس  2017-2014العــاملخ وبرابــه ا قليميــة، ا  ــائخ وبرتبــه 
 و ا ايالة االسلاانييية ا ديدة؛، ة سياأل 2017التنفيص  ة دورانه العادية الثانية ة أيلول/سبتمرب 

ـــــب - 12  ـــــدروس املوـــــتف يالل ـــــه ال ـــــربتمد ا  ـــــائخ أ  يتاـــــص مناللقـــــا ل ادة مـــــن ايالـــــة إىل ال
، واســـــتنتاجات وختصـــــات 2017-2014املتكامـــــ  للنتـــــائد واملـــــوارد، االســـــلاانييية ا اليـــــة وا طـــــار 

وانوصيات التقييمات  ات الصلة، والتقييم املتلك للفعالية املؤسوـية للـربتمد ا  ـائخ، عنـد و ـا ايالـة 
 .2021-2018االسلاانييية وا طار املتكام  للنتائد واملوارد، 
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  2017/13 
صندوق األمم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاةيـةل التقريـر السـنوي املتكامـل بشـان النتـائج الـيت حقق ـا   

  2017-2014ار االسجاتيعي للفجة والتقرير التعميعي املتعلق ابإلط 2016الصندوق عام 
 ،إ  اجمللس التنفيص  
 ؛2016ابلنتائد ال   قق ا صندوأل األمم املتحدة للمتاريا ا نتاجية عام  حييم علما - 1 
، 2017-2014إلطـــار االســـلاانييخ للصـــندوأل، أ  االســـتعراا اللاممـــخ ل يت ـــ  - 2 

 يؤمد أداء الصندوأل القو  املتواص  علج أساس األهداف املرسومة؛
ة علـــــج الوجـــــود القالـــــر  مـــــا  لـــــ  األثـــــر الوـــــلا للـــــنق  ة املـــــوارد العاديـــــ يت ـــــ  - 3 

 للصندوأل، وعلج ا يز االبتكار  املتاح له، وعلج مرونة استثماراانه الرأمسالية؛
مليـــو  دوالر ة الوـــنة  25أل  املـــوارد العاديـــة ال انـــزال دو  هـــدف  يعـــر  عـــن قلقـــه - 4 

املتفق عليه ة ا طـار االسـلاانييخ، ويت ـ  مـا القلـق أ  عـدد أقـ  البلـدا   ـوا الـ  يـدعم ا الصـندوأل 
 قد يت د مزيدا من التدهور نتيية لصل ؛

ـــــــــ  للصـــــــــ ير ـــــــــب - 5   ندوأل،ابيالـــــــــوات املتاـــــــــصة  عـــــــــداد ا طـــــــــار االســـــــــلاانييخ املقب
بالريقـــة انتـــاورية مـــا اجمللـــس؛ وير ـــب بقيـــام الصـــندوأل، ة إطـــار هـــصه العمليـــة، بو ـــا  2018-2021

ســيناريوهات انتنــاول النتــائد املتوخــاة مقابــ  املــوارد املتا ــة مــن أجــ  انو ــي  اييــارات الــ   كــن أ  انوــري 
 ؛أعمال الصندوأل و و ا التموي  الص  سيتبعه ة املوتقب 

ـــدول  يـــدعو - 6  األعضـــاء القـــادرة علـــج املوـــامهة ة املـــوارد العاديـــة للصـــندوأل إىل القيـــام ال
 مليو  دوالر ة الونة من املوارد العادية؛ 25بصل ،  ا يكف   كنه من بلوغ هدف 

ابملوقا االسلاانييخ للصندوأل ة املت د ا ـا  لتمويـ  التنميـة وابألمهيـة الكبـرية  ميولرب  - 7 
ة حتفيز انوفري موارد إ ـافية ألقـ   “مر لة املي  األخري”كارات و ا ا  وي  ندوأل ابالبت س امات الص

البلــدا   ـــوا، ويتـــيا الصـــندوأل، حتقيقـــا اـــصه الربايـــة، علــج مواصـــلة انعاـــيم أثـــر أدواانـــه املاليـــة مـــن خـــتل 
 االستادام الفعال للمن  والقروا والضماتت.
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  2017/14 
تنفيـذ اخلرتـة  للمدير التنفيذي لصندوق األمـم املتحـدة للسـكانل التقـدم احملـر  يف التقرير السنوي  

  2017-2014االسجاتيعية، 
 ،إ  اجمللس التنفيص  
 DP/FPA/2017/4 (Part I ابلواثئــق الــ  يتــقلف من ــا انقريــر املــدير التنفيــص  حيــيم علمــا - 1 

 تا ة علج املوقا التبكخ للصندوأل؛(،  ا ة  ل  املرفقات  ات الصلة املPart II و Part I/Add.1 و
التقــدم املـــحرخل ة اننفيــص أطــر نتــائد ايالــة االســلاانييية لصــندوأل  يت ــ  مــا التقــدير - 2 

 ؛2017-2014األمم املتحدة للوكا  للفلة 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/4
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ــــــــاره ال ياللــــــــب - 3  نتــــــــائد واالســــــــتنتاجات املوتالصــــــــة إىل الصــــــــندوأل أ  تخــــــــص ة اعتب
ــــــة وا طــــــار املتكا مــــــن ــــــدروس املوــــــتفادة مــــــن ايالــــــة االســــــلاانييية ا الي ــــــائد واملــــــوارد للفــــــلةال  مــــــ  للنت

واختا ها مناللقا له واألخص يا، ونتائد واستنتاجات وانوصـيات التقييمـات  ات الصـلة،  2014-2017
عنــد و ــا  2017-2014الســلاانييية للصــندوأل للفــلة يم هيكــ  دعــم انفعيــ  ايالــة ا ــا ة  لــ  انقيــ

 ؛2021-2018املتكام  للنتائد واملوارد، ايالة االسلاانييية وا طار 
موـــــتوفاة إىل اجمللـــــس التنفيـــــص   إىل إدارة الصـــــندوأل أ  انقـــــدم شـــــفو  معلومـــــات ياللـــــب - 4 

ـــه العاديـــة الثانيـــة لعـــام  ة ، انقريـــرا عـــن اننفيـــص 2018م أيضـــا، ة دورانـــه الوـــنوية لعـــام ، وأ  انقـــد2017دوران
 ؛2017-2014التوصيات الوبا املنبثقة عن انقييم هيك  دعم انفعي  ايالة االسلاانييية للصندوأل للفلة 

ا  ــود املبصولــة بــني الومــاالت ملواءمــة من ييــة وشــك  بالاقــة التقريــر، وياللــب إىل  يــدرك - 5 
 ؛ا صناديق وبرامد األمم املتحدة من أج  خل دة االانواأل ة انقدمي التقاريرالصندوأل أ  يواص  متاوراانه م

الصندوأل علج مواصلة مواءمة هيك  نتائيه ما إطار أهداف التنمية املوتدامة،  حي  - 6 
 ة قيــــاس األداء ة دعــــم اننفيــــص خالــــةابلتنوــــيق مــــا ســــائر صــــناديق وبــــرامد األمــــم املتحــــدة، للموــــاعدة 

 ؛2030 معا
ــــر  ياللــــب - 7  إىل الصــــندوأل أ  يضــــمن انقــــاريره الوــــنوية املقبلــــة حتلــــيت وناــــرة طمليــــة أمث

نوــيق داخــ  انفصــيت بتــق  التحــد ت والــدروس املوــتفادة حبوــب بــاالت النتــائد، وبتــق  التعــاو  والت
 مناومة األمم املتحدة؛

تــائد الصــندوأل علــج أ  يضــمن انقــاريره الوــنوية املقبلــة حتلــيت أمثــر انفصــيت للن يتــيا - 8 
 ال  حتققت بفض  املوارد العادية )األساسية(؛

لــــــساثر الوــــــلبية الخنفــــــاا التمويــــــ  علــــــج حتقيــــــق نــــــوااند ايالــــــة  يعــــــر  عــــــن القلــــــق - 9 
االســلاانييية، وياللــب إىل الصــندوأل، ة هــصا الصــدد، أ  يواصــ  استكتــاف ا ــوافز واآلليــات الكفيلــة 

سـع ا خل دة موـامهاهتا ة املـوارد العاديـة وإعالائ ـا األولويـة بتتييا البلدا  املاحنة والبلدا  األخرى ال  بو 
علـــــج القيـــــام بـــــصل  بربيـــــة انيوـــــري التحـــــول حنـــــو مـــــوارد أخـــــرى انكـــــو  أقـــــ  انقييـــــدا وانتماشـــــج مـــــا ايالـــــة 
االسلاانييية، وانوسيا قاعدة املاحنني واجتصا  مصادر جديدة للتموي ، بوب  من ا األخـص بـن د جديـدة 

 جديدة من الدعم املقدم من مصادر متنوعة؛ ة انعب ة املوارد وأبشكال
 اتلــف التــدابري الراميــة لتحقيــق الكفــاءة الــ  اننفــصها إدارة الصــندوأل، وحيــ   ير ــب - 10 

 الصندوأل علج االستفادة من ج وده ة هصا الصدد؛
 ي2021-2018فيما يتعلق بو ا امليزانية املتكاملة للفلة  
حتوني التفافية ة استادام املوارد لتحقيـق النتـائد   اجة الصندوأل إىل مواصلة يؤمد - 11 

الربتبيـة وانعزيــز الفعاليـة والكفــاءة التنايميتــني، وياللـب إىل الصــندوأل أ  يقــدم ة خالالـه وانقــاريره املاليــة 
 ة املوتقب  قدرا أمرب من التفاصي  بتق  طريقة انوخليا واستادام املوارد العادية )األساسية(؛

ابلتقـــدم الـــص  أ ـــرخله الصـــندوأل ة مواءمـــة التكـــاليف مـــن خـــتل اننفيـــص سياســـة  ميوــلرب  - 12 
اســـلداد التكـــاليف، ويتـــري إىل  ـــرورة إ ـــراخل الصـــندوأل ملزيـــد مـــن التقـــدم، ويتـــيا ا  ـــات الـــ  انقـــدم 
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املوــامهات للصـــندوأل علـــج التقيـــد جبوانـــب سياســـة اســلداد التكـــاليف الـــ  وافـــق علي ـــا اجمللـــس التنفيـــص  
 ؛2013/9القرار  ة

الـــص  طلـــب فيـــه اجمللـــس التنفيـــص  إىل الصـــندوأل التوصـــية  2013/9إىل القـــرار  يتـــري - 13 
ـــــج معـــــدالت اســـــلداد التكـــــاليف املقـــــررة،  وـــــب االقتضـــــاء، مـــــن أجـــــ  عر ـــــ ا  تجـــــراء انعـــــديتت عل

، ويت ــ  أ  هـــصه العمليـــة قــد طخـــرت، وياللـــب 2016الـــدورة الوـــنوية للميلــس التنفيـــص  لعـــام  علــج
ندوأل القيــام، ابالشــلاك مــا الــربتمد ا  ــائخ واليونيوــيف وهي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة،  واصــلة الصــ إىل

املتاورات ما الدول األعضاء فيما يتعلق بوياسة اسلداد التكـاليف وانقـدمي مقل ـات قائمـة علـج األدلـة 
يونيوــيف وهي ــة األمــم لو ـا سياســات منوــقة الســلداد التكــاليف ألجــ  الـربتمد ا  ــائخ والصــندوأل وال

لس التنفيصيـــة املعنيـــة ة موعـــد املتحــدة للمـــرأة، مـــا إدخـــال انعـــديتت  وـــب االقتضــاء، لتناـــر في ـــا اجملـــا
 .2018يتياوخل موعد انعقاد دوراهتا الونوية لعام  ال
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  2017/1٥ 
  تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان  

 ،إ  اجمللس التنفيص  
ابلتقريــر ا ــا  املتعلــق بوييفــة التقيــيم ة صــندوأل األمــم املتحــدة للوــكا   يم علمــاحيــ - 1 

(DP/FPA/2017/5؛) 
 )املرفق األول(؛ 2017تقييم لعام خبالة عم  مكتب ال حييم علما أيضا - 2 
علج الدور الص  انؤديه وييفة التقييم ة صندوأل األمـم املتحـدة للوـكا   يعيد التقميد - 3 

ويؤمـــد أمهيـــة دليـــ  التقيـــيم املوـــتق  الرفيـــا ا ـــودة ة دعـــم ايالـــة االســـلاانييية ا ديـــدة لصـــندوأل األمـــم 
 ؛2030وا س ام ة اننفيص خالة التنمية املوتدامة لعام  2021-2018املتحدة للوكا  للفلة 

إدارة الصندوأل علج العم  ما مكتب التقييم ملواصـلة ج ـوده الراميـة إىل انعزيـز  يتيا - 4 
معــدل اننفيــص التقييمــات التمرمزيــة وانرباليت ــا، وعلــج اســتادام التقييمــات مــقدوات للــتعلم و دارة املعــارف 

 من أج  انعزيز الربامد ة املوتقب ؛
تقيــيم املتــلك مــا ميــاتت إىل الصــندوأل مواصــلة الن ــوا ابلتعــاو  وأعمــال ال ياللــب - 5 

 األمم املتحدة األخرى، وال سيما صناديق األمم املتحدة وبراب ا؛
إىل مكتـب التقيـيم أ  يقـدم مـ  أربـا سـنوات اننقيحـا للاالـة ا اليـة للتقيـيم  ياللب أيضا - 6 

فــلة (، وأ  يقــلح إدراا ال2019-2018الــص  ىــرى مــ  أربــا ســنوات، مــا اللميــز علــج الفــلة املتبقيــة )
 ؛2021-2018ة ايالة ومواءمت ا ما ايالة االسلاانييية للصندوأل املرانقبة للفلة  2020-2021

 .2018انقدمي انقرير عن  الة وييفة التقييم ة الصندوأل ة عام  ياللب مصل  - 7 
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  2017/16 
  ت املشاريعالتقرير السنوي للمديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة خلدما  

 ،إ  اجمللس التنفيص  
 وـــامهات املكتـــب ة النتـــائد التتـــربيلية لكــ  مـــن ا كومـــات واألمـــم املتحـــدة  يعــلف - 1 

مـــن خـــتل انقـــدمي خـــدمات الـــدعم ا دار  بكفـــاءة، وانـــوفري ايـــربات  2016والتـــرماء اآلخـــرين ة عـــام 
 راا التنمية املوتدامة؛التقنية املتاصصة الفعالة، وانوسيا نالاأل القدرة التنفيصية ألا

إقامة الترامات من أج   ة انعزيز ا مكاتت التخلمة لتيوري  ابلتقدم اذرخل  حييم علما - 2 
 جملاالت املتمولة بوالية املكتب؛ا إجراء االستثمارات  ات األثر االجتماعخ ة 

ــــتغ عــــن  يقــــر - 3  ــــة لتعزيــــز ا ب حيققــــه التــــرماء املكتــــب فيمــــا  ت إســــ اما اب  ــــود املبصول
 املعايري املعلف يا؛ ت وانالبيق اانباا أفض  املمارسا نتائد موتدامة،  ا ة  ل   من

،  2017-2014املكتـــــب االســـــلاانييية للفـــــلة ابلتقـــــدم اذـــــرخل ة اننفيـــــص خالـــــة  ير ـــــب - 4 
عمـال عدلت ختل استعراا منتصف املدة، الص  يؤمد من جديد صـت ية  و ج ـا الفريـد لتوـيري األ مما

 ؛2030القائم علج الاللب ويضا أسوا قوية للمكتب من أج  دعم إجناخل الدول األعضاء يالة عام 
ابلتقرير الونو  للمكتب عن انوصـيات و ـدة التفتـيمل املتـلمة وابلتقـدم  ير ب أيضا - 5 

 الكبري اذرخل ة اننفيص التوصيات ال  هتم املكتب.
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  2017/17 
تقارير برانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومكتـب األمـم املتحـدة   

  خلدمات املشاريع عن املراةعة الداخلية للحساابت والتحقيقات
 ،إ  اجمللس التنفيص  
ابلتقــدم الــص  أ ــرخله بــرتمد األمــم املتحــدة ا  ــائخ، وصــندوأل األمــم املتحــدة  ير ــب - 1 

ة  راجعــة ا وــاابت مكتــب األمــم املتحــدة يــدمات املتــاريا ة معا ــة موــائ  ا دارة املتعلقــللوــكا ، و 
 ؛2016ة عام 

ا  ــود املبصولــة لتنفيــص انوصــيات مراجعــة ا وــاابت املعلقــة الــواردة ة التقــارير  يت ــ  - 2 
 وابقة، ويدعو إىل مواصلة حتوينه؛ال

الــص  أعــر  اجمللــس فيــه عــن قلقــه إخلاء مــواطن الضــعف  2016/13إىل القــرار  يتــري - 3 
الــ  يتــ دها علــج حنــو متكــرر مــ  مــن الــربتمد ا  ــائخ وصــندوأل الوــكا  فيمــا يتعلــق تدارة الــربامد، 

، 2016واملتــل ت، وا وممــة وا دارة املاليــة، ويت ــ  أ  حتــد ت شاثلــة قــد أشــري إلي ــا ة انقــارير عــام 
 تدد علج ا اجة امللحة إىل انكثيف ا  ود ملعا ة هصه املوائ ؛وي

الــــوارد ة اآلراء  2016لعــــام  “املر ــــخ جزئيــــا”بتقيــــيم األداء  حيــــيم علمــــا مــــا القلــــق - 4 
بتــق  أطــر ا وممــة وإدارة املاــاطر والرقابــة للــربتمد ا  ــائخ وصــندوأل الوــكا ، وحيــ  الــربتمد ا  ــائخ 
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عالــاء األولويــة للعمــ  علــج معا ــة النتــائد والتوصــيات املتعلقــة أبطرمهــا اياصــة وصــندوأل الوــكا  علــج إ
  وممة وإدارة املااطر والرقابة؛اب

 يفيما يتعلق بربتمد األمم املتحدة ا  ائخ 
 (؛DP/2017/26بتقرير املراجعة الداخلية للحواابت والتحقيقات ) حييم علما - 5 
 ابلتقرير الونو  للينة االستتارية ملراجعة ا واابت والتقييم؛ حييم علما ما التقدير - 6 
إىل ا دارة أ  انواص  انعزيز م ام الرقابـة املضـاللا يـا بواسـالة املراجعـة الداخليـة  ياللب - 7 

االت،  ا ة  ل  املتل ت وإدارة للحواابت والتحقيقات ة برتمد األمم املتحدة ا  ائخ ة يميا اجمل
 ا دارة املالية والكتف عن الربمل؛الربامد و 
أل  مــواطن الضــعف ة إدارة املتــل ت أصــبحت موــقلة انالــرح  يعــر  عــن ابلــة قلقــه - 8 

د ا  ـــائخ بتصـــحي  هـــصا الو ـــا بتـــك  متكـــرر ة انقـــارير مراجعـــة ا وـــاابت، ويتوقـــا أ  يقـــوم الـــربتم
 خخ بعد اسلاانييخ أمرب؛حنو أمش  ما انو  علج

تنتــاء الـــربتمد ا  ــائخ لفرقــة عمـــ  متعــددة امل ــام انعـــ  بــز دة معــدل اســـلداد  ير ــب - 9 
 ؛األصول املاتلوة وبتحوني اسلداد األموال، وحي  الربتمد ا  ائخ علج مواصلة ج وده ة هصا الصدد

إىل ا دارة أ  انبلــة اجمللــس التنفيــص  ة دورانــه الوــنوية بصــفة منتامــة  ــا ىــد  ياللــب - 10 
 لدي ا من معلومات عن اسلداد األصول،  ا ة  ل  اساهات االسلداد؛

 يفيما يتعلق بصندوأل األمم املتحدة للوكا  
ت بتقريــر مكتــب صــندوأل األمــم املتحــدة للوــكا  يــدمات مراجعــة ا وــااب حيــيم علمــا - 11 

(، والــرأ  املتعلــق بكفايــة DP/FPA/2017/6والتحقيــق عــن أنتــالة املراجعــة الداخليــة للحوــاابت والتحقيــق )
اء علــــج نالــــاأل األعمــــال املضــــاللا وفعاليــــة إطــــار الصــــندوأل للحوممــــة وإدارة املاــــاطر والرقابــــة، الصــــادر بنــــ

(، والتقريـــــــــــــــر الوـــــــــــــــنو  للينـــــــــــــــة االستتـــــــــــــــارية ملراجعـــــــــــــــة ا وـــــــــــــــاابت DP/FPA/2017/6/Add.1) يـــــــــــــــا
(DP/FPA/2017/6/Add.2( ورد ا دارة ،)DP/FPA/2017/CRP.4ة هصا التق  وردها علج هصا التقرير )؛ 

املوـــتمر مل ـــام مراجعـــة ا وـــاابت والتحقيـــق ة الصـــندوأل، ولتـــوفري  عـــن دعمـــه يعـــر  - 12 
املــوارد املتئمــة والكافيــة لت ــالتا يــا،  ــا ة  لــ  عــن طريــق مــ ء يميــا التــواار ة مكتــب خــدمات 

 قيق ابملويفني األمفاء؛مراجعة ا واابت والتح
ـــه اللينـــة االستتـــارية ملراجعـــة  يت ـــ  - 13  ـــقخري مـــا أعربـــت عن ا وـــاابت مـــن قلـــق بتـــق  الت

 ؛عملية مراجعة ا واابت، وحي  إدارة الصندوأل علج انيوري عملية مراجعة ا واابت ة الوقت املناسب ة
 تــــــارمة مكتــــــب خــــــدمات مراجعــــــة ا وــــــاابت والتحقيــــــق ة أنتــــــالة مراجعــــــة  ينــــــوه - 14 

 ا واابت والتحقيق املتلمة، ويدعم  ل ؛
 يفيما يتعلق  كتب األمم املتحدة يدمات املتاريا 
ابلتقريــــــر الوــــــنو  لفريــــــق املراجعــــــة الداخليــــــة للحوــــــاابت والتحقيقــــــات  حيــــــيم علمــــــا - 15 

 ر؛التقري ، وبرد ا دارة علج  ل 2016 لعام

https://undocs.org/ar/DP/2017/26
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/Add.1
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/6/Add.2
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.4
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ابلتقـدم اذـرخل ة اننفيـص التوصـيات املنبثقـة عـن مراجعـة ا وـاابت،  ـا في ـا  حييم علما - 16 
 ش را؛ 18ضج علج إصدارها أمثر من التوصيات ال  م

ابلــرأ  الصــادر، بنــاء علــج نالــاأل العمــ  املضــاللا بــه، بتــق  مــدى مفايــة  حيــيم علمــا - 17 
 (؛2015/13ر والرقابة ة املكتب )وفقا لقرار اجمللس التنفيص  وفعالية إطار ا وممة وإدارة املااط

 2016ابلتقريـــــر الوـــــنو  للينـــــة االستتـــــارية ملراجعـــــة ا وـــــاابت لعـــــام  حيـــــيم علمـــــا - 18 
 (.2008/37لقرار اجمللس التنفيص   وفقا)
 

 2017 زيرا /يونيه  8
 

  2017/18 
املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحــــدة تقـــارير مكاتـــب األخاليـــات التابعـــة لـــربانمج األمـــم   

  للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 ،إ  اجمللس التنفيص  
بتقــارير مكاانــب األختقيــات التابعــة لــربتمد األمــم املتحــدة ا  ــائخ وصــندوأل  ير ــب - 1 

 DP/FPA/2017/7و  DP/2017/27األمـــم املتحـــدة للوـــكا  ومكتـــب األمـــم املتحـــدة يـــدمات املتـــاريا )
 (؛DP/OPS/2017/4 و

 الـــربتمد ا  ـــائخ وصـــندوأل الوـــكا  ومكتـــب خـــدمات املتـــاريا علـــج مواصـــلة حيـــ  - 2 
 انوفري املوارد الكافية ملكاانب األختقيات التابعة ام لضما   كن ا من اال التا أبعمااا بفعالية؛

ــــربتمد ا  ــــائخ وصــــندوأل الوــــكا  ومكتــــب خــــدمات املتــــاريا ومكاانــــب  يتــــيا - 3  ال
وـــيد األختقيـــات لقـــوة انوجي يـــة األختقيـــات التابعـــة اـــم علـــج مواصـــلة بـــصل ا  ـــود لكفالـــة اســـتمرار س

 العمليات التيارية املضاللا يا؛ ة
 يفيما يتعلق بربتمد األمم املتحدة ا  ائخ 
التقدم الص   ققه مكتب األختقيات التابا للـربتمد ا  ـائخ ة بـال انعزيـز  يت   - 4 

 ثقافة األختقيات ة الربتمد،  ا ة  ل  التدريب والتوعية ابألختقيات وا ماية من االنتقام؛
 ميـــا التوصـــيات املفتو ـــة الوــــابقة  2016التنفيـــص النـــاج  ة عـــام  يت ـــ  مـــصل  - 5 

الصــادرة عــن إدارة مكتــب األختقيــات التــابا للــربتمد ا  ــائخ، والتحوــن العــام ة الــردود علــج األســ لة 
 املتصلة ابألختقيات ة أ دث استقصاء عام للمويفني أجر  ة الربتمد ا  ائخ؛

 يصندوأل األمم املتحدة للوكا فيما يتعلق ب 
التقــدم اذــرخل ة عمــ  مكتــب األختقيــات التــابا لصــندوأل الوــكا ، وحيــيم  يت ــ  - 6 

 علما ابلتوصيات ال  قدم ا إىل ا دارة.
 

 2017 زيرا /يونيه  8
 

https://undocs.org/ar/DP/2017/27
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/7
https://undocs.org/ar/DP/OPS/2017/4
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  2017/1٩ 
  2017عرل عام للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام   

 ،اجمللس التنفيص إ   
  ا يلخي 2017إىل أنه قام ختل دورانه الونوية لعام  يتري 

 
 1البند   
  املسائل التنظيمية  

 (؛DP/2017/L.2) 2017أقر جدول األعمال ووافق علج خالة عم  دورانه الونوية لعام  
 (؛DP/2017/13) 2017ادية األوىل لعام وافق علج انقرير الدورة الع 
 ؛2017اعتمد خالة العم  املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام  
ألجـ   2017الص  قرر فيـه عقـد دورة اسـتثنائية ة انتـرين الثـا /نوفمرب  2017/9اختص القرار  

 واعتمادمها؛ 2021-2018ئخ للفلة وامليزانية املتكاملة للربتمد ا  ا النار ة ايالة االسلاانييية
 ي2017وافـق علج ا دول الزمنـخ التا  للدورانني املتبقيتني للميلس التنفيص  ة عام  
 2017أيلول/سبتمرب  11إىل  5 الدورة العادية الثانيةي  
 .2017انترين الثا /نوفمرب   الدورة االستثنائيةي  

 
 اجلزء اخلاص بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
 2البند   
  التقرير السنوي ملديرة الربانمج  

بتق  االستعراا التيميعخ للاالة االسلاانييية لربتمد األمم املتحدة  2017/10اختص القرار  
 والتقرير الونو  ملديرة الربتمد. 2017-2014ا  ائخ 

 
 3البند   
  ون امليزانية واإلدارةالشؤون املالية وشؤ   

بتق  االسـتعراا التيميعـخ للميزانيـة املتكاملـة للـربتمد ا  ـائخ للفـلة  2017/11اختص القرار  
2014-2017. 

 
 4البند   
  2021-2018اخلرتة االسجاتيعية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي للفجة   

للاالـــــــــــــة االســـــــــــــلاانييية اســـــــــــــتما إىل عـــــــــــــروا وقـــــــــــــدم انعليقـــــــــــــات بتـــــــــــــق  املوـــــــــــــودة األوىل  
(DP/2017/CRP.2 وا طار املتكام  للنتائد واملوارد للفلة )2021-2018. 
 

https://undocs.org/ar/DP/2017/L.2
https://undocs.org/ar/DP/2017/13
https://undocs.org/ar/DP/2017/CRP.2
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 ٥البند   
  املساواة بني اجلنسني يف الربانمج اإلمنائي  

 ــائخ للموــاواة بــني ا نوــني  أ ــاع علمــا ابلتقريــر الوــنو  بتــق  اننفيــص اســلاانييية الــربتمد ا 
 (.DP/2017/18) 2016عام  ة
 

 6البند   
  تقرير التنمية البشرية  

 أ اع علما ابملعلومات املوتكملة عن املتاورات املتعلقة بتقرير التنمية البترية. 
 

 7البند   
  تصلة هاالربامج القرترية واملسائل امل  

 (؛DP/DCP/CMR/3ي الكامريو  )2014/7وافق علج الربتمد القالر  التا  وفقا للقرار  
 لليــــرب  وليوــــوانو اللــــصين ســــبق أ ــــاع علمــــا أبول  ديــــد ملــــدة ســــنة وا ــــدة للربتبــــني القالــــريني 

 (؛DP/2017/19)وافقت علي ما مديرة الربتمد  أ 
 .(DP/2017/19وافق علج التمديد الثا  ملدة سنة وا دة للربتمد القالر  لبوروند  ) 

 
 8البند   
  التقييم  

ــــر الوــــنو  عــــن 2017/12اختــــص القــــرار   ــــيم لعــــام  بتــــق  التقري ــــيم املتــــلك 2016التقي ، والتقي
 للفعالية املؤسوية للربتمد ا  ائخ ورد ا دارة.

 
 ٩البند   
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاةية  

املتعلــق ابلتقريــر الوــنو  املتكامــ  بتــق  النتــائد الــ   قق ــا الصــندوأل  2017/13اختــص القــرار  
 .2017-2014علق اب طار االسلاانييخ للفلة والتقرير التيميعخ املت 2016عام 
 

 اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان  
 10البند   
  التقرير السنوي للمدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان  

املتعلــــق ابلتقريــــر الوــــنو  للمــــدير التنفيــــص  لصــــندوأل األمــــم املتحــــدة  2017/14اختــــص القــــرار  
 .2017-2014اننفيص ايالة االسلاانييية،  ذرخل ةللوكا ي التقدم ا

 
 11البند   
  تقييم صندوق األمم املتحدة للسكان  

 بتق  انقييم صندوأل األمم املتحدة للوكا . 2017/15اختص القرار  

https://undocs.org/ar/DP/2017/18
https://undocs.org/ar/DP/DCP/CMR/3
https://undocs.org/ar/DP/2017/19
https://undocs.org/ar/DP/2017/19
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 12البند   
  2021-2018اخلرتة االسجاتيعية لصندوق األمم املتحدة للسكان،   

بتـــــق  متـــــروا ايالـــــة االســـــلاانييية لصـــــندوأل الوـــــكا ، اســـــتما إىل عـــــروا وقـــــدم انعليقـــــات  
2018-2021 (DP/FPA/2017/CRP.6.واملرفقات  ات الصلة ) 

 
 13البند   
  الربامج القرترية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملسائل املتصلة ها  

ــــــوافــــــق، بنــــــاء ع  ــــــج بــــــرتمد صــــــندوأل الوــــــكا  القالــــــر  للكــــــامريو  2014/7ج القــــــرار ل ، عل
(DP/FPA/CPD/CMR/7؛) 

 (.DP/FPA/2017/8أ اع علما ابلتمديد األول ملدة سنة وا دة للربتمد القالر  لنيكارااوا ) 
 

 اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
 14البند   
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 بتق  التقرير الونو  للمديرة التنفيصية. 2017/16اختص القرار  
 

 اجلزء املشجك  
 1٥البند   
  مراةعة احلساابت والرلابة الداخليتان  

انقـــارير بـــرتمد األمـــم املتحـــدة ا  ـــائخ وصـــندوأل األمـــم املتحـــدة  بتـــق  2017/17اختـــص القـــرار  
 للوكا  ومكتب األمم املتحدة يدمات املتاريا عن املراجعة الداخلية للحواابت والتحقيقات.

 
 16البند   
تقـــارير مكاتـــب األخاليـــات التابعـــة لـــربانمج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحــــدة   

  ألمم املتحدة خلدمات املشاريعللسكان ومكتب ا
بتـــــق  انقــــارير مكاانـــــب األختقيــــات التابعــــة لـــــربتمد األمــــم املتحـــــدة  2017/18اختــــص القــــرار  

 ا  ائخ، وصندوأل األمم املتحدة الوكا ، ومكتب األمم املتحدة يدمات املتاريا.
 التاليةيمسية واملناسبات اياصة وعقد أيضا جلوات ا  اطة واملتاورات اري الر  

 
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

، إ اطـــــة بتـــــق  النتـــــائد واالســـــتنتاجات األوليـــــة لتقيـــــيم ايالـــــة االســـــلاانييية للـــــربتمد ا  ـــــائخ 
 ، والربامد العاملية وا قليمية، ورد ا دارة األو ؛2014-2017

تالــوعخ األمــم املتحــدة م إ اطــة بتــق  النتــائد األوليــة لتقيــيم نتــائد ا طــار االســلاانييخ لــربتمد 
 ؛2021-2018، وا طار االسلاانييخ ملتالوعخ األمم املتحدة، 2017-2014للفلة 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/CRP.6
https://undocs.org/ar/DP/FPA/CPD/CMR/7
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2017/8
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 ؛2021-2018إ اطة بتق  ا طار االسلاانييخ لصندوأل األمم املتحدة للمتاريا ا نتاجية،  
 ؛2021-2018متاورات اري رمسية بتق  امليزانية املتكاملة لربتمد األمم املتحدة ا  ائخ،  

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 ؛طبني الرا   الدمتور ابابانوند  أوسوانيمي ني، املدير التنفيص  لصندوأل األمم املتحدة للوكا  
 .2021-2018متاورات اري رمسية بتق  امليزانية املتكاملة لصندوأل األمم املتحدة للوكا ،  
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ة للمعلــس التنفيــذي لــربانمج األمــم خرتــة العمــل األوليــة للــدورة العاديــة الثانيــ  
دة املتحـــدة اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان ومكتـــب األمـــم املتحـــ

 ، نيويورك(2017أيلول/سبتمرب  11-٥) 2017خلدمات املشاريع لعام 
 

 املو وا البند التوقيت اليوم/التاريخ
 املوائ  التنايمية 1 00ي13-00ي10 أيلول/سبتمرب ٥الثااثء،     
 إقرار جدول األعمال وخالة عم  الدورة •    

 2016اعتماد انقرير الدورة الونوية لعام  • 

 اجلزء اخلاص بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي   
 بيا  مدير الربتمد 2  
 2021-2018ايالة االسلاانييية لربتمد األمم املتحدة ا  ائخ،    
 2021-2018لربتمد األمم املتحدة ا  ائخ، متروا ايالة االسلاانييية  •     
 )اتبا( 2021-2018ايالة االسلاانييية لربتمد األمم املتحدة ا  ائخ،  2 30ي17-00ي15 
 متاورات اري رمسية بتق  متاريا القرارات 00ي18-30ي17 

 )اتبا(اجلزء اخلاص بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي   00ي13-00ي10 أيلول/سبتمرب 6األربعاء، 
 ا وار املتعلق ابلتموي  املنام 3  
،  ــــا ة  لــــ  معلومــــات عــــن  الــــة التزامــــات 2016االســــتعراا الوــــنو  للحالــــة املاليــــة،  •    

 2017التمويـــ  ابملـــوارد العاديـــة املتع ـــد يـــا ســـاه الـــربتمد ا  ـــائخ وصـــناديقه وبرابـــه لعـــام 
بعـد، واملعلومـات املوـتوفاة عـن اسـلاانييية التمويـ ،  ـا ة  لـ  انوسـيا قاعـدة املـاحنني،  فما

 والتموي  املوتمد من القالاا ايا ، والترامات، واستادام التموي  االبتكار 
 التؤو  املالية وشؤو  امليزانية وا دارة 4  
 2021-2018املتحدة ا  ائخ للفلة متروا امليزانية املتكاملة لربتمد األمم  •    
 )اتبا(التؤو  املالية وشؤو  امليزانية وا دارة  4 30ي17-00ي15 
 التقييم 5  
 انقييم ايالة االسلاانييية للربتمد ا  ائخ والربامد العاملية وا قليمية، ورد ا دارة •    
 متاورات اري رمسية بتق  متاريا القرارات 00ي18-30ي17 

 اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان  00ي13-00ي10 أيلول/سبتمرب 7اخلميس، 

 بيا  املدير التنفيص    
 2021-2018ايالة االسلاانييية لصندوأل األمم املتحدة للوكا ،  7  
 2021-2018ايالة االسلاانييية لصندوأل األمم املتحدة للوكا ،  •    
 امليزانية وا دارةالتؤو  املالية وشؤو   8  
 2021-2018امليزانية املتكاملة لصندوأل األمم املتحدة للوكا  للفلة  •    
 ا وار املتعلق ابلتموي  املنام 9 30ي17-00ي15 
انقرير عن املوامهات املقدمة من الدول األعضـاء وج ـات أخـرى لصـندوأل األمـم املتحـدة  •    

 والونوات املقبلة 2017للوكا  وانوقعات ا يرادات لعام 
 متاورات اري رمسية بتق  متاريا القرارات 00ي18-30ي17 
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 املو وا البند التوقيت اليوم/التاريخ
 اجلزء اخلاص مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  00ي13-00ي10 أيلول/سبتمرب 8اجلمعة،     

 بيا  املديرة التنفيصية   

 2021-2018ايالة االسلاانييية ملكتب األمم املتحدة يدمات املتاريا،  •  11  
 2019-2018انقديرات ميزانية مكتب األمم املتحدة يدمات املتاريا لفلة الونتني  • 
انقريـــر اللينـــة االستتـــارية لتـــؤو  ا دارة وامليزانيـــة  ـــول انقـــديرات ميزانيـــة مكتـــب األمـــم  • 

 2019-2018املتحدة يدمات املتاريا لفلة الونتني 
املتـل ت ة مؤسوـات مناومـة األمـم املتحـدة التقرير ا  صـائخ الوـنو  بتـق  أنتـالة  • 

 2016لعام 
 )اتبا(اجلزء اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان   45ي17-00ي15 
 الربامد القالرية لصندوأل األمم املتحدة للوكا  واملوائ  املتصلة يا 10  
 عرا واثئق الربامد القالرية واعتمادها •    
  ديد الربامد القالرية     
 متاورات اري رمسية بتق  متاريا القرارات 00ي18-45ي17 

 أيلول/ 11االثنني، 
 سبتمرب

 )اتبا(اجلزء اخلاص بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي   00ي13-00ي10

 الربامد القالرية لربتمد األمم املتحدة ا  ائخ واملوائ  املتصلة يا 6  
 واملوافقة علي اعرا واثئق الربامد القالرية  •    

  ديد الربامد القالرية • 
 اجلزء املشجك  00ي18-00ي15 

 التؤو  املالية وشؤو  امليزانية وا دارة 12  
انقريـــر بـــرتمد األمـــم املتحـــدة ا  ـــائخ وصـــندوأل األمـــم املتحـــدة للوـــكا  ومكتـــب األمـــم  •    

 املتحدة يدمات املتاريا بتق  أنتالة التراء املتلمة
تحــــدة املتــــلك املعــــ  بفــــريوس متابعــــة اجتمــــاا بلــــس التنوــــيق الربتبــــخ التــــابا لــــربتمد األمــــم امل 13  

 املناعة البترية/ا يدخل نق 
التقريــر املتــلك لــربتمد األمــم املتحــدة ا  ــائخ وصــندوأل األمــم املتحــدة للوــكا  بتــق   •    

املتحدة املتـلك املعـ  بفـريوس نقـ  املناعـة متابعة انوصيات بلس التنويق الربابخ لربتمد األمم 
 البترية/ا يدخل

 الز رات امليدانية 14  
 انقرير عن الز رة امليدانية املتلمة إىل نيبال •    
 موائ  أخرى 15  
ملمـــــة رئـــــيس بلـــــس مـــــويفخ بـــــرتمد األمـــــم املتحـــــدة ا  ائخ/صـــــندوأل األمـــــم املتحـــــدة  •    

 يدمات املتاريا/هي ة األمم املتحدة للمرأةللوكا /مكتب األمم املتحدة 
 اعتماد القرارات ال  مل يبت في ا • 

 املوائ  التنايمية 1  
 2018متروا خالة العم  الونوية للميلس التنفيص  لعام  •    

 2018اعتماد خالة العم  املؤقتة للدورة العادية األوىل لعام  • 
 


